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RESUMO 

GALLETTI, M. F. B. M. Efeitos da temperatura e da alimentação sanguínea 
sobre o perfil de expressão gênica de Rickettsia rickettsii durante a infecção 
do carrapato-vetor Amblyomma aureolatum. 2013. 148 f. Tese (Doutorado em 
Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro) - Universidade de São Paulo, Instituto de 
Ciências Biomédicas, São Paulo, 2013. 

Rickettsia rickettsii é o agente etiológico da febre maculosa das Montanhas 
Rochosas, a mais letal dentre as riquetsioses que acometem o homem. A principal 
espécie de carrapato-vetor de R. rickettsii na área metropolitana da cidade de São 
Paulo é Amblyomma aureolatum. Quando um carrapato em jejum no solo encontra 
um hospedeiro vertebrado e inicia a alimentação sanguínea, R. rickettsii é exposta a 
uma elevação da temperatura e aos componentes da refeição sanguínea. Ambos os 
estímulos foram previamente associados à reativação da virulência da bactéria em 
carrapatos, porém, os fatores responsáveis por essa conversão do fenótipo 
avirulento em virulento não foram completamente elucidados até o momento. Dessa 
forma, o presente trabalho teve como objetivo determinar os efeitos desses dois 
estímulos ambientais sobre o perfil de expressão gênica dessa bactéria durante a 
infecção de A. aureolatum. Inicialmente, estabelecemos um sistema de propagação 
de riquétsias para obter material genético suficiente para a padronização dos 
procedimentos de preparação de amostras para os experimentos de microarranjos. 
Para tal, estabelecemos, pela primeira vez, a infecção de uma cepa patogênica 
brasileira de R. rickettsii em células embrionárias do carrapato Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus (BME26). Através da utilização de microarranjos de 
oligonucleotídeos customizados, analisamos os efeitos da elevação da temperatura 
em 10°C e da alimentação sanguínea sobre o perfil transcricional da bactéria 
infectando o conjunto de órgãos de fêmeas de A. aureolatum. Esse é o primeiro 
estudo da expressão gênica global de uma bactéria do gênero Rickettsia infectando 
um carrapato-vetor natural. Apesar de ambos os estímulos terem promovido um 
aumento da carga bacteriana, a alimentação sanguínea teve um efeito maior, 
também modulando cinco vezes mais genes que a elevação da temperatura. Dentre 
os genes induzidos, alguns codificam fatores de virulência, tais como componentes 
do sistema de secreção do tipo IV (T4SS), sugerindo que esse importante sistema 
de secreção bacteriano seja utilizado para secretar efetores durante a ingestão de 
sangue pelo carrapato. Através de análises in silico de domínios conservados das 
proteínas hipotéticas, identificamos outros componentes do T4SS de R. rickettsii 
ainda não descritos na literatura. A alimentação sanguínea também induziu a 
expressão de genes codificadores de enzimas antioxidantes, o que pode 
corresponder a uma tentativa de R. rickettsii de se proteger contra os efeitos 
deletérios de radicais livres produzidos pelos carrapatos alimentados. Por fim, 
analisamos a transcrição de uma seleção de genes de R. rickettsii em glândulas 
salivares e intestinos de carrapatos machos e fêmeas através de RT-qPCR 
microfluídica. Os resultados mostraram que a elevação da temperatura e a 
alimentação modulam um conjunto específico de genes em cada tecido analisado, 
tendo sido possível definirem-se assinaturas transcricionais tecido-específicas. Os 
genes diferencialmente expressos identificados neste estudo devem ser 
caracterizados funcionalmente, podendo ser considerados como futuros alvos para o 
desenvolvimento de vacinas. 



Palavras-chave: Rickettsia rickettsii. Febre Maculosa. Carrapato. Elevação de 
temperatura. Alimentação sanguínea. Transcriptoma. Microarranjos. RT-qPCR. 
Assinatura transcricional. 



ABSTRACT 

GALLETTI, M. F. B. M. Effects of the temperature and blood feeding on the gene 
expression profile of Rickettsia rickettsii during infection of its tick vector 
Amblyomma aureolatum. 2013. 148 p. Ph. D. thesis (Doctorate in Biology of Host-
Pathogen Relation) – University of São Paulo, Institute of Biomedical Sciences, São 
Paulo, 2013. 

Rickettsia rickettsii is the causative agent of Rocky Mountain Spotted Fever, which is 
the most lethal spotted fever rickettsiosis that affects humans. The main tick species 
that transmits R. rickettsii in the metropolitan area of São Paulo’s city is Amblyomma 
aureolatum. When an infected and starving tick begins blood feeding from a 
vertebrate host, R. rickettsii is exposed to a temperature elevation and to 
components in the blood meal. These two environmental stimuli have been 
previously associated with the reactivation of rickettsial virulence in ticks, but the 
factors responsible for this phenotype conversion have not been completely 
elucidated. The main aim of the present work was to determine the effects of these 
two environmental stimuli on the R. rickettsii transcriptional profile during A. 
aureolatum infection. We initially established an effective system for rickettsia 
propagation to generate a substantial quantity of genetic material for microarray 
standardization. For that, for the first time, we established an in vitro infection of the 
virulent Brazilian R. rickettsii strain in the BME26 tick embryonic cell line from 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Using customized oligonucleotide microarrays, 
we analyzed the effects of a 10°C temperature elevation and a blood meal on the 
transcriptional profile of R. rickettsii infecting whole organs of Amblyomma 
aureolatum female ticks. This is the first bacterial transcriptome study of the 
Rickettsia genus when infecting a natural tick vector. Although both stimuli 
significantly increased the bacterial load, blood feeding had a greater effect, also 
modulating five-fold more genes than the temperature upshift. Among the genes 
induced by blood-feeding, some encode virulence factors, such as Type IV Secretion 
System (T4SS) components, suggesting that this important bacterial transport 
system is used to secrete effectors during the acquisition of the blood meal by the 
tick. Using an in silico conserved domain analysis of hypothetical proteins, we 
identified additional T4SS components of R. rickettsii that were never previously 
described. Blood-feeding also up-regulated the expression of antioxidant enzymes, 
which might correspond to an attempt by R. rickettsii to protect itself against the 
deleterious effects of free radicals produced by fed ticks. Finally, we studied the 
transcriptional profile of selected genes of R. rickettsii on the salivary glands and 
midguts of male and female ticks by microfluidic RT-qPCR. Results showed that 
temperature upshift and blood feeding modulate specific sets of genes in each tissue, 
allowing for the establishment of a tissue-specific transcriptional signature. The 
modulated genes identified in this study require further functional analysis and may 
have potential as future targets for vaccine development. 

Keywords: Rickettsia rickettsii. Rocky Mountain Spotted Fever. Tick. Elevation of 
temperature. Blood feeding. Transcriptome. Microarray. RT-qPCR. Transcriptional 
signature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Carrapatos e sua importância na transmissão de agentes infecciosos 

 

Os carrapatos são artrópodes que apresentam um hábito de vida parasitário, 

alimentando-se obrigatoriamente do sangue e/ou da linfa de animais vertebrados. 

Além do desconforto e lesões ocasionadas pela picada, o hospedeiro pode ser 

acometido por paralisia e, no caso de grandes infestações, anemia (Sonenshine, 

1991). Além disso, os carrapatos são vetores de uma ampla diversidade de 

patógenos como vírus, bactérias e protozoários, os quais, por sua vez, podem 

ocasionar doenças severas tanto ao homem quanto a outros animais (Colwell et al., 

2011; Dantas-Torres et al., 2012; Jongejan, Uilenberg, 2004; Nicholson et al., 2010; 

Piesman, Eisen, 2008; Sonenshine, 1991).  

Esses ectoparasitas estão subdivididos em três famílias: Nuttalliellidae, 

Argasidae e Ixodidae. (Horak et al., 2002; Keirans, Durden, 2001; Nava et al., 2009). 

A família Nuttalliellidae é a menor descrita, representada por apenas um gênero de 

carrapatos, Nuttalliella, com pouca descrição e estudos reportados na literatura 

(Horak et al., 2002; Latif et al., 2012; Mans et al., 2012). Diferentemente, mais de 

900 espécies das famílias Argasidae e Ixodidae, já foram descritas (Nava et al., 

2009). Os membros dessas duas últimas famílias se diferenciam por inúmeras 

características metabólicas e morfológicas (Barker, Murell, 2004). Carrapatos 

argasídeos têm como característica a ausência de um escudo dorsal quitinoso e, por 

isso, são conhecidos como “carrapatos moles”. Têm fases de vida parasitária curtas 

(de minutos a algumas horas) e podem permanecer por longos períodos no 

ambiente, mesmo sob condições hostis, sem se alimentar. Além disso, apresentam 

estádios de ovo, larva, vários estádios de ninfa (de dois a oito) e, no estádio adulto, 

realizam várias cópulas e ovipõem uma pequena coleção de ovos (algumas 

centenas) após cada repasto sanguíneo (Kopacek et al., 2010). Dois gêneros são 

comumente associados a infestações de humanos e animais, Argas e Ornithodoros, 

responsáveis também pela disseminação de vírus e, principalmente, de bactérias do 

gênero Borrelia (Dantas-Torres et al., 2012; Keirans, Durden, 2001). Já os 

carrapatos ixodídeos possuem tipicamente três estádios de desenvolvimento (larva, 

ninfa e adultos) e, em sua maioria, dependem da alimentação em três hospedeiros 

para completar esse ciclo de vida. No estádio adulto, a diferenciação em gêneros é 
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realizada facilmente através da presença de um escudo quitinoso dorsal completo 

nos machos e parcial nas fêmeas, dando origem ao nome “carrapatos duros”. 

Diferentemente dos argasídeos, carrapatos ixodídeos alimentam-se por períodos 

mais longos, de até três semanas. A fase parasitária é apenas finalizada após o 

completo ingurgitamento e desprendimento da pele do hospedeiro (Klompen et al., 

1996; Mans, Neitz, 2004). Em virtude deste prolongado período de alimentação, os 

membros da família Ixodidae são vetores de uma grande diversidade de agentes 

patogênicos (Colwell et al., 2011; Jongejan, Uilenberg, 2004). De fato, nesta família 

encontram-se diversos gêneros de importância médica humana e veterinária e/ou 

que acarretam prejuízos econômicos significativos (Dantas-Torres et al., 2012). 

As viroses transmitidas por carrapatos que usualmente acometem humanos são 

divididas em três grupos de acordo com as manifestações clínicas da doença: (i) o 

grupo das encefalites (Encefalite de Powassan, Encefalite Langat, Encefalite 

Louping Ill); (ii) o grupo das febres hemorrágicas (Febre hemorrágica de Omsk, 

Doença da floresta de Kyasanur e Febre hemorrágica do Congo-Crimeia) e; (iii) o 

grupo das viroses similares à dengue (Dobler, 2010; Kilpatrick, Randolph, 2012; 

Piesman, Eisen, 2008). Embora possuam manifestações clínicas distintas, muitas 

destas doenças são ocasionadas pela mesma família de vírus (Flaviviridae) e 

possuem em comum um alto grau de letalidade, em torno de 30% (Lasala, Holbrook, 

2010). 

Diferentemente da grande diversidade de vírus transmitidos por carrapatos, 

poucos são os protozoários carregados por eles. Ainda assim, o principal 

representante deste grupo, protozoários do gênero Babesia, são altamente 

patogênicos e acometem tanto humanos quanto outros animais. As babesioses 

estão distribuídas em todos os continentes. No caso da babesiose bovina, prejuízos 

pecuários significativos são ocasionados em decorrência da diminuição da 

produtividade (queda na produção de leite e diminuição do ganho de peso) e 

aumento da mortalidade no rebanho (Barros et al., 2005; Böse et al., 1995; Suarez, 

Noh, 2011). A patologia é ainda uma preocupação médico-sanitária, já que, além da 

transmissão por carrapatos, o patógeno pode ainda ser transmitido via transfusão 

sanguínea (Schnittger et al., 2012). 

Além de vírus e protozoários, as bactérias se destacam como importantes 

agentes infecciosos transmitidos por carrapatos, com grande impacto 

socioeconômico. As bactérias transmitidas por carrapatos são subdivididas 
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essencialmente em quatro grupos, (i) bacilos Gram-negativos, causadores da 

Tularemia; (ii) erlichias, agentes etiológicos das erlichiose monocítica e erlichiose 

granulocítica humana; (iii) espiroquetas (borrélias), agentes etiológicos das doença 

de Lyme e da  febre recorrente transmitida por carrapato e, por fim, (iv) riquétsias, 

causadoras das febres maculosas, com grande potencial fatal (Dantas-Torres et al.,  

2012; Parola, Raoult, 2006).  

 

1.2  Febre Maculosa das Montanhas Rochosas (RMSF) 

 

Dentre as riquettsioses transmitidas por carrapatos, a Febre Maculosa das 

Montanhas Rochosas (Rock Mountain Spotted Fever; RMSF) é a mais severa. A 

RMSF está amplamente distribuída por diversos países do continente Americano, 

com casos reportados no Canadá, Estados Unidos (Chapman et al., 2006), México 

(Zavala-Castro et al., 2006), Costa Rica (Fuentes, 1979; Hun et al., 2008), Panamá 

(Estripeaut et al., 2007), Colômbia (Hidalgo et al., 2007), Argentina (Paddock et al., 

2008; Ripoll et al., 1999) e Brasil (Angerami et al., 2006a, b; Calic et al., 2005; de 

Lemos et al., 2002). No Brasil, a doença é conhecida como Febre Maculosa 

Brasileira (FMB) (Labruna, 2009).  

A RMSF é uma riquetsiose que acomete o homem e tem desenvolvimento 

potencialmente fatal (Dantas-Torres, 2007; Nicholson et al., 2010). A doença foi 

divulgada cientificamente por Wolbach (1919). Na fase inicial, a sintomatologia é 

caracterizada por uma febre alta repentina, náuseas e vômito. Com a progressão da 

enfermidade, é possível detectar-se dores musculares e abdominais intensas e, em 

60-70% dos casos, podem-se visualizar máculas na superfície corporal, as quais 

nomeiam a doença (Chapman et al., 2006; Greene, Breitschwerdt, 2006; Dantas-

Torres, 2007). A antibioticoterapia específica, a base de tetraciclina e cloranfenicol, 

pode ser bem sucedida se iniciada imediatamente após a detecção da doença. 

Entretanto, devido à grande similaridade sintomática com outras doenças mais 

comuns e a vasta possibilidade de diagnósticos diferenciais, ocorre um retardo do 

início do tratamento, podendo levar o paciente a óbito (Dantas-Torres, 2007). 

No Brasil, a FMB já foi registrada em diversos estados da região Nordeste, Sul, 

Centro-Oeste, sendo que a maior incidência, com áreas endêmicas, ocorre na região 

Sudeste. As taxas de letalidade nessas áreas endêmicas oscilam entre 22 e 42%, de 

acordo com os dados do Ministério da Saúde <http://portal.saude.gov.br/ 
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portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1555>. Somente no Estado de São 

Paulo, 410 casos foram confirmados laboratorialmente entre 2001 e 2011, sendo 

que 152 (37,07%) destes foram fatais (Divisão de Zoonoses do Centro de Vigilância 

Epidemiológica de SP <http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/cve_fmb.html>. Em 

2011, 19 óbitos decorrentes de FMB foram registrados pelo Ministério da Saúde em 

São Paulo <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/obitos_febre_maculosa_ 

brasil_1990_2011.pdf>. 

 

1.3  Rickettsia rickettsii e seus carrapatos vetores  

 

O agente etiológico da RMSF é a α-proteobactéria intracelular obrigatória, 

Rickettsia rickettsii (Família Rickettsiaceae; Ordem Rickettsiales), a qual é aeróbia, 

não possui motilidade, nem forma esporos (Hackstadt, 1996; Weiss, 1982). Estes 

organismos unicelulares têm entre 0,3 e 2 µm de tamanho e possuem uma 

membrana externa composta por lipopolissacarídeos em sua maioria (Hackstadt, 

1996).  

A distribuição de R. rickettsii está restrita ao continente Americano (Chapman et 

al., 2006) e pode ser correlacionada a presença de diferentes espécies de 

carrapatos da Família Ixodidae, seus carrapatos vetores (Chapman et al., 2006; 

Dantas-Torres 2007; Dantas-Torres et al.,  2012; Demma et al., 2005; Labruna, 

2009). Os carrapatos, então, atuam tanto como reservatórios de R. rickettsii, quanto 

como transmissores da mesma para diferentes espécies de animais e para o homem 

(Parola et al., 2005). Nos Estados Unidos, os carrapatos Dermacentor variabilis e 

Dermacentor andersoni são descritos como principais vetores da bactéria, enquanto 

no México e em parte do estado americano do Arizona, é o carrapato Rhipicephalus 

sanguineus. Ainda nos EUA, o carrapato Amblyomma americanum já foi apontado 

como vetor no estado da Carolina do Norte (para revisão, vide Dantas-Torres et al.,  

2012). Ao longo de parte da América Central e toda a América do Sul, incluindo o 

Brasil, o carrapato Amblyomma cajennense (carrapato-estrela), que apresenta uma 

resistência considerável aos ambientes inóspitos das regiões áridas e diferentes 

condições de umidade das áreas temperadas (Estrada-Peña et al., 2004; Szabó et 

al., 2013),  é incriminado como principal vetor (Chapman et al., 2006). Essa espécie 

também é a principal transmissora de R. rickettsii no Brasil, onde está amplamente 

distribuída (Labruna, 2009). Entretanto, na região metropolitana do estado de São 
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Paulo, o carrapato Amblyomma aureolatum (carrapato amarelo-do-cão) é 

reconhecido como principal vetor devido às condições ideais (temperatura amena e 

umidade elevada) para sua proliferação (Labruna, 2009; Labruna et al., 2011; Pinter 

& Labruna, 2006; Vieira et al., 2004). 

Após a ingestão de sangue de um hospedeiro vertebrado infectado, o epitélio 

intestinal de seu carrapato-vetor é colonizado por R. rickettsii, onde a bactéria é 

amplificada. Em seguida, praticamente todos os tecidos do carrapato são infectados, 

inclusive as glândulas salivares e os ovários (Figura 1). Assim, a bactéria pode ser 

transmitida da mãe para a prole (transmissão transovariana). Além disso, ocorre 

transmissão de um estádio para outro, caracterizando uma transmissão transestadial 

(Burgdorfer, 1988; Labruna et al., 2011; Soares et al., 2012). Intrigantemente, os 

diferentes tipos de transmissão parecem não ser suficientes para manter altas taxas 

de prevalência da bactéria nas populações naturais de carrapatos. Segundo estudos 

de campo realizados nos Estados Unidos e também no Brasil, somente uma 

pequena parcela de carrapatos encontra-se infectada por R. rickettsii nas áreas 

endêmicas para a RMSF (Burgdorfer, 1988; Foley et al., 2007; Guedes et al., 2005; 

Labruna, 2009; Ogrzewalska et al., 2012; Pinter, Labruna, 2006; Sangioni et al., 

2005). No Brasil, foi relatada uma taxa de apenas 0,89% de infecção em uma 

população de A. aureolatum de Mogi das Cruzes (Pinter, Labruna, 2006) e de 11% 

na população da mesma espécie de carrapato em São Bernardo do Campo 

(Ogrzewalska et al., 2012), ambas as cidades do estado de São Paulo. Segundo 

Burgdorfer (1988) e Niebylski e colaboradores (1999), a baixa prevalência de 

indivíduos infectados nas populações naturais de carrapatos, mesmo em regiões 

endêmicas, pode ser associada a menores taxas reprodutivas e de sobrevivência, já 

que os estudos desses autores sugeriram que R. rickettsii é patogênica para seus 

vetores nos Estados Unidos. No Brasil, estudos também apontaram uma diminuição 

nos parâmetros reprodutivos e de sobrevivência de carrapatos do gênero 

Amblyomma infectados por R. rickettsii (Labruna et al., 2011; Soares et al., 2012).  

Sendo assim, a caracterização molecular das interações entre A. aureolatum e a 

bactéria R. rickettsii faz-se importante, podendo gerar informações relevantes para o 

esclarecimento dos mecanismos de virulência de Rickettsia para carrapatos. Esses 

dados, por sua vez, podem gerar subsídios para um melhor entendimento dos 

mecanismos responsáveis pela baixa prevalência da bactéria nas populações 

naturais de A. aureolatum. 
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Figura 1 – Ilustração da infecção de carrapatos ixodídeos por R. rickettsii e da 
transmissão da bactéria para o hospedeiro vertebrado. 

 

Fonte: Modificado de Hajdušek e colaboradores (2013). 

 

1.4  R. rickettsii e hospedeiros amplificadores  

 

Devido às baixas taxas de prevalência de carrapatos infectados por R. rickettsii 

em áreas endêmicas, a participação de alguns animais vertebrados silvestres como 

hospedeiros amplificadores tem grande relevância epidemiológica. Estes animais 

mantêm a bactéria em níveis altos em sua corrente sanguínea por alguns dias ou 

semanas após a infecção, garantindo a fonte de infecção para carrapatos na 

natureza (Burgdorfer, 1988; Labruna, 2009; Souza et al., 2009). No Brasil, as 

capivaras, gambás e cães domésticos são apontados como potenciais hospedeiros 

amplificadores de R. rickettsii (Labruna, 2009; Ogrzewalska et al., 2012). Além disso, 

estes hospedeiros também possibilitam uma elevação da densidade populacional 

dos carrapatos. 

No entanto, por razões ainda desconhecidas, a interação carrapato vetor-R. 

rickettsii-hospedeiro amplificador não resulta, na maioria das regiões endêmicas, em 

altas taxas de prevalência do patógeno nas populações de carrapatos vetores. 

Nessas regiões, como mencionado anteriormente, a prevalência de carrapatos 

infectados é muito baixa, podendo chegar à zero em alguns períodos analisados 
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(Burgdorfer, 1988; Fritzen et al., 2011; Guedes et al., 2005; McDade, NewHouse, 

1986; Pinter & Labruna, 2006; Sangioni et al., 2005). É provável que o 

desaparecimento da bactéria da população de carrapatos em determinados períodos 

seja decorrente de dois fenômenos, (i) ausência de animais sentinelas (equinos e 

cães) soro-reativos para a bactéria (Cardoso et al., 2006); além do (ii) aumento da 

virulência da bactéria para o vetor (Burgdorfer, 1988; Niebylski et al., 1999), muito 

embora os mecanismos para tal fenômeno sejam ainda desconhecidos. 

 

1.5  Estudos moleculares da interação entre carrapatos e patógenos por eles 
transmitidos 
 

1.5.1 Expressão gênica de carrapatos infectados  

 

R. rickettsii, como descrito anteriormente, é uma bactéria intracelular obrigatória. 

A patogenicidade de R. rickettsii para o hospedeiro vertebrado já está bem 

caracterizada desde a década de 80 (Walker, 1989). Entretanto, no caso dos 

hospedeiros invertebrados, especificamente carrapatos A. aureolatum e A. 

cajennense, os poucos trabalhos existentes descrevem apenas as consequências 

danosas desta infecção sobre os parâmetros biológicos de alimentação de fêmeas 

adultas, oviposição e porcentagem de eclosão dos ovos (Labruna et al., 2011; 

Soares et al., 2012).  

 Dentre os poucos trabalhos da literatura que relatam os efeitos da infecção por 

bactérias do gênero Rickettsia sobre os seus carrapatos vetores ao nível molecular, 

todos foram realizados utilizando-se R. montanensis (Ceraul et al., 2007; Macaluso 

et al., 2003; Macaluso et al., 2006; Mulenga et al., 2003; Sunyakumthorn et al., 

2012). Dentre esses trabalhos, Macaluso e colaboradores (2003) compararam a 

expressão gênica global de carrapatos D. variabilis não infectados com a expressão 

de uma linhagem cronicamente infectada por R. montanensis. Através da 

metodologia de PCR differential-display, o trabalho relata que a infecção deflagrou a 

indução da expressão de diversos genes nos ovários de fêmeas de D. variabilis, 

como genes codificadores de ATPase, α-tubulina, proteína rica em glicina e α-

catenina. Dentre essas proteínas, a α-catenina foi caracterizada funcionalmente por 

Sunyakumthorn e colaboradores (2012) no carrapato D. variabilis como atuante na 

organização do citoesqueleto de actina, processo fundamental para a invasão da 
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célula hospedeira por microrganismos como riquétsias. Diferentemente do que foi 

demonstrado por Macaluso e colaboradores (2003), esse trabalho mostrou que 

ocorre uma modulação negativa dessa molécula em ovários infectados por R. 

montanensis, indicando uma possível tentativa do vetor de impedir a utilização de 

componentes do seu citoesqueleto para a invasão bacteriana. As reações do 

carrapato para tentar controlar a invasão bacteriana também foram analisadas por 

Ceraul e colaboradores (2007). Este estudo avaliou o perfil de expressão de genes 

codificadores de peptídeos antimicrobianos (duas defensinas e uma lisozima) em 

carrapatos D. variabilis ao longo de uma infecção por R. montanensis. Os dados 

mostraram que a expressão dos genes codificadores dos peptídeos antimicrobianos 

foi induzida tanto no intestino quanto no corpo gorduroso dos carrapatos e que o 

tempo necessário para que essa indução seja deflagrada após a infecção parece 

depender tanto do tecido quanto do gene analisado. 

Embora os trabalhos acima mencionados tenham contribuído para um melhor 

entendimento da interação Rickettsia-carrapato vetor, eles não podem ser 

extrapolados para uma infecção por R. rickettsii, já que R. montanensis parece não 

ser patogênica para os carrapatos, tampouco para humanos e animais domésticos 

(Ceraul et al., 2007). Assim, a caracterização molecular das interações entre R. 

rickettsii e A. aureolatum faz-se fundamental para uma melhor compreensão da 

FMB.  

Diversos estudos envolvendo análises do perfil de expressão gênica de 

carrapatos infectados por vários outros patógenos também foram previamente 

reportados: D. variabilis infectados pelas bactérias Borrelia burgdorferi (Johns et al., 

2000) e Anaplasma marginale (de la Fuente et al., 2007), Rhipicephalus 

appendiculatus infectados pelo protozoário Theileria parva (Nene et al., 2004), 

Ixodes ricinus infectados por B. burgdorferi (Rudenko et al., 2005); Ixodes scapularis 

frente ao desafio com A. marginale e A. phagocytophilum (Zivkovic et al., 2009); 

Rhipecephalus (Boophilus) microplus infectados por A. marginale (Zivkovic et al., 

2010); Amblyomma americanum infectados pela bactéria Erlichia chaffeensis (Karim 

et al., 2012) e I. scapularis infectados pelo vírus Langat (flavivírus) (McNally et al., 

2012). De uma maneira geral, os resultados destes trabalhos demonstraram que a 

infecção apresenta um efeito modulador sobre a expressão de genes codificadores 

de proteínas relacionadas com estresse, defesa do carrapato ou para o 

estabelecimento da infecção. 
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1.5.2  Reativação da virulência de riquétsias durante a infecção do carrapato-vetor e 
expressão gênica frente a diferentes condições ambientais 

 

A reativação da virulência de vírus, bactérias e protozoários é um fenômeno 

comum (Barragan et al., 2008; Gilford, Price, 1955; Reynolds et al., 2008; Spencer, 

Parker, 1923;) e previamente descrito em R. rickettsii infectando carrapatos (Gilford, 

Price, 1955; Spencer, Parker, 1923). Nesses dois últimos trabalhos, Spencer e 

Parker (1923) e Gilford e Price (1955) relataram que R. rickettsii encontra-se em um 

estado avirulento em carrapatos em jejum ou mantidos a temperaturas próximas à 

ambiental, uma vez que a inoculação de homogeneizados de carrapatos nessas 

condições em cobaias não deflagrou a sintomatologia da infecção. A sintomatologia 

só foi observada quando carrapatos infectados foram previamente alimentados em 

um hospedeiro (Gilford, Price, 1955) ou mantidos em temperaturas elevadas (35 °C 

a 37 °C) (Spencer, Parker, 1923) por 24 a 48 horas e, então homogeneizadas e 

inoculadas nos animais. Alguns anos mais tarde, Hayes e Burgdorfer (1982) 

realizaram um estudo de ultraestrutura de R. rickettsii em carrapatos, observando 

diferenças marcantes na membrana das bactérias de carrapatos em jejum em 

relação às bactérias de carrapatos alimentados. Tais diferenças também foram 

associadas ao fenômeno de reativação da virulência da bactéria. Além disso, 

Policastro e colaboradores (1997) demonstraram que a temperatura influencia a 

expressão proteica de R. rickettsii mantida em uma cultura de células in vitro. Os 

autores observaram que proteínas diferentes são expressas pelas bactérias 

infectando culturas de células mantidas a 28 °C e a 34 °C, sugerindo que este perfil 

diferencial também ocorra quando as bactérias estão infectando seu carrapato vetor 

(temperaturas próximas a 28 °C) ou hospedeiros mamíferos (temperaturas próximas 

a 34 °C).  

Embora tenham sugerido que a alimentação sanguínea e a temperatura sejam 

fatores importantes para a reativação da virulência de R. rickettsii em carrapatos, os 

mecanismos moleculares desta reativação não foram elucidados. Dessa maneira, a 

determinação da expressão gênica de Rickettsia em carrapatos não alimentados e 

alimentados, bem como de bactérias infectando carrapatos mantidos em diferentes 

temperaturas, pode gerar dados que permitam inferir se o fenômeno de reativação 

de R. rickettsii é ocasionado por um aumento da temperatura ou se depende de 

fatores presentes na alimentação sanguínea.  
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Com o avanço dos estudos genômicos e o desenvolvimento de tecnologias, a 

análise do perfil de expressão de genes (transcriptoma) de um organismo, tecido ou 

conjunto de células, nos fornece, atualmente, novas formas de investigar a interação 

entre patógenos e as células do hospedeiro. Essa é uma importante abordagem 

para se compreender os mecanismos envolvidos nos mais diversos processos 

celulares. De fato, a determinação da expressão gênica de um patógeno durante a 

infecção do vetor ou do hospedeiro pode fornecer informações importantes para o 

melhor entendimento da relação patógeno-hospedeiro e, dessa forma, vem sendo 

empregada para o estudo de uma grande diversidade de agentes etiológicos (La et 

al., 2007).  

Uma das tecnologias de análises de transcrição gênica em larga escala 

disponíveis é o microarranjo. Essa técnica permite a análise quantitativa dos níveis 

de expressão de milhares de genes simultaneamente (Conway, Schoolnik, 2003; 

Hughes, Shoemaker, 2001; Leroy, Raoult, 2010; Schulze, Downward, 2001). Além 

disso, são potentes ferramentas para a utilização da grande quantidade de 

informações geradas a cada dia pelos projetos de sequenciamento de genomas, 

auxiliando a caracterização funcional de genes codificadores de proteínas 

hipotéticas (Pashalidis et al., 2005; Zaini et al., 2008). A metodologia de 

microarranjos vem sendo amplamente utilizada para a detecção de alterações na 

expressão gênica de bactérias, uma vez que a regulação ao nível da transcrição 

desempenha um papel fundamental em procariotos (Ehrenreich, 2006; Lucchini et 

al., 2001; Ng et al., 2003; Schoolnik, 2002). Dentre os diferentes tipos de 

microarranjos, aqueles baseados em oligonucleotídeos são os mais utilizados 

atualmente por apresentarem uma maior especificidade em comparação aos 

microarranjos baseados em amplicons. Além disso, asseguram uma melhor 

uniformidade na concentração das sondas e afinidade na hibridização, diminuindo 

assim, a chance de ocorrerem hibridizações cruzadas (Kreil et al., 2006).  

Com a elucidação completa do genoma de várias espécies do gênero Rickettsia, 

hoje é possível utilizar o microarranjo para a análise de expressão gênica em larga 

escala dessas bactérias. Ellison e colaboradores (2008), por exemplo, realizaram um 

estudo comparativo da expressão de genes de uma cepa virulenta de R. rickettsii 

(denominada cepa R) com uma cepa avirulenta (Iowa). Essa metodologia também 

foi utilizada para a determinação dos efeitos da restrição de nutrientes sobre o perfil 

de expressão gênica de R. conorii (La et al., 2007) e de R. rickettsii (Ellison et al., 
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2009) e dos efeitos da temperatura sobre R. typhi (Dreher-Lesnik et al., 2008), R. 

prowazekii (Audia et al., 2008) e R. rickettsii (Ellison et al., 2009). 

A influência da temperatura tem sido um dos principais agentes ambientais 

utilizados nos estudos das alterações dos perfis de expressão gênica de bactérias 

intracelulares em infecções in vitro (revisão de Leroy, Raoult, 2010). Essas 

alterações nos níveis transcricionais de genes auxiliam os microrganismos a se 

adaptar a um novo ambiente, podendo, consequentemente, garantir sua 

sobrevivência, perpetuando a espécie. Por exemplo, foi demonstrado que a 

temperatura modula a expressão gênica de R. typhi, o agente etiológico do tifo 

murino, o qual é transmitido por pulgas (Dreher-Lesnik et al., 2008). 

Interessantemente, os autores observaram que genes codificadores de proteínas de 

choque térmico e de proteínas envolvidas com o metabolismo bacteriano são 

reprimidos pela diminuição da temperatura de 37 °C para 25 °C, as quais 

mimetizam, respectivamente, as temperaturas do hospedeiro vertebrado e do inseto-

vetor. O efeito da temperatura sobre o perfil de expressão de genes spoT de R. 

conorii, agente etiológico da febre maculosa do Mediterrâneo, foi avaliado por 

Rovery e colaboradores (2005). Esses genes apresentam múltiplas cópias e estão 

associados à adaptação gênica da bactéria a estresses. Nesse trabalho, foi 

demonstrado que a expressão de spoT1 é induzida pela elevação da temperatura de 

10 °C para 37 °C. Audia e colaboradores (2008), em uma análise de transcrição 

gênica global de R. prowazekii, causadora do tifo epidêmico, exposta ao aumento de 

temperatura de 34 °C para 42 °C, demonstraram que 57% dos genes induzidos são 

homólogos a genes conhecidamente associados a estresses de temperatura. Em R. 

rickettsii, Ellison e colaboradores (2009) observaram que a expressão gênica de 

bactérias infectando uma linhagem celular de carrapatos I. scapularis (ISE6) 

mantidas a 37 °C ou a 22 °C não apresenta diferenças expressivas (utilizando fold 

change cut-off >3,0). O mesmo foi observado para bactérias cultivadas em células 

Vero mantidas a 34 °C ou a 25 °C. A modulação da expressão gênica só foi 

detectada quando R. rickettsii foi cultivada a 34 °C por 3 dias e, em seguida, exposta 

a uma temperatura de 4 °C por 2 horas (28 genes modulados) ou por 24 horas (56 

genes modulados). Interessantemente, os autores observaram que o decréscimo da 

temperatura de 34 °C para 4 °C reprimiu a expressão de três genes ligados ao 

enovelamento de novas proteínas sintetizadas, o que justificaria o retardo no 

crescimento da bactéria a baixas temperaturas. A modulação do perfil de expressão 
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gênica por variações de temperatura também já foi relatada para outros gêneros de 

bactérias que acometem o homem, tais como Mycobacterium tuberculosis (Stewart 

et al., 2002), Borrelia burgdorferi (Ojaimi et al., 2003; Stevenson et al., 2006; Tokarz 

et al., 2004), Yersinia pestis (Han et al., 2004) e Listeria monocytogenes (van der 

Veen et al., 2007). 

Além da temperatura, a carência nutricional já foi descrita como um importante 

fator de modulação da expressão gênica principalmente de microrganismos 

intracelulares obrigatórios, os quais são dependentes de nutrientes da célula alvo 

(Ellison et al., 2009; La et al., 2007; Wike, Burgdorfer; 1972; Winkler, 1990). 

Especificamente no caso de microrganismos que infectam células de invertebrados 

que se alimentam de sangue, a ausência ou presença da alimentação sanguínea 

integral ou parcial desfavoreceu o crescimento e alterou a expressão gênica 

bacteriana (Ellison et al., 2009; La et al., 2007; Rovery et al., 2005; Spencer, Parker, 

1923; Wike, Burgdorfer; 1972;). Ao nível molecular, Rovery e colaboradores (2005) 

analisaram, além da influência da temperatura, a modulação dos cinco genes spoT 

de R. conorii sob um estresse nutricional. Apenas o gene spoT1  teve transcrição 

induzida quando o carrapato foi privado de alimentação ou quando células Vero 

infectadas foram privadas do meio de cultura rico em nutrientes. Assim, os autores 

associaram a modulação específica de spoT1 como um sinal para a limitação do 

crescimento sob carência nuctricional. A modulação dos genes spoT frente à 

ausência de nutrientes também foi demonstrada anteriormente em B. burgdorferi 

(Concepcion et al., 1999; Fraser et al., 1997). Ainda em R. conorri, foi descrito que a 

carência nutricional induz a transcrição de genes de virulência, tais como um 

antígeno de superfície (sca4) e quatro componentes do sistema de secreção do tipo 

IV (virB4, virB9 virB10 e virB11) (La et al., 2007).  A fim de avaliar a influência de 

componentes sanguíneos na expressão gênica global de R. rickettsii in vitro, Ellison 

e colaboradores (2009) adicionaram um agente quelante de ferro ao cultivo de 

células Vero e ISE6. Foi detectada uma alteração no crescimento bacteriano e a 

modulação de cinco genes nesta condição (fold-change cut-off > 3,0). Neste caso, 

todos os genes modulados codificam proteínas hipotéticas e por isso não se 

conseguiu discutir a relação funcional da variável biológica na expressão deles.  

Apesar de terem gerado informações importantes para o conhecimento da 

interação de riquétsias com seus vetores e/ou hospedeiros, todos os trabalhos 

acima mencionados foram realizados in vitro. Dessa maneira, o estudo da expressão 
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gênica de R. rickettsii infectando seus vetores naturais torna-se necessário, podendo 

fornecer informações importantes para o melhor entendimento da relação patógeno-

hospedeiro, podendo ainda revelar potenciais alvos para o desenvolvimento de 

vacinas para o controle da RMSF. 

Pouco também é conhecido acerca dos efeitos de estímulos ambientais sobre os 

perfis de expressão gênica de microrganismos, principalmente de bactérias 

intracelulares obrigatórias, em tecidos específicos dos seus vetores ou hospedeiros. 

A expressão diferenciada destes organismos em diferentes tecidos podem indicar as 

adaptações pelas quais os organismos precisam estabelecer baseados no tipo 

celular em que estão associados. Dentre os poucos trabalhos da literatura, existem 

relatos da adaptação da espiroqueta B. burgdorferi aos tecidos de seus hospedeiros 

vertebrados mamíferos e também aos seus carrapatos vetores (Narasimhan et al., 

2002; Piesman et al., 2003; revisão de Stevenson et al., 2006). Essa adaptação tem 

como objetivo manter, com sucesso, o seu ciclo de infecção. Durante este ciclo, a 

bactéria enfrenta diferentes ambientes, usufrui de diversos nutrientes das células 

hospedeiras e, por fim, consegue evadir do sistema imune de seus hospedeiros. 

Para isso, a bactéria tem respostas transcricionais diferentes dependendo do desafio 

que ela encontra em cada ambiente que coloniza (Stevenson et al., 2006). Como 

mostrado por Piesman e colaboradores (2003), utilizando amostras do carrapato I. 

scapularis alimentados, a expressão gênica de diversas proteínas de membrana 

foram diferentemente moduladas, dependendo do tecido do carrapato que 

infectavam. O nível transcricional das proteínas imunomoduladoras de superfícies 

OspC e OspA foram analisadas. Enquanto a transcrição de ospC foi induzida no 

intestino e nas glândulas salivares do carrapato, ospA não foi modulada em 

intestinos e foi reprimida em glândulas salivares. Baseados nestes resultados, os 

autores especulam que a expressão diferencial tecidual pode estar relacionada à 

importância destes genes na dinâmica de infecção no invertebrado e na transmissão 

da bactéria para o hospedeiro vertebrado. No caso de R. rickettsii, ainda não existe 

nenhum estudo descritivo do efeito molecular tecido-específico da infecção, tanto em 

células de vertebrados como de invertebrados. 

Deste modo, estudos dos efeitos de fatores ambientais sobre a transcrição de R. 

rickettsii em tecidos específicos do vetor também são importantes, podendo  gerar 

subsídios para se estabelecerem, no futuro, estratégias mais eficientes de controle 

da FMB.   
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6 CONCLUSÃO 

 

A elevação da temperatura em aproximadamente 10°C e a exposição aos 

componentes do sangue do hospedeiro vertebrado simulam alguns dos estímulos 

ambientais aos quais a bactéria Rickettsia rickettsii é naturalmente exposta em seu 

carrapato-vetor. Interessantemente, ambos os estímulos foram previamente 

associados com a reativação da virulência de Rickettsia em carrapatos. Através de 

análises de expressão gênica, nós demonstramos que os dois estímulos propiciam a 

proliferação da bactéria em carrapatos, bem como modulam a expressão de 

conjuntos específicos de genes. No entanto, os componentes do sangue parecem 

exercer um maior efeito sobre o perfil transcricional de R. rickettsii, modulando cinco 

vezes mais genes que a temperatura. Os efeitos aditivos dos dois estímulos também 

são muito próximos dos efeitos observados pela alimentação sanguínea somente, 

reforçando o papel majoritário dos componentes do sangue no remodelamento do 

perfil de expressão da bactéria.  

Os genes modulados que foram identificados neste trabalho, incluindo aqueles 

codificadores de proteínas hipotéticas, deverão ser funcionalmente caracterizados 

em futuros trabalhos e podem ser considerados alvos potenciais para o 

desenvolvimento de uma vacina anti-R. rickettsii. Além disso, o cultivo de R. rickettsii 

foi estabelecido com sucesso em um cultivo de células de carrapatos in vitro, onde 

também foi observada a expressão de diversos genes. Esse resultado é importante, 

abrindo a possibilidade do uso de sistemas in vitro para o estudo da transcrição 

gênica, bem como das proteínas produzidas por R. rickettsii.  
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