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RESUMO

Os efeitos da saliva de fêmeas parcialmente ingurgita-

das de B. microplus sobre o sistema imune de camundongos suí-

ços albinos foram estudados em camundongos machos com peso de

18-20 gramas, separados em seis subgrupos, sendo três subgrupos

teste e três subgrupos controle. Os animais dos subgrupos T1 e

T2 receberam inoculações diárias com 5 µl de saliva (11 µg de

proteína) durante 14 e 28 dias respectivamente, sendo sacrifi-

cados aos 15 e 29 dias e os do subgrupo T3 foram inoculados du-

rante 28 dias e sacrificados aos 43 dias. Os controles pareados

receberam o mesmo esquema de inoculação, utilizando-se salina

em lugar de saliva. Os camundongos dos subgrupos teste e contro-

le que foram utilizados para os testes intradérmicos também so-

freram o mesmo esquema de inoculação, porém os animais dos sub-

grupos T2 e C1 foram sacrificados aos 17 dias, os dos subgrupos

T2 e C2 aos 31 dias e os camundongos dos subgrupos T3 e C3 aos

45 dias. Após a realização das técnicas para a avaliação da imu-

nidade humoral e celular, os resultados foram comparados entre
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os camundongos dos subgrupos teste entre si e com seus respecti-

vos controles. 

Foram detectados anticorpos precipitantes contra a sa-

liva de B. microplus e anticorpos hemaglutinantes contra o ex-

trato de larvas e saliva de B. microplus. Os níveis séricos de

complexos imunes circuiantes não sofreram alterações significa-

t i v a s .  

Foram evidenciadas reações de depressão do sistema imu-

ne dos animais dos subgrupos teste, pela observação da diminui-

ção do número de células esplênicas formadoras de placas hemolí-

ticas, pela redução da atividade fagocítica dos macrófagos peri-

toneais e pela diminuição do percentual de linfócito T auxiliar

e aumento do percentual de linfócito T supressor/citotóxico. As

reações de depressão da resposta imune foram mais evidentes após

28 dias de inoculações. O percentual de linfócito B, a leucome-

tria global e a leucometria diferencial não sofreram alterações

significativas. 

Foram detectadas reações de hipersensibilidade cutânea

do tipo I, 48 horas após a inoculação intradérmica de saliva,

nos animais dos subgrupos teste e controle. Porém, as reações cu-

tâneas foram significativamente maiores nos animais dos subgru-

pos teste, especialmente nos animais do subgrupo T1. 

Estes resultados sugerem que as inoculações de saliva

de B. microplus deprimem a resposta imune de camundongos e, ao

mesmo tempo, determinam uma reação de hipersensibilidade cutâ-

nea .  



SUMMARY 

The biological efects of semi-engorged Boophilus

microplus female saliva on swiss albino mice were studied in

male mice weighing 18-20 g, separated in six subgroups, of

which three were test and three control. Animals of the

T1 and T2 subgroups were injected with 5 µl of saliva daily

mg(11 µg of protein) for respectively 14 and 28 days having

been sacrified on the 15 th and 29 th days. Those insubgroups

T3 were injected for 28 days and sacrified on the 43 rd days.

The control groups received identical schedule of injections

with saline. The mice in subgroups test and control used

in intradermic tests also received the same schedule of

inoculation, but mice insubgroups T1 and C1 were sacrified

on the 17 th days; the ones in subgroups T2 and C2 on the 31

st day, and those in subgroups T3 and C3 on the 45 th day.

After the humoral and cellular immunity tests, the results of

the test subgroups were compared both with each other and

with their respective controls. 
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Anti-Boophilus microplus saliva precipitating

antibodies and anti-B. microplus saliva and larvae extract

hemagglutinating antibodies were found. There were no

significant alterations on the serum levels of circulating

immune complexes .  

Reduction in the number of haemolytic plaqueforming

response of spleen cells was observed, on the phagocytic

capacities of peritoneal macrophages and on the T-helper

lymphocytes percentual and the increased percentual of the

T-supressor/cytotoxic lymphocytes suggested a depression of the

test subgroups animal's immune system. The immune system

depression evidences were greater after 28 days of injections.

The B lymphocytes percentual and the total and differential

leukocyte counts did not undergo significant alterations. 

Cutaneous type I hypersensitivity reactions were

detected 48 h after the i.d. injection of saliva on both test

and control animals; however, the cutaneous reactions were

significantly greater on the test animals, especially those

in subgroup T1. These findings suggest that injections with

B. microplus saliva do depress the immune response of mice

while also determining a cutaneous hypersensitivity reaction. 



1 .  INTRODUÇÃO

Os primeiros trabalhos que evidenciaram a imunidade ad-

quirida aos carrapatos foram realizados em 1939 por TRAGER. A

partir desta data, o assunto começou a despertar o interesse de

muitos pesquisadores, mas os trabalhos iniciais foram esporádi-

cos e seus resultados inconclusivos. Apesar de nas últimas duas

décadas ter aumentado a 1iteratura no campo da imunoparasitolo-

gia, nenhum sistema parasito hospedeiro está ainda bem compreen-

d i d o .  

O Boophilus microplus, por ser um ectoparasito que acar-

reta prejuízos econômicos à bovinocultura, tanto por sua ação di-

reta como pelo seu envolvimento na transmissão de agentes patogê-

nicos, tem sido muito estudado, a fim de se obter métodos para o

seu controle. Devido aos altos custos e à dificuldade na inter-

pretação das respostas imunes de bovinos, as pesquisas realizadas,

procurando esclarecer a relação imunológica do B. microplus com

seu hospedeiro, envolvem a resistência dos bovinos a este carra-

pato, sem elucidar o mecanismo pelo qual isto acontece. Mesmo
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assim, algum sucesso foi obtido em relação aos mecanismos imuno-

lógicos e vacinas com material do próprio carrapato. 

Os trabalhos envolvendo outras espécies de carrapato

e utilizando como hospedeiros os animais de laboratório, procu-

ram estudar um pouco mais os mecanismos imunológicos pelos quais

os hospedeiros tornam-se resistentes àqueles ectoparasitos. Pou-

cas pesquisas, no entanto, foram realizadas procurando estudar

o efeito da saliva dos carrapatos sobre o sistema imune dos hos-

pedei ros. 

De acordo com WILLADSEN (1980), a tendência atual dos

pesquisadores é não considerar as respostas imunes como exclu-

sivas a determinada espécie de carrapato ou características de

um determinado hospedeiro e, sim, considerar mais amplamente a

resposta imunológica que tem sido observada para os diferentes

sistemas parasito-hospedeiro, na tentativa de observar qual a

generalização que pode ser feita sobre a relação imunológica car-

rapato-hospedei ro. 

Tendo em mente os altos custos das pesquisas envolven-

do bovinos, as dificuldades na interpretação das respostas imu-

nes destes animais e das possíveis interferências nas infesta-

ções com B. microplus em animais diferentes do seu hospedeiro

natural, essa dissertação tem como objetivos estudar um pouco

mais a relação imunológica carrapato-hospedeiro, utilizando, pa-

ra isto, a saliva de B. microplus inoculada em um modelo expe-

rimental bem conhecido que é o camundongo suíço albino. 



2 .  REVISÃO DA LITERATURA 

2 . l .  Resposta imune a o s  car rapa tos  

2 . 1  . l .  Aspecto g e r a l  

O primeiro trabalho experimental evidenciando uma ver-

dadeira imunidade adquirida aos carrapatos foi realizado por TRA-

GER (1939a). O autor observou que os cobaios desenvolveram imu-

nidade, 2 semanas após a primeira infestação com Dermacentor va-

riabilis, a qual permaneceu por até 3 meses. Além disso, houve

imunidade cruzada entre D. variabilis e D. andersoni com outras

espécies de carrapatos. A imunidade pôde ser transferida entre

cobaios, através da inoculação intraperitoneal de soro de ani-

mal imune para animal sem prévios contatos com o carrapato. No

4º dia após  a fixação das larvas, os cobaios não imunes apresen-

taram uma pequena reação celular no local da fixação, enquanto

que os animais imunes apresentaram uma reação inflamatória inten-

s a .  
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FELDMAN-MUHSAM (1964) estudou o relacionamento do Rhi-

picephalus sanguíneos com animais de laboratório e observou que

ratos brancos tornam-se resistentes ao carrapato quando infesta-

dos sucessivamente, o que foi considerado como uma imunização

do hospedeiro. 

ROBERTS (1968a), trabalhando com bovinos de origem eu-

ropéia e indiana, demonstrou que a maioria desses animais é al-

tamente sensível às primeiras infestações com B. microplus. A-

pós 8 dias de infestações diárias com o carrapato, os hospedei-

ros desenvolveram um certo grau de resistência e, provavelmen-

te, esta resistência foi mediada imunologicamente. Em trabalho

posterior, ROBERTS (1968b) concluiu que a resposta imune do hos-

pedeiro foi responsável pela rejeição das larvas nas primeiras

24 horas, provavelmente pela neutralização das enzimas necessá-

rias para a alimentação dos carrapatos ou pela alteração nos

sítios de fixação das larvas ou através de elaboração de subs-

tâncias tóxicas para as larvas. 

Utilizando a imunoeletroforese e a imunofluorescência

indireta, BROSSARD (1976) demonstrou que as amostras de soro de

bovinos infestados com B. microplus continham dois sistemas de

precipitinas contra os componentes do carrapato. Um deles foi

considerado inespecífico, uma vez que também foi observado em

bovinos que não foram expostos ao carrapato. Entretanto, foi su-

gerido que o outro sistema de precipitinas estaria correlaciona-

do com a resistência dos animais ao carrapato. 

ROBERTS & KERR (1976), ao transfundirem plasma de bo-
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vinos altamente resistentes ao carrapato B. microplus para bo-

vinos sem contato prévio com este ectoparasito, observaram que

estes animais apresentaram um certo grau de resistência quando

desafiados com larvas de B. microplus. Porém, o plasma de hos-

pedeiros com baixa resistência não determinou efeitos signifi-

cativos. 

WIKEL & ALLEN (1976a) estudaram a transferência passi-

va de resistência ao D. andersoni através de inoculação intra-

peritoneal de soro e células de linfonodos de cobaios resisten-

tes para cobaios não expostos ao ectoparasito. Observaram que 

uma resistência significativa à infestação com larvas de carra-

pato pôde ser transferida com células de linfonodos, mas não

com o soro do hospedeiro resistente. Sugeriram que o mecanis-

mo de aquisição de resistência estaria relacionado ao desenvol-

vimento de uma hipersensibilidade retardada com uma pequena con-

tribuição dos fatores humorais. No entanto, no mesmo ano, WI-

KEL & ALLEN (1976b) inocularam em cobaios, antes e durante as

infestações com D. andersoni, uma droga imunossupressora, a cy-

clophosphamide, que produz uma depleção seletiva de linfócitos

B. Os autores observaram uma redução na aquisição e na expres-

são da resistência, sugerindo que, ou os linfócitos B, ou um com-

ponente humoral, estariam relacionados ao mecanismo de resistên-

cia aos carrapatos. Posteriormente, WIKEL & ALLEN (1977) tam-

bém observaram que a depleção do sistema complemento de co-

baios, após o tratamento com veneno de cobra, não influenciou

na aquisição de resistência ao D. andersoni em hospedeiros sen-
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síveis, porém os animais previamente infestados demonstraram um

bloqueio na expressão da resistência ao carrapato. Esse bloqueio

se manifestou através do aumento do número e do peso das larvas

ingurgitadas e na redução do infiltrado de basófilos observados

na lesão de fixação das larvas. Especularam que o basófilo ou

seus componentes vasoativos poderiam ser essenciais para a ex-

pressão de resistência ao carrapato. Continuando essa investiga-

ção, WIKEL (1979) trabalhou com cobaios geneticamente deficien-

tes de fator 4 do sistema complemento e concluiu que a via alter-

nativa do sistema complemento foi importante para a expressão da

resistência aos carrapatos. 

FUJISAKI (1978) infestou experimentalmente coelhos com

Haemaphysalis longicornis e verificou no soro destes animais, a-

través da técnica de imunodifusão em gel, a presença de precipi-

tinas. Esses anticorpos precipitantes foram fracionados por cro-

matografia e caracterizados na classe de imunoglobulinas 7s. Não

foi possível estabelecer uma correlação entre a resistência do

hospedeiro e os títulos de anticorpos precipitantes. 

BROSSARD & GIRARDIN (1979) transferiram uma imunidade

parcial contra o carrapato Ixodes ricinus para coelhos normais

através de inoculação de soro de animais resistentes. Duas ino-

culações de soro imune provocaram o aparecimento de imunoglobu-

linas da classe G e anticorpos homocitotrópicos. Detectados atra-

vés da imunofluorescência, os títulos de IgG foram maiores do

que os títulos dos anticorpos homocitotrópicos. Nos testes cu-

tâneos, os coelhos tratados desenvolveram uma hipersensibilidade
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imediata local após a injeção intradérmica do antígeno (saliva

de I. ricinus). Porém, nos animais controle, todos os testes fo-

ram n e g a t i v o s .  

ALLEN et alii (1979a) demonstraram, através da imuno-

fluorescência indireta, que os antígenos da glândula salivar de

D. andersoni estavam presentes na pele de cobaios infestados.

Observaram que estes antígenos permaneceram no local muitos dias

após o desprendimento das larvas. Em animais resistentes, os an-

tígenos da glândula salivar, complemento e IgG estavam deposita-

dos na junção dermo-epidérmica próximo ao local de fixação das

larvas. No mesmo ano ALLEN et alii (1979b) observaram que os an-

tígenos da glândula salivar dos carrapatos estavam associados

a uma célula dendrítica na epiderme que os autores sugeriram que

fosse a célula de Langerhans. NITHIUTHAI & ALLEN (1984a) obser-

varam que o número de células de Langerhans diminuía significa-

tivamente no local de fixação dos carrapatos em cobaios sem con-

tatos prévios com D. andersoni enquanto que nos animais resis-

tentes o número de células de Langerhans aumentava na epiderme.

Posteriormente, NITHIUTHAI & ALLEN (1984b) mostraram que, após

a depleção das células de Langerhans, utilizando radiações ul-

tra violeta, os cobaios demonstraram uma sensível redução na

aquisição e expressão da resistência aos carrapatos. Assim, NI-

THIUTHAI & ALLEN (1985) concluiram que as células de Langerhans,

como os macrófagos antígenos Ia positivos, poderiam agir como

uma célula apresentadora de antígeno salivar auxiliando no de-

senvolvimento da resposta imunológica de cobaios infestados com
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carrapatos. 

BINTA et alii (1984) induziram a anafilaxia passiva cu-

tânea inoculando soro de bovino resistente ao R. appendiculatus

em bovinos sem contato prévio com o carrapato. O desenvolvimen-

to da anafilaxia cutânea passiva foi mais acentuado 72 horas a-

pós a administração do soro. Tanto o aquecimento do soro a 56ºC

por 2 horas quanto a adição de mercaptoetanol reduziram sua ha-

bilidade para a sensibilização cutânea. Devido a essas observa-

ções, os autores sugeriram que a indução da anafilaxia cutânea

passiva envolve um anticorpo homocitotrópico, provavelmente IgE

bovina, e que haveria a possibilidade do envolvimento de uma ou-

tra imunoglobulina da subclasse da IgG. 

WHELEN (1986) observou que bovinos e animais de labora-

tório infestados com carrapatos ixodídeos adquiriram imunidade

e que os títulos de imunoglobulinas não eram, necessária e di-

retamente, correlacionados com os níveis de resistência, indi-

cando que haveria um outro mecanismo importante na resposta imune.

WORMS et alii (1988) transferiram soro total de co-

baios resistentes ao carrapato R. appendiculatus para cobaios

sem contato prévio com o carrapato e observaram que o animal re-

cipiente apresentou uma resistência significativa ao carrapa-

to. Entretanto, a transferência passiva de IgGl e IgG2 purifi-

cadas não conferiu resistência ao animal recipiente. Estes re-

sultados sugeriram que, ou ambas as subclasses de IgG seriam ne-

cessárias para a expressão da resistência, ou que a IgG1 neces-

sitaria de IgE para que a resistência se manifestasse.
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2.1a.2. Reações cutâneas 

JOHNSTON & BANCROFT (1918) associaram a resistência dos

bovinos ao B. microplus à formação de um exsudato seroso, que
seria uma resposta fisiológica do hospedeiro à introdução, na

pele, de uma toxina do carrapato. 

LEGG (1930) não observou diferenças no comportamento

do B. microplus em bovinos infestados ou em primo-infestados e

concluiu que a formação do edema no local de fixação das nin-

fas era devido à inoculação de uma toxina. 

RIEK (1956) observou a reação de bovinos de origens eu-

ropéia e indiana aos vários estágios do ciclo biológico do car-

rapato B. microplus e concluiu que a natureza da resistência em

Bos taurus foi devida ao desenvolvimento de uma hipersensibili-

dade cutânea, enquanto que em Bos indicus a hipersensibilidade

foi, possivelmente, auxiliada pela presença de uma reação imune

que causaria a morte dos carrapatos ingurgitados. Verificou, ain-

da, que os animais resistentes apresentaram na derme um número

maior de mastócitos do que os animais sensíveis. Sugeriu então

que, da união dos anticorpos fixados a estas células com antíge-

no da secreção salivar dos carrapatos, provavelmente ocorreria

a liberação de histamina, causando edema e irritação após a fixa-

ção de larvas, ninfas e adultos. 

RIEK (1959b) obteve sucesso ao infestar camundongos

albinos e coelhos com larvas de B. microplus mas não obteve o

mesmo êxito ao infestar cobaios. O exame histológico das le-
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sões revelou uma reação inflamatória na pele de camundongos, di-

ferente do infiltrado característico observado em uma reação de

hipersensibilidade imediata ou do tipo I, parecendo mais com

uma reação de corpo estranho, porém, sem evidências de forma-

ção de células gigantes. 

RIEK (1962) realizou exames histológicos na pele de bo-

vinos resistentes e observou no local de fixação dos estágios

de larvas, ninfas e adultos de B. microplus, a presença, na epi-

derme, de edema e de infiltrado de polimorfonuclares, com grande

acúmulo de eosinófilos, que se estendia até a derme, indican-

do, assim, uma reação alérgica. Observou também que os animais

resistentes apresentaram grande quantidade de histamina no san-

gue, enquanto que os animais sensíveis não apresentaram sinais

de irritação durante a fixação das larvas, considerando, então,

que a resistência adquirida pelo hospedeiro foi resultante do

desenvolvimento de uma reação de hipersensibilidade ao carrapa-

to.

Devido à pouca penetração das peças bucais dos vários

estágios do ciclo biológico do B. microplus, MOORHOUSE & TAT-

CHELL (1966) concluíram que as lesões observadas na pele de bo-

vinos não foram causadas por ação mecânica e que o cemento, res-

ponsável pela fixação do carrapato, não seria capaz de estimu-

lar uma resposta do hospedeiro. Portanto, as lesões nos tecidos,

do hospedeiro foram causadas por outras secreções eliminadas pe-

lo carrapato. 

TATCHELL (1967a) observou que o infiltrado leucocitá-
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rio presente nas lesões cutâneas de bovinos após a fixação do

B. microplus é menos intenso quando o hospedeiro se infesta

pela primeira vez. O autor sugeriu que um complexo formado por

antígenos do carrapato com anticorpos do hospedeiro seria al-

tamente tóxico para os tecidos dos hospedeiros, o que resulta-

ria na liberação de histamina e heparina. A posterior acumula-

ção de leucócitos na resposta inflamatória seria o resultado da

destruição dos tecidos normais do hospedeiro, havendo a forma-

ção  de uma cavidade. 

Utilizando técnicas histológicas, TATCHELL & MOORHOU-

SE (1968) estudaram o desenvolvimento das lesões causadas pela

fixação do B. microplus durante todo o ciclo biológico em bo-

vinos de origens européia e indiana. Observaram que, inicialmen-

te, ocorreu um intenso infiltrado de eosinófilos próximo às pe-

ças bucais do carrapato, típico de uma hipersensibilidade ime-

diata. Essa resposta foi muito mais acentuada no gado europeu do

que no gado indiano. Entretanto, foi semelhante, em todos os hos-

pedeiros, à lesão definitiva constituída por uma cavidade con-

tendo leucócitos, predominantemente neutrófilos, alguns linfó-

citos e eritrócitos em uma área intensamente infiltrada por co-

lágeno. Posteriormente, MOORHOUSE & TATCHELL (1969) realizaram

biopsias cutâneas em bovinos, 3 horas após a fixação das lar-

vas de carrapatos das espécies H. longicornis, B. microplus, B.

decoloratus e R. appendicutatus. Os estudos comparativos rea-

lizados demonstraram que o H. longicornis não produz uma res-

posta imediata como a observada na fixação do B. microplus, o
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que levou os autores a concluírem que a migração de eosinófilos

para o aparelho bucal de B. microplus foi devida, em parte, a

uma reação quimiotrópica e, em parte, a uma resposta imunológi-

ca do hospedeiro. 

Procurando elucidar o mecanismo pelo qual os cobaios

tornam-se resistentes às infestações com D. andersoni, ALLEN

(1973) inoculou os animais com uma droga supressora (Methotrexa-

te) e observou que estes cobaios não adquiriram resistência.

Quando o tratamento com a droga foi interrompido, estes animais

apresentaram resistência nas infestações subseqüentes. Os cor-

tes histológicos da pele dos cobaios resistentes evidenciaram que

os hospedeiros primo-infestados, no 2º dia de infestação, apre-

sentaram uma discreta hiperplasia da epiderme e poucos granuló-

citos na derme. No 7º dia a acantose foi mais evidente, com dis-

creto edema intercelular da epiderme e infiltrado leucocitário

com poucos granulócitos na epiderme e derme, predominantemente

por eosinófilos. Os animais reinfestados apresentaram, no 2º

dia, acantose, acantólise e infiltrado de granulócitos na epi-

derme e muitos eosinófilos na derme. No 7º dia, a reação na e-

piderme foi mais acentuada com formação de vesículas e a derme

apresentou um infiltrado celular contendo linfócitos, macrófa-

gos e muitos basófilos. O autor considerou estas alterações se-

melhantes à  reação de hipersensibilidade cutânea basofílica. 

THEIS & BUDWISER (1974) realizaram um estudo microscó-

pico seqüencial na pele de cães infestados com R. sanguineus  e

observaram que 24 horas após a fixação das fêmeas adultas, as



13.  

reações do hospedeiro eram mais proeminentes, havendo infiltra-

ção celular, constituída predominantemente por polimorfonuclea-

res na derme. Nestas primeiras 24 horas, houve o desenvolvimen-

to progressivo de uma cavidade na derme, dependente da infiltra-

ção de leucócítos e da atividade de alimentação dos carrapatos.

Os autores comentaram que "na reação de Arthus, a infiltração

de polimorfonucleares é proeminente, não ocorrendo uma cavidade

como a observada na lesão causada pelo carrapato". Os cães nun-

ca expostos a artrópodes responderam com um infiltrado de poli-

morfonucleares semelhante à reação observada em cães infesta-

dos repetidamente com os carrapatos. 

Trabalhando com bovinos com vários graus de resistên-

cia ao B. microplus, SCHLEGER et alii (1976) observaram que,

nos sítios de fixação da larva, a histologia revelou que o grau

de concentração de eosinófilos e mastócitos, a degranulação de

mastócitos e a evidência de bolhas epidérmicas foram significa-

tivamente maiores em hospedeiros mais resistentes do que nos

animais menos resistentes. Os animais sem contato prévio com o

carrapato não apresentaram mobilização de eosinófilos ou degra-

nulação de mastócitos, nem apresentaram formação de bolhas epi-

dérmicas, fortalecendo a hipótese de que a reação do hospedei-

ro seja imunologicamente mediada. 

Na histopatologia da pele de bovinos infestados com fê-

meas de I. holocyclus, ALLEN et alii (1977) observaram que a de-

granulação dos mastócitos e a infiltração da epiderme por eosi-

nófilos foi a primeira resposta à fixação das fêmeas do carra-
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pato em hospedeiros previamente infestados ou não. Foi possível

distinguir entre a resposta primária e a de hospedeiro reinfes-

tado, já na primeira hora após a fixação do carrapato, devido à

infiltração subepidérmica de basófilos acompanhada de espongio-

se, observada nos animais reinfestados. Quatro horas após, mui-

tos basófilos estavam degranulados e ocorreu uma nova infiltra-

ção de eosinófilos. Quarenta horas após a fixação, foi relatada

a presença de bolhas epidérmicas e um marcante infiltrado de

neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Ocasionalmente, foram ob-

servados eritrócitos e linfócitos. 

WILLADSEN et alii (1979) observaram que os bovinos ex-

postos ao B. microplus desenvolveram uma reação cutânea de hi-

persensibilidade imediata e que a magnitude da resposta estava

diretamente relacionada com a resistência dos bovinos ao alér-

geno do carrapato. Os animais resistentes desenvolveram a rea-

ção de hipersensibilidade com pequenas doses do antígeno. Os au-

tores sugeriram, então, que a histamina seria o principal cau-

sador da hipersensibilidade cutânea. KEMP & BOURNE (1980) acre-

ditavam que o efeito direto da histamina sobre as larvas, pro-

movendo a sua queda, era maior do que o efeito do processo in-

flamatório. 

Utilizando técnicas histológicas, BROWN & KNAPP (1980)

estudaram a pele de cobaios nos locais de fixação dos adultos

de Amblyomma americanum. Os autores verificaram que as lesões

causadas pelas fêmeas adultas apresentavam um aumento progres-

sivo da lesão epidérmica e da cavidade formada pelo aparelho

bucal dos parasitos, 12 a 96 horas após a fixação dos car-
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rapatos. Quarenta e oito horas após a fixação, os pequenos va-

sos da derme e do subcutâneo próximos dos locais de fixação es-

tavam dilatados e circundados por neutrófilos. Houve formação

de uma cavidade, 240 horas após a fixação, sendo neutrófilos,

eosinófilos e eritrócitos os principais tipos celulares observa-

dos no interior desta cavidade, A lesão causada pelos machos a-

dultos foi detectada 48 horas após a fixação e consistia em uma

cavidade contendo neutrófilos, eosinófilos e raros eritrócitos.

BROWN & ASKENASE (1981) transferiram resistência às

larvas de A. americanum e R. sanguineus para cobaios não expos-

tos, através de inoculação de soro ou de células do exsudato pe-

ritoneal de cobaios doadores, previamente imunizados com a lar-

va homóloga. O grau de rejeição das larvas foi maior quando uti-

lizado o exsudato de células peritoneais do que quando utiliza-

do o soro, Vinte e quatro horas após o desafio, foi realizada a

histologia da pele no local de fixação das larvas e foram evi-

denciadas células mononucleares, muitos basófilos e muitos eo-

sinófilos. Este estudo demonstrou que a resistência imune aos

carrapatos foi dependente das células linfóides ou de componen-

tes do soro e que foi possível transferir imunidade para ou-

tros animais. A resposta cutânea basofílica estaria associada

à resistência imune. Resultados semelhantes foram obtidos por

BROWN (1982), utilizando o estágio adulto do A. americanum e

por ASKENASE et alii (1982), trabalhando com as larvas de I. ho-

locyclus e R. appendiculatus. BROWN & ASKENASE (1982) demonstra-

ram "in vivo" que o recrutamento sangüíneo de eosinófilos e ba-
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sófilos auxiliou a resposta imune na resistência de cobaios ao

D. andersoni.

BROWN et alii (1982) demonstraram que os anticorpos

IgG1 foram responsáveis pela capacidade do soro imune de trans-

ferir para outro hospedeiro a basofilia cutânea associada à re-

sistência imune contra carrapatos alimentados em cobaios. 

BROSSARD & FIVAZ (1982) estudaram a resistência adqui-

rida em coelhos contra o carrapato I. ricinus, através de com-

parações das alterações teciduais e do infiltrado celular du-

rante duas infestações sucessivas. Observaram que a degranula-

ção dos mastócitos, os infiltrados basofílico e o eosinofílico o-

correram em ambas as infestações porém, na primeira infestação,

as células foram mais numerosas e apareceram mais tardiamente

no tecido, quando comparado com o s  animais reinfestados. 

McLAREN et alii (1983) utilizaram a microscopia eletrô-

nica para evidenciar as lesões cutâneas nos sítios de alimenta-

ção das larvas de R. appendicutatus em cobaios primo-infestados,

assim como em reinfestados e em cobaios recipientes de células

de linfonodos ou soro imune de animais resistentes ao carrapa-

to. Os resultados demonstraram uma associação da resposta cutâ-

nea basofílica com a resistência imune ao carrapato. Os autores

concluíram que o recrutamento acelerado de basófilos e a degra-

nulação anafilática nos locais de rejeição do carrapato pelo

hospedeiro foram respostas dependentes de anticorpos. BROWN

et alii (1983) observaram que, além da resposta cutânea basofí-

lica, houve um acúmulo significante de eosinófilos nos locais
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de fixação das larvas de R. appendiculatus em cobaios sensibili-

zados ativa e passivamente com o carrapato, células essas que con-

tribuíram para a aquisição da resistência dos hospedeiros. 

BINTA & CUNINGHAM (1984) realizaram testes intradérmi-

cos com extratos de larvas de R. appendiculatus em bovinos com e

sem contato prévio com o carrapato e observaram que a reação ede-

matosa da pele foi máxima em 30 minutos e que 6 horas depois ha-

via desaparecido em bovinos infestados. Em hospedeiros livres de

carrapato esta reação não foi evidenciada. A histopatologia da

pele mostrou que, 30 minutos após a realização do teste intradér-

mico, houve um grande número de polimorfonucleares na derme e

poucos eosinófilos, porém o número de eosinófilos aumentou em 6

horas. Nos bovinos livres de carrapato foram observados apenas

poucos neutrófilos. Os autores concluíram que a resposta eritema-

tosa e edematosa inicial foi sugestiva de uma reação de hiper-

sensibilidade imediata ou do tipo I. 

Trabalhando com bovinos que adquiriram imunidade ao A.

americanum, BROWN et alii (1984b) observaram que, no local de fi-

xação do carrapato, ocorreu um infiltrado basofílico e também

houve basofilia no sangue periférico. Os autores sugeriram, as-

sim, que os basófilos estariam envolvidos na imunidade dos bovi-

nos contra o carrapato. 

BROWN et alii (1984a) realizaram estudos microscópicos

na pele de cobaios sensibilizados passiva e ativamente com lar-

vas de I. holocyclus e concluíram que houve relação entre a re-

sistência imune do hospedeiro e o desenvolvimento da resposta cu-
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tânea basofílica, que foi mediada por células B e T, e que este

mecanismo seria comum a outros sistemas de hospedeiro - carrapa-

t o .  

GIRARDIN & BROSSARD (1985) observaram que coelhos in-

festados com I. ricinus, quando inoculados por via intradérmi-

ca com antígenos do carrapato, desenvolveram uma reação cutâ-

nea cujas leituras em 24 e 48 horas foram caracterizadas como

uma resposta de hipersensibilidade tardia ou do tipo IV. 

Trabalhando com bovinos de origem européia, resistentes

ao Hyalomma anatolicum anatolicum, GILL (1986) evidenciou, na

histopatologia das lesões cutâneas, um infiltrado de basófilos

e eosinófilos, bem como degranulação de basófilos e mastócitos,

eventos que estariam correlacionados à resistência adquirida,

indicando que a reação de hipersensibilidade cutânea teria pa-

pel importante na expressão da resistência do hospedeiro contra

o carrapato. 

2 . 1 . 3 .  Imunossupressão 

Estudando a resposta blastogênica de linfócitos "in vi-

tro" e a reação cutânea "in vivo" de cobaios aos antígenos da

glândula salivar de  D. andersoni, WIKEL et alii (1978) observa-

ram que os antígenos salivares suscitaram uma pequena reação

cutânea de hipersensibilidade imediata, tanto nos animais resis-

testes ao carrapato quanto nos animais controle (nunca expostos

ao carrapato); nos animais resistentes, 24 horas após a inocula-
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ção intradérmica dos antígenos salivares, o ponto de inoculação

mostrou-se endurecido e, 48 horas pós inoculação, houve o aumen-

to do endurecimento e o desenvolvimento de um ponto central ne-

crótico. A resposta dos animais aos antígenos salivares, atra-

vés da blastogênese dos linfócitos "in vitro", demonstrou que

os linfócitos de hospedeiros resistentes responderam marcadamen-

te a estes antígenos, não ocorrendo o mesmo com as células dos

animais controle. A estimulação das células pela fitohemagluti-

nina demonstrou que os linfócitos dos animais controle foram

mais reativos do que as células dos animais resistentes. Os au-

tores concluíram, então, que os antígenos da glândula salivar

não foram mitógenos inespecíficos e que a infestação com carra-

patos poderia induzir imunossupressão no hospedeiro. 

REICH & ZORZOPULOS (1980) evidenciaram que bovinos, pre-

viamente infestados com B. microplus, apresentaram, no soro, ní-

veis significantes de antienzimas diretamente contra as fosfomo-

noesterases presentes nas larvas de B. microplus. Os bovinos sem

contato prévio com este carrapato não possuíam essa atividade

antienzimática. O nível máximode atividade antienzimática, no

soro, foi observado 7 a 10 dias após a infestação. A partir do 

14º dia, esses títulos de antienzimas começavam a cair, suge-

rindo que um mecanismo de imunossupressão estaria começando a

agir. A produção experimental de antifosfomonoesterase, induzi-

da em cobaios através de inoculação de 2 frações subcelulares

do extrato de larvas deste carrapato, demonstrou que a ativida-

de antienzimãtica pôde ser detectada no soro dos animais por
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m a i s  d e  4 5  d i a s .   

WIKEL (1982) observou que os linfócitos de cobaios que

foram infestados com carrapatos adultos de D. andersoni, apre-

sentaram uma redução da resposta "in vitro" aos mitógenos de

linfócito T, concanavalina A  e fitohemaglutinina, enquanto que

a resposta ao mitógeno de linfócito B, lipopolissacaride de E.

coli, não foi alterada. O autor sugeriu que, durante as infes-

tações com carrapatos, a função do linfócito T estaria diminuí-

d a .  

Estudando os efeitos das baixas infestações repetidas

com adultos de D. andersoni na resposta imunológica de B. tau-

rus, WIKEL & OSBURN (1982) detectaram a presença de anticorpos

contra os antígenos da glândula salivar do carrapato, através

da precipitação em gel. A maioria dos bovinos apresenta anti-

corpos precipitantes antes e depois da 1ª infestação. Entretan-

to, no final da 2ª infestação, não foi possível detectar esses

anticorpos na maioria dos animais. Nos testes intradérmicos, u-

ti1izando também antígenos da glândula salivar, todos os bovi-

nos apresentaram uma reação cutânea imediata e retardada, com

exceção dos hospedeiros infestados pela primeira vez. A respos-

ta blastogênica "in vitro" dos linfócitos do sangue periférico

dos bovinos apresentou uma reatividade específica para os an-

tígenos salivares, enquanto que a resposta ao mitógeno fitohema-

glutinina estava diminuída. Os autores, a partir destas observa-

ções, sugeriram que poderia haver imunossupressão resultante da

infestação com carrapatos. 
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Utilizando a transformação leucocitária "in vitro" pa-

ra avaliar o efeito da saliva dos carrapatos R. evertsi e B. mi-

croplus, sobre as células mononucleares de bovinos, STEWART

(1983) observou que os leucócitos dos animais testados, quando

adicionados de saliva de carrapato, em várias diluições, apre-

sentaram supressão, quando comparados com as células controle.

A saliva ou extrato da glândula salivar do carrapato suprimiu

a transformação dos leucócitos em diluições superiores a 1:9600

(34% de supressão). A supressão máxima (80%) foi obtida com ex-

trato da glândula salivar de R. evertsi diluído a 1:40. A viabi-

lidade de 90-97% das células mononucleares foi confirmada no

final do teste com a coloração destas células pelo azul trypan.

WHELEN et alii (1984) estudaram a resposta sorológica

de B. taurus que sofreram 4 infestações com D. andersoni e de

B. indicus infestados 3 vezes com A. americanum. As amostras de

soro foram examinadas pela reatividade com os antígenos da glân-

dula salivar dos carrapatos pelo Dot-ELISA. Os autores observa-

ram que os títulos de anticorpos detectados no soro de B. taurus

aumentaram significativamente durante a segunda infestação e,

posteriormente, diminuíram. Os títulos de anticorpos observados

no soro de B. indicus também se elevaram. Foi evidenciada tam-

bém a ocorrência de uma reação cruzada entre os antígenos das

glândulas salivares de D. andersoni e A. americanum no soro de

B. indicus e B. taurus , respectivamente. A diminuição nos títu-

los de anticorpos, após repetidas infestações, poderia ser expli-

cada pela imunossupressão induzida pela própria exposição recor-
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rente. 

WIKEL (1985) estudou os efeitos da infestação de co-

baios com D. andersoni na  formação de placas hemolíticas contra

um antígeno T - dependente (hemácias de carneiro). Os resulta-

dos obtidos evidenciaram que os animais, no final da 1ª infesta-

ção e durante a 2ª exposição ao carrapato, apresentaram um núme-

ro menor de células formadoras de placas hemolíticas, quando com-

parados com os animais controle (não infestados). Os animais,

no 4º dia após o final da 2ª infestação, apresentaram um número

menor de células formadoras de placas hemolíticas, porém não

significativamente diferente dos animais não infestados. Estes

resultados levaram o autor a concluir que a infestação com D.

andersoni  induziu uma imunossupressão transitória no hospedeiro

e que, ao mesmo tempo, o animal foi capaz de adquirir e expres-

sar resistência ao carrapato. A supressão induzida pelo carrapa-

to no hospedeiro previamente infestado poderia facilitar a ali-

mentação do ixodídeo. 

2.2. Imunização artificial e natureza dos antígenos dos carrapa-

tos 

TRAGER (1939b) imunizou cobaios com vários extratos de

tecidos de carrapato D. variabilis e concluiu que a substância

antigênica estava presente no trato digestivo e nas glândulas

cefálicas de fêmeas parcialmente ingurgitadas, na glândula sali-

var de carrapatos alimentados e não alimentados e no extrato to-
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tal de larvas. O extrato de glândula cefálica, entretanto, não

foi um antígeno tão potente quanto o extrato de glândula sali-

var. 

GREGSON (1941) inoculou cobaios, por via subcutânea,

com extrato de ninfas de D. andersoni,   durante 4 semanas e, na

5ª semana, realizou o desafio com 20 ninfas. O grupo controle a-

presentou 11 ninfas ingurgitadas enquanto o grupo experiência a-

penas uma. No soro destes animais, quando testados contra o ex-

trato de ninfa, não foi evidenciada a presença de anticorpos pre-

cipitantes. 

RIEK (1958) imunizou coelhos e camundongos com extrato

de ovos de H. bispinosa e  observou a formação de anticorpos pre-

cipitantes e que sensibilizam a pele do hospedeiro, sendo estes

últimos os responsáveis pela reação de hipersensibilidade cutâ-

nea. O soro do animal imune, quando aquecido a 56ºC, por 4 ho-

ras, perdeu a atividade de sensibilização da pele porém os anti-

corpos precipitantes não foram afetados pelo calor. 

RIEK (1959a) utilizou a eletroforese para separar as

frações dos antígenos de extrato de ovos e larvas de B. micro-

plus. Após a inoculação destes antígenos em coelhos e camundon-

gos, os anticorpos específicos foram detectados pela precipita-

ção em gel. O autor observou que os antígenos responsáveis pelo

desenvolvimento experimental de hipersensibilidade cutânea em a-

nimais de laboratório, estavam na fração de mobilidade rápida da

gama globulina e eram distintos dos antígenos responsáveis pelo

estado imune. Bovinos sensibilizados naturalmente com carrapa-
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tos, desenvolveram uma reação de hipersensibilidade cutânea for-

temente positiva, quando inoculados por via intradérmica com as

3 primeiras frações do extrato de ovos e larvas. 

TORRADO & GUTIERREZ (1967) estudaram a resposta soroló-

gica de bovinos inoculados com extrato de ovos, larvas, metanin-

fas e neóginas de B. microplus, com ou sem adjuvante (hidróxi-

do de alumínio), e detectaram anticorpos precipitantes contra es-

tas formas evolutivas, porém não houve relação com o estado de

imunidade do hospedeiro. Pela absorção de precipitinas e provas

de precipitação cruzada, foi observado que as formas evolutivas

de B. microplus pareciam formar um mosaico antigênico comum a

todas elas, embora, com equilíbrio distinto, segundo a forma e-

volutiva. 

TATCHELL (1967b) observou que o excesso de água dos

carrapatos retorna ao hospedeiro através da secreção salivar.

Posteriormente, TATCHELL (1969) analisou a composição da hemo-

linfa e das salivas colhidas com injeção de pilocarpina ou por

ação mecânica através de tubos capilares. Observou que as con-

centrações de sódio, cloreto e uréia são semelhantes na saliva

e na hemolinfa, enquanto potássio, magnésio, cálcio e aminoáci-

dos são mais concentrados na hemolinfa. O autor sugeriu que a

h i s t a m i n a  t a m b é m  e s t a r i a  p r e s e n t e  n a  s a l i v a .  

Para demonstrar a propriedade antigênica das secreções,

do D. andersoni, GREGSON (1970) cultivou com fitohemaglutinina,

com o cemento e com a saliva do carrapato, linfócitos de hospe-

deiros sensibilizados e não senisibilizados. A estimulação dos
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linfócitos foi medida através da cintilação determinada pela in-

corporação de timidina pelos leucócitos. A resposta dos linfó-

citos de hospedeiros sensibi1izados e não sensibilizados foi se-

melhante em relação à fitohemaglutinina. No entanto, os linfó-

citos de hospedeiros sensibilizados responderam marcadamente ao

cemento e à saliva, em comparação com os de hospedeiros não

sensibilizados, indicando uma propriedade antigênica dessas se-

c r e ç õ e s .  

TATCHELL & BINNINGTON (1971) observaram que na saliva

de B. microplus havia um constituinte ativo capaz de aumentar a

permeabilidade capilar quando injetado por via intradérmica em

bovinos, e de estimular a contração dos tecidos intestinais de

ratos, quando   embebidos  em  saliva. Evidenciaram, também, que na

saliva de B. microplus não havia substâncias anticoagulantes

nem enzimas proteolíticas. 

GECZY et alii (1971) fracionaram a saliva de B. micro-

plus, através de cromatografia, e observaram que na saliva ha-

via uma macromolécula com peso malecular (P.M.) de 30000 e que

esta macromolécula se desagregava em 3 isoentimas de esterase.

Foi sugerido que a esterase aumentaria a permeabilidade vascu-

lar da pele de bovinos pela hidrólise do éster de colesterol da

membrana das células sensibilizadas (mastócitos) liberando, as-

sim, vários mediadores farmacológicos. 

A técnica de eletroforese em gel de acrilamida foi uti-

lizada por TATCHELL (1971) para fracionar a saliva colhida atra-

vés de injeção de pilocarpina e a hemolinfa de fêmeas de B. mi-
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croplus. O autor evidenciou 15 bandas de proteína na hemolinfa,

enquanto que a saliva apresentou quatro bandas de proteínas e

duas bandas de polissacarídeos. Concluiu que os componentes en-

zimáticos da saliva, por apresentarem uma mobilidade eletroforé-

tica diferente dos componentes da hemolinfa, são inequivocamen-

te de origem salivar. 

O'HAGAN et alii (1973) fracionaram e purificaram a sa-

liva de B. microplus e evidenciaram um componente que seria con-

siderado uma substância de reação lenta da anafilaxia (slow

reacting substance), diferente   das   prostaglandinas. 

Segundo ARTHUR (1973), a saliva de B. microplus é isen-

ta de substâncias anticoagulantes e de enzimas proteolíticas e,

portanto, as lesões vasculares específicas seriam causadas por

uma resposta do próprio hospedeiro ao carrapato. 

Estudando a reação de coelhos ao carrapato H. leporis-

palustris, BOESE (1974) observou que, nos testes de anafilaxia

cutânea passiva, o soro de animais imunizados ativamente com o

carrapato provocou reação na pele dos coelhos receptores, sendo

que os testes foram negativos quando o soro foi inoculado na pe-

le de cobaios. Entretanto, o soro de coelhos imunizados através

de injeções de extrato de carrapatos adicionados de adjuvante

completo de Freund determinou resultado oposto nos testes cutâ-

neos. Anticorpos precipitantes também foram evidenciados, mas

não foi possível estabelecer uma correlação sanguínea com os ní-

veis de resistência. 

DICKINSON et alii (1976) detectaram na saliva produzi-
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da por fêmeas ingurgitadas de B. microplus, dois componentes far-

macologicamente ativos. O primeiro componente não foi caracteri-

zado, mas o segundo componente, caracterizado como uma prostaglan-

dina, já havia sido evidenciado por TATCHELL & BINNINGTON (1971).

SCHLEGER & LINCOLN (1976) investigaram as enzimas que

são inoculadas pelas larvas de B. microplus na pele de bovinos

sem contato prévio com o carrapato, em condições naturais de fi-

xação e alimentação. Evidenciaram uma enzima com atividade de car-

boxi-ester-hidrolase, que demonstrou ser primariamente uma B-es-

terase ou carboxilesterase com uma pequena porção de C-esterase

ou acetilesterase. Outras enzimas também foram observadas na der-

me do hospedeiro, como a triglicerol lipase, a aminopeptidase e

a monofenol monoxigenase. Apesar da intensa reação histoquímica

nos tecidos das larvas do carrapato, as enzimas fosfatases ácida

e alcalina, a acetilcolinesterase ou colinesterase e a peroxida-

se ou aminoxidase não foram evidenciadas na derme dos bovinos.

HIGGS et alii(1976) detectaram na saliva de B. micro-

plus, obtida através de injeção de pilocarpina, uma substância

com atividade de prostaglandina. Através de cromatografia, esta

substância foi identificada como uma prostaglandina de classe E

(PGE2).

WILLADSEN & WILLIAMS (1976) e WILLADSEN (1976) isolaram

um componente da larva de B. m i c r o p l u s  que determinou uma reação

de hipersensibilidade imediata em bovinos previamente expostos

ao carrapato. Este componente foi purificado e demonstrou ser

uma proteína com peso molecular de aproximadamente 60000 e que a-
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través da sua atividade enzimática foi caracterizada como uma es-

terase. Continuando as investigações, WILLADSEN et alii (1978)

demonstraram no extrato de larvas de B. microplus 2 alérgenos ca-

pazes de suscitar uma resposta de hipersensibilidade imediata cu-

tânea em bovinos expostos ao carrapato. O alérgeno 1, descrito

acima, foi separado do alérgeno 2, que foi caracterizado como uma

proteína com aproximadamente 24000 de peso molecular. Os autores

observaram que a reação dérmica dos animais ao alérgeno 1 foi mui-

to mais intensa do que ao alérgeno 2 e que houve correlação en-

tre a resistência dos animais ao carrapato e a reação de hiper-

sensibilidade cutânea e os níveis de anticorpos aglutinantes con-

tra o alérgeno 1. Ainda nesta mesma linha de pesquisa, WILLADSEN

& RIDING (1979) isolaram do extrato de larva de B. microplus uma

proteína com atividade inibidora de tripsina e da quimiotripsi-

na. Este inibidor determinou uma reação de hipersensibilidade cu-

tânea imediata quando injetado por via intradérmica em bovinos

expostos ao carrapato. Esta reação foi considerada como uma res-

p o s t a  i m u n o l ó g i c a  e s p e c í f i c a .  

Estudando os efeitos da saliva de A. hebraeum sobre a

composição sanguínea de coelhos, RECHAV et alii (1980) observa-

ram que os animais inoculados com a saliva, por via intradérmi-

ca, não apresentaram alterações na série vermelha e as altera-

ções observadas nos vários tipos leucocitários não foram signifi-

cativas. Os autores sugeriram, então, que a anemia observada em

coelhos infestados com A. hebraeum seria o resultado da combina-

ção da perda sanguínea com a ação das toxinas introduzidas na pe-
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le do hospedeiro durante a alimentação do carrapato. 

Imunizando coelhos com inoculações intradérmicas de ex-

trato total de adultos não ingurgitados de A. maculatum, McGO-

WAN et alii (1980) evidenciaram que os títulos de anticorpos a-

glutinantes dos coelhos imunizados podiam ser detectados em 7

dias e estes aumentaram até o 28º dia pós-inoculação. Os ani-

mais tratados, quando desafiados com ninfas do carrapato, apre-

sentaram lesões cutâneas que atingiram o diâmetro máximo de 3 a

4 mm em 24 a 36 horas, enquanto que os animais controle, neste

mesmo período, apresentaram lesões com diâmetro menor. Quando

desafiados com o carrapato adulto, as lesões apareceram em 2 a 4

horas nos animais tratados e em 18 a 36 horas nos animais con-

trole. Posteriormente, McGOWAN et alii (1981) imunizaram bovi-

nos com extrato de carrapatos adultos de A. maculatum emulsio-

nado com adjuvante. Os animais inoculados com o extrato do car-

rapato com adjuvante incompleto de Freund, quando desafiados com

o carrapato homólogo, apresentaram lesões cutâneas 12 horas a-

pós a fixação dos mesmos, atingindo o diâmetro máximo de 4 mm  em

36 horas. Os animais tratados com extrato adicionado de adjuvan-

te completo de Freund, após o desafio com o carrapato, apresen-

taram as lesões cutâneas 24 horas após a fixação dos carrapatos

e estas lesões atingiram o diâmetro máximo de 4 mm em 36 horas.

Os anticorpos aglutinantes não foram detectados nos soros dos a-

nimais controle nem nos soros dos animais imunizados. Devido a

não evidenciação de anticorpos aglutinantes no soro dos animais

e do aparecimento das lesões cutâneas 12 horas após a fixação
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dos carrapatos, os autores sugeriram que se tratava de uma rea-

ção imunológica do tipo III ou de Arthus, na qual há formação

de complexos imunes compostos de antígenos da secreção salivar

e de anticorpos do hospedeiro, que poderiam levar à fixação do

c o m p l e m e n t o .  

LABARTHE (1981) verificouque bovinos sem contato pré-

vio com carrapatos, quando inoculados por via intradérmica,

com saliva de fêmeas parcialmente ingurgitadas de B. microplus

adicionada de adjuvante completo de Freund, tornaram-se mais

resistentes aos desafios com larvas homólogas. Os testes intra-

dérmicos realizados com a saliva do carrapato provocaram rea-

ções cutâneas de tipo IV ou retardado, com o desenvolvimento

máximo em 43 horas e caracterizadas por intensa infiltração da

derme por linfócitos e histiócitos. 

BERNE (1982) verificou, que a inoculação de extrato de

larvas de B. microplus  adicionado de adjuvante incompleto de

Freund, por via subcutânea, em bovinos sem contato prévio com

carrapatos, induziu à formação de anticorpos precipitantes e he-

maglutinantes. No entanto, o desenvolvimento de uma resposta

humoral específica, com presença de anticorpos, não foi sufi-

ciente para proteger os animais contra o desafio com larvas de

B .  m i c r o p l u s .

Na tentativa de aumentar a resistência de bovinos às

infestações com D. variabilis, WILKINSON & ALLEN (1983) imuni-

zaram estes animais com extratos de órgãos internos do carrapa-

to adicionados de hidróxido de alumínio. Os animais tratados,
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após o desafio com os carrapatos, não apresentaram resultados

significativamente diferentes dos animais controle. Os anticor-

pos detectados através da inibição da hemaglutinação indicaram

uma resposta sorológica relativamente fraca aos antígenos imu-

nizantes do carrapato. 

KEMP et alii (1983) mediram o fluxo sangüíneo na pele

de bovinos após as inoculações do antígeno 1 da larva de B. mi-

croplus e de alguns mediadores farmacológicos tais como a his-

tamina, prostaglandina e substâncias anafiláticas de reação len-

ta. Observaram que o grande aumento do fluxo sangüíneo ocorreu

com o antígeno 1 da larva do carrapato e com a prostaglandi-

na. Os autores sugeriram que a histamina seria o primeiro me-

diador do edema na pele dos bovinos em resposta ao antígeno l

da larva de B. microplus e a prostaglandina um potente estimu-

lador do fluxo sangüíneo. Estes mediadores influenciariam o

fluxo sangüíneo durante a resposta imune contra o carrapato e

durante a ingestão rápida de sangue por esses ectoparasitos. 

WILLADSEN & McKENNA (1983) observaram que os 2 antí-

genos de B. microplus, uma esterase e um inibidor de enzimas

proteolíticas, teriam tendência para agregar ou se ligar ines-

pecificamente a outras proteínas. Utilizando proteínas marca-

das com iodo radioativo, demonstraram que as proteínas do car-

rapato, quando injetadas na pele de bovinos, ficaram retidas

por mais tempo do que em um modelo onde a proteína não era o-

riunda do carrapato. Evidenciaram que a esterase do carrapato

continha 3 grupos livres de sulfidril por molécula e que estes
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grupos contribuiram para a ligação das proteínas na pele de bo-

v i n o s .  

Imunizando cobaios com extrato de glândula salivar de

fêmeas parcialmente ingurgitadas de A. americanum adicionado

de adjuvantes, BROWN et alii (1984c) observaram que a inocula-

ção subcutânea da emulsão de adjuvante incompleto de Freund

contendo os antígenos salivares ou material do cemento, indu-

ziram uma resistência no hospedeiro equivalente à sensibiliza-

ção ativa com o carrapato. Entretanto, a inoculação de antí-

genos salivares e do material do cemento adicionados de adju-

vante completo de Freund não induziu ao mesmo nível de resis-

tência. No extrato da glândula salivar e no material do cemen-

to foi identificada uma única proteína de peso molecular 20000.

Esta proteína foi detectada através de soro policlonal anti-

larva de A. americanum marcado com 2 isótopos diferentes. A so-

rologia realizada durante o experimento revelou que os animais

tratados com extrato da glândula salivar com adjuvante incom-

pleto de Freund reconheceram esta proteína, enquanto os ani-

mais que não foram infestados e os que foram tratados com ex-

trato da glândula salivar com adjuvante completo de Freund não

reconheceram esta proteína. Estes resultados sugeriram que es-

ta proteína de P.M. 20000 seria responsável pela indução da

r e s p o s t a  imune no hospedeiro.  BROWN & ASKENASE (1986) eviden-

ciaram que a proteína de 20 KDa do extrato da glândula salivar

de A. americanum foi efetivamente reconhecida pela IgG1 de co-

b a i o s  i m u n e s .  
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Trabalhando com bovinos infestados com A. americanum,

GEORGE et alii (1985) observaram que, nos testes intradérmicos

e na resposta dos leucócitos mononucleares do sangue periféri-

co, através da blastogênese dos linfócitos "in vitro", houve

reação cruzada entre os antígenos salivares de A. americanum e

A. cajennense. Evidenciaram também que os antígenos salivares

não foram e s t i m u l a d o r e s  p o l i c l o n a i s  de l i n f ó c i t o s .  

WIKEL & WHELEN (1986) observaram que cobaios infesta-

dos com D. andersoni e coelhos e bovinos infestados com A. ameri-

canum possuíam anticorpos séricos que reagiam cruzadamente com

proteínas do extrato de larva e  ovo de D. andersoni. Este reco-

nhecimento imunológico forneceu evidências indiretas de que mo-

léculas similares poderiam estar presentes durante a alimenta-

ção das diferentes espécies de ixodídeos, sugerindo que a anti-

genicidade seria conservada através do gênero. 

Imunizando bovinos com extratos derivados de fêmeas a-

dultas de B. microplus, JOHNSTON et alii (1986) pesquisaram, a-

pós a imunização, anticorpos séricos, utilizando técnicas de

imunodifusão em gel e radioimunoensaio. Não conseguiram, no en-

tanto, estabelecer qualquer relação entre a imunidade e os ti-

tulos de anticorpos dos hospedeiros contra o extrato bruto. Os

autores observaram que as inoculações com o extrato bruto não

conferiram proteção aos bovinos, enquanto que frações presentes

no sobrenadante e no "pellet" foram capazes de conferir uma pro-

teção razoável aos hospedeiros, após o desafio com larvas homó-

logas. Continuando esta linha de Pesquisa, AGBEDE & KEMP (1986)
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observaram que os carrapatos alimentados em bovinos imunizados

continham mais leucócitos no intestino quando comparados com

os carrapatos controle. Evidenciaram granulócitos associados

às lesões no intestino do carrapato, sugerindo que a reação en-

volvendo granulócitos tivesse participação no sucesso da vaci-

nação. Uma vez formada a lesão primária no intestino, reações

contra outros tecidos do carrapato, também antigênicos, pode-

riam ocorrer e ser importantes. Dando sequência a este traba-

lho, KEMP et alii (1986) observaram que a resposta imunológica

de bovinos imunizados foi diferente da resposta de bovinos que

adquiriram resistência após a exposição prolongada ao B. micro-

plus. Esta afirmação foi sustentada pela alta percentagem de

intestinos lesados observada em carrapatos alimentados em gado

imunizado, quando comparados com os controles. Observações "in-

vitro" sugeriram que a vacinação estimulou a produção de anti-

corpos contra os antígenos das células intestinais do carrapa-

to. Estes anticorpos, na presença de complemento, seriam sufi-

cientes para lesar as células intestinais, porque as lesões o-

correram mesmo na ausência de leucócitos de animais imuniza-

d o s .  

GORDON & ALLEN (1987) identificaram um grande número

de proteínas no extrato de glândula salivar de D. andersoni.

Estes antígenos foram isolados e muitos demonstraram possuir a

tividades de esterase e capacidade de suscitar uma reação es-

pecífica e intensa nos testes cutâneos realizados em animais

resistentes ao carrapato. Os antígenos salivares estimularam
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tanto uma reação imediata como uma reação retardada nos testes

cutâneos realizados em cobaios resistentes. As reações cutâ-

neas aos antígenos salivares foram mediadas por basófilos e

possuíam muitos fatores em comum com a reação de hipersensibi-

lidade cutânea basofílica observada em animais resistentes aos

carrapatos. 

OPDEBEEK et alii (1988) imunizaram bovinos com extra-

tos de intestino, tecido nervoso e intestino mais tecido nervo-

so de fêmeas parcialmente ingurgitadas de B. microplus, emul-

sionados com adjuvante incompleto de Freund. Observaram que as

vacinas elaboradas com intestino e intestino mais tecido nervo-

so conferiram uma proteção de 87% e 80%, respectivamente, en-

quanto que as vacinas preparadas apenas com tecido nervoso não

conferiram boa proteção. Evidenciaram, através do teste de ELI-

SA, níveis significativos de anticorpos no soro de bovinos va-

cinados com extrato de intestino e de intestino com tecido ner-

voso. Foi significativa a correlação entre os níveis de anti-

corpos do hospedeiro e a proteção conferida pela vacina, não

ocorrendo o mesmo com os bovinos que foram vacinados apenas

com tecido nervoso do carrapato. 

W I L L A D S E N  e t  a l i i  ( 1 9 8 8 )  i m u n i z a r a m  b o v i n o s  com e x t r a -

to de fêmeas parcialmente ingurgitadas de B. microplus com ad-

juvante completo de Freund e sem adjuvante e concluíram que

a imunidade induzida experimentalmente foi diferente da imuni-

dade adquirida naturalmente. A imunidade induzida pela vacina-

ção com antígenos do carrapato adulto produziu efeitos sobre
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este estágio de vida, diminuindo o ingurgitamento e a postura,

enquanto que a imunidade naturalmente adquirida, possuindo ação

direta sobre as larvas, impediu que muitas delas se tornassem

adultas sem, todavia, afetar a postura das mesmas. 

BROWN (1988) observou que os coelhos, após infesta-

ções sucessivas, desenvolveram forte resistência ao A. america-

num. A pele do hospedeiro, no local de fixação dos carrapatos,

apresentou infiltrado leucocitário com predominância de eosi-

nófilos, porém, com grande quantidade de neutrófilos. O soro

destes animais  reconheceu proteínas com peso de 39 e 41 Kda no

extrato da glândula salivar de carrapatos machos e fêmeas. Os

animais imunizados com o extrato da glândula salivar adiciona-

do de adjuvante completo de Freund reconheceram a maior parte

das proteínas que foram identificadas pelo soro dos animais i-

munizados ativamente com o carrapato, enquanto que os animais

imunizados com o extrato da glândula salivar em adjuvante im-

completo de Freund não as reconheceram. Entretanto, ambos os

soros reconheceram muitas proteínas nos extratos de larvas dos

carrapatos A. americanum, D. varialibis  e B. microplus, suge-

rindo a presença de um antígeno comum entre estas espécies de

carrapato. 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

   3.1. Local   dos  experimentos

Os animais utilizados no presente trabalho foram man-

tidos na Estação para Pesquisas Parasitológicas W. O. Neitz, do

Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal Rural

do Rio de Janeiro (UFRRJ), Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro.

O material para a histopatologia foi processado no la-

boratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal Flu-

minense (UFF), Niterói, Estado do Rio de Janeiro. As técnicas

imunológicas foram desenvolvidas no Centro de Pesquisa Arlindo

de Assis, da Fundação Ataulpho de Paiva, Rio de Janeiro e no

Laboratório de Imunoparasitologia do Departamento de Biologia

A n i m a l  d a  U F R R J .  
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3.2. Obtenção e manutenção de carrapatos Boophilus microplus

Foram utilizados dois bovinos, um macho e uma fêmea,

mestiços Bos taurus x Bos indicus, com 12 e 24 meses de idade,

respectivamente. 

Estes animais, obtidos no Instituto de Zootecnia da

UFRRJ, foram selecionados aos 4 meses de idade através de exa-

mes clínicos e laboratoriais (ovoscopia das fezes, pesquisa de

hemoparasitos e hemograma completo) e, em seguida, banhados com

carrapaticida piretróide à base de decametrina1, na concentração

de 25 ppm, e estabulados em regime de isolamento em baias veda-

das com telas de malha fina e estrados de madeira no chão. Fo-

ram alimentados com capim picado, 2 litros diários de ração pe-

letizada e água "ad libitum". Antes de iniciar as infestações

com larvas de B. microplus, os animais receberam, por via intra-

muscular, aceturato de diminazene2 (3,5 mg/kg de peso) e clori-

drato de oxitetraciclina3 (200 mg/10 kg de peso) para tratamen-

to de possíveis babesiose e riquetsiose subclínicas. Para impe-

dir que os carrapatos se infectassem, este tratamento foi repe-

tido 12 dias após o início das infestações, período em que as

formas evolutivas de Babesia sp. podem ser observadas na cir-

culação periférica do hospedeiro. 

1 Butox pr - Quimio Roussel. 
2 Gazel - Lab. Bravet Ltda. 
3 Terramicina L.A. - Pfizer Química Ltda.
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As larvas de B. microplus foram obtidas de teleóginas

provenientes de bovinos do Instituto de Zootecnia da UFRRJ.

Após a coleta, as teleóginas foram lavadas, secas em

papel de filtro e colocadas em estufa incubadora para B.O.D. a

28ºC com 90% de umidade relativa, para que realizassem a ovi-

posição. Após 20 dias, período necessário para o término da

postura, foram colocados 2 g de massa de ovos (aproximadamen-

te 40.000 larvas) em seringas plásticas identificadas e acon-

dicionadas em estufa para B.O.D. a 28ºC com 90% de umidade re-

lativa. Após a eclosão, as larvas foram mantidas durante 14 a

15 dias em estufa para B.O.D. (28ºc com 90% de umidade relati-

va) e em seguida utilizadas nas infestações dos animais. 

3.3. Coleta de saliva de fêmeas de Boophilus microplus

Durante cinco dias consecutivos os dois bovinos sofre-

ram infestações diárias com aproximadamente 40.000 larvas de

B. microplus e no 20º dia após o início da infestação as teleó-

ginas foram desprezadas. Entre os dias 21º e 25º após a infes-

tação, a intervalos de quatro horas, as fêmeas parcialmente in-

gurgitadas foram retiradas do hospedeiro e, após serem lavadas

e secas com papel de filtro, foram colocadas ventralmente so-

bre fita gomada. Uma vez fixadas, foram inoculadas na hemocele

com 3 u l  de nitrato de pilocarpinal a 10% em água destilada, se-

1Nitrato de pilocarpina cristalizado - Merck.
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gundo TATCHELL (1967c) modificado (Fig. 1). A saliva foi reco-

lhida com um tubo capilar de polietileno, através de sucção a

vácuo, para um frasco tipo Kitazato estéril e mantida em banho

de gelo durante a coleta. Depois foi filtrada em membrana milli-

pore1 (0,45 Fim), aliquotada, estocada a -20ºC e, posteriormen-

te, utilizada para a inoculação em camundongos e para provas

" i n  v i t r o " .  Após a f i l t r a ç ã o ,  d o s  1 0 1  m e  de saliva obtidos das

36.166 fêmeas parcialmente ingurgitadas, foram retiradas alí-

quotas para a determinação quantitativa de proteínas através

do  método de LOWRY et alii (1951).

3 . 4 .  An ima is  de experimentação 

Foram utilizados 720 camundongos suíços albinos, ma-

chos, com 18-20 gramas de peso (40-50 dias de idade), prove-

nientes do Instituto Vital Brasil e do biotério central da Fun-

dação Instituto Oswaldo Cruz. Esses animais foram adquiridos lo-

go após o desmame, com aproximadamente 20 dias de idade (10 a

20 g de peso corporal) e mantidos em gaiolas de polipropileno

com fundo de maravalha, recebendo ração2 e água "ad libitum".

3.5.  Modelo experimental 

Os 720 camundongos foram separados, ao acaso, em dois

1 Tipo HAWP, 013. Millipore.
2 Labina - Purina Ltda.



Figura 1 – TVT na região vulvovaginal antes de iniciar o tratamento. 
(número 11 – Tabela 02).



grupos, teste (T) e controle (C),e cada um desses grupos d i v i-  

dido em três subgrupos, a saber: 

. Subgrupo teste1 (Tl): recebeu inoculações diárias de 5 ul de
saliva de B.microplus (11 rig de proteína) por via subcutâ-

nea (s.c.) durante 14 dias, sendo sacrificado no 15º dia, com

exceção dos animais utilizados para o teste intradérmico, que

só foram sacrificados no 17º dia. 

. Subgrupo teste2 (T2): recebeu inoculações diárias,por via s.

c.,de 5 p C  de saliva de B. microplus (11 pg de proteína) du-

rante 28 dias, sendo os animais sacrificados no 29º dia, com

exceção dos utilizados no teste intradérmico, que foram sa-

crificados no 31º dia. 

. Subgrupo teste3(T3): recebeu a mesma quantidade de saliva

de B. microplus    diariamente por via S.C. durante 28 dias, po-

rém os animais só foram sacrificados no 43º dia. Os animais

utilizados para o teste intradérmico só foram sacrificados

no 45º dia. 

Os subgrupos controles pareados (C1, C2 e C3) recebe-

ram, respectivamente, o mesmo tratamento, porém as inoculações

s.c. foram realizadas com solução fisiológica (NaCl 0,85% pH

7,4).

Todas as inoculações foram realizadas utilizando-se se-

ringa de vidro de 50 p l ’  e agulhas 27,5 G 1/2.

1 Hamilton Microliter - 705 LT - Switzerland.



4 3 .  

Foram realizadas as seguintes técnicas de avaliação i-

munológica, utilizando-se para cada uma delas 30 camundongos

de cada subgrupo. 

- Imunidade humoral 

. Imunodifusão. 

. Hemaglutinação passiva em placas. 

. Determinação de complexos imunes circulantes. 

. Técnica direta de formação de placas hemolíticas. 

- Imunidade celular 

. Teste de capacidade de fagocitose dos macrófagos. 

. Contagem de linfócito. T e B pelo método de coloração de es-

terase não específica. 

. Leucometria global e leucometria diferencial. 

. Teste intradérmico. 

3.6. Avaliação imunológica

3.6.l. Técnicas para a avaliação da imunidade humoral

3.6.1.1. Obtenção de soro 

O sangue dos camundongos de todos os subgrupos foi ob-

tido através de punção cardíaca, após a dessensibilização por

inalação de éter sulfúrico. O sangue foi colhido para um tubo

de hemólise estéril mantido em temperatura ambiente até a to-
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tal retração do coágulo. Em seguida, o soro foi retirado e esto-

cada a -2OºC. 

3.6.1.2. Antígenos utilizados para as provas de imu-

nodifusão e hemaglutinação passiva em pla-

cas 

1. Saliva de fêmeas parcialmente ingurgitadas de B. mi-

croplus, contendo 2,2 mg de proteína salivar/ml, obtida da for-

ma descrita anteriormente. 

2. Extrato salino total de larvas de B. microplus con-

tendo 16 mg de proteína/ml, obtido pelo Centro de Pesquisa Ar-

lindo de Assis da Fundação Ataulpho de Paiva.

3.6.1.3. Imunodifusão (OUCHTERLONY, 1949) 

A técnica de difusão dupla em gel de agarose foi reali-

zada em lâmina de vidro coberta com uma fina camada de agar a

0,5% e uma segunda camada de agarose a 1% em PBS (pH 7,4) con-

tendo 1% de azida sódica. As  lâminas contendo os soros e os an-

tígenos foram mantidas em câmara úmida à temperatura ambiente e

as leituras efetuadas em 48 horas. 

3.6.1.4. Hemaglutinação passiva em placas 

Os soros obtidos da forma já descrita foram inativados
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a 56ºC durante 30 minutos, sendo realizadas as provas de hema-

glutinação passiva em placas, segundo AVRAMEAS et alii (1969).

Hemácias de carneiro lavadas em PBS (pH 7,4) foram aco-

pladas aos antígenos, saliva de B. microplus ou extrato total

de larvas de B. microplus pelo glutaraldeido1 a 2,5% durante

uma hora. Em seguida foram lavadas e ressuspensas a 1% em PBS

(ph 7,4). Os soros foram diluídos sucessivamente em PBS (pH 7,4)

contendo 1% de soro albumina de coelho em microplacas de fundo

e m  V 2 .  A  c a d a  d i l u i ç ã o  do soro f o r a m  a c r e s c e n t a d o s  25 ul de hemá-

cias de carneiro acopladas ao antígeno. As placas foram mantidas

em temperatura ambiente e as leituras realizadas em 24 horas.

3.6.1.5. Determinação de complexos imunes circulan-

tes 

A determinação de complexos imunes no soro dos camun-

dongos foi realizada segundo DIGEON et alii (1977). 

Após i n c u b a r  50 p t  de soro com 2 ml de polietileno gli-

col3 P.H. 6000 a41 em tampão borato (pH 8,3-8,5), por 18 horas

a 4ºC, esta solução foi centrifugada a 2000 g a 4ºC por uma ho-

ra. Em seguida o sobrenadante foi decantado e repetida a mesma

operação. Após a centrifugação, o sobrenadante foi desprezado

1 Aldeído Glutárico - Merck.
2 Petécil - Peças Técnicas e Científicas Ltda.
3 Polietileno glicol - Sigma Chemical Company.
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e acrescentados, sobre O precipitado, 50 ul de NaOH 0,2 M e 50G

p &  de reativo de Folin. Esta solução foi incubada por 15 minu-

tos a 37ºC e, posteriormente, por mais 15 minutos a 4ºC. Em se-

g u i d a  f o r a m  a d i c i o n a d o s  2 0 0  ri1 de reativo de Folin Ciocalteaul

diluído a 1:3 em água destilada, incubada a 37ºC por 30 minu-

tos e centrifugada a 4ºC a 2000 g por 20 minutos. A leitura

foi realizada em espectrofotômetro (densidade óptica) com 500

nm de  c o m p r i m e n t o  de  o n d a .  

3.6.1.6. Técnica direta de formação de placas hemo-

líticas (CUNNINGHAM & SZENBERG, 1968)

Os camundongos de todos os subgrupos foram sensibili-

zados através de inoculação intraperitoneal com hemácias de car-

neiro a 10% em PBS  (pH 7,4), quatro dias antes do sacrifício.

Após o sacrifício por inalação prolongada de éter, o

baço dos animais foi coletado e imerso em solução salina de

Hanks balanceada (pH 7,4), onde foi picotado com tesoura es-

téril. A solução foi recuperada com seringa-agulha 27G e as cé-

lulas que se desprenderam do parênquima esplênico foram conta-

das em câmara de Neubawer, ajustando-se a concentração final

para 5 x 106 células/ml. Em seguida, a 0,2 ml desta suspensão

celular adicionou-se 0,2 ml  de hemácias de carneiro a 20% em

solução salina de Hanks balanceada (pH 7,4) e 0,l ml de com-

1 Laborclin - Produtos para Laboratório Ltda.
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plemento total de cobaio. Posteriormente, esta mistura foi de-

positada entre 2 lâminas de vidro fixadas uma à outra com fita

de dupla adesão. Uma vez preenchido todo o espaço entre as lâ-

minas, as laterais das mesmas foram vedadas com parafina e as-

sim foram incubadas em câmara úmida a 37ºC por uma hora. Após

esse período, as lâminas foram observadas em estereomicroscópio

(1OOx )  e o s  halos de hemólise foram contados. 

3.6.2. Técnicas para avaliação da imunidade celular 

3.6.2.1. Teste de capacidade de fagocitose dos ma-

cróf agos 

Os camundongos de todos os subgrupos foram sensibili-

zados através de inoculação intraperitoneal com hemácias de car-

neiro a 10% em PBS (pH 7,4), quatro dias antes do sacrifício. 

Após o sacrifício dos animais, por inalação prolonga-

da de éter, foi feito lavado peritoneal com 10 ml de solução

salina de Hanks balanceada (pH 7,4), sendo a solução recupera-

da com seringa-agulha 27G. 

Este lavado peritoneal foi acondicionado no interior

de argolas plásticas com 1 cm de diâmetro, previamente fixadas

à superfície de lâminas de vidro. Posteriormente, este mate-

rial foi mantido em estufa a 37ºC por 30 minutos, para que se

realizasse o processo de adesão de macrófagos peritoneais a

superfície do vidro. Em seguida, as lâminas foram rinsadas com
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solução fisiológica (NaCl 0,85%, pH 7,4), adicionando-se uma sus-

pensão de hemácias de carneiro a 1% em solução salina de Hanks

balanceada (pH 7,4), previamente sensibilizadas com hemolisi-

na1 a 1%. As lâminas foram levadas à estufa a 37ºC por uma hora

em câmara úmida e, em seguida, lavadas com solução fisiológica

(NaCl 0,85%, pH 7,4) realizando-se o choque hipotônico com água

destilada para lisar as hemácias não fagocitadas pelos macró-

fagos. O material foi fixado com formol tamponadoa 10% (pH 7,4)

por 15 minutos, corados pelo reativo de Lepehne por 5 minutos

e contra-corado pelo Giemsa por 10 minutos. As leituras foram

realizadas em microscópio óptico com objetiva de 100x e ocular

de 10x (Fig. 2). O resultado foi expresso através do percentual

de fagocitose, que corresponde ao número de macrófagos que in-

teriorizaram ou se aderiram às hemácias e pelo índice fagocíti-

co que corresponde ao percentual de macrófagos que fagocitaram

ou se aderiam aos eritrócitos multiplicado pela média do número

de eritrócitos interiorizados ou aderidos por macrófagos (BIANCO

et alii, 1975). 

3.6.2.2. Contagem de línfócítos T e B pela técnica

de coloração d e  esterase não específica 

Esta técnica foi desenvolvida baseada nos trabalhos de

MUELLER et alii (1975) e SEYMOUR et alii (1978). 

1Instituto Santa Catarina Hemoderivados e Reagentes Ltda.
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Os camundongos de todos os subgrupos foram anestesia-

dos por inalação de éter e sacrificados por sangria através de

punção cardíaca. O sangue foi recolhido para um tubo de vacu-

tainer estéril, heparinizado e diluído volume a volume com PBS

(pH 7,4). Posteriormente, os leucócitos foram separados com

Histopaque1densidade 1077 e coletados para um outro tubo esté-

ril, sendo lavados três vezes em PBS (pH 7,4). Em seguida, fo-

ram confeccionados os esfregaços que foram secos ao ar e fixa-

dos em formol cálcio de Baker (pH 6,7) por 30 minutos a 4ºC. 

Os esfregaços foram imersos em solução de Pararosani-

lina2-alfa-naftil-acetato3 ph 5,8, mantidos em estufa a 37ºC por

uma hora e, depois, rinsados em água, corrente e corados com

verde de metila4 a 2% por 1 minuto. As leituras foram realiza-

das em microscópio óptico com objetiva de 100x eocular de 10x.

Os l infóci tos foram ident i f icados segundo o cr i tér io:

Linfócito T auxiliar - Presença de um ou poucos grânulos bem

definidos no citoplasma (Figs. 3 e 4). 

Linfócito T supressor/citotóxico - Presença de vários grânulos

pequenos citoplasmáticos ou com coloração difusa (Fig. 3).

Linfócito B - Ausência de grânulos citoplasmáticos (Fig. 4).

O resultado foi expresso em percentual para cada ti-

po celular. 

1 , 2 , 3  S igma Chemica l  Company .  

4    V e r d e  d e  M e t i l a  -  M E R C K .  



Figura 1 – TVT na região vulvovaginal antes de iniciar o tratamento. 
(número 11 – Tabela 02).



Figura 3 – Linfócitos do sangue periférico de camundongos, corados pela 
esterase inespecífica. Linfócito T auxiliar (A) contendo um 
grânulo citoplasmático bem definido e Linfócito T 
supressor/citotóxico (B) apresentando pequenos e muitos 
grânulos citoplasmáticos. (Oc. 10x e Obj. 100x).



Figura 4 – Linfócitos do sangue periférico de camundongos, corados pela
esterase inespecífica. Linfócito T auxiliar (A) contendo um 
grânulo citoplasmático bem definido e Linfócito B (B) corado 
em verde sem grânulos citoplasmáticos. (Oc. 10x e Obj. 100x).



53. 

3.6.2.3. Leucometria global e leucometria diferen-

cial 

Os animais de todos os subgrupos foram sacrificados

por punção cardíaca, após dessensibilização por inalação de

éter. O sangue foi recolhido para um tubo heparinizado e con-

feccionados os esfregaços sangüíneos que foram secos ao ar,

fixados e corados pelo método de May-Grunwal d-Giemsa (MGG). As

leituras das lâminas foram realizadas com objetivas de 100x e

ocular de 10x, segundo SCHALM et alii (1975). 

A contagem global do número de leucócitos foi reali-

zada após a diluição do sangue total a 1:20 em ácido acético

glacial a 5% e feitas as contagens em câmara de Neubawer em

microscópio óptico com objetiva de 10x e ocular de 10x.

3.6.2.4. Teste in t radérmico

O s  c a m u n d o n g o s  d o s  s u b g r u p o s  T 1 ,  C 1 ,  T 2  e  C 2  f o r a m  a -

nestesiados por inalação de éter e inoculados com 10 µl de sa-

l i v a  de  B .  m i c r o p l u s  ( 2 2  p g  de proteína) por via intradérmica

(i.d.) na face externa do pavilhão auricular esquerdo, apro-

ximadamente 18 horas após o término do tratamento. Nos ani-

mais dos subgrupos T3 e C3 a inoculação i.d. com saliva de B.

microplus ocorreu no 43º dia após o início do tratamento. 

Quarenta e oito horas após a inoculação i.d., os ca-

mundongos foram anestesiados com éter sulfúrico e as espessu-
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ras (mm) das orelhas, direita e esquerda, foram avaliadas com

auxílio de paquímetrol, e o resultado determinado pela diferen-

ça entre as duas espessuras, baseado no trabalho de ASHERSON &

PTAK (1968). 

Após a realização das mensurações, os camundongos fo-

ram sacrificados por inalação prolongada de éter e ambas as o-

relhas foram seccionadas na base e fixadas em formol tamponado

a 10% (ph 7,4), para a realização de estudos microscópicos. 

A clivagem do material foi realizada segundo ASKENASE

et alii (1976). Os fragmentos foram desidratados e clarificados

para inclusão em parafina, e realizados cortes em micrótomo,

com 5 11ni de espessura, corados pela Hematoxilina-Eosina (HE)

e Giemsa. 

3.7. Tratamento estatístico 

O estudo comparativo entre os dados obtidos nos gru-

pos experimentais e seus respectivos controles pareados foi e-

fetuado através do teste t de Student. 

A análise da variância foi utilizada para comparar os

resultados entre os três subgrupos teste e a diferença entre as

médias dos subgrupos teste foi detectada pelo teste de Bonfer-

r o n i .  

1  D i a l  L e n s  M e t e r  -  M i t u t o y o  -  J a p a n .  



5 5 .  

Os níveis de anticorpos observados para serem submeti-

l o g a r í t -dos ao tratamento estatístico foram transformados em 

mo na base de 10 da recíproca dos títulos encontrados, segundo

LUTZ (1978). 

Os testes foram realizados com o nível de significân-

cia de 5% (p < 0,05).

 



4 .  RESULTADOS 

4.1.  I m u n i d a d e  humoral  

4.1.l. Imunodifusão 

Os testes realizados nas amostras de soro de camundon-

gos do grupo Teste, utilizando como antígeno a saliva de B. mi-

croplus, evidenciaram a presença de anticorpos precipitantes,

formando apenas uma linha de precipitação em todas as amostras

de soro dos animais dos três subgrupos teste. Entretanto, a fre-

qüência de resultados positivos observados nos subgrupos T1, T2

e T3 foi diferente. No subgrupo T1, 45,45% dos animais apresen-

taram anticorpos precipitantes; no subgrupo T2, foram positivos

54,54% dos soros testados e, no subgrupo T3 possuíam anticorpos

precipitantes contra a saliva de B. microplus 20,68% dos ani-

mais. Quando o extrato total de larvas de B. microplus foi uti-

lizado como antígeno, não foram evidenciados anticorpos preci-

pitantes. 
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As amostras de soro dos animais do grupo controle não

apresentaram anticorpos precipitantes contra nenhum dos 2 an-

tígenos utilizados. 

As linhas de precipitação que foram identificadas a-

través da imunodifusão não sofreram alterações após o aqueci-

mento do soro a 56ºC por 30 minutos. 

4.1.2. Hemaglutinação passiva em placas 

Nas amostras de soro de camundongos dos subgrupos tes-

te, foram detectados anticorpos aglutinantes contra as hemácias

de carneiro, acopladas tanto com saliva de B. microplus  quan-

to com o extrato de larvas de B. microplus, Nenhum animal do

grupo controle apresentou resultado positivo nesta prova para

qualquer destes dois antígenos. As médias dos títulos de anti-

corpos hemaglutinantes contra a saliva de B. microplus dos ani-

mais dos três subgrupos teste foram maiores e estatísticamen-

te significativas quando comparadas com as médias dos respecti-

vos controles (Tab. 1 e Fig. 5 ). Entretanto, o estudo compara-

tivo entre as médias dos três subgrupos teste mostrou não ha-

ver diferenças significativas entre os três tratamentos. As  mé-

dias dos títulos de anticorpos hemaglutinantes contra o extra-

to de larvas de B. microplus   foram maiores e estatisticamente,

significativas nos subgrupos T2 e T3 quando comparados aos res-

pectivos controles. Porém, não houve diferenças significativas

entre as médias de títulos de anticorpos hemaglutinantes dos
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animais dos subgrupos T1 e C1 (Tab. 2 e Fig. 6). Mesmo assim,

o estudo comparativo entre as médias dos subgrupos teste mos-

trou que não houve diferenças entre os subgrupos T1, T2 e T3.

Houve também diferença com relação à freqüência de resultados

positivos nos três subgrupos teste, quando utilizados esses

dois antígenos. A freqüência de resultados positivos no grupo

teste utilizando como antígeno a saliva de B. microplus foi de

32,14% no grupo T1, 51,72% no grupo T2 e de 45,16% no subgrupo

T3, A freqüência de resultados positivos, quando utilizado o

extrato total de larvas de B. microplus como antígeno foi:

5,26% no subgrupo T1, 27,27% no subgrupo T2 e 31,03% no subgru-

po T3. 

4.1.3. Determinação d e  complexos imunes circulantes 

As médias dos valores obtidos em densidade óptica, na

determinação de complexos imunes circulantes, não sofreram al-

terações significativas nos soros de camundongos dos três sub-

grupos teste nem quando comparadas entre si nem quando compa-

radas aos controles pareados (Tab. 3 e Fig. 7).

4.1.4. Formação de placas hemolíticas pela técnica direta

Os resultados obtidos pela contagem do número de ha-

los de hemólise por 5 x 106 células do baço de camundongo, re-

velaram uma redução significativa da atividade hemolítica das
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células esplênicas dos camundongos dos subgrupos T1 e T2, quan-

do comparados com os animais dos respectivos controles. Embora

houvesse redução do número de halos de hemólise por 5 x 106 cé-

lulas de baço de camundongos do subgrupo T3, esta não foi con-

siderada estatisticamente significativa quando comparada aos

valores do subgrupo C3. O estudo comparativo entre os resulta-

dos obtidos nos três subgrupos teste revelou não haver dife-

renças significativas entre as médias dos subgrupos T1, T2 e

T3 (Tab. 4 e Fig. 8).
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4.2.  Imunidade celular  

4.2.1.  Teste de capacidade de fagocitose dos macrófagos 

Os resultados obtidos através do percentual de fagoci-

tose e do índice fagocítico revelaram que ocorreu uma redução

na atividade fagocítica dos macrófagos peritoneais dos camun-

dongos dos três subgrupos teste, quando comparados aos seus res-

pectivos controles pareados. O tratamento estatístico demons-

trou que as médias dos subgrupos teste foram significativamente

menores quando comparadas às médias dos controles pareados, tan-

to para o percentual de fagocitose como para o índice fagocíti-

co. O estudo comparativo entre os três subgrupos teste mostrou

não haver diferenças significativas entre os três tratamentos

nos dois parâmetros adotados (Tabs. 5 e 6; Figs. 9 e 10). 

4.2.2. Contagem de linfócitos T e B pela técnica de colora-

çãode esterase não específica 

Os resultados obtidos através da contagem de linfóci-

tos identificados pela coloração de esterase como linfócitos B,

linfócitos T auxiliar e T supressor/citotóxico, revelaram que

as médias de percentuais de linfócitos T auxiliares nos três sub-

grupos teste sofreram uma redução estatisticamente significati-

va, quando comparadas com as médias do percentuais destas células

com seus respectivos controles. O estudo comparativo entre os



resultados dos subgrupos T1, T2 e T3 mostrou não haver diferen-

ças significativas entre os três tratamentos (Tab. 7 e Fig. 11).

As médias dos percentuais de linfócitos T supressores/ci-

totóxicos identificados no sangue dos animais dos três subgrupos

teste foram maiores e estatisticamente significativas quando

comparadas com as médias dos seus controles pareados. O estudo

comparativo entre os resultados dos três subgrupos teste reve-

lou não haver diferenças significativas entre os subgrupos T1,

T2 e T3 (Tab. 8 e Fig. 12). 

As médias dos percentuais de linfócitos B não sofre-

ram alterações significativas quando comparadas entre os camun-

dongos dos grupos teste entre si e com seus respectivos contro-

les (Tab. 9 e Fig. 13).

4 .2 .3 .  Leucomet r ia  g loba l  e  l eucomet r ia  d i f e r e n c i a l  

Os valores observados para a leucometria global não

sofreram alterações significativas entre os subgrupos teste e

seus respectivos controles, nem entre as médias dos três subgrupos

teste. As médias obtidas foram compatíveis com os valores ob-

servados na literatura para camundongos suíços albinos. 

As médias da leucometria diferencial em números rela-

tivos (%) e absolutos (mm3) também não sofreram alterações es-

tatísticas significativas quando comparadas entre os camundon-

gos dos subgrupos teste entre si e seus respectivos controles,

com exceção dos valores relativos e absolutos para eosinófi-
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los, que foram mais elevados no subgrupo T1. Entretanto, esta

variação, considerada estatisticamente significativa, permane-

ceu dentro dos valores considerados normais para a espécie. 

4.2.4. Teste intradérmico 

As leituras realizadas 48 horas após a inoculação in-

tradérmica de saliva de B. microplus no pavilhão auricular es-

querdo de camundongos, evidenciaram que houve aumento das es-

pessuras das orelhas inoculadas de animais dos grupos teste e

controle, quando comparado às orelhas direitas que não sofre-

ram inoculações (Tab. 10). O tratamento estatístico dos valo-

res obtidos pelas diferenças das espessuras das orelhas esquer-

das e direitas demonstrou que as médias dos três subgrupos tes-

te foram significativamente maiores do que as médias dos con-

troles pareados. O estudo comparativo entre os três subgrupos

teste revelou que a média do subgrupo T1 foi significativamen-

te maior do que as dos subgrupos T2 e T3 que obtiveram dados

considerados semelhantes (Tab. 10 e Fig. 14). 

4.2.4.1. Descrição histopatológica 

A histopatologia das orelhas dos camundongos, realiza-

da 48 horas após a inoculação intradérmica de saliva de B. mi-

croplus, revelou um processo inflamatório agudo que se caracte-

rizava por hiperemia, edema, exsudação fibrinosa e infiltrado



6 7 .  

celular misto com predominância de polimorfonucleares, sendo dig-

na de nota a presença de eosinófilos (Fig. 15), os quais foram

melhor evidenciados nas preparações coradas pelo Giemsa. Havia,

ainda, hemorragia ocasional com formação, por vezes, de hemato-

ma, não sendo observada lesão de parede vascular, embora, em

dois casos, um controle e um teste, houvesse trombo capilar. A

reação inflamatória localizava-se principalmente na derme e sub-

cutâneo da face externa do pavilhão auricular, se estendendo a

face interna. O exsudato dissociava as fibras musculares esque-

léticas, havendo, nas reações acentuadas ou com hematomas, necro-

se  de  Zencker  das  mesmas .  

Observou-se variação quanto à intensidade da reação in-

flamatória, embora não se verificassem alterações significati-

vas nas características descritas. Foram adotados os seguintes

critérios subjetivos para quantificar o processo inflamatório.

. Inflamações acentuadas: apresentavam exsudação celular exube-

rante se estendendo da base ao àpice do pavilhão auricular, a-

fetanto tanto a face externa quanto a interna (Fig. 16). 

. Inflamações moderadas: apresentavam uma exsudação celular mais

discreta que comprometia 2/3 do pavilhão auricular, localizan-

do-se predominantemente na face externa, mas atingindo, na por-

ção medial, a face interna. 

. Inflamações leves: apresentavam discreto exsudato celular, fo-

cal, localizado nas faces externa e interna do pavilhão auricu-

lar (Fig. 17). 

Constatou-se que as orelhas dos animais controle mos-
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travam uma reação inflamatória cuja intensidade variava de le-

ve a moderada, havendo casos nos quais não se evidenciou pro-

c e s s o  inflamatório. Já os animais dos subgrupos t e s t e  mostra-

vam um processo inflamatório que variava de moderado a acentua-

do. Observou-se, também, uma maior incidência de reações acen-

t u a d a s  nos animais d o  subgrupo T1.















Figura 15 – Corte histológico de orelha de camundongo mostrando 
infiltrado celular exuberante e predominantemente 
eosinofílico. Coloração de hematoxilina-eosina. (Oc. 10x. E 
Obj. 40x).



Figura 16 – Corte histológico de orelha de camundongo do subgrupo teste, 
com processo inflamatório acentuado na derme e subcutâneo, 
caracterizado por intenso infiltrado celular misto, com 
predominância de eosinófilos, edema e hemorragia, afetando 
tanto a face interna como a externa da orelha. Coloração de 
hematoxilina-eosina. (Oc. 10x  Obj. 10x).



Figura 17 – Corte histológico de orelha de camundongo do subgrupo 
controle com processo inflamatório leve caracterizado por 
discreto infiltrado celular misto com predomínio de 
eosinófilos difusos nas faces interna e externa da orelha. 
Coloração de hematoxilina-eosina. (Oc. 10x e Obj. 10x).



5 .  D I S C U S S Ã O

Os efeitos biológicos da saliva de fêmeas parcialmente

ingurgitadas de B. microplus foram estudados em camundongos suí-

ços albinos por serem animais habitualmente utilizados como mo-

delo experimental e, por isso, bem conhecido o seu sistema imune

(HIGGINS, 1981). Foram utilizados machos jovens (45 dias) por a-

presentarem competência imunológica e serem capazes de expres-

sar resistência aos carrapatos (ALI & SWEATMAN, 1966). Estes a-

n imais  receberam i n o c u l a ç õ e s  d i á r i a s  com 5  IA^? de saliva ( 1 1  ug 

de proteína), o que seria equivalente a uma infestação da qual

fossem obtidas 5 teleóginas por animal, semelhante ao trabalho

de RECHAV et alii (1980). Este grau de infestação foi calcula-

do pelo volume de sangue que a fêmea de B. microplus é capaz de

sugar durante o desenvolvimento do seu ciclo biológico (0,5 ml

de sangue)  (BALASHOV,  1972) .  

Segundo BINNINGTON (1978), os carrapatos mais jovens

apresentam glândulas salivares mais ativas, que secretam produ-

tos importantes no relacionamento hospedeiro-parasito. Por is-



so foram utilizadas fêmeas parcialmente ingurgitadas por ser

este o estágio evolutivo mais jovem do qual foi possível a ob-

tenção de saliva através de estimulação química. Para estudar

a ação da saliva sobre o sistema imune, as inoculações foram

realizadas com a saliva pura, sem nenhum tipo de adjuvante ou

produto que pudesse mascarar as reações dos camundongos a es-

te antígeno. 

A sorologia realizada nos animais tratados com sali-

va de B. microplus evidenciou a presença de anticorpos preci-

pitantes e hemaglutinantes contra a saliva do carrapato. Os

títulos obtidos na soro hemaglutinação não foram elevados, sen-

do que as amostras de soro dos camundongos do subgrupo T2, i-

noculados durante 28 dias, apresentaram os maiores títulos de

anticorpos hemaglutinantes e a maior frequência de resultados

positivos nesta prova, assim como a maior frequência de resul-

tados positivos na imunoprecipitação. Os animais do subgrupo

T1 apresentaram os menores títulos e a menor frequência de re-

sultados positivos na prova de hemaglutinação, enquanto que os

animais do subgrupo T3 apresentaram a menor frequência de resul-

tados positivos na imunoprecipitação. Os títulos de anticor-

pos hemaglutinantes contra o extrato de larvas de B. microplus

e a frequência de animais positivos nas amostras de soro dos ca-

mundongos dos três subgrupos teste foram bem menores do que os

observados para a saliva de B. microplus. Não foram detecta-

dos anticorpos precipitantes contra o extrato de larvas no so-

ro dos animais dos grupos teste e controle. Este resultado su-
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gere que, ou a quantidade de antígenos da saliva de carrapato

contida no extrato de larva é muito pequena e por isso a rea-

ção não foi detectada na prova de imunoprecipitação - que é uma

técnica menos sensível do que a hemaglutinação passiva - ou que

são diferentes determinantes antigênicos que suscitam a forma-

ção de anticorpos precipitantes e anticorpos hemaglutinantes. É

importante observar que os animais controle não apresentaram an-

ticorpos precipitantes nem hemaglutinantes contra a saliva nem

contra o extratode larvas de B. microplus. Estes resultados ne-

gativos sugerem que não houve reação cruzada com nenhum outro

antígeno e que a resposta dos animais dos subgrupos teste foi efe-

tivamente contra os antígenos contidos na saliva e também pre-

sentes no extrato de larvas de B. microplus. As variações na

resposta sorológica dos animais testados poderiam estar relacio-

nadas à sensibilidade das técnicas empregadas. Porém, a técnica

de hemaglutinação passiva, que  é mais sensível do que a imunodifu-

são, não determinou a resposta mais marcante. McGOWAN et alii

(1981) não conseguiram detectar anticorpos aglutinantes no soro

de bovinos inoculados com extrato de A. maculatum e WILKINSON & AL-

LEN (1983) observaram que bovinos inoculados com extrato de

D. variabilis apresentaram uma resposta sorológica relativamen-

te fraca aos antígenos imunizantes do carrapato, quando utili-

zada a técnica de inibição da hemaglutinação. RIEK (1958), TOR-

RADO & GUTIERREZ (1967), BROSSARD (1976), FUJISAKI (1978) e

JOHNSTON et alii (1986) demonstraram a presença de anticorpos

precipitantes contra antígenos dos carrapatos, mas não conse-
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guiram estabelecer uma correlação entre os níveis de imunoglo-

bulinas e a resistência dos animais aos carrapatos. Entretan-

to, LABARTHE (1981) detectou a presença de anticorpos precipi-

tantes e hemaglutinantes contra a saliva de B. microplus após

a inoculação deste antígeno emulsionado com adjuvante completo

de Freund. 

Na presente pesquisa observou-se que as amostras de

soro de camundongos inoculados com saliva de B. microplus, mes-

mo após o aquecimento por 30 minutos a 56ºC, apresentaram as

mesmas linhas de precipitação que haviam sido evidenciadas an-

tes do aquecimento. RIEK (1958) observou que, após o aquecimen-

to a 56ºC por 4 horas, o soro perdeu a atividade de sensibili-

zação da pele, porém os anticorpos precipitantes não foram afe-

tados. BINTA et alii (1984) também observaram que o calor ape-

nas reduziu a capacidade de sensibilização cutânea, sugerindo

o envolvimento de um anticorpo homocitotrópico (possivelmente

IgE), havendo a possibilidade da participação de uma outra imu-

noglobulina da subclasse IgG. BROSSARD & GIRARDIN (1979) iden-

tificaram, após a inoculação de soro de animal imune ao I. ri-

cinus em animal sem contato com o carrapato, o aparecimento de

títulos de anticorpos IgG e homocitotrópicos. BROWN & ASKENASE

(1986) e WORMS (1988) classificaram as imunoglobulinas implica-

das na resistência aos carrapatos como sendo uma IgG. ALLEN et

alii (1979) demonstraram na pele de cobaios resistentes ao D.

andersoni, os antígenos da glândula salivar, o complemento e

a IgG depositadas na junção dermo-epidérmica, próximos ao local



de fixação das larvas. WORMS (1988) sugeriu que ambas as sub-

classes de IgG (IgG1 e IgG2) são necessárias para a expressão da

resistência de coelhos ao R. appendiculatus ou da IgGl em con-

junto com a IgE. 

No presente experimento não foi identificada nem a clas-

se nem a subclasse das imunoglobulinas envolvidas na resposta

humoral à saliva de B. microplus. Entretanto, é possível que ha-

ja a participação de anticorpos homocitotrópicos, principalmen-

te pela reação de hipersensibilidade cutânea imediata ou de ti-

po I, que foi evidenciada nos animais inoculados com a saliva

de B. microplus. Apesar da resposta humoral não ter sido marcan-

te, a presença de apenas uma linha de precipitação nas amostras

de soro de camundongos do grupo teste sugere que não houve res-

posta a nenhum outro antígeno diferente da saliva nem reações

cruzadas. Além disso, as diferenças observadas nas frequências de

resultados positivos na imunoprecipitação e na hemaglutinação

passiva e dos títulos de anticorpos hemaglutinantes obtidos, su-

gerem que a sensibilidade das técnicas empregadas interferiram

no resultado ou que os determinantes antigênicos contidos na sa-

liva são diferentes para a estimulação da formação de anticor-

pos precipitantes e hemaglutinantes. Esta resposta humoral fra-

ca foi compatível com os resultados obtidos na técnica de dosa-

gem de complexos imunes circulantes. Nesta técnica, não foram,

detectados, no soro de camundongos inoculados com saliva de B.

microplus, grandes quantidades de complexos formados pela asso-

ciação dos antígenos da saliva aos anticorpos, sugerindo que a
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participação de anticorpos na resposta à saliva não é marcante

ao nível sistêmico. 

A detecção de células de baço formadoras de placas he-

molíticas, através da técnica de Cunningham, é um método sensí-

vel para evidenciar a presença de quantidades mínimas de anti-

corpos hemolíticos. As placas evidenciadas pelo método direto

são essencialmente formadas por células que secretam IgM (BACH

et alii, 1982). Qualquer alteração na produção desta imunoglo-

bulina pode ser visualizada através deste método. Entretanto,

o imunógeno utilizado, hemácias de carneiro, um antígeno T-

dependente e requer a participação de células T na resposta i-

mune. Portanto, esta técnica pode detectar tanto o comprometi-

mento de linfócitos B quanto de linfócitos é T ou dos dois tipos

celulares associados (BACH et alii, 1982; ROITT et alii, 1985).

Como existe uma correlação entre o grau de T-dependência de um

antígeno e a função dos macrófagos na produção de anticorpos

diante desse antígeno, os macrófagos e as células T são indis-

pensáveis para a produção de anticorpos contra as hemácias de

carneiro (BACH et alii, 1982). 

Neste experimento observou-se que os camundongos que

sofreram inoculações diárias com saliva de B. microplus duran-

te 14 e 28 dias consecutivos apresentaram redução significati-

va do número de placas hemolíticas, quando comparados aos res-

pectivos controles. Entretanto, os animais do subgrupo T3, que

receberam 28 inoculações consecutivas com saliva e permanece-

ram 14 dias sem receber inoculações, mostraram um ligeiro au-
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mento no número de halos de hemólise, quando comparados com os

resultados dos subgrupos T1 e T2, não se equiparando, entretan-

to, ao resultado obtido pelo seu controle pareado. Estes resul-

tados são muito semelhantes aos de WIKEL (1985) que, trabalhan-

do com cobaios infestados com D. andersoni, observou uma supres-

são transitória durante o período de infestação com o carrapa-

to. Porém, 4 dias após o término da infestação, o número de ha-

los de hemólise aumentava, não se equiparando, no entanto, aos

valores observados para o controle. 

As inoculações com saliva de B. microplus também redu-

ziram a capacidade de fagocitose de macrófagos peritoneais de

camundongos. Os resultados obtidos através do percentual de fa-

gocitose e do índice fagocítico, 4 dias após a imunização dos a-

nimais com hemácias de carneiro inoculadas por via intraperito-

neal, indicaram que houve uma depressão da atividade fagocítica

destas células nos animais dos subgrupos teste quando compara-

dos aos respectivos controles. O processo de fagocitose pelos

macrófagos peritoneais pode realizar-se através de receptores

para a fração Fc das imunoglobulinas ou pelos receptores para o

sistema complemento (BIANCO et alii, 1975). Existe uma correla-

ção entre a concentração de AMP cíclico e a fagocitose: o aumen-

to dos níveis intracelulares de AMP cíclico coincide com uma i-

nibição da endocitose (ações da PGE1, da teofilina, do dibuti-

ril cAMP) (BACH et alii, 1982). Assim, a presença de prostaglan-

dina na saliva de B. microplus (TATCHELL & BINNINGTON, 1971; DI-

CKINSON et alii, 1976; HIGGS et alii, 1976) poderia ser respon-
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sável pela redução da atividade fagocítica dos macrófagos. Inde-

pendente do possível mecanismo para explicar a depressão da res-

p o s t a  imunológica d o s  camundongos i n o c u l a d o s  com s a l i v a  de B.

microplus, a redução da capacidade fagocítica de macrófagos pe-

ritoneais poderia estar relacionada à diminuição da produção de

placas hemolíticas, uma vez que os macrófagos são importantes

para a formação de anticorpos contra as hemácias de carneiro. 

Para se avaliar os linfócitos dos camundongos inocula-

dos com s a l i v a  de B .  m i c r o p l u s ,  além d a  t é c n i c a  d i r e t a  de forma-

ção de placas hemolíticas utilizada neste experimento, também

se identificou os linfócitos presentes no sangue periférico dos

animais, pela coloração de esterase inespecífica. Apesar desta téc-

nica apenas permitir a classificação morfológica sem medir a ati-

vidade das células, observou-se que houve aumento dos percen-

tuais de linfócitos T supressores/citotóxicos e diminuição dos

percentuais de linfócitos T auxiliares, no sangue dos animais ino-

culados com saliva de B. microplus. As médias dos três subgrupos

teste demonstraram que, para cada 100células contadas, o núme-

ro de células T supressoras/citotóxicas foi maior do que o núme-

ro de células T auxiliares, diferindo dos animais controle que

apresentaram percentuais de células T auxiliares maior do que de

T supressoras/citotóxicas. As médias de percentuais de células B

dos animais dos subgrupos teste não sofreram alterações quando com-

paradas as dos animais controle. Resultados semelhantes foram ob-

servados por WIKEL et alii (1978) trabalhando com células de linfono-

dos de cobaios resistentes ao D. andersoni, cujas células "in vitro"



86.  

responderam marcadamente aos antígenos salivares daquele carra-

pato, mas a resposta ao mitógeno de linfócitos T, fitohemaglu-

tinina foi reduzida, quando comparada à resposta das células

dos animais controle. WIKEL (1982) observou também que as célu-

las de linfonodos de cobaios infestados com D. andersoni, apre-

sentaram “in vitro”, redução da resposta aos mitógenos de célu-

las T (fitohemaglutinina e concanavalina A), enquanto que a res-

posta ao mitógeno de células B (lipopolissacáride de E. coli)

não foi alterada. STEWART (1983) demonstrou que a saliva de B.

microplus e de R. evertsi ou extrato da glândula salivar destes

carrapatos suprimiram o teste de transformação de leucócitos. Os

resultados dos trabalhos realizados com infestação por carrapa-

tos para avaliar a resposta imune de hospedeiros são compará-

veis com os resultados obtidos neste experimento, no qual ino-

culou-se saliva de B. microplus em camundongos suíços albinos.

As inoculações com saliva de B. microplus não altera-

ram nem a leucometria global nem a leucometria diferencial. Os

resultados foram compatíveis com os valores considerados nor-

mais para a espécie (SCHALM et alii, 1975) e semelhantes aos

observados por RECHAV et alii (1980) em coelhos inoculados com

saliva de A. hebraeum . Apesar dos números relativos e absolutos

para eosinófilos terem sido significativamente maiores no san-

gue periférico dos camundongos do subgrupo TI, permaneceram den-

tro dos parâmetros considerados normais para a espécie (SCHALM

et alii, 1975). BROWN & ASKENASE (1982) observaram que a respos-

ta primária de cobaios sensibilizados ativamente com A. america-
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num caracterizou-se por elevação dos níveis sangüíneos de eosi-

nófilos e basófilos, porém animais previamente sensibilizados

exibiam uma resposta secundária com aumento muito maior daque-

las células. Os autores consideraram, no seu experimento, o pi-

co de eosinófilos e basófilos após as infestações, sem conside-

rar os números destas células, que são normais para a espécie. É

oportuno ressaltar que, no presente trabalho, o aumento dos ní-

veis sanguíneos de eosinófilos ocorreu nos animais que sofreram

inoculações com saliva durante 14 dias e no teste intradérmico

foram os que apresentaram reação de hipersensibilidade cutânea

imediata mais exacerbada. Portanto, os níveis sangüíneos de eo-

sinófilos poderiam estar relacionados ao maior afluxo destas cé-

lulas para os tecidos. 

As mensurações realizadas 48 horas após a inoculação in-

tradérmica (i.d.) de saliva de B. microplus no pavilhão auri-

cular esquerdo de camundongos revelaram que todos os animais a-

presentaram reação local à saliva, Entretanto, os animais dos

sugbrupos teste reagiram acentuadamente a este antígeno, prin-

cipalmente os animais do subgrupo T1. A reação detectada nos a-

nimais controle, embora bastante fraca, sugere que haja uma subs-

tância na saliva que age como um irritante primário. WIKEL et

alii (1978) também observaram que cobaios não expostos ao D. an-

dersoni apresentaram uma discreta reação de hipersensibilidade,

cutânea imediata, após a inoculação intradérmica com antígenos

da glândula salivar do carrapato. O'HAGAN et alii (1973) eviden-

ciaram na saliva de B. microplus um componente denominado "slow
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reacting substance". Atualmente substâncias de reação lenta da

anafilaxia (slow reacting substance of anaphylaxis) ou SRS-A

corresponde a um grupo de leucotrienos, C4, D4 e E4, que são

substâncias derivadas do metabolismo do ácido araquidônico pe-

la via de ação de enzimas microssomais, denominadas lipoxigena-

ses. Estes leucotrienos possuem ação biológicas nas reações a-

lérgicas e anafiláticas (ROITT et alii,1985; ATLURU & GOOD-

WIN, 1986). A presença de prostaglandina na saliva de B. micro-

plus (TATCHELL & BINNINGTON, 1971; DICKINSON et alii, 1976;

HIGGS et alii, 1976) poderia estar relacionada às reações de

hipersensibilidade cutânea observada nos animais dos grupos con-

trole, devido à sua ação estimuladora do fluxo sangüíneo (KEMP

et alii, 1983). 

Os achados histopatológicos e as mensurações das ore-

lhas realizadas individualmente, 48 horas após a inoculação i.d.

com saliva, mostraram que aqueles animais que durante as medi-

ções apresentaram grandes aumentos da espessura da orelha, tam-

bém apresentaram reações celulares mais exuberantes. O estudo mi-

croscópico das reações cutâneas observadas nas orelhas dos camun-

dongos dos subgrupos controle revelou que as características his-

tológicas eram as mesmas observadas para os animais dos subgrupos

teste. A intensidade da reação, porém, era muito menor. Como  as

reações cutâneas observadas nos animais dos subgrupos teste fo-

ram muito mais exuberantes do que as observadas para os respec-

tivos controles, o aumento destas reações foi considerado como

uma resposta imune à saliva de B. microplus. As discretas reações

cutâneas observadas nos animais controle foram, provavelmente,
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causadas por substâncias presentes na saliva de B. microplus

tais como substâncias de reação lenta da anafilaxia e prosta-

glandina, que são mediadores farmacológicos nos processos

inflamatórios. As  características histológicas detectadas

48 horas após a inoculação i.d. de saliva, tais como: hi-

peremia, edema, hemorragia ocasional sem lesão da parede

vascular e um infiltrado misto, com um grande número de

eosinófilos, são compatíveis com hipersensibilidade imediata

ou do tipo I. Esta reação já foi assinalada por muitos au-

tores quando trabalhando com bovinos infestados com B. micro-

plus (RIEK, 1956, 1962; TATCHEL & MOOHOUSE, 1968; MOOHOUSE &

TATCHELL, 1969; SCHELEGER et alii, 1976), tendo, entretanto,

RIEK (1959) observado que camundongos infestados com B.micro-

plus não desenvolveram reação de hipersensibilidade cutânea

imediata. Os trabalhos realizados com antígenos de B. microplus

em bovinos também demonstraram que o hospedeiro desenvolveu rea-

ção de hipersensibilidade cutânea imediata (WILLADSEN & WILLI-

ANS, 1976; WILLADSEN et alii, 1978, 1979; WILLADSEN & RIDING,

1979). Entretanto, LABARTHE (1981) observou reação de hipersen-

sibilidade cutânea retardada nos bovinos tratados com inocula-

ções intradérmicas de saliva de B. microplus adicionada de ad-

juvante completo de Freund e sugeriu que esta variação da res-

posta poderia ser devida à presença do adjuvante. Muitos auto-

res, trabalhando com outros sistemas carrapato-hospedeiro, rela-

taram a presença de polimorfonucleares com grande acúmulo de eo-

sinófilos nas lesões de fixação de carrapatos (ALLEN, 1973;

ALLEN et alii,  1977; BROSSARD & FIVAZ, 1982; BINTA & CUNNIN-



9 0 .  

GHAM, 1984; GILL, 1986). BROSSARD & GIRARDIN (1979) observaram

que coelhos inoculados com saliva de I. ricinus apresentaram

reação de hipersensibilidade cutânea imediata. Outros autores

evidenciaram a presença de eosinófilos e também um grande núme-

ro de basófilos nas reações cutâneas aos carrapatos. Estas rea-

ções foram classificadas como hipersensibi1idade cutânea baso-

fílica (BROWN & ASKENASE, 1981, 1982; ASKENASE et alii, 1982;

BROWN, 1982, 1988; McLAREM et alii, 1983; BROWN et alii, 1983,

1984a, 1984b). 

Os resultados das mensurações e dos estudos microscó-

picos realizados 48 horas após a inoculação i.d. de saliva de

B. microplus no pavilhão auricular dos camundongos indicaram

que os animais dos subgrupos teste apresentaram uma resposta i-

munomediada que se expressou através de uma hipersensibilidade

cutânea imediata ou do tipo I. Apesar deste tipo de reação ter

início em 30 minutos, as mensurações só foram realizadas em 48

horas, para evitar o erro devido ao período de edema pós-ino-

culação. Esta reação se manteve pelo período de 48 horas, pro-

vavelmente devido ao fato dos antígenos salivares dos carrapa-

tos permanecerem por muito tempo na pele dos hospedeiros (ALLEN

et alii, 1979; WILLADSEN & McKENNA, 1983) e, assim, a reação

pôde ser detectada neste espaço de tempo. 

No presente experimento, observou-se que, apesar de

alguns resultados indicarem que houve uma depressão da respos-

ta imunológica de camundongos inoculados com saliva de B. mi-

croplus, a reação cutânea foi de exacerbação, apesar da conti-
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nuação das inoculações terem reduzido um pouco a magnitude da

hipersensibilidade cutânea. Apesar de não se ter pretendido i-

munizar os camundongos nem estudar a resistência destes ani-

mais ao B. microplus, poderia ser feita uma analogia com a ob-

servação de WIKEL (1985) de que, durante as infestações com

carrapato, os hospedeiros apresentariam uma imunossupressão

transitória e, ao mesmo tempo, expressariam resistência ao car-

rapato. 

 



6 .  CONCLUSÕES

1. A saliva de B. microplus inoculada repetidamente tem

ação sobre o sistema imune, interferindo nas respostas celular

e humoral de camundongos suíços albinos; 

2. As inoculações sucessivas com saliva de B. microplus

induziram à formação de anticorpos precipitantes contra a saliva

e anticorpos hemaglutinantes contra a saliva e o extrato total

de larvas de B. microplus;

3. A saliva de B. microplus inoculada repetidamente de-

primiu o sistema imune de camundongos suíços albinos;

4. A inoculação intradérmica com saliva de B. microplus

determinou reações de hipersensibilidade cutânea do tipo I ou i-

mediata nos animais dos grupos teste e controle; 
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5. As inoculações com saliva de B. microplus induziram

uma imunodepressão transitória no hospedeiro e, ao mesmo tempo,

o animal seria capaz de expressar resistência ao carrapato a-

través da hipersensibilidade cutânea. 

6. O modelo experimental se prestou ao estudo do aspec-

to imunológico da relação entre o o carrapato e o hospedeiro.
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