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Resumo e Abstract

RESUMO
Os dados obtidos no presente trabalho comprovaram o potencial acaricida do timol nas
concentrações de 1,25; 2,5; 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL, visto que o produto foi capaz de provocar
alterações morfofisiológicas no singânglio, glândulas salivares, órgão de Gené e ovários de
fêmeas da espécie Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae). No singanglio das
fêmeas expostas foram detectadas células da região do córtex com citoplasma vacuolizado e
núcleos picnóticos. As glândulas salivares também foram alteradas, visto que os ácinos I
apresentaram dilatação dolúmen, e os II e III apresentaram células com vacuolização
citoplasmática e núcleos fragmentados. As fêmeas ingurgitadas quando foram expostas ao
timol diluído nas concentrações de 10,0 e 20,0 mg/mL e tiveram o órgão de Gene analisado,
mostraram a presença de glândulas tubulares e acessórias com vacuolização citoplasmática,
núcleos com forma irregular e, as vezes, fragmentados ou com seu envoltório rompido.
Algumas células tiveram seus limites também rompidos pela ação do produto, provavelmente
depois de terem sofrido uma hipertrofia. As mesmas também, quando não foram rompidas,
tiveram as invaginações tanto da membrana do labirinto basal quanto das membranas laterais
desestruturadas. Ainda no órgão de Gené, o timol na concentração de 20,0 mg/mL provocou
aumento na atividade das enzimas GST e caspase 3. Os ovócitos das fêmeas ingurgitadas
também sofreram severos danos quando estas foram expostas ao timol principalmente nas
concentrações de 10,0 e 20,0 mg/mL. Nestas células germinativas observou-se citoplasma
vacuolizado, rompimento dos grânulos de vitelo e presença de mitocôndrias alteradas interna
e externamente. A atividade da enzima SOD nos grupos expostos ao etanol 30%, e ao timol
nas concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 foi inibida. Nas fêmeas expostas às concentrações de
5,0 e 10,0 mg/mL a atividade da enzima GST foi aumentada. Nas fêmeas expostas a 20,0
mg/mL houve aumento da atividade da caspase 3, o que confirmou que o timol desencadeou o
processo de morte celular nestas células germinativas.

Palavras-chaves: Controle, histopatologia, caspase, morte celular, carrapato-marrom-do-cão.
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ABSTRACT
The results of this study demonstrated the acaricidal potential of thymol at the concentrations
of 1.25; 2.5; 5.0, 10.0 and 20.0 mg/mL, once the product was capable of causing
morphophysiological alterations in the synganglion, salivary glands, Gene’s organ and ovaries
of Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae) female ticks. The synganglion of
the exposed females presented cells with vacuolated cytoplasm and pyknotic nuclei in the
cortex region. The salivary glands presented alterations as well, acini I presented enlarged
lumen, and the cells of acini II and III displayed cytoplasmic vacuolation and fragmented
nuclei. The engorged females that had the Gene’s organ analyzed and were exposed to diluted
thymol at the concentrations of 10.0 and 20.0 mg/mL presented tubular accessory glands with
cytoplasmic vacuolation and irregular nuclei, sometimes fragmented or with ruptured
membrane. Some cells were ruptured by the action of the product, probably after having
undergone hypertrophy. When not ruptured, these cells presented invaginations both in the
basal lamina and in the unstructured lateral membranes. Additionally, the thymol
concentration of 20.0 mg/mL caused an increase in caspase 3 and GST activities in the Gene’s
organ. The oocytes of the engorged females showed severe damages after exposed to thymol,
mainly at the concentrations of 10.0 and 20.0 mg/mL, displaying vacuolated cytoplasm,
ruptured yolk granules and internally and externally altered mitochondria. The activity of the
enzyme SOD in the groups exposed to ethanol 30%, and to thymol at 5.0, 10.0 and 20.0 was
inhibited. The females exposed to the concentrations of 5.0 and 10.0 mg/mL showed
increased GST enzyme activity. Caspase 3 activity was increased in the females exposed to
20.0 mg/mL, which confirmed that thymol triggered the process of cell death in such germ
cells.

Key words: Control, histopathology, caspase, cell death, brown dog tick
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Introdução
I. 1 INTRODUÇÃO
1.1 Carrapato Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae)

Os carrapatos da espécie Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae) os
quais têm o cão doméstico como seu hospedeiro preferencial, têm atualmente se tornado
objeto de muitos estudos, uma vez que passaram a fazer parte dos ambientes urbano e
doméstico, sendo aí introduzidos via animais pet, ou mesmo, via cães que têm outras
participações como os cães de guia, por exemplo. Essa espécie de carrapato também é
popularmente conhecida como carrapato-vermelho-do-cão (NAVA et al., 2014; DANTASTORRES, 2015).
Além da sua participação no ambiente urbano, estes artrópodes são importantes
quando se trata da sanidade animal, visto os mesmos atuarem como vetores de diversos
patógenos (Ehrlichia canis, Babesia vogeli, Hepatozoon canis), bem como já terem sido
registrados como vetores da Rickettsia rickettsii em humanos de algumas regiões do EUA e
do México, e serem classificados como potenciais vetores desta bactéria no Brasil, e ainda são
comprovadamente vetor de R. conorii na região do Mediterrâneo (WOLDEHIWET, RISTIC,
1993;CUNHA et al., 2009; PACHECO et al., 2011; COSTA et al., 2011, 2012; SERRAFEIRA et al., 2011; SZABÓ et al., 2013; NAVA et al., 2014; DANTAS-TORRES, 2015).
O controle de R. sanguineus s.l. vem sendo realizado via aplicação de acaricidas,
diretamente nos animais, por meio de formulações spot-on e em pó, coleiras impregnadas,
shampoos, sprays e, por banho de imersão. No entanto, o uso e a aplicação inadequados vem
influenciando na seleção de carrapatos resistentes, na persistência de resíduos no meio
ambiente, além de estarem causando riscos para os organismos ditos não alvos (CHAGAS,
2004; MIRESMAILLI et al., 2006; MILLER et al., 2001; MARTINS et al., 2006). Diante
disso, torna-se urgente a necessidade da realização de pesquisas que busquem novas
estratégias de controle que sejam eficientes, porém que provoquem prejuízos mínimos ao
homem, aos hospedeiros e ao meio ambiente.

1.2 Timol

Dentro da perspectiva e busca de novas alternativas de controle de carrapatos que
sejam também sustentáveis, as substâncias de origem vegetal vêm sendo amplamente
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estudadas (GEORGE et al., 2014), com destaque para o timol (= 5metil – 2 isopropil – 1fenol), um monoterpeno refringente, volátil, extraído de plantas das famílias Lamiaceae e
Apiaceae, o qual já demonstrou ser eficiente no controle de bactérias, insetos, fungos e
moluscos (IMDORF et al., 1995; PASTEUR et al., 1995; MANSOUR et al., 2000; JI et al.,
2005; CALVET et al., 2005; FERREIRA et al., 2009).
Especificamente como agente do controle de carrapatos, a eficácia do timol foi
avaliada em diferentes espécies e estágios deste ectoparasita, em estudos realizados com ovos,
estágios imaturos alimentados e não alimentados, assim como em fêmeas ingurgitadas das
espécies Riphicephalus (Boophilus) microplus, R. sanguineus s. l., Amblyomma sculptum
sendo lato e Dermacentor nitens (NOVELINO et al., 2007a,b; MONTEIRO et al., 2009;
2010; SCORALIK et al., 2012; MATOS et al., 2014a; MENDES et al., 2011; DAEMON et
al., 2012a; SENRA et al., 2013a, b; ARAÚJO et al., 2015, 2016).
A maioria dos estudos mostrou que o timol teria elevada eficácia para as espécies
avaliadas, diferindo do que foi observado para R. sanguineus s.l., que de acordo com Daemon
et al. (2009) causou apenas 47% de mortalidade de fêmeas da espécie R. sanguineus s.l.
ingurgitadas quando expostas à concentração de 2%. Porém, para os estágios imaturos (larvas
e ninfas), foi observada 100% de mortalidade para essa mesma concentração (DAEMON et
al., 2009; SENRA et al., 2013a).
Segundo estudos conduzidos por Scoralik et al. (2012) e Daemon et al. (2012b) o
timol poderia ter sua ação potencializada quando diluído em etanol, o que explicaria os
diferentes resultados encontrados por Senra et al., (2013b), que utilizaram o timol diluído em
etanol 50%. Outro fator que poderia influenciar seria a intensidade da sensibilidade de cada
estágio de desenvolvimento do carrapato, citando novamente os experimentos de Senra et al.
(2013b) que avaliaram apenas estágios imaturos,

ressaltando assim que

os diferentes

métodos de solubilização poderiam estar potencializando ou minimizando a ação do timol.
Outros estudos conduzidos por Matos et al. (2014b) avaliaram os efeitos
histopatológicos do timol solubilizado em etanol 30%, sobre os ovários de fêmeas
ingurgitadas de R. sanguineus s.l. Os autores observaram que em doses subletais (1,25; 2,5;
5,0 mg/mL) esta substância provocou o surgimento de vacúolos citoplasmáticos, além de
invaginações e deformações nos limites celulares, bem como danos no cório dos ovócitos,
demonstrando que esta molécula teria potencial para alterar os sistemas internos de fêmeas
adultas desta espécie.
O estudo mais recente tratando desta temática foi desenvolvido por Delmonte et al.
(2017) que incorporaram o timol em uma formulação a base de água-em-óleo (semente de
Renata da Silva Matos
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uva) e também de água-em-álcool 50%, expondo a estes diferentes estágios de R. sanguineus
s.l.. Os resultados demonstraram que quando incorporado em óleo de semente de uva o timol,
nas concentrações de 0,75 e 5,0 mg/mL, causou mortalidade acima de 90% nas larvas e nas
ninfas ingurgitadas. Para a formulação água e etanol (50%) os resultados também foram
animadores quando se considerou os estágios de ninfa e de larva não ingurgitadas, pois
apresentaram índices de mortalidade de 88,1% e 91,0% em timol incorporado na formulação
hidroetanólica nas concentrações de 2,5 e 1,0 mg/mL, respectivamente.
Independente do fato já comprovado de que o timol tenha potencial para agir como
um acaricida, pouco ainda é conhecido da sua ação sobre a morfofisiologia dos sistemas
internos dos carrapatos a ele expostos, ficando destacada a necessidade de estudos que
demonstrem como esse princípio ativo altera suas células e tecidos, além de se detectar a
ocorrência de diferentes respostas às exposições, em vista da susceptibilidade de cada um dos
estágios biológicos do ectoparasita, para assim poder-se avaliar qual seria o melhor método de
solubilização, ou seja, aquele que permitiria otimizar a ação desse princípio ativo. Obter essa
informação poderia auxiliar na busca de uma nova alternativa de controle de carrapatos.

1.3 Singânglio

O sistema nervoso dos carrapatos, representado pelo singanglio, é o responsável por
coordenar o metabolismo destes animais, incluindo o perfeito funcionamento de seus órgãos
vitais, sendo de grande importância para a sobrevivência da espécie, incluindo o sucesso da
reprodução e da alimentação (IVANOV, 1983). Este órgão envia estímulos para a liberação
de hormônios que terão importante ação nos processos de ecdise, acasalamento, reprodução,
alimentação, síntese e secreção de substâncias importantes para o metabolismo dos carrapatos.
Segundo Simo et al (2009) existe uma complexa rede neuropeptidérgica que atinge os
diferentes tecidos em todo o corpo dos carrapatos e que tem origem no interior do singânglio.
No entanto, ainda são poucos os estudos que demonstram como ocorrem os processos
moleculares que controlam as diferentes funções (POUND; OLIVER, 1984; MARZOUK et
al., 1985)
Os carrapatos Ixodidae possuem o sistema nervoso morfologicamente similar, ou
seja, está composto por uma massa compacta de células a partir da qual se formam muitos
gânglios e nervos que irão chegar as diferentes partes do corpo. O singanglio está localizado
na região ventral, entre o gnatossoma e o poro genital, mais especificamente entre o primeiro
e o segundo pares de pernas. O esôfago divide o singânglio em duas regiões distintas
Renata da Silva Matos
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denominadas de: a) supraesofágica de onde partem os nervos que controlam as funções
sistêmicas da faringe, esôfago, parte das glândulas salivares, bem como o movimento das
quelíceras e b) subesofageal, responsável por controlar a maioria dos órgãos internos, como o
sistema reprodutor, digestório, os movimentos das pernas e dos músculos em geral
(ROSHDY, MARZOUK, 1984; PRULLAGE et al., 1992; ROMA et al., 2012;
SONENSHINE, 2013).
De acordo com Sonenshine (2013), Prullage et al. (1992) e Roma et al. (2012) o
singânglio está revestido externamente por uma camada acelular denominada neurilema que
tem permeabilidade seletiva e pode assim controlar a difusão de íons e de outros elementos,
agindo no controle do que entra e sai do órgão, como se fosse uma barreira de proteção
(MARZOUK et al., 2001). Quando existem alterações nos canais de sódio da membrana das
células do singânglio, ocorre uma mudança na sensibilidade neural dos carrapatos, o que pode
também desencadear a resistência à maioria das bases químicas acaricidas (FURLONG,
MARTINS, PRATA, 2007; SANTOS, AREAS, REYES, 2007). Destaque-se que a
localização do singânglio na cavidade periganglionar do corpo do carrapato facilita o
irrigamento constante do órgão pela hemolinfa, o que permite a absorção e ou a secreção de
substâncias nela oriundas/liberadas (COONS; ALBERTI, 1999; LEES; BOWMAN, 2007).
Nos estudos desenvolvidos por Roma et al. (2013) que descreveram a ação da
permetrina no sistema nervoso de R. sanguineus s.l. ficou demonstrado que este princípio
ativo teria potencial de induzir a degeneração deste tecido, provocando a morte celular por
apoptose/autofagia, processos estes confirmados pela observação no tecido nervoso de
núcleos com cromatina condensada e marginalizada, pela presença de blebs no envoltório
nuclear das células, bem como pela presença de núcleos fragmentados dispersos pelo tecido.
Outros autores como Remédio et al. (2014) avaliaram os efeitos do extrato aquoso de
Azadirachta indica A. juss (nem) sobre o singânglio de fêmeas semi-ingurgitadas de R.
sanguineus s.l., e observaram que a exposição às concentrações de 0,1% e 0,2% causaram
danos ao tecido nervoso, representados pelo surgimento de áreas vacuolizadas nas células do
córtex e da bainha periganglionar.
Outros estudos conduzidos por autores como Pereira et al. (2017) que expuseram
fêmeas não alimentadas de R. sanguineus s.l. à deltametrina revelaram a neurotoxicidade
deste composto, por meio da observação de células do córtex com núcleos picnóticos e/ou
hipertrofiados e, ainda nas maiores concentrações, a desorganização estrutural da região
neuropílica, bem como a ruptura do neurilema e do subperineuro.

Renata da Silva Matos
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1.4 Glândulas Salivares

As glândulas salivares são importantes órgãos para a sobrevivência e reprodução dos
carrapatos, uma vez que a sua integridade é fator limitante para o sucesso do processo de
alimentação (CAMARGO-MATHIAS, 2012). A liberação e produção de substâncias por
esses órgãos auxiliam: na fixação do ectoparasita aos hospedeiros (MOORHOUSE,
TATCHELL, 1966), na osmorregulação (SONENSHINE, 2013), na inibição dos mecanismos
de defesa do hospedeiro, bem como nos processos de coagulação e de inflamação (NUTTAL,
STRICKLAND, 1908; PAESEN et al., 1999). São ainda responsáveis pela digestão dos
tecidos do próprio hospedeiro quando da fixação do ectoparasita (WALKER et al., 1985).
As glândulas salivares ocorrem aos pares na cavidade do corpo, sendo formadas por
cerca de 1.400 ácinos (WALKER et al., 1985). Nas fêmeas estão presentes os ácinos I, II e III
e nos machos, além destes, também se observa os ácinos do tipo IV (BINNINGTON, 1978;
BINNINGTON, STONE, 1981; FURQUIM et al., 2008). Cada tipo de ácino tem função e
composição celular específica, sendo aqueles do tipo I classificados como agranulares e com
função de controlar o balanço hídrico dos carrapatos (BINNINGTON, 1978; FAWCETT et
al., 1986; WALKER et al., 1985; GILL, WALKER, 1987; OLIVIERI, SERRA-FREIRE,
1992; SERRA-FREIRE, OLIVIERI, 1993). Os II e III são classificados como granulares e
constituídos por diversos tipos de células que estão envolvidas na produção e na secreção de
diversos componentes (BINNINGTON, 1978; WALKER et al., 1985). Os do tipo IV, que só
ocorrem nos machos, tem função de secretar moléculas que irão contribuir na fixação e na
digestão de tecidos do hospedeiro e possivelmente contribuir no processo de reprodução
(SAUER et al., 2000)
Diante da importância das glândulas salivares para a alimentação e reprodução dos
carrapatos estudos toxicológicos têm buscado demonstrar como as diversas formulações
acaricidas interferem na morfofisiologia desses órgãos. Os estudos de Pereira et al. (2009)
demonstraram os efeitos do fipronil nas glândulas salivares de fêmeas não ingurgitadas e
semi-ingurgitadas de R. sanguineus s.l., expostas às diversas concentrações deste químico
sintético e mostraram a ocorrência de dilatação no lúmen nos ácinos I, sugerindo que os
mesmos estivessem tentando eliminar o composto tóxico do sistema interno do indivíduo.
Com foco na efetividade e na sustentabilidade, atualmente a busca por produtos
acaricidas que reúnam essas duas qualidades tem sido intensa. Vários pesquisadores já vêm
demonstrando que compostos naturais têm potencial acaricida, como por exemplo, os ésteres
do óleo de Ricinus communis (mamona) que em fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l.
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quando expostas a ele tiveram suas glândulas salivares sofrendo degeneração prematura. Os
autores concluíram então que apesar do produto não causar a morte dos carrapatos os
impossibilitou de concluir o seu processo de alimentação (ARNOSTI et al., 2011).

1.5 Ovários

O sistema reprodutor feminino dos ixodídeos se encontra localizado na região
anteroposterior do corpo e estão constituídos por um ovário com formato de ferradura, útero,
vagina e um par de glândulas acessórias que se ligam à abertura genital (SONENSHINE,
2013; DERNARDI et al., 2004; SAITO et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2008)
Os ovários são do tipo panoístico, não possuem células nutridoras nem foliculares
como descrito para os insetos (DENARDI et al., 2004). Os ovócitos aí produzidos ligam-se
aos ovários por uma estrutura celular denominada pedicelo que, além de fixar as células
germinativas à parede epitelial do órgão, ainda auxilia no desenvolvimento dos mesmos
atuando na síntese e liberação de elementos do vitelo para o ovócito (endógeno), além de
participarem do transporte de elementos oriundos da hemolinfa para o interior desta célula
germinativa (exógeno). Os ovócitos passam por diversos estágios de desenvolvimento até
estarem completamente maduros e prontos para serem ovipositados (SONENSHINE, 2013;
DERNARDI et al., 2004; SAITO et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2008).
Estudos histopatológicos mostraram a ação de diversos produtos acaricidas sobre os
ovários da espécie R. sanguineus s.l.. Oliveira et al. (2008; 2009) avaliaram os efeitos do
fipronil em fêmeas semi-ingurgitadas e observaram o surgimento de vacúolos citoplasmáticos,
bem como morte dos ovócitos que não conseguiram atingir os estágios de desenvolvimento
mais avançados. Roma et al. (2011), em exposições de fêmeas semi-ingurgitadas à permetrina
registraram significativas alterações nos ovócitos, como o surgimento de vacúolos e a
diminuição no tamanho dos grânulos de vitelo, resultando em morte celular e consequente
queda de fertilidade da fêmea.
Exposição de carrapatos a produtos de origem natural foram realizados e aqueles
conduzidos por Denardi et al. (2010; 2011) revelaram os efeitos causados pelo extrato aquoso
de Azadirachta indica A. juss (neem) na vitelogênese de carrapatos R.sanguineus s.l., quando
demonstraram que a concentração mais baixa (10%) causou intensa vacuolização no
citoplasma do ovócito, além de fragmentação e alterações na forma da vesícula germinal.
Arnosti et al., (2011) avaliaram os efeitos dos ésteres do óleo de R. communis, sobre a
vitelogênese de carrapatos R.sanguineus s.l.. Nesse trabalho os autores alimentaram os
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hospedeiros (coelhos) infestados com essa espécie de ectoparasitas com ração enriquecida
com esses ésteres, e verificaram o surgimento de alterações citoplasmáticas nos ovócitos as
quais viriam a impedir o desenvolvimento destas células germinativas.
Matos et al. (2014b) avaliaram os efeitos do timol sobre os ovários de fêmeas de R.
sanguineus s.l., e observaram que em concentrações subletais (1,25; 2,5 e 5,0 mg/mL), houve
o surgimento de vacúolos citoplasmáticos, invaginações do limite celular, além de danos ao
cório.

1.6 Órgão de Gené

Juntamente com os ovários, para o sucesso reprodutivo dos carrapatos, é necessário o
perfeito desenvolvimento e funcionamento do órgão de Gené, exclusivo das fêmeas de
carrapatos e caracterizado por ser um conjunto de três diferentes tipos de glândulas: tubulares,
acessórias e lobadas, todas com a função de produzir secreções impermeabilizantes dos ovos
(cera e secreções lipídicas) que irão agir como barreira de proteção aos mesmos contra a
dessecação, predação e contaminação por patógenos, além de mantê-los unidos (agregados)
(LESS, BEAMENT, 1948; TILL, 1961; NELSON, SUKKESTAD, 1970; CHERRY, 1976;
HOWARD, BLOMQUIST, 1982; BOOTH, 1992; KAKUDA et al.,1992; SIEBERZ,
GOTHE, 2000).
Estudos descrevendo a morfologia deste órgão já foram realizados fazendo uso de
ferramentas como a microscopia eletrônica de varredura (MEV), de transmissão (MET) e de
luz nas espécies Boophilus microplus (BOOTH et al., 1984; BOOTH, 1989), Dermacentor
reticulatus (SCHÖL, 2001), Hyalomma dromedarii (EL SHOURA, 1987), Haemaphysalis
longicornis (KAKUDA et al., 1992) e Amblyomma sculptum sensu lato (SANTOS et al.,
2018). De acordo com as observações de Lees e Beament (1948), Booth et al. (1984), El
Shoura (1987) e El Shoura (1988), para todas as espécies estudadas até o momento, a
estrutura básica do órgão foi similar. As glândulas tubulares também chamadas de tentáculos
encontram-se associadas às acessórias, estas últimas constituídas por ácinos. As tubulares
estão localizadas na parte anterior do corpo, são contínuas com o apêndice cuticular
prorrogável e são compostas por um epitélio colunar simples cujas células apresentam
gotículas lipídicas no citoplasma. A disposição das mesmas é tal que se observa a formação
de um lúmen secretor central (BOOTH, 1992; KAKUDA et al. 1992).
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1.7 Estresse oxidativo

Nos seres vivos quando as células se encontram em condições de homeostase
observa-se um equilíbrio entre os agentes pró-oxidantes e as moléculas capazes de contornar
este fenômeno, conhecidas por atuarem no sistema de defesa antioxidante, garantindo o
funcionamento do equilíbrio redox. No entanto, quando existe um desequilibro na homeostase
celular e, a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) é maior do que o número de
moléculas antioxidantes disponível para correção dos danos celulares, ocorre o chamado
estresse oxidativo (DANDAPAT et al., 2003).
Estudos que tratam dos mecanismos de defesa e resistência desenvolvidos pelos
carrapatos vêm sendo realizados e entre os objetivos está aquele que tenta elucidar os
mecanismos de combate ao estresse oxidativo. Segundo a literatura são conhecidos dois
sistemas que podem atuar contra o estresse oxidativo: o de “ação não enzimática” e o de
“ação enzimática” (DANDAPAT et al., 2003; VALKO et al., 2006).
De acordo com Valko et al. (2006) um antioxidante para ser considerado eficiente
deve ser capaz de atuar especificamente sobre os radicais livres, quelar metais com
participação no sistema redox, ser capaz de interagir (regenerar) com outros antioxidantes
dentro da “rede antioxidante”, ter

efeito positivo na expressão gênica, ser prontamente

metabolizado pelas células e ter uma concentração em tecidos e biofluidos a um nível
fisiologicamente relevante.
De acordo com a literatura, as enzimas envolvidas no sistema enzimático de combate
ao stress oxidativo podem atuar no equilíbrio fisiológico, pois as mesmas combatem os danos
causados pelas espécies reativas de oxigênio (EROs), assim como também exercem
importante função na detoxicação de xenobióticos (DANDAPAT et al., 2003; AGIANIAN et
al., 2003; SABADIN et al., 2017). Algumas das principais enzimas que atuam neste sistema
são a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutationa-s-tranferase (GST)
(FEYEREISEN et al., 1989; HEMINGWAY, 2002; KETTERER et al., 1983; DANDAPAT et
al., 2003).
A superóxido dismutase (SOD) é capaz de converter o radical ânion superóxido em
peróxido de hidrogênio e água, visando à proteção do organismo contra radicais tóxicos
produzidos durante o metabolismo. A catalase (CAT) pode ser encontrada dentro dos
peroxissomos e tem altas taxas de conversão de moléculas H2O2 em oxigênio e água, podendo
chegar a 6 milhões de moléculas/minuto (VALKO ET AL., 2006). As glutationa-s-transferase
(GSTs) são detoxificantes e através da conjugação com a glutationa reduzida protegem a
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célula contra metabólicos endo e exógenos (SALINAS, WONG, 1999; LEE et al., 2002;
ROSA DE LIMA et al., 2002; AGIANIAN et al., 2003; DA SILVA VAZ Jr et al., 2004) .
Estudos buscaram conhecer a participação das enzimas antioxidantes no sistema de
defesa dos carrapatos. A superóxido dismutase (SODs) é essencial para a proteção das células
contra os produtos tóxicos gerados pelo metabolismo, catalisam a conversão de radicais
superóxido em oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio, que será decomposto pela
catalase em água e oxigênio (BAO et al., 2009; GHOSH et al., 2010; TEREVINTO et al.,
2010).
A presença de SODs e catalase foi estudada em hemócitos infectados com bactérias
no carrapato da espécie R. (Boophilus) microplus quando observou-se aumento da sua
atividade na diminuição de moléculas antioxidantes (PEREIRA et al., 2001). De acordo com
Narasimhan et al. (2007) a SODs exerceria papel importante na contaminação de carrapatos
por agentes causadores da doença de Lyme durante o repasto sanguíneo em vertebrados, uma
vez que esta bactéria se valeria do mecanismo antioxidante da enzima para conseguir se
instalar nas células dos carrapatos.
A catalase é uma enzima antioxidante que desempenha papel fundamental na
proteção das células, facilitando a degradação das moléculas de H2O2 em oxigênio e água
(BOON et al., 1978; KOBAYASH et al., 2006; DASH, PHILLIPS, 2012). Freitas et al.
(2006) observaram o aumento na atividade da catalase durante a embriogênese e o
desenvolvimento larval da espécie R. (Boophilus) microplus. Em larvas de H. dromedarii a
presença dessa enzima foi demonstrada por Ibrahim, Ghazy, Masoud (2015). Kumar et al.
(2016) demonstraram a importância da catalase no sistema redox e na homeostase na espécie
A. maculatum pois na presença de um inibidor desta enzima as taxas de eclosão foram
significativamente reduzidas. Citelli et al. (2007) demonstraram que carrapatos da espécie R.
(Boophilus) microplus quando receberam inibidores (3-amino-1,2,4-triazol (AT)) de catalase,
apresentaram aumento nos níveis de H2O2 no intestino que ainda apresentou células
morfologicamente alteradas e consequentemente menores tempos de sobrevivência e índices
de postura, confirmando que o estudo da catalase poderia colaborar na busca por novas
alternativas de controle de carrapatos.
A glutationa-S-transferase (GST) está diretamente ligada ao transporte intracelular,
processos digestivos, síntese de prostaglandinas e, principalmente na detoxificação de
substâncias endógenas/exógenas e proteção contra o estresse oxidativo (LEE et al., 2002 e
ROSA-DE-LIMA et al., 2002).

Sua participação nos mecanismos de detoxificação dos

acaricidas em carrapatos das espécies H. longicornis e Rhipicephalus appendiculatus foi
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demonstrada quando estes foram expostos aos princípios ativos etion, deltametrina e diazinon,
causando nos espécimes a diminuição dos níveis de expressão destas enzimas (DA SILVA
VAZ Jr. et al., 2004a). Da Silva Vaz Jr. et al. (2004b) também avaliaram os efeitos da
ativação das GSTs em carrapatos R. (B.) microplus expostos à diferentes acaricidas (etion,
amitraz, clorpirifos, DDT, cipermetrina, diazinona, ivermectina, deltametrina e flumetrina) os
quais inibiam a ação desta enzima. Contrariamente a enzima era ativada quando se realizava a
exposição ao acaricida coumafos.

1.8 Caspases e morte celular

As caspases exercem importante papel nos processos de morte e diferenciação
celular. Pertencem à família das cisteínas proteases e são sintetizadas como precursores que
serão ativados após um sinal de morte. Elas reconhecem e clivam proteínas com resíduos de
aspartato, levando as células à fragmentação nuclear e a externalização de fosfolípideos de
membrana, os quais irão servir de sinalizadores para macrófagos (NICHOLSON,
THORNBERRY, 1997; BOATRIGHT, SALVESEN, 2003; BELL, MEGENEY, 2017).
As caspases podem ser classificadas em iniciadoras as quais possuem pró-domínios
longos e estão envolvidas na ativação de cascata proteolítica, e as efetoras, que apresentam
pró-domínios curtos ou até mesmo não os apresentam e estão envolvidas na clivagem de
diferentes substratos, como o mdm-2 (murine double minute) (RUPNARAIN et al., 2004;
SCHULER et al., 2003). De acordo com a literatura as caspases podem ser ativadas por
espécies reativas de oxigênio (EROS) (HENGARTNER, 2000; LUM et al., 2005).
Em relação aos carrapatos, registra-se que as caspases exercem importantes funções
no metabolismo de defesa de patógenos e também no metabolismo de órgãos como as
glândulas salivares. Freitas et al. (2007) demonstraram a presença de caspase 3 nas glândulas
salivares e nos ovários de R. (Boophilus) microplus depois de 48 e 72 h após a remoção do
carrapato do hospedeiro, comprovando que os processos de apoptose contribuem para a
manutenção dos tecidos.
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Objetivos
2.0 Objetivo geral

Com base nas informações anteriormente expostas e considerando-se a importância
médico-veterinária dos carrapatos da espécie R. sanguineus s.l., bem como a busca por
acaricidas naturais com menores custo e riscos de contaminação para o hospedeiro e para o
meio ambiente, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as alterações morfofisiológicas
nas glândulas salivares, no sistema nervoso e no reprodutivo de fêmeas de Rhipicephalus
sanguineus s. l. expostas à diferentes concentrações de timol, visto serem estes órgãos de
grande importância para o sucesso biológico desses ectoparasitas.

2.1 Objetivos específicos
 Avaliar as alterações morfológicas (técnica de hematoxilina e eosina) e da marcação
de cálcio (técnica de von Kossa) nas glândulas salivares de fêmeas alimentadas por 4
dias expostas ao timol diluído nas concentrações subletais de 1,25; 2,5 e 5,0 mg/mL;
 Avaliar as alterações morfológicas (técnica de hematoxilina e eosina) no sistema
nervoso (singânglio) de fêmeas alimentadas por 4 dias expostas ao timol nas
concentrações subletais de 1,25; 2,5 e 5,0 mg/mL.
 Avaliar as alterações morfológicas (técnica de hematoxilina e eosina) e ultraestruturais
(MEV e MET) nas glândulas tubulares e acessórias constituintes do órgão de Gené em
fêmeas totalmente ingurgitadas e expostas ao timol nas concentrações de 5,0, 10,0 e
20,0 mg/mL;
 Quantificar as alterações na atividade das enzimas glutationa-S-tranferase (GST) e da
caspase 3 (técnica de ensaio de atividade enzimática) nas células das glândulas
tubulares do órgão de Gené de fêmeas totalmente ingurgitadas e expostas ao timol nas
concentrações de 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL;
 Quantificar as alterações na atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD)
(técnica de ensaio de atividade enzimática), catalase (CAT), glutationa-S-tranferase
(GST) e caspase 3 nos ovários de fêmeas totalmente ingurgitadas e expostas ao timol
diluído nas concentrações de 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL.
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animal –
CEUA da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Rio Claro –
SP, protocolo nº 005094-2/2.

3.1 Obtenção das fêmeas de R. sanguineus s.l.

Para a manutenção da colônia os espécimes foram gentilmente cedidos pelo
Laboratório de Artrópodes Parasitos da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, Brasil.
Em seguida para a alimentação dos espécimes foram utilizados coelhos da Linhagem
Genética Botucatu pesando em media de 3,0 a 3,5 kg os quais ficaram alocados em sala de
experimentação no biotério do Departamento de Biologia no Instituto de Biociências de Rio
Claro, UNESP, Rio Claro, São Paulo, Brasil e foram infestados conforme descrito por
Bechara et al. (1995),
Para obtenção das fêmeas semi-ingurgitadas, com quatro dias de alimentação, foram
utilizados dois coelhos da Linhagem Genética Botucatu pesando em média de 3,0 a 3,5 kg,
sendo assim, os mesmo foram infestados conforme descrito por Bechara et al. (1995) por
vinte e cinco machos e cinquenta fêmeas que foram alocados no interior de cada câmara de
alimentação de cada um dos coelhos. As câmaras foram divididas em quadrantes por meio de
marcação com caneta de retroprojetor para permitir a observação da área de fixação das
fêmeas no dorso dos hospedeiros. Oito horas após a liberação dos carrapatos no interior da
câmara foi realizada a primeira observação da área de fixação das fêmeas, e as observações
posteriores foram realizadas a cada três horas começando às 8 da manhã de cada dia e
estendendo-se até às 19 horas, esse processo foi repetido até as fêmeas completarem quatro
dias da alimentação e serem removidas dos hospedeiros com o auxílio de pinça.
Para a obtenção das fêmeas ingurgitadas, foram utilizados dois coelhos da Linhagem
Genética Botucatu pesando em media de 3,0 a 3,5 kg a cada infestação realizada (três
infestações no total de todos os experimentos) que foram infestados cada um por vinte e cinco
machos e 50 fêmeas, os quais foram colocados no interior de cada câmara de alimentação, e
foram repetidos os mesmos procedimentos de observação já descritos até o total
ingurgitamento e desprendimento das fêmeas do dorso dos hospedeiros.
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3.2 Preparação das soluções de timol

Cristais de timol foram obtidos da empresa Sigma Aldrich, com pureza de 99,9%. As
concentrações utilizadas neste estudo e o método de solubilização do timol foi feito de acordo
com Matos et al. (2014a,b), em que o timol foi diluído em etanol 30% (etanol e água v/v).

3.3 Exposição das fêmeas semi-ingurgitadas ao timol em diferentes
concentrações
Para a realização dos experimentos utilizou-se o protocolo de imersão de fêmeas
proposto por Drummond et al. (1973), o qual foi modificado em relação ao tempo de
exposição que passou a ser de cinco minutos, conforme convencionado em Workshop de
Acarologia realizado na Embrapa Gado de Leite em 1997 em Juiz de Fora-MG de acordo com
Leite (1997) apud Júnior, Oliveira (2005).
Sendo assim, fêmeas semi-ingurgitadas, com quatro dias de alimentação, foram
utilizadas para as análises morfofisiológicas do singânglio e das glândulas salivares, e para
tanto, as mesmas foram imersas por cinco minutos nas soluções de timol nas concentrações de
1,25; 2,5; 5,0 (cada concentração = um tratamento). Também foram formados dois grupos
controle, em que as fêmeas foram imersas em água destilada e em etanol 30% (v/v).
Após a imersão, as fêmeas foram colocadas por três minutos sobre folhas de papel
toalha para retirada do excesso do líquido. Em seguida foram individualmente transferidas
para placas de Petri (5,5 X 1,3 cm) devidamente identificadas e mantidas em câmara
climatizada Eletrolab El 202 BOD (Biological Oxygen Demand) a 27±1°C e UR 80±10%. Os
grupos controle foram acondicionados em câmaras diferentes daquela utilizada para os grupos
tratados com timol evitando possíveis interferências devido a volatilidade desse monoterpeno.
Após cinco dias passados da exposição ao timol, a água destilada e ao etanol 30%, as
fêmeas foram anestesiadas a frio em freezer (-4ºC) por trinta segundos (choque térmico) e
tiveram os singânglio e as glândulas salivares removidas para a realização de técnicas
histológicas e histoquímicas.
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3.4 Exposição das fêmeas ingurgitadas ao timol em diferentes concentrações

Conforme já exposto, para a realização dos experimentos utilizou-se o protocolo de
imersão de fêmeas proposto por Drummond et al. (1973), o qual foi modificado em relação ao
tempo de exposição que passou a ser de cinco minutos, conforme convencionado em
Workshop de Acarologia realizado na Embrapa Gado de Leite em 1997 em Juiz de Fora-MG
de acordo com Leite (1997) apud Campus Júnior, Oliveira (2005).

3.4.1 Testes de parâmetros biológicos

As fêmeas totalmente ingurgitadas foram coletadas após se desprenderem
naturalmente dos hospedeiros, as mesmas foram higienizadas por lavagem em água destilada
e expostas pelo método de imersão nas soluções de timol nas concentrações de 1,25; 2,5; 5,0;
10,0 e 20,0 mg/mL (cada concentração = um tratamento). Nesta etapa dos experimentos
também foram formados dois grupos controle, em que as fêmeas foram imersas em água
destilada e em etanol 30% (v/v).
Após a imersão, as fêmeas foram colocadas por três minutos sobre folhas de papel
toalha para retirada do excesso do líquido. Em seguida foram individualmente transferidas
para placas de Petri (5,5 X 1,3 cm) devidamente identificadas e mantidas em câmara
climatizada Eletrolab El 202 BOD (Biological Oxygen Demand) a 27±1°C e UR 80±10%. Os
grupos controle foram acondicionados em câmaras diferentes daquela utilizada para os grupos
tratados com timol evitando possíveis interferências devido a volatilidade desse monoterpeno.
Na primeira etapa deste experimento foram realizadas as avaliações dos parâmetros
biológicos, e para tanto foi realizado o acompanhamento de dez fêmeas de todos os grupos,
sendo eles Grupo I (água destilada), II (etanol 30%), III (1,25 mg/mL), IV (2,5 mg/mL), V
(5,0 mg/mL), VI (10,0 mg/mL) e VII (20,0 mg/mL), até a morte da última fêmea.
Posteriormente as massas de ovos produzidas por cada fêmea foram pesadas em
balança analítica e acondicionadas em seringa plástica de 10 mL, com extremidade distal
cortada, vedada com algodão hidrófilo e acondicionada em câmara climatizada (27±1°C e UR
80±10%). Foram avaliados os seguintes parâmetros biológicos:
 Peso da fêmea ingurgitada antes da postura,
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 Peso da massa de ovos e percentual de eclosão (%EC o qual foi adquirido através da
estimativa visual de acordo com a massa de ovo de cada fêmea ingurgitada).
 Índice de produção de ovos (IPO) de acordo com Bennett (1974) através da formúla:
IPO ˭ massa de ovos x 100/peso inicial.
 Percentual de controle foi calculado de acordo com Drumonnd et al. (1973), através da
seguinte fórmula:
 Percentual de controle (%C)

˭

(RE grupo controle - RE grupo tratado/RE grupo

controle x 100.
 Reprodução estimada (RE) de acordo com Drumonnd et al. (1973):
 Peso da postura/Peso inicial x % EC x 20.000.
3.4.2 Análises estatísticas dos parâmetros biológicos

Para realização da análise estatística do bioensaio foi utilizado o software Biostat
versão 5,0 (Ayres et al. 2007). Os dados adquiridos em porcentagem foram transformados em
√arco seno x. Os valores referentes às médias de cada parâmetro de diferentes grupos foram
analisados por Anova e Teste de Tukey (P<0,05). No caso de distribuição não paramétrica, os
valores foram comparados pelos testes Kruskal Wallis e Student Newman Keulls (p<0,05).

3.4.3

Imersão das fêmeas de R. sanguineus s.l. para análises de diferentes

técnicas de microscopia

Para realização das análises de microscópia de luz (histologia), Microscopia Eletrônica
de Varredura e Eletrônica de Transmissão às fêmeas foram imersas em soluções de timol nas
concentrações de 1,25; 2,5; 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL.
Também foram formados dois grupos controle (água destilada – etanol 30%). Após a
imersão, as fêmeas foram mantidas por cinco dias em câmara climatizada, e após esse período
foram anestesiadas a frio em freezer a -4ºC por trinta segundos (choque térmico) e dissecadas
para remoção do órgão de Gené e ovários.
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3.4.4 Microscopia de Luz Campo Claro (Brief Field – BF) – Histologia
Transcorridos os cincos dias da exposição, cinco fêmeas das quais haviam se
alimentado por quatro dias em coelhos hospedeiros (semi-ingurgitadas), foram anestesiadas a
frio em freezer a -4ºC por trinta segundos (choque térmico) e tiveram os singânglios e as
glândulas salivares retiradas e fixados em paraformaldeído a 4%, desidratados em séries
crescentes de álcool (70, 80, 90, 95 e 100%) a intervalos de 15 minutos. A infiltração foi feita
com resina Leica e o material foi colocado em moldes plásticos mantidos a 4° C para retardar
a pré-polimerização. Secções com 3µm de espessura foram colocadas em lâminas de vidro e
coradas com hematoxilina-eosina (HE) de acordo com Junqueira, Junqueira (1983). Para
análise dos resultados as secções foram fotografadas em fotomicroscópio Leica DM750 com
camera embutida ICC50 HD, estando este e outros equipamentos utilizados alocados no
Laboratório de Histologia do Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, UNESP,
Rio Claro, SP, Brasil.
Para as fêmeas ingurgitadas que foram expostas ao timol nas concentrações de 5,0,
10,0 e 20,0 mg/mL, o mesmo procedimento foi adotado para a retirada e processamento
histológico dos órgãos de Gené . Em ambos os experimentos foram estabelecidos dois grupos
controle sendo I (água destilada) e II (etanol 30%).

3.5 Histoquímica - Técnica de von Kossa
Essa técnica foi aplicada para a detecção de calico (TOLOSA et al., 2013). As
glândulas salivares e os foram fixadas em mistura aquosa de Bouin por cinco dias. Em
seguida o material foi desidratado em concentrações crescentes de álcool (70%, 80%, 90% e
95%) em banhos de 15 minutos cada. Logo após foi transferido para resina de embebição,
incluído em resina Leica e seccionado com 3µm de espessura. As lâminas foram colocadas
por 20 minutos, em nitrato de prata a 5% em câmara protegida da luz e logo após lavadas em
água corrente até ser retirado todo o excesso de reagente. Após essa lavagem as lâminas
foram submersas em revelador D72 (Kodak) e colocadas novamente em câmara protegida de
luz por dois minutos. Na sequência foram submersas em tiossulfato 5% em câmara protegida
de luz por 30 minutos, lavadas em água destilada e as secções contra-coradas com vermelho
neutro por dois minutos. As lâminas foram secas à temperatura ambiente e a montagem foi
em Bálsamo do Canadá e observado e fotodocumentação.
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3.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Para a realização da MEV os órgãos de Gené de fêmeas ingurgitadas expostas às
concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL, e também aquelas expostas à água destilada e
etanol 30%, foram coletados e fixados em Karnovisky por 24h. Logo após foram desidratados
em série crescente de acetona, sendo imersos por 5 minutos em cada concentração (50%,
75%, 90%, 95% e 100% por duas vezes), montados em stubs, levados ao ponto crítico por
cinco minutos e metalizados com ouro. Em seguida foi feita observação e fotodocumentação
em microscópio eletrônico de varredura (MEV) Hitachi TM3000, alocado no Laboratório de
Microscopia Eletrônica, no Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, UNESP,
Rio Claro, SP, Brasil.

3.7 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)
As fêmeas expostas ao timol nas concentrações 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL e também aos
grupos controles água e etanol 30%, foram anestesiadas a frio em freezer a -4ºC por trinta
segundos (choque térmico) e colocadas em placas de Petri e dissecadas para retirada dos
órgãos de Gené e dos ovários sob estereomicroscópio e com auxílio de pinças e microtesouras. Na sequencia foram fixados em glutaraldeído 2,5% à temperatura ambiente, por 2
semanas. Após, todo o material passou por 2 lavagens de 15 minutos cada, em solução
tampão de cacodilato de sódio à 0.1M, e foi pós-fixado em tetróxido de ósmio 1% por 2
horas. Foram realizadas 2 lavagens com cacodilato de sódio a 0.1M por 15 minutos cada. Os
órgãos de Gené e os ovários passaram por um banho de álcool 10% durante 15 minutos
sendo, posteriormente, contrastados em acetado de uranila a 2% mais etanol a 10% durante 2
horas. Posteriormente realizou-se a desidratação em série crescente de banhos em acetona
50%, 70%, 90%, 95% por 10 minutos, e por último em acetona 100% sendo este último
banho repetido por duas vezes e com duração de 15 minutos cada. Depois, o material foi
submetido à mistura de acetona e resina na proporção de 1:1 onde permaneceu por 12 horas.
Finalmente, os órgãos de Gené e os ovários foram incluídos em resina Epon Araldite pura
com catalisador e colocados em estufa à 60°C por 24 horas. Todo o material foi seccionado a
3 µm em ultra micrótomo e as secções ultrafinas, foram coletadas em grades de cobre para
depois serem contrastadas com acetato de uranila e citrato de chumbo durante 20 e 12
minutos, respectivamente. As grades contendo as secções foram examinadas e fotografadas
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em Microscópio Eletrônico de Transmissão modelo JEM 1011, JEOL, alocado no Laboratório
de Microscopia Eletrônica/NAP, no Departamento de Fitopatologia e Nematologia na Escola
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq) , Universidade de São Paulo (USP),
Piracicaba, SP, Brasil.
3.8 Ensaios enzimáticos
Os ensaios enzimáricos foram realizados no Laboratório de Imunologia Aplicada a
Sanidade Animal, no Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil.
As fêmeas de todos os grupos controle (água destilada e etanol 30%) e tratados (timol
5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL) foram previamente anestesiadas a frio em freezer a -4ºC por trinta
segundos (choque térmico) e posteriormente colocadas em placas de Petri contendo tampão
fosfato salino (Phosphate-Buffered Saline (PBS)) (100 mM e 7.6pH) gelado e sob
estereomicroscópio os órgãos de Gené e os ovários foram retirados com auxílio de pinças e
micro-tesouras e congelados em eppendorfs contendo 1.5 mL do mesmo tampão utilizado
para dissecar.
Para as análises bioquímicas os órgãos de Gené e os ovários das fêmeas totalmente
ingurgitadas forão maceradas em eppendorf contendo tampão fosfato salino (PhosphateBuffered Saline (PBS) (100 mM e 7.6pH) com o auxílio de com o auxílio de um pistilo
autoclavado, logo após o extrato dos órgãos obtido com maceração foi centrifugado em
12.000 rpm por 15 minutos em centrífuga refrigerada a 4ºC. Em seguida o sobrenadante foi
transferido para outro eppendorf e o pelete foi descartado.
As concentrações das proteínas dos extratos dos órgãos de Gené e dos ovários dos
diferentes grupos foram medidas pelo método de Bradford (Bradford, 1976) com albumina de
soro fetal bovino como padrão. Cada ensaio foi realizado em duplicata e os resultados foram
expressos como a média calculada e desvio padrão.

3.9.1 Superóxido dismutase (SOD)

A atividade da SOD em extratos de ovócitos foi medida com um kit comercial
(RANSOD, Randox Com, UK). Este método emprega xantina e xantina oxidase (XOD) para
gerar radicais superóxido que reagem com cloreto de 2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5Renata da Silva Matos
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feniltetrazólio (INT) para formar um corante vermelho. Sendo assim, quando a enzima SOD
está ausente ocorre a ligação entre as moléculas de superóxido e o INT, de cor vermelha, e ao
contrário, na presença da enzima a reação é inibida, pois as moléculas de superóxidos são
quebradas em oxigênio e peróxido de hidrogênio, e não é observada a coloração vermelha.
A quantificação das moléculas de superóxidos disponíveis na reação, foi determinada
por leitura em espectrofotômetro a 340nm (uma leitura a cada 30 segundos) durante 30
minutos.
Uma unidade da enzima SOD correspondeu a 50% de inibição da redução através da
ligação entre o superóxido e o INT sob as condições do ensaio.

3. 9.2 Catalase (CAT)

O ensaio de atividade da CAT foi determinado em extratos de ovócitos, através do
consumo H2O2, conforme descrito por Aebi (1984). Para tanto, 10 µL de extratos de ovócitos
foram adicionados a 170µL de tampão Tris-HCl (50 mM, pH 8,0) e 20 µL de H2O2 (8,64
mM), totalizando o volume final de 200µL de reação. A atividade da CAT foi determinada
por leitura em espectrofotômetro a 240 nm (uma leitura a cada 10 segundos) em 5 minutos. O
coeficiente de extinção utilizado foi de 43,6M-1cm-1 (Aebi, 1984). Os resultados foram
expressos como U/mg de proteína.

3.9.3 Glutationa -S-transferase (GST)

A atividade da GST nos extratos de órgão de Gené e ovócitos foram medidas
conforme protocolo de Habig et al. (1974), utilizando 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB)
(Sigma) como substrato.
Um mix reacional com volume final de 100 μL resultou de: 10µL de CDNB (50 mM)
diluído em metanol, 10µL de glutationa (5 mM diluída em 1 mL de água melique), 09 μL de
extrato diluído em tampão Tris-HCl (100 mM pH 7,5), acrescido de mais 71µL de tampão
Tris-HCl (100 mM, pH 7,5).
Os testes deram-se em placa de 96 poços, com leitura em espectrômetro de massa a
340nm (leituras a 5 cada segundos) em 15 minutos, de acordo com Da Silva Vaz et al. (2004).
O tampão sem enzima foi utilizado como controle negativo. A concentração do produto
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formado foi calculada usando o coeficiente de extinção de 0,28 mM-1 cm-1 para S-(2,4dinitrofenilglutationa) (WIDERSTEN, MANNERVIK, 1995).

3.9. 4 Caspase 3

Como a atividade da caspase-3 é característica da apoptose, utilizou-se o Sistema
Colorimétrico de Ensaio CaspAceTM (Promega), segundo instruções do fabricante. Extratos
de órgão de Gené e de ovócitos foram preparados em tampão fosfato salino (PhosphateBuffered Saline (PBS)) gelado, centrifugados e ressuspensos em tampão de lise celular. A lise
celular deu-se por congelamento e descongelamento. As mesmas foram incubadas em gelo
por 15 min e centrifugadas a 15,000 rpm por 20 min a 4ºC. Após a centrifugação, a fração
sobrenadante foi coletada.
Para a leitura em espectrômetro 100µL de cada grupo experimental foi alocado em um
poço da placa utilizada para leitura, sendo esta constituída por 96 poços. O grupo referente à
leitura do branco foi constituído apenas por tampão específico do kit, ou seja, sem nenhum
extrato celular.
Dois microlitros do substrato DEVD-pNA (N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-p-nitroanilida)
(10 mM) foram adicionados em cada um dos poços que continham amostras. A placa foi
coberta por um plástico filme e incubada a 20ºC durante 18h. A observação da cor foi
monitorada por absorbância em 405 nm. A atividade específica da caspase-3 foi calculada
como uma unidade enzimática por pmol (pNA libertado/hora /mg de proteína).
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1- RESULTADOS

Os resultados obtidos no presente estudo são apresentados na forma de artigos que
foram publicados ou estão em fase de tradução para posterior submissão em periódicos
internacionais da área:

Capítulo 1:

Status: Submetido
Matos, R.S.; Daemon, E.; Monteiro, C.M.O.; Sampieri, B.; Barroso, P.C.; Delmonte, C.
C.; Camargo-Mathias, M.I. Thymol action on cells and tissues of the synganglia and
salivary glands of Rhipicephalus sanguineus sensu lato females (Acari: Ixodidae).
Periódico: Ticks and Tick-borne Diseases.

Capítulo 2:

Status: Em fase de preparação para ser submetido em periódico científico.
Matos, R.S.; Daemon, E.; Oliveira, P.R.; Monteiro, C.M.O.; Silva, B.C.; CamargoMathias, M.I. Timol: Potencial acaricida com ação sobre as células do órgão de Gené de
fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae).

Capítulo 3:

Status: Em fase de preparação para ser submetido em periódico científico.
Matos, R.S.; Daemon, E.; Oliveira, P.R.; Vaz-Jr, I; Sabadin, G. A.; Xavier, M.;
Monteiro, C.M.O; Camargo-Mathias, M.I. Avaliação das alterações ultraestruturais e
bioquímicas causadas pelo timol sobre as células do órgão de Gené de fêmeas
de Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae) a ele expostas.
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Capítulo 4:

Status: Em fase de preparação para ser submetido em periódico científico.
Matos, R.S.; Daemon, E.; Oliveira, P.R.; Vaz-Jr, I; Sabadin, G. A.; Xavier, M.;
Monteiro, C.M.O.; Camargo-Mathias, M.I. Inibição da vitelogênese nos ovócitos
de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae) quando
expostas ao timol em diferentes concentrações.

Capítulo 5:

Status: Publicado.
Matos, R. S.; Sampieri, B. R.; Cunha, E. L.R.; Rivera-Paéz, F.A.;Camargo-Mathias, M.
I. Protecting the eggs. In Camargo-Mathias, M. I. (Ed.) Inside ticks: Morphophysiology,
toxicology and therapeutic perspectives. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2018. p. 75-80.
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RESUMO

O timol é um monoterpeno presente em plantas das famílias Lamiaceae, Verbenacea e
Apiaceae, sua atividade acaricida foi demonstrada por estudos realizados anteriormente,
porém até o momento pouco se sabe sobre o modo de ação deste princípio ativo nos
carrapatos. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo morfo-histoquimico do singânglio
e das glândulas salivares de fêmeas alimentadas por quatro dias e posteriormente expostas ao
timol em diferentes concentrações. Para tanto, foram estabelecidos cinco grupos, sendo grupo
I (água destilada), II (etanol 30%), III (timol 1,25 mg/mL), IV (timol 2,5 mg/mL) e V (timol
5,0 mg/mL), as fêmeas foram expostas

aos tratamentos pelo método de imersão e

posteriormente mantidas em câmara climatizada (27 ± 1 ° C; UR 80 ± 10%) durante 5 dias.
Após esse período, foi realizada a remoção dos singânglios e das glândulas salivares e
aplicadas as técnica morfológica de hematoxilina/eosina para ambos os órgão e a técnica
histoquímica (von Kossa) para as glândulas salivares. Os resultados demonstraram que os
singânglios das fêmeas expostas ao timol apresentaram danos como presença de núcleos
picnóticos e vacúolos na região do córtex e do subperineuro e rompimento da lamela neural.
Já as glândulas salivares apresentaram ácinos do tipo I com lúmen dilatados, nos ácinos dos
tipos II e III observaram-se células com citoplasma extremamente vacuolizado, núcleos
fragmentados e presença de corpos apoptóticos. Os ácinos do tipo II das fêmeas expostas ao
timol quando comparados aos grupos controles (I e II) apresentaram alterações nas marcações
para a presença de cálcio.

Palavra-chaves: Monoterpeno, histopatologia, cálcio, controle.
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ABSTRACT

Thymol is a monoterpene present in plants of the families Lamiaceae, Verbenaceae, and
Apiaceae. Although its proven acaricidal activity, little is known about the mechanism of
action of thymol in ticks. Thus, the aim of this study was to perform a morpho-histochemical
analysis of the synganglion and salivary glands of Rhipicephalus sanguineus sensu lato
females fed for four days and later exposed to thymol at different concentrations. Five groups
were established: Control Group I (distilled water), Control Group II (ethanol 30%), Group III
(thymol 1.25 mg/mL), Group IV (thymol 2.5 mg/mL) and Group V (thymol 5.0 mg/mL). The
females were exposed to the treatments by the immersion method and subsequently kept in an
air-conditioned chamber (27±1 °C and relative humidity 80±10%) for five days. After this
period, synganglia and salivary glands were removed, and the hematoxylin/eosin
morphological technique was applied. The von Kossa staining method with counterstaining
neutral red was performed on the salivary glands. The results showed that females exposed to
thymol had damaged synganglia, with pyknotic nuclei and vacuoles in the cortex and
subperineurial regions, as well as rupture of the neural lamella. The salivary glands showed
type I acini with a dilated lumen. Cells with extremely vacuolated cytoplasm, fragmented
nuclei, and presence of fragmented nuclei were observed in types II and III acini. Type II
acini of the females exposed to thymol revealed different calcium staining when compared to
the Control Groups I and II.

KEY WORDS: The brown dog tick, monoterpene, histopathology, calcium, control.
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1 - INTRODUCTION

Rhipicephalus sanguineus sensu lato s.l., commonly called the brown dog tick, has
great importance in animal health since it is a vector of pathogens, such as Ehrlichia canis,
Babesia vogeli and Hepatozoon canis. This arthropod is also important in public health, as a
vector of Rickettsia rickettsii in areas of the USA, Brasil and Mexico, and Rickettsia conorii,
in the Mediterranean Basin (WIKSWO et al., 2007; CUNHA et al., 2009; COSTA et al.,
2011; DANTAS-TORRES et al., 2012; DANTAS-TORRES, DOMENICO, 2015; ARAÚJO
et al., 2015a; SILVA et al., 2017).
R. sanguineus s.l. control has often been carried out with synthetic veterinary
products, which contribute to selection of resistant ticks and environmental contamination.
Therefore, tick control based on new molecules, biological agents and substances of plant
origin (essential oils, extracts and isolated substances) has been a significant alternative
(GEORGE et al., 2014; ARAÚJO, NAVARRO, CARDOSO et al., 2015; ROSADOAGUILAR et al., 2017).
Most synthetic acaricides available on the market act on the nervous system, which is
responsible for controlling all vital activities, including the secretory cycle of the salivary
glands (synthesis and bioactives release). These organs are essential in the parasitic phase of
ticks, as they are involved in the process of fixation and feeding, as well as controlling the
immune response of hosts (LEES, BOWMAN, 2007; SIMO et al., 2011; ROMA et al., 2012;
SONESHINE, 2013).
The action of acaricidal products on the nervous system and salivary glands of ticks
has been also demonstrated through morphological and histochemical studies. Substances of
vegetal origin, such as esters of Ricinus communis oil, Azadirachta indica (neem) extracts,
and Carapa guaianesis Aubl. oil (andiroba), are potential acaricides because they cause
inhibition of vitellogenesis (ARNOSTI et al., 2011; ROMA et al., 2013; REMÉDIO et al.,
2014; ROMA et al., 2015). Synthetic substances, such as deltamethrin, are also known for
their acaricidal action on the salivary glands and the nervous system of the ticks (NODARI et
al., 2011; NODARI et al., 2012a,b; PEREIRA et al., 2017).
Thymol, a monoterpene found in plants of the families Lamiaceae, Verbenaceae, and
Apiaceae, has already had its acaricidal activity demonstrated on different tick species and life
stages, as Amblyomma. sculptum Berlese, 1888; Dermacentor nitens Neumann, 1897;
Rhipicephalus microplus (Canestrini, 1888) and R. sanguineus s.l. (MENDES et al., 2011;
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DAEMON et al., 2012a DAEMON et al., 2012b; SENRA et al., 2013a; SENRA et al., 2013b;
NOVATO et al., 2015; ARAÚJO et al., 2015b). In addition, thymol shows low dermal
toxicity, when tested on rats, mice and rabbits, reinforcing its potential for the development of
acaricides (ROSADO-AGUILAR et al., 2017).
However, further studies are needed on the activity of thymol in tick tissues,
particularly on cell and tissue damage. According to Matos et al. (2014b), sublethal
concentrations of thymol cause damage to the ovaries of R. sanguineus s.l.. Nevertheless, the
effects of thymol on their nervous system and salivary glands are not found in the literature.
Therefore, this study had the objective of describing the changes caused to the nervous
system (synganglia) and the salivary glands of engorged R. sanguineus s.l. females exposed to
different concentrations of thymol.

2 - MATERIAL AND METHODS

2.1 Obtaining R. sanguineus s.l. females

In order to obtain engorged females, adults (males and females) were fed to New
Zealand White rabbits (BECHARA et al., 1995) at the Department of Biology of the Rio
Claro Institute of Biosciences, UNESP, São Paulo, Brazil. Fifty males and 100 females were
placed inside each feeding chamber, which was divided into quadrants with a marker pen,
allowing the observation of the females' attachment area on the back of the hosts. The first
observation of the fixation area was made 8h after releasing the ticks into the chamber.
Subsequent observations were performed every 3h until the fourth day of engorgement.
Afterwards, the females were removed from the rabbits, washed in distilled water and
submitted to the immersion test.

2.2 Preparation of thymol Solubilization

The concentrations and solubilisation of thymol (≥99.9%, Henrifarma Ltd., São Paulo,
SP, Brazil) were determined according to Matos et al. (2014a,b), using ethanol 30% (ethanol
and distilled water - v/v).
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2.3 R. sanguineus s.l. immersion test

The immersion test was performed according to Drummond et al. (1973). Females
with four feeding days were divided into five groups, each group having 10 individuals. They
were immersed in thymol solutions at different concentrations for 5 min. Two control groups
were also formed: Control Group I (distilled water), Control Group II (30% ethanol), Group
III (thymol 1.25 mg/mL), Group IV (thymol 2.5 mg/mL) and Group V (5.0 mg/mL).
After immersion, all individuals were placed for 3 min on paper towel to remove
excess liquid. They were then transferred to Petri dishes (5.5 cm x 1.3 cm) and kept in a
heated chamber at 27±1 °C and relative humidity (RH) of 80±10%, for five days (Eletrolab El
202 BOD-Biological Oxygen Demand). The ticks from the control groups and the treated
groups were conditioned in different chambers, avoiding interference caused by monoterpene
volatility.

2.4 Histology and Histochemistry

After five days of exposure, the synganglia and the salivary glands were dissected,
fixed in 4% paraformaldehyde and dehydrated in an increasing series of ethanol (70, 80, 90,
95 and 100%), at 15-minute intervals. The infiltration was carried out with Leica resin.
Subsequently, the material was placed in plastic moulds and kept at 4°C to retard
prepolymerisation. The samples were sectioned (3 μm) and placed on glass slides for
hematoxylin-eosin (HE) staining according to Junqueira and Junqueira (2013). The von Kossa
method with counterstaining neutral red was applied to detect calcium in the cytoplasm of
salivary gland cells, so they were fixed in neutral buffer at 10% according to Tolosa et al.
(2003).
In order to analyse the results, the samples were photographed under a
photomicroscope Leica DM750 with built-in ICC50 HD camera in the Laboratory of the
Department of Biology at the Biosciences Institute, UNESP, Rio Claro, SP, Brazil.
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3 - RESULTS

31. Synganglia
Control groups
In the present study, individuals from Control Group I (distilled water) had the
morphological characteristics of this tissue preserved, showing neurilemma, the external
acellular membrane that covers the synganglion and also the perineurium, which is more
internal and consists of the glial cells. The cells in the cortical region of the synganglion
remained intact (Fig. 1A, B). The neuropil remained intact, as did the subperineurium, which
is composed of glial cells and located between the cortex and the neuropil (Fig. 1A-C). In the
Control Group II (30% ethanol), the cortex and neuropil revealed alterations, showing small
vacuoles in their cytoplasm (Fig. 1D-F).

Thymol treatments
Females from Group III (thymol 1.25 mg/mL) showed many cells with pyknotic
nuclei in the cortex region, suggesting that they were in cell death (Fig. 1G, H). The cortex
showed vacuolation in some cells and tissue regions in Groups III, IV and V, where the
females were exposed to thymol at 1.25 mg/mL (Fig. 1G,H), 2.5 mg/mL (Fig. 1J,K), and 5.0
mg/mL (Fig. 1M-O), respectively.
The subperineurium showed vacuolated cytoplasm, and part of the neural lamella
revealed intense vacuolation in Group V (Fig. 1M-O). Some areas were difficult to visualise
due to vacuole rupture (Fig. 1O).

3.2 Salivary glands
Control groups
Histological samples from Control Group I (distilled water) showed intact tissues.
Type I, II, III acini maintained the original shape, which is regular and rounded. The ducts of
the acini were dilated and intact (Fig. 2A-C).
Type I acini (Fig. 2A) (agranular) showed the largest and most heavily stained central
cell. Peripheral cells were smaller and had smaller nuclei. The granular types II and III (Fig.
2B and C) showed all the cell types preserved. Type III acini (Fig. 2C), naturally larger than
type II acini, have been preserved.
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Samples collected from Control Group II (ethanol 30%) revealed type I acini (Fig. 2D)
with a hypertrophied central cell, and type II acini (Fig. 2E) with all cells showing
heterogeneous cytoplasm and areas not stained by eosin. Type III acini (Fig. 2F) preserved
their histological characteristics.

Thymol treatments
The salivary glands had significant histological changes in all acini from Group III
(thymol 1.25 mg/mL). Type I acini (Fig. 2G) showed the central cell hypertrophied, and it
was possible to observe irregular cellular limits, causing alteration in cell shape and
consequently in acini morphology. Type II acini (Fig. 2H) showed cytoplasmic vacuolation
near the nucleus and in the cytoplasm of cell periphery. Type III acini (Fig. 2I) had the
secretory granules ruptured, giving the cytoplasm of e cells an aspect of amorphous mass.
Group IV (thymol 2.5 mg/mL) showed more intense histological alterations when
compared to Group III. It was also verified that most type I acini were intact and had the
central cell hypertrophied, yet a few showed irregularities in their original form (Fig. 2J).
Type II acini (Fig. 2K) revealed intense degeneration, as well as characteristics related to cell
death processes, such as severe vacuolation in the cytoplasm, and nuclei with chromatin
marginalisation and fragmentation (Fig. 2N). Type III acini (Fig. 2L) were also under an
advanced degeneration process, being possible to identify only the d and e cells. Some acini
could not be identified due to this intense degeneration (Fig. 2M).
Samples from Group V (thymol 5.0 mg/mL) suffered drastic alterations in their
histology (Fig. 2O-S). The intensity of glandular cell degeneration and death was similar to
Group IV. However, the presence of fragmented nuclei indicated more intense degeneration
in Group V (Fig. 2O-S).

The von Kossa technique (detection of calcium)

In Control Group I (distilled water), the cytoplasm of type I acini (Fig. 3A) was not
marked for calcium, whereas type II acini (Fig. 3B) showed a weakly stained cytoplasm. Type
III acini did not show calcium deposits (Fig. 3C). The same was observed in type III acini
from Control Group II (ethanol 30%) (Fig. 3D-F).
In Groups III (thymol 1.25 mg/mL) and IV (thymol 2.5 mg/mL), the cytoplasm of
type I acini (Fig. 3G, J) did not show calcium deposits, differing from what was observed on
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type II acini of both groups, which revealed moderate deposits (Fig. 3H-K). The cytoplasm of
type III acini was also not marked for calcium in these groups (Fig. 3I-L).
The cytoplasm of type I acini (Fig. 3M) was negative for calcium in Group V (thymol
5.0 mg/mL), whereas type II acini (Fig. 3N) was strongly positive, although only in some
regions.

Type

III
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Figure 1: Histological sections of the synganglion of Rhipicephalus sanguineus s.l. females,
stained with hematoxylin and eosin (HE). Control Group I (distilled water): A-C. Control
Group II (ethanol 30%): D-F. Group III (thymol 1.25 mg/mL): G-I. Group IV (thymol 2.5
mg/mL): J-L. Group V (thymol 5.0 mg/mL): M-O. nl = neural lamella; nr = neuropil; c =
cortex; p = perineurium; v = vacuoles; sp = subperineurium. Scale bar: 20 μm (Figure 1: A, C,
D, F, G, I, J, L, M, O); 100 μm (Figure 1: B, E, H, K, N).
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Figure 2: Histological sections of the salivary glands of Rhipicephalus sanguineus s.l.,
stained with hematoxylin and eosin (HE). Control Group I (distilled water): acini I (A), II (B)
and III (C). Control Group II (ethanol 30%): acini I (D), II (E) and III (F). Group III (thymol
1.25 mg/mL): acini I (G), II (H) and III (I). Group IV (thymol 2.5 mg/ml): acini I (J), II (K),
III (L), undetermined (M) and (N) fragmented nuclei . Group V (thymol 5.0 mg/mL): acini I
(O), II (P), III (Q), undetermined (R) and fragmented nuclei (S). lu: lumen. nu: nucleus. v:
vacuole. (---) fragmented nuclear material and fragmented nuclei. dt: duct. pn: peripheral
nucleus. cn: central nucleus. fn: fragmented nuclei. Scale bar: 50μm.
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Figure 3: Histological sections of the salivary glands of Rhipicephalus sanguineus s.l.,
stained by the von Kossa technique with counterstaining neutral red. Control Group I
(distilled water): acini I (A), II (B) and III (C). Control Group II (ethanol 30%): acini I (D), II
(E) and III (F). Group III (thymol 1.25 mg/mL): acini I (G), II (H) and III (I). Group IV
(thymol 2.5 mg/mL): acini I (J), II (K) and III (L). Group V (thymol 5.0 mg/mL): acini I (M),
II (N) and III (O). -˃: Calcium deposits in the cytoplasm. Scale bar: 10 μm (A, B, D, E, G, H,
J, K, M, N); 20 μm (C, F, L, O).
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4 – DISCUSSION

The synganglion, the main organ of the nervous system of ticks, is very complex in its
cellular and tissue organisation. Further studies are needed in order to elucidate its role in the
neurobiology of ticks. However, it is known in the literature that the synganglion is directly
involved in the physiology of ticks, including regulation of the salivary glands, which are vital
organs for their survival, maintenance and reproduction (Coons and Alberti, 1999; Lees and
Bowman, 2007; Soneshine, 2013). Therefore, it is important to understand how toxic
substances, used in the development of acaricides act on the synganglia and salivary glands of
ticks. It is also fundamental to find out which cells and tissues in these organs are more
susceptible to the effects of the chemicals.
As ticks are developing resistance to the acaricides available for control, the search for
effective alternatives is increasing. Future research is necessary on compounds of plant origin
(essential oils, extracts, and isolated substances) that target the nervous system of ticks, as
they are potential alternatives for tick control (George et al., 2014; Lees and Bowman, 2007).
In Control Group I (distilled water), it was possible to verify that the synganglia and
the salivary glands were intact showing no morphological alterations, corroborating Roma et
al. (2012) and Furquim et al. (2008). Thus, we can affirm that the deleterious changes
observed in the other groups are correlated with the presence of thymol.
The results of this study indicated morphological alterations in the synganglia of R.
sanguineus s.l. females, as verified by Roma et al. (2013). These authors verified the action
of permethrin in the synganglia of R. sanguineus s.l. females and also found cell agglomerates
with pyknotic nuclei, in addition to nuclear marginalisation of cell chromatin, especially in
the cortical region of the organ. Changes in cell nuclei, such as those reported in these studies,
may be indicative of an apoptotic process, which could be triggered by the toxic action of
permethrin (Roma et al., 2013), and thymol in the present study.
The females in Group V (5.0 mg/mL thymol) showed displacement and rupture of the
neural lamella, indicating severe damage. The neural lamella or neurilemma encloses the
synganglion, thus being the first layer to have contact with the elements present in the
haemolymph, which includes the acaricides. Thus, this structure is the first protective barrier
of the nervous system of ticks, acting selectively in the permeability to the different
compounds (MARZOUK, MOHAMED, OMAR, 2001; ROMA et al., 2013). According to
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Sonenshine (2013), the neural lamella is composed of glial cells, and any modification in its
structure, including rupture, leads to organ dysfunction.
The presence of vacuoles in the synganglion, mainly in the cells and tissue of the
cortex region, also results from exposure to thymol at different concentrations. This can be
indicative that cells are self-defending from the action of thymol by seizing cytoplasmic
remains or destroyed organelles within vacuoles. Some studies demonstrate this mechanism
as a form of protection to guarantee cell functionality (Furquim et al., 2008; Denardi et al.,
2011). It is important to note that synganglion impairment will reflect on the functionality of
all other organs.
The exposure to different concentrations of thymol (1.25, 2.5 and 5.0 mg/mL) also
caused tissue damage in the salivary glands. The lumen of type I acini was dilated in samples
from all the treated groups. Nodari et al. (2011) also observed dilation of the lumen of type I
acini, when R. sanguineus s.l. fasting females were exposed to permethrin (206 ppm).
According to Balashov (1972) and Coons, Roshdy, Axtell (1973), type I acini have an
osmoregulatory function in ticks, and this luminal dilatation could be a strategy to eliminate
the toxic products circulating in the haemolymph. Thus, in the present study, this dilation
could be related to the attempt to eliminate thymol. However, Arnosti et al. (2011) showed
that type I acini of females exposed to 5 g of oil of esters of R. communis suffered reduction
of lumen diameter, showing an advanced degeneration process.
Morphological alterations were also observed in type II and III acini, in samples
exposed to all thymol concentrations. Cell and tissue damages were seen, including:
cytoplasmic vacuoles, loss of the original form in the acini and their cells, rupture of the
cellular limits and nuclear fragmentation, with the presence of cellular debris in the tissue.
According to the literature, the natural degeneration of R. sanguineus s.l. salivary glands
occurs by atypical apoptosis and results in intense cellular vacuolation (Furquim et al., 2008).
However, although thymol has accelerated the degeneration process of glandular tissue, it has
still been possible to observe the occurrence of typical apoptosis morphological features, such
as pyknotic nuclei and fragmented nuclei.
In the current study, the acaricidal effect of thymol was also evidenced in the salivary
glands by histochemical analysis for the presence of calcium. This element was weakly
detected in type II acini in the Control Groups, moderately in Groups III and IV (1.25 and 2.5
mg/mL), and with a strong positivity in Group V (5.0 mg/mL). According to the literature,
calcium has an important role in tick physiology, especially when feeding in the parasitic
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phase, because it signals the calcium-dependent pathways that act in immunosuppression and
vasodilation of the host (Sauer et al., 2000; Furquim et al., 2014). Matos et al. (2014a)
evaluated the presence of calcium in oocytes of R. sanguineus s.l. exposed to different
concentrations of thymol, reporting an increase in the positivity of this mineral in oocytes I,
II, III and IV. Calcium increase in the treated individuals could be related to the toxic action
of thymol. Blenau et al. (2012) observed high calcium levels in cells of other thymol-treated
arthropods, linking it to the toxicity of this monoterpene. They suggested that such an increase
would be related to the alterations caused at the membrane receptors of the target cells.
In addition, increased calcium levels may also be related to the regulation of events
during cell death, such as necrosis, which may be associated with the intracellular overload of
these ions, and in cell death by apoptosis and autophagy. Thus, the increase in calcium
deposits may be related to the characteristics of different death processes observed in cell
morphology, such as the presence of vacuoles and nuclear fragmentation (Zhivotovskya and
Orrenius, 2011).
The present work found out that type II acini are the most affected by thymol. These
acini contain c1 and c3 cells, which are responsible for synthesising proteins, lipids and
polysaccharides, involved in the formation of the cement cone, and anticoagulant activities,
necessary for attachment and feeding. Damage caused by thymol in these cells can cause
serious impairment in ticks during the parasitic phase.
We can conclude that both the synganglia and the salivary glands have undergone
morphological changes when exposed to thymol at 1.25, 2.5 and 5.0 mg/mL, evidencing the
potential of this monoterpene for tick control, as well as elucidating some of the deleterious
effects on organs and tissues of Ixodidae.
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RESUMO

O timol é um monoterpeno que já teve sua atividade acaricida já comprovada para diferentes
espécie e estágios de carrapatos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial acaricida do
timol sobre fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus sanguineus sensu lato e avaliar as
alterações morfológicas causados por ele nas células das glândulas tubulares e acessórias que
compõem o órgão de Gené. Para tanto as fêmeas foram expostas ao timol pelo método de
imersão, e estabelecidos sete grupos, sendo grupo I (água destilada), II (etanol 30%), III
(timol 1,25 mg/mL), IV (timol 2,5 mg/mL) e V (timol 5,0 mg/mL), VI (timol 10,0 mg/mL) e
VII 20,0 (mg/mL), foram feitas 20 repetições para cada tratamento os quais foram mantidas
em câmara climatizada (27 ± 1 ° C e RH> 80 ± 10). Para dez fêmeas a avaliação foi diária até
a morte da última, e as outras dez fêmeas foram mantidas em câmara climatizada (27 ± 1 ° C;
UR 80 ± 10%) durante cinco dias e após esse período, foi realizada a remoção dos órgãos de
Gené e aplicadas as técnicas morfológicas de Microscopia Eletrônica de Varredura e de
hematoxilina/eosina. O timol demonstrou eficácia de 63% e 98% nas concentrações 10 e
20mg/mL respectivamente.

Em relação aos danos causados nas células das glândulas

tubulares e acessórias do órgão de Gené, foram observados nos grupos expostos às
concentrações de 10 e 20 mg/mL espaços não corados pela eosina, rompimento e deformação
dos limites celulares, presença de núcleos fragmentados, modificações na homogeneidade do
citoplasma e invaginação da membrana basal.

Palavaras-Chaves: Controle, glândulas tubulares, glândulas acessórias, monoterpeno e
histopatologia.
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ABSTRACT

Thymol is a monoterpene with proven acaricidal activity on different tick species and life
stages. The objective of this work was to evaluate the acaricidal potential of thymol on
engorged females of Rhipicephalus sanguineus sensu lato and the morphological changes
caused in the cells of the tubular and accessory glands of Gené’s organ. In the present study,
the females were exposed to thymol by immersion. Seven groups were established: Group I
(distilled water), Group II (ethanol 30%), Group III (thymol 1,25 mg/mL), Group IV (thymol
2,5 mg/mL), Group V (thymol 5,0 mg/mL), Group VI (thymol 10,0 mg/mL) and Group VII
(thymol 20,0 mg/mL), with 20 replicates for each treatment, which were kept in an airconditioned room (27 ± 1 °C and RH> 80 ± 10%). Ten females from each group were
evaluated daily until death, and the remaining ten were kept in an air-conditioned room (27 ±
1 ° C and UR> 80 ± 10%) for 5 days and then dissected for the removal of the Gené organ to
the possible damage in cell morphology bythrough Scanning Electron Microscopy (SEM) and
Hematoxylin/Eosin (HE) techniques. Thymol demonstrated 63% and 98% efficacy in Groups
VI (10 mg/mL) and VII (20 mg/mL), respectively. In these groups, the cells of the tubular and
accessory glands of Gené’s organ showed signs of damage: irregular eosin staining, rupture
and deformation of the cellular borders, presence of fragmented nuclei, changes in
cytoplasmic homogeneity and invagination of the basement membrane.

KEYWORDS: Control, tubular glands, accessory glands, monoterpene, histopathology.
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1- INTRODUÇÃO

Rhipicephalus sanguineus sensu lato é um carrapato que possui ampla distribuição geográfica,
cujo atual status taxonômico possui alguns pontos incertos. Estudos recentes reuniram
evidências (biológicas, morfológicas e genéticas) que sustentam a existência de um complexo
de espécies crípticas ao redor do mundo sob o nome de "Rhipicephalus sanguineus". Assim,
até a resolução desse problema taxonômico, a designação Rhipicephalus sanguineus senso
lato s.l. é a mais apropriada (NAVA et al., 2014; DANTAS-TORRES , DOMENICO, 2015).
R. sanguineus s.l. é um carrapato que tem os cães como hospedeiros preferenciais, podendo
atuar na transmissão de patógenos para esses animais, como os agentes causadores da
babesiose e erliquiose (WOLDEHIWET, RISTIC, 1993; DANTAS-TORRES , DOMENICO,
2015). Esse carrapato também pode parasitar humanos (DANTAS-TORRES et al., 2006;
LOULY et al., 2006) e atuar como vetor de Rickettsia conorii na Europa, agente etiológico da
Febre Botonosa (MERLE et al., 1998) e de R. rickettsii nos EUA, agente da Febre das
Montanhas Rochosas (DEMMA et al., 2006). No Brasil trabalhos já demonstraram que esta
espécie de carrapato pode participar da cadeia epidemiológica da R. rickettsii (GEHRKE et
al., 2009; CUNHA et al., 2009; PACHECO et al., 2011; SOCOLOVSCHI et al., 2009;
SZABÓ, PINTER, LABRUNA, 2013).
De forma geral, o controle de parasitos de importância médico veterinária tem sido realizado
através da aplicação de produtos sintéticos compostos por bases químicas disponíveis no
mercado (LOULY et al., 2004; BORGES et al., 2007). Porém essa conduta, as vezes com
utilização indiscriminada, vem se tornando preocupante devido as questões de seleção de
indivíduos resistentes em algumas populações e a liberação de resíduos que são detectados no
ambiente e nos indivíduos ditos não alvos (CHAGAS, 2004; MILLER et al., 2001;
MIRESMAILLI et al., 2006; MARTINS et al., 2006,).
Diante disso, é cada vez mais crescente a necessidade da realização de investigações que
demonstrem e confirmem o potencial parasiticida de produtos derivados de plantas, os quais a
efetividade já foi demonstrada para o controle de artrópodes em geral (GEORGE et al., 2014).
Dentre os derivados de plantas com potencial para controle de parasitos, encontra-se o timol,
também conhecido como ácido timíco, isopropilmetacresol (= 5 metil – 2 isopropil – 1fenol), que já teve sua ação acaricida demonstrada sobre diferentes estágios de Rhipicephalus
microplus (CANESTRINI, 1888), Amblyomma sculptum (BERLESE, 1888), Dermacentor
nitens, Neumann, 1897 (MONTEIRO et al., 2010; SENRA et al., 2013a;
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ARAÚJO et al., 2015). Com relação a R. sanguineus s.l., em pesquisas iniciais, o timol
apresentou elevada atividade apenas para os estágios imaturos (DAEMON et al., 2009;
DAEMON et al., 2012a; SENRA et al., 2013a), sendo as fêmeas ingurgitadas pouco
sensíveis, em teste com timol diluído em dimetilsulfóxido (DMSO) (MONTEIRO et al.,
2009).
Uma vez que o tipo de solvente pode ter influência na atividade do timol para carrapatos
(SCORALIK et al., 2012; MATOS et al., 2013), Matos et al. (2014) realizaram novo estudo,
utilizando timol diluído em outro solvente (etanol 30% - v.v), e via análise histológica dos
ovários, verificaram toxicidade dessa solução para fêmeas de R. sanguineus (s.l.), contudo,
essa análise ficou restrita apenas aos ovários. Assim, estudos mais aprofundados sobre o
efeito do timol em solução hidroetanólica, avaliando o impacto sobre a biologia reprodutiva,
bem como os danos histopatológicos sobre outros órgãos desse carrapato, merecem ser
realizados, permitindo melhor compreensão do efeito desse monoterpeno sobre fêmeas
ingurgitadas de R. sanguineus s.l..
Nessa direção, o presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade de diferentes
concentrações de timol, em solução hidroetanólica (etanol 30% - v/v), sobre a biologia
reprodutiva de fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l., bem como avaliar a ação desse
monoterpeno sobre a morfologia das células do órgão de Gené.

2 - MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Obtenção das fêmeas de R. sanguineus s.l.
Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animal –
CEUA da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Rio Claro –
SP, protocolo nº 005094-2/2.
Para a manutenção da colônia os espécimes foram gentilmente cedidos pelo
Laboratório de Artrópodes Parasitos da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, Brasil..
Para obtenção das fêmeas ingurgitadas, os espécimes foram alimentados por meio de
infestações artificiais em dois coelhos da Linhagem Genética Botucatu pesando em média de
3,0 a 3,5 kg de acordo com Bechara et al. (1995). Os animais ficaram alocados no Brazilian
Central of Studies on Ticks Morphology (BCSTM), em salas de experimentação no biotério
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do Departamento de Biologia, Instituto de Biociências de Rio Claro, UNESP, Rio Claro, São
Paulo, Brasil.
Cinquenta machos e 100 fêmeas foram colocados no interior de cada câmara de
alimentação as quais foram divididas em quadrantes por meio de marcação com caneta de
retroprojetor para permitir a observação da área de fixação das fêmeas no dorso do
hospedeiros. Oito horas após a liberação dos carrapatos no interior da câmara foi realizada a
primeira observação da área de fixação das fêmeas, e as observações posteriores foram
realizadas a cada três horas começando às 8 da manhã de cada dia e estendendo-se até às 19
horas, este processo foi repetido até o último dia de ingurgitamento das fêmeas quando estas
se soltaram naturalmente do dorso dos hospedeiros.
Na sequência, as mesmas foram lavadas em água destilada e em seguida submetidas ao teste
de imersão.

2.2 Preparação das soluções de timol

Cristais de timol foram obtidos da empresa Henrifarma Químicos e Farmacêuticos
Ltda (São Paulo, SP, Brasil), com pureza de 99,9%. As concentrações utilizadas neste estudo
e o método de solubilização do timol foi feito de acordo com Matos et al., (2014a,b), em que
o timol foi diluído em etanol 30% (etanol e água v/v).

2.3 Bioensaio - Teste de imersão das fêmeas de R. sanguineus s.l.

Para a realização dos experimentos utilizou-se o protocolo de imersão de fêmeas
proposto por Drummond et al. (1973), o qual foi modificado em relação ao tempo de
exposição que passou a ser de cinco minutos, conforme convencionado em Workshop de
Acarologia realizado na Embrapa Gado de Leite em 1997 em Juiz de Fora-MG de acordo com
Leite (1997) apud Júnior, Oliveira (2005).
Para tanto fêmeas, totalmente ingurgitadas foram divididas em sete grupos, tendo
cada grupo 20 indivíduos, sendo dez destinadas as avaliações biológicas e as outras dez
destinadas a avaliações morfológicas (Microscopia Eletrônica de Varredura e técnica de
Hematoxilina e Eosina (HE)). Na sequência, as fêmeas de cada grupo foram imersas por cinco
minutos nas soluções de timol nas concentrações de 1,25; 2,5; 5,0; 1.0 e 20,0mg/mL (cada
concentração = um tratamento). Também foram formados dois grupos controle, em que as
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fêmeas foram imersas em água destilada e em etanol 30% (v/v). Após a imersão, as fêmeas
foram colocadas por três minutos sobre folhas de papel toalha para retirada do excesso do
líquido. Em seguida foram individualmente transferidas para placas de Petri (5,5 X 1,3 cm)
devidamente identificadas e mantidas em câmara climatizada Eletrolab El 202 BOD
(Biological Oxygen Demand) a 27±1°C e UR 80±10%. Os grupos controle foram
acondicionados em câmaras diferentes daquela utilizada para os grupos tratados com timol
evitando possíveis interferências devido a volatilidade desse monoterpeno.
Para dez fêmeas foi feito acompanhamento diário até a morte da última fêmea. As
massas de ovos produzidas por cada fêmea foram pesadas em balança analítica e
acondicionadas em seringa plástica de 10 mL, com extremidade distal cortada, vedada com
algodão hidrófilo e acondicionada em câmara climatizada (27±1°C e UR 80±10%). Foram
avaliados os seguintes parâmetros biológicos:
 Peso da fêmea ingurgitada antes da postura,
 Peso da massa de ovos e percentual de eclosão (%EC o qual foi adquirido através da
estimativa visual de acordo com a massa de ovo de cada fêmea ingurgitada).
 Índice de produção de ovos (IPO) de acordo com Bennett (1974) através da formúla:
IPO ˭ massa de ovos x 100/peso inicial.
 Percentual de controle foi calculado de acordo com Drumonnd et al. (1973), através da
seguinte fórmula:
 Percentual de controle (%C)

˭

(RE grupo controle - RE grupo tratado/RE grupo

controle x 100.
 Reprodução estimada (RE) de acordo com Drumonnd et al. (1973):
 Peso da postura/Peso inicial x % EC x 20.000.

2.4 Análises estatísticas

Para realização da análise estatística do bioensaio foi utilizado o software Biostat
versão 5,0 (Ayres et al. 2007). Os dados adquiridos em porcentagem foram transformados em
√arco seno x. Os valores referentes às médias de cada parâmetro de diferentes grupos foram
analisados por Anova e Teste de Tukey (P<0,05). No caso de distribuição não paramétrica, os
valores foram comparados pelos testes Kruskal Wallis e Student Newman Keulls (p<0,05).

Renata da Silva Matos

69
Capítulo 2

2.5 Imersão das fêmeas de R. sanguineus s.l. para análises de microscopia

Para realização das análises de Microscopia Eletrônica de Varredura e técnica de
Hematoxilian e Eosina (HE) as fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l., foram imersas em
soluções de timol (1,25; 2,5; 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL), conforme experimento anterior.
Também foram formados dois grupos controle (água destilada – etanol 30%). Após a imersão,
as fêmeas foram mantidas por cinco dias em câmara climatizada, e após esse período, foram
dissecadas para recuperação do órgão de Gené.

2,5.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Para a realização da MEV os órgãos de Gené de fêmeas ingurgitadas expostas às
concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL, e também aquelas expostas à água destilada e
etanol 30%, foram coletados e fixados em Karnovisky por 24h. Logo após foram desidratados
em série crescente de acetona, sendo imersos por 5 minutos em cada concentração (50%,
75%, 90%, 95% e 100% por duas vezes), montados em stubs, levados ao ponto crítico por
cinco minutos e metalizados com ouro. Em seguida foi feita observação e fotodocumentação
em microscópio eletrônico de varredura (MEV) Hitachi TM3000, alocado no Laboratório de
Microscopia Eletrônica, no Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, UNESP,
Rio Claro, SP, Brasil.
2.5.2 Microscopia de Luz Campo Claro (Brief Field – BF) – Histologia

Transcorridos os cincos dias da exposição ao timol nas concentrações de 5,0; 10,0 e
20,0 mg/mL e também a água destilada e ao etanol 30%, cinco fêmeas totalmente
ingurgitadas, foram anestesiadas a frio em freezer a -4ºC por trinta segundos (choque térmico)
e tiveram os órgãos de Gené retirados e fixados em paraformaldeído a 4%, desidratados em
séries crescentes de álcool (70, 80, 90, 95 e 100%) a intervalos de 15 minutos. A infiltração
foi feita com resina Leica e o material foi colocado em moldes plásticos mantidos a 4° C para
retardar a pré-polimerização. Secções com 3µm de espessura foram colocadas em lâminas de
vidro e coradas com hematoxilina-eosina (HE) de acordo com Junqueira, Junqueira (1983).
Para análise dos resultados as secções foram fotografadas em fotomicroscópio Leica DM750
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com camera embutida ICC50 HD, estando este e outros equipamentos utilizados alocados no
Laboratório de Histologia do Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, UNESP,
Rio Claro, SP, Brasil.

3 - RESULTADOS
1. 1 Bioensaios – Teste de imersão de fêmeas

Não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) entre as médias referentes ao
peso das fêmeas antes da oviposição (mg) nos diferentes grupos (p>0,05) (Tabela 1). Houve
diferença significativa (p<0,05) no peso da massa de ovos somente produzidos por fêmeas
expostas ao timol na concentração de 20,0 mg/mL (22,6 mg), quando comparado ao grupos
controle água (73, 6 mg) e controle etanol 30% (73,6%). Nos demais tratamentos (1,25; 2,5;
5,0 e 10,0 mg/mL) não foram observadas diferenças significativa, sendo verificados valores
entre 73,8 a 78,9 mg (Tabela 1).
O percentual de eclosão dos grupos expostos as concentrações de 1,25mg/mL
(75,8%); 2,5 mg/mL (71,4%) e 5,0 mg/mL (73,3) de timol não apresentou diferença
significativa em relação ao grupo controle II (exposto ao etanol 30% - 94,2%), mas diferiu
estatisticamente do grupo controle I (exposto a água – 98,5%) (Tabela 1). Já a exposição das
fêmeas às concentrações de 10,0 mg/mL e 20,0 mg/mL de timol reduziu a viabilidade dos
ovos (p<0,05), sendo observados valores de 35 e 5% respectivamente (Tabela 1). Nas
concentrações de 1,25; 2,5 e 5,0 mg/mL, o percentual de controle foi inferior a 25%. Devido
principalmente a elevada queda no percentual de eclosão, o percentual de controle nas duas
maiores concentrações (10,0 e 20,0 mg/mL) foram de 63,8 e 98,4% respectivamente (Tabela
1) (Gráfico 1).
Na concentração de 20,0 mg/mL foram observados ovos com aspecto extremamente
ressecados e a postura estava espalhada, diferindo do aspecto observado na postura de fêmeas
dos grupos controle, expostas à água destilada ou etanol 30% (etanol e água v/v) (Fig. 1A-F)
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Tabela 01 – Média e desvio padrão do: Peso das fêmeas antes da postura, peso da massa de ovos, índice de produção de ovos, percentual de
eclosão de larvas e percentual de controle de Rhipicephalus sanguineus s. l., expostas a diferentes concentrações de timol, em condições de
laboratório (27±1°C e UR 80±10%).
Peso da fêmeas antes

Peso da massa de ovos

Índice de produção de

Percentual de eclosão

Percentual de

do início da Postura

(mg)

ovos (IPO - %)

de larvas (%)

controle (%)

140,5a±28,8

73,6a±14,9

53,1a±7,7

98,5a±0,8

0,00

137,2a±11,8

73,8a±5,6

53,8a±4,9

94,2ab±5,4

0,00

Timol 1,25 mg/mL

143,5a±25,0

78,9a±14,7

54,3a±2,1

75,8bc±22,3

18,5

Timol 2,5 mg/mL

139,1a±15,0

75,6a±10,1

54,3a±3,9

71,4bc±35,4

23,3

Timol 5,0 mg/mL

a

136,1 ±19,0

Timol 10,0 mg/mL
Timol 20,0 mg/mL

(mg)
Controle – água
destilada
Controle – Etanol 30%
(v/v)

a

75,4 ±13,0

a

55,3 ±4,6

73,3 ±23,2

19,8

141,9a±20,3

73,8a±18,4

51,9a±7,2

35,0cd±32,1

63,8

140,2a±24,7

22,6b±31,7

15,8b±20,5

5,0d±8,4

98,4

*Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem significativamente em nível de 5%.

bc

Gráfico 1 – Percentual de controle de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus sanguineus s.l., tratadas com diferentes concentrações de timol,
em condições de laboratório (27±1°C e UR 80±10%).
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3.2 Ultramorfologia do órgão de Gené

A aplicação de técnicas de microscopia eletrônica de varredura permitiu a observação
da ultramorfologia do órgão de Gené, o qual é na verdade um complexo de glândulas
tubulares (tentáculos) e acessórias (ácinos) (Fig. 2A; 3A), sendo que as primeiras tem sua
porção distal terminando em fundo cego (Fig.: 2B-D), enquanto as últimas estão agrupadas na
região basal do órgão de Gené (Fig. 2A; 3A), apresentando-se como ácinos arredondados
(Fig. 2E-G).
Nos grupos controles I (água) e controle II (etanol 30%) as glândulas tubulares (Fig. 3
B, F) e acessórias (Fig. 3D, H) apresentaram a superfície com aspecto liso e homogêneo.
No grupo V onde os indivíduos foram expostos ao timol na concentração de 5,0 mg/mL,
somente as glândulas acessórias (Fig. 3L) apresentaram superfície com aspecto levemente
enrugado. No grupo VI, onde as fêmeas foram expostas ao timol 10,0 mg/mL, as glândulas
tubulares (Fig. 3N) e acessórias (Fig. 3P) apresentaram aspecto moderadamente enrugado,
enquanto no grupo onde as fêmeas foram expostas ao timol na concentração de 20,0 mg/mL
foram observadas glândulas tubulares (Fig. 3R) e acessórias (Fig.: 3T) com superfícies
extremamente enrugadas.

3.3 Histologia - Glândulas Tubulares do órgão de Gené

3.3.1 Grupos Controle - I (exposto à água) e II (exposto a etanol 30%)
Nas fêmeas adultas e em estágio vitelogênico, observa-se na histologia que o órgão de
Gené possui uma membrana basal evidente, onde as células do epitélio secretor estão
apoiadas (Fig. 3C). Estas apresentam forma cilíndrica e, juntas, formam um epitélio cilíndrico
simples (Fig.: 3C). No citoplasma das células secretoras são observados grânulos de secreção,
cuja natureza é provavelmente lipídica ou polissacarídica, uma vez que não tem afinidade
com a hematoxilina e a eosina (Fig. 3C).
O limite das células secretoras fica bem evidente e observa-se ainda que a porção
apical das mesmas sofre um estreitamento (Fig.: 3C; 2C), para a formação de vesículas de
secreção, de tamanhos variados, as quais serão posteriormente lançadas no lúmen de cada
glândula (Fig. 3C). Os núcleos destas células estão dispostos em várias alturas, porém
encontram-se preferencialmente localizados na porção média basal das células. Estes também
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acompanham a morfologia celular, ou seja, são ovalados e nas fêmeas do grupo controle
sempre apresentam nucléolos evidentes (Fig. 3C).
Nos indivíduos expostos ao etanol 30% (v.v), as células das glândulas tubulares
mantiveram a maior parte das características observadas e já descritas para o grupo controle I,
porém foi observado o surgimento de áreas não coradas pela eosina nos citoplasmas de
algumas delas (Fig. 3G).

3.3.2 Tratamentos - Grupo V (timol 5,0 mg/mL), VI (timol 10,0 mg/mL) e VII (exposto ao
timol 20,0 mg/mL)
Nos indivíduos do grupo V, as células das glândulas tubulares mantiveram a maior
parte das características observadas e já descritas para os grupos controles I e II, porém foi
observado o surgimento de pequenas áreas não coradas pela eosina nos citoplasmas de
algumas delas (Fig. 3K).
Nos indivíduos do grupo VI, expostos a 10,0 mg/mL de timol, a membrana basal das
glândulas tubulares foi fortemente corada pela eosina e foi observado rompimento do limite
celular em grande parte do epitélio (Fig. 3O). O citoplasma das células das glândulas
tubulares mostrou-se fracamente marcado pela eosina (Fig. 3O).
Nos indivíduos do grupo VII, expostos ao timol 20,0 mg/mL, as glândulas tubulares
apresentaram o citoplasma e membrana basal das células fortemente corada pela eosina,
foram evidenciadas áreas com demorfimidades (dobras) na membrana basal (Fig. 3S).

3.4 Histologia - Glândulas acessórias do órgão de Gené

3.4.1 Grupo Controle - I (água) e II (etanol 30%)
No grupo controle I, as secções histológicas das glândulas acessórias do órgão de
Gené de fêmeas mostraram serem constituídas por um conjunto de células secretoras,
categorizadas como classe III, pelo fato de possuírem um canalículo que tem origem
intracelular (Fig. 2F; 3E) que é responsável tanto por coletar quanto por modificar a secreção
produzida pela célula secretora. Essas células secretoras, nos indivíduos do grupo controle I,
apresentam morfologia variando de arredondada a ovalada, com citoplasma com marcações
pela HE bastante heterogêneas, dependendo da região considerada (Fig. 3E). Determinadas
regiões ao redor do lúmen da porção intracitoplasmática dos canalículos mostraram-se
fortemente coradas pela eosina, o que também foi observado nas regiões da periferia do
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núcleo (Fig. 2F, 3E). O restante do citoplasma mostrou-se negativo aos corantes,
possivelmente por serem onde estariam abrigadas gotículas de lipídeos, que possivelmente
não foram preservadas, aparecendo como se fossem regiões vacuolizadas (Fig. 3E).
Ainda no grupo controle I (Fig. 3E), as células secretoras encontram-se conectadas
entre si diretamente pela porção extracelular dos canalículos, pois como já dito anteriormente
apesar de terem origem intracelular, os mesmos se estendem extracelularmente. A porção
intracitoplasmática do canalículo (Fig. 2F) apresenta um lúmen de menor calibre, e a
extracitoplasmática (Fig. 2E, 3F), um lúmen um pouco maior, com aumento de diâmetro
quando os mesmos se juntam para formar um duto maior, que terá a função de coletar a
secreção produzida pelas células secretoras. Esse duto maior bem como a porção extracelular
dos canalículos está revestido por cutícula que vai se espessando à medida que o calibre dos
dutos também aumenta. As células secretoras apresentaram núcleo intensamente marcado pela
hematoxilina e com cromatina descondensada, evidenciando atividade (Fig. 3E).
Nos indivíduos expostos ao etanol 30% (v.v), as células das glândulas acessórias
mantiveram a maior parte das características observadas no grupo controle I, com formato
variando de arredondado a ovalado (Fig. 3I). Além disso, o citoplasma conservou seu caráter
heterogêneo, com partes marcadas pela eosina, e outras não, confirmando presença de
lipídeos. As regiões ao redor da porção intracitoplasmática do canalículo e ao redor do núcleo
foram marcadas pela eosina (Fig. 3I).

3.4.2 Tratamentos - Grupo V (timol 5,0 mg/mL), VI (timol 10,0 mg/mL) e VII (exposto ao
timol 20,0 mg/mL)
Os indivíduos do grupo V, expostos ao timol 5,0 mg/mL, tiveram as características
morfológicas das células secretoras das glândulas acessórias muito semelhantes àquelas
descritas nos dois grupos controles (I e II); verificou-se que o citoplasma apresentou aspecto
heterogêneo e com pouca afinidade pela eosina, exceto na região ao redor dos canalículos,
onde o citoplasma reagiu com moderada positividade (Fig. 3M). Foi possível verificar as
porções intracitoplasmáticas dos canalículos coletores, inclusive sendo possível observar que
o lúmen apresentava dobras, provavelmente devido ao aumento do seu diâmetro, os núcleos
ainda se mantiveram íntegros e aparentemente ativos (Fig. 3M).
Nos indivíduos do grupo VI, expostos ao timol 10,0 mg/mL, as células secretoras
apresentaram o citoplasma mais homogêneo, com áreas que nos grupos anteriores foram
negativa aos corantes, e que nesse tratamento, foram aqui substituídas por áreas marcadas pela
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eosina (Fig. 3Q). As membranas celulares de algumas células sofreram deformações, sendo
que algumas pareciam estar fundidas com as membranas das células vizinhas,
impossibilitando a distinção do contorno celular (Fig. 3Q). A porção intracitoplasmática dos
canalículos coletores apresentou redução no diâmetro do seu lúmen. Com relação aos núcleos,
esses aparentemente continuaram íntegros e com a cromatina descondensada, indicando
presença de atividade, assim como observado nos grupos controles I e II.
Nos indivíduos que foram expostos ao timol na concentração de 20,0 mg/mL, grupo
VII (Fig. 3U), as glândulas acessórias tiveram significativa alteração na sua morfologia
quando, comparadas as células dos grupos anteriores. Apesar dessa total desorganização,
ainda foi possível verificar as porções intracitoplasmáticas dos canalículos coletores, inclusive
sendo possível observar que o lúmen apresentava dobras, provavelmente devido ao aumento
do seu diâmetro. O citoplasma das células, de maneira geral, mostrou-se moderadamente
marcado pela eosina e os núcleos apresentaram-se fragmentados e com pouca afinidade pela
hematoxilina (Fig. 3U).
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Figura 1: Fotomicrografias mostrando postura de fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l.
expostas a água (A-B) e ao etanol (30%) (C-D), as quais apresentaram aspecto brilhoso com
os ovos agregados como normalmente se observa nesta espécie de carrapato. (C-D); postura
de fêmeas que foram expostas ao timol na concentração de 20,0 mg/mL as quais apresentaram
aspecto desidratado e os ovos não são mais vistos de forma agregada, diferindo assim do
observado nos grupos controles I e II (E-F).
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Figura 2: (A) Esquema das glândulas tubulares e acessórias que compõem o órgão de Gené.
(B-C) Histologia da glândula tubular, (D) Ultramorfologia da glândula tubular (tg), (E-F)
Histologia da glândula acessória (ac), (G) Ultramorfologia da glândula acessória (ac). bm

˭

basal membrane, lu˭lumen, cl˭cell limit, n=nucleus, ec= canaliculi of extracellular, ic˭
canaliculi of intracellular. Barra: B, C ˭ 50µm; E˭ 10µm; D: 100µm; G: 2mm
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Figura 3 : (A) Ultramorfologia do órgão de Gené de fêmeas de R. sanguineus s.l. (B)
Ultramorfologia das glândulas tubulares: (B) água destilada; (F) etanol 30%; (J) timol 5,0
mg/mL; (N) timol 10,0 mg/mL; (R) timol 20,0 mg/mL. Secções histológicas das glândulas
tubulares: (C) água destilada; (G) etanol 30%; (K) timol 5,0 mg/mL; (O) timol 10,0 mg/mL;
(S) timol 20,0 mg/mL. Ultramorfologia das glândulas acessórias: (D) água destilada; (H)
etanol 30%; (L) timol 5,0 mg/mL; (P) timol 10,0 mg/mL; (T) timol 20,0 mg/mL. Secções
histológicas das glândulas acessórias: (E) água destilada; (I) etanol 30%; (M) timol 5,0
mg/mL; (Q) timol 10,0 mg/mL; (U) timol 20,0 mg/mL. bm ˭ basal membrane, lu ˭ lumen, cl ˭
cell limit, n = nucleus, ec = canaliculi of extracellular. Barra (C, G, K, O, S, E, I, M, N, G, U)
˭10

µm; (A) ˭ 2mm; (B, F, J, N, R, D, H, L, P, T) ˭ 50µm
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3 – DISCUSSÃO

Em pesquisas conduzidas na última década, tem sido reportada a atividade
carrapaticida e repelente do timol sobre diferentes espécies de carrapatos (NOVELINO et al.,
2007a,b; MONTEIRO et al., 2010; DAEMON et al., 2012a; ARAÚJO et al., 2016;
DELMONTE et al., 2017), contudo, com relação a pesquisas com R. sanguineus s.l., a
atividade desse monoterpeno até o momento só tinha sido bem documentada para estágios
imaturos (MONTEIRO et al., 2009; DAEMON et al., 2009; DAEMON et al., 2012a; SENRA
et al., 2013b; ARAÚJO et al., 2016; DELMONTE et al., 2017). Os dados obtidos no presente
trabalho confirmaram que o timol apresenta atividade sobre fêmeas ingurgitadas desse
ixodídeo, ocasionando marcante redução na viabilidade da postura produzida pelas fêmeas
expostas a essa substância. Nesse estudo também são apresentados os primeiros registros da
ação deletéria desse monoterpeno sobre as células das glândulas que compõem o órgão de
Gené de fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l., acrescentando possíveis explicações para
queda da viabilidade da postura.
No bioensaio realizado com fêmeas ingurgitadas, a eficácia foi de 63 e 98% nas duas
maiores concentrações (10,0 e 20,0 mg/mL), respectivamente. Esse resultado está associado
redução da quantidade de ovos produzidos e principalmente, pela queda da viabilidade, sendo
verificado muitos ovos inférteis, com percentual de eclosão de 35 e 5%, nas concentrações de
10,0 e 20,0 mg/mL. Elevada atividade do timol sobre a biologia reprodutiva de fêmeas
ingurgitadas de ixodídeos já tinha sido demonstrada somente para o carrapato R. microplus,
com redução na quantidade e viabilidade dos ovos produzidos, resultando em eficácia
superior a 95% (MONTEIRO et al., 2010; MATOS et al., 2013). Em contraste, em estudo
conduzido por Monteiro et al. (2009), com exposição de R. sanguineus s.l. ao timol nas
concentrações de 10,0; 15,0 e 20,0 mg/mL, o mesmo não foi observado, uma vez que não
ocorreu alteração nos parâmetros biológicos das fêmeas ingurgitadas, e a melhor eficácia foi
de 41% na concentração de 20,0 mg/mL. Tais diferenças possivelmente estão relacionadas ao
solvente utilizado. No presente estudo onde foi observada eficácia máxima de 98%, o timol
foi diluído em etanol 30%, enquanto no estudo conduzido por Monteiro et al. (2009), com
eficácia máxima de 41%, foi utilizado DMSO 1% como solvente. Estudos demonstraram que
a utilização do etanol como solvente potencializa a atividade do timol sobre diferentes
espécies de carrapatos (SCORALIK et al., 2012. DAEMON et al., 2012a; DAEMON et al.,
2012b; SENRA et al., 2013a) e que o timol diluído em etanol 30%, apresenta elevada
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atividade tanto para larvas não ingurgitadas como para fêmeas ingurgitadas de R. microplus
(MATOS et al., 2014).
Ficou aqui demonstrado que os carrapatos expostos as concentrações de 10,0 e 20,0
mg/mL de timol, tiveram redução significativa da taxa de postura e, ainda depositaram ovos
espalhados e com sinais de desidratação, indicando que o princípio ativo poderia estar
interferindo não só no desenvolvimento dos ovários como descrito por Matos et al. (2014b),
mas também sobre os processos de síntese e de liberação de secreção do complexo de
glândulas do órgão de Gené. Essas secreções são liberadas no momento da postura para
recobrir os ovos, para conferir adesão da massa e protege-los contra a perda de água, ação de
microrganismos, bem como da absorção de produtos liberados no meio ambiente, como
acaricidas e pesticidas (BOOTH, 1984).
Este órgão tem sido pouco estudado, considerando a sua grande importância para a
sobrevivência, reprodução e sucesso biológico de carrapatos. Existem poucas informações
sobre a organização celular e tecidual das glândulas que compõem este órgão. Dados da
literatura mostram que o órgão de Gené já foi estudado nas espécies Rhipicephalus microplus,
Dermacentor reticulatus, Hyalomma (Hyalomma) dromedarii, Haemaphysalis longicornis e
Amblyomma sculptum (BOOTH et al., 1984; BOOTH, 1989; SCHOL et al., 2001; EL
SHOURA, 1987; EL SHOURA, 1988; KAKUDA et al., 2011; SANTOS et al., 2018), sendo
contatados valorosas informações a respeito dessa estrutura. Porém, ainda deixam lacunas que
necessitam ser preenchidas para o melhor entendimento de sua função. Assim, este estudo
também teve o objetivo primeiramente esclarecer na espécie R. sanguineus s.l., como seria
constituído e qual seria a organização celular e tecidual, além de demonstrar que o mesmo
também estaria sujeito a sofrer alterações quando as fêmeas fossem expostas a produtos
químicos, mesmo que de origem natural, como é o caso do timol.
Os estudos ultramorfológicos aqui apresentados, por meio do uso de microscopia
eletrônica de varredura (SEM), mostraram que o órgão de Gené de R. sanguineus s.l. tem
morfologia semelhante ao que já foi descrito na literatura para R. microplus, D. reticulatus, H.
(Hyalomma) dromedarii, H. longicornis, (BOOTH et al., 1984; BOOTH, 1989; SCHÖL et al.,
2001; EL SHOURA, 1987; EL SHOURA, 1988; KAKUDA et al., 2011). Os dados reforçam
que esse órgão é formado por um complexo de glândulas com morfologias tubulares e
acinosa, este último tipo observado nas glândulas acessórias que também fazem parte desse
complexo.
Especificamente quanto à morfofisiologia das glândulas acessórias, os estudos são
ainda mais escassos. Booth et al. (1984) foram os primeiros a descrever essas estruturas, ao
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realizarem estudo com fêmeas de R. microplus, evidenciando que as células que compõem as
glândulas acessórias estariam conectadas entre si por meio de um canalículo. Essa estrutura
teria origem intracitoplasmática e se estenderia até a porção extracelular, onde se une com a
porção extracelular de canículos de outras células, formando ducto externo que coleta e
permite que as secreções produzidas sejam incorporadas à secreção final do órgão de Gené. O
presente estudo vem demonstrar pela primeira vez que as células secretoras que compõem as
glândulas acessórias, segundo classificação sugerida por Noirot, Quennedey (1974) pertence à
classe 3, uma vez que possuem um canalículo coletor e modificador da secreção, como já dito
anteriormente, de origem ectodérmica, uma vez que o mesmo seria revestido internamente
(região do lúmen) por cutícula e que seria subdividido em duas porções, uma intra e a outra
extracitoplasmática. Na análise morfológica mais detalhada dessas duas porções verificou-se
que a porção intracitoplasmática apresenta um lúmen de menor calibre quando comparado ao
da extracitoplasmática. Ressalte-se ainda que na porção extracitoplasmática, a cutícula fica
bem evidente no lúmen, e segundo a literatura essa constituição permitiria que a integridade
da secreção fosse preservada até o momento de liberação, uma vez que essa cutícula, por sua
constituição (que confere rigidez devido a presença de quitina), teria potencial de impedir que
a secreção fosse modificada pela ação de agentes externos.
Em relação aos danos causados nas células das glândulas tubulares e das glândulas
acessórias que compõem o órgão de Gené, verificou-se que o timol, nas concentrações de 5,0;
10,0 e 20,0 mg/mL, ocasionou alterações na morfologia, ressaltando-se a ocorrência de
espaços não corados pela eosina, rompimento e deformação dos limites celulares, presença de
núcleos fragmentados, modificações na homogeneidade do citoplasma e invaginação da
membrana basal, danos estes que se intensificaram com o aumento da concentração. Em
estudo conduzido por Matos et al. (2014) sobre o efeito do timol em ovócitos de fêmeas
ingurgitadas de R. sanguineus s.l. foi constatado que esse monoterpeno ocasionou alterações
no formato e tamanho dos ovócitos, invaginações no limite celular e processos de
vacuolizações citoplasmáticas, e também foi verificado aumento na intensificação dos danos
de acordo com o aumento das concentrações. O surgimento de áreas não coradas pela eosina
poderia sugerir a ocorrência de vacúolos devido a exposição ao timol, o que, de acordo com
Denardi et al. (2011), seria uma estratégia que a célula estaria utilizando na tentativa de
reciclar porções do citoplasma e até mesmo de organelas danificadas pelo composto tóxico,
envolvendo-as em vacúolos, a fim de eliminá-las, na tentativa de manter a integridade celular.
Segundo Hinton (1982), o timol é uma substância que interfere nos processos de
permeabilidade celular, visto o mesmo possuir em sua estrutura química um grupo hidroxila
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capaz de aumentar sua afinidade pela água. Desta forma, a observação de células com limites
rompidos estaria corroborando de acordo com essa teoria e, ainda, inferindo que esse
rompimento aumentaria o contato direto do conteúdo citoplasmático com o timol circulante
na hemolinfa. Resultados similares foram observados por Ahmad et al. (2011) em estudos
com Candida albicans expostas ao timol e também ao carvacrol que é um monoterpeno
isômero ao timol.
A presença de núcleos fragmentados poderia ser indicativo de que as células estariam
entrando em processos de morte celular, como necrose e ou apoptose; estas evidências já
foram destacadas em estudos sobre as glândulas salivares, ovários e singânglio de carrapatos
expostos a compostos como permetrina, deltametrina e outros compostos de origem vegetal
como Azadirachta indica (neem) e o óleo de Carapa guaianesis Aubl (Andiroba)
(ZHIVOTOVSKY, ORRENIUS, 2011; ARNOSTI et al., 2011a,b; NODARI et al., 2011;
NODARI et al., 2012a, b; ROMA et al., 2013; REMÉDIO et al., 2014; ROMA et al., 2015;
PEREIRA et al., 2017 ).
Foram observadas dobras na membrana basal das glândulas tubulares, resultado
similar ao observado na membrana basal do intestino de Amblyomma sculptum (publicadi
como A.canjennense) como uma resposta imune a anticorpos presente em coelhos já expostos
anteriormente a infestações por esta espécie (CAPERUCCI, CAMARGO-MATHIAS,
BECHARA, 2010).
Em larvas de Aedes aegypti expostas ao extrato de etanólico de Magonia pubescens
foram observadas várias dobras das membranas celulares do mesêntero, e os autores destacam
que esta e outras alterações podem fazer parte de um grupo comum de alterações causadas por
intoxicação celular, que no caso do presente estudo, seria devido à exposição ao timol, no
entanto, dados referentes à toxicidade de compostos nas células das glândulas do órgão de
Gené são escassos (ARRUDA et al., 2008). Booth et al. (1986) já haviam relatado que a
síntese de cera pelas células do órgão de Gené de fêmeas ingurgitadas de R. microplus seria
afetada pela exposição ao composto extraído de planta conhecido como precocene (6,7dimetoxi-2-2-dimetil-3-cromeno), visto que as fêmeas produziram ovos que se tonaram
inviáveis, e as larvas não conseguiram eclodir devido a ausência da cobertura da secreção
produzida pelo órgão de Gené.
Outro fator que poderia explicar a postura desidratada e presença de ovos
desagregados seria a interferência do timol no processo de oxidação das secreções produzidas
pelo órgão de Gené. Em estudo com fêmeas ingurgitadas de R. microplus, foi observado que
essas secreções sofrem oxidação, tornando-se menos insaturadas e mais viscosas, permitindo
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que os ovos fiquem aderidos, formando uma massa única (Boot et al., 1984). Os dados aqui
obtidos permitiram inferir que essa etapa de oxidação poderia ter sido alterada ou
interrompida pela ação do timol, e tal hipótese é suportada pelos dados encontrados por Lee
(2005). Esses autores verificaram que o timol possui capacidade de inibir a oxidação de forma
similar à ação dos antioxidantes como di-terc-butil, metil fenol, hidroxitolueno butilado
(BHT) e α-tocoferol.
Finalmente, concluímos que o timol tem atividade carrapaticida sobre fêmeas de R.
sanguineus s.l., e um dos motivos para redução na viabilidade dos ovos é a ação desse
monoterpeno sobre as células que fazem parte do complexo órgão de Gené (tubulares e
acionosas).
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CAPÍTULO 3

TÍTULO: Avaliação das alterações ultraestruturais e bioquímicas causadas pelo timol
sobre as células do órgão de Gené de fêmeas de Rhipicephalus sanguineus sensu
lato (Acari: Ixodidae) a ele expostas.
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RESUMO

O órgão de Gené é um conjunto de glândulas de grande importância para a reprodução dos
carrapatos, porém pouco se sabe sobre sua morfologia e funcionamento, assim como são
escassos os conhecimentos acerca da ação dos acaricidas sobre as células que o compõem. Na
busca por novas estratégias de controle para esses ectoparasitas, o timol, um monoterpeno
encontrado nas plantas da família Lamiancea, já teve sua ação acaricida comprovada. Sendo
assim, o objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a ação deste monoterpeno sobre as
células das glândulas tubulares do órgão de Gené, bem como avaliar a atividade das enzimas
glutationa - S - transferase (GST) e caspase 3 presentes nos extratos deste mesmo órgão. Para
tanto, foram estabelecidos cinco grupos de estudo, sendo: I (água destilada), II (etanol 30%),
III (timol 5,0 mg/mL), IV (timol 10,0 mg/mL) e V (timol 20,0 mg/mL). A exposição das
fêmeas deu-se pelo método de imersão para posterior manutenção em câmara climatizada (27
± 1 ° C; UR 80 ± 10%) durante 5 dias. Os órgãos de Gené foram retirados para Microscopia
Eletrônica de Transmissão (MET). Para quantificação da atividade enzimática, foram
preparados extratos dos órgãos de Gené para leitura em espectofometro. Os resultados
ultraestruturais demonstraram que as células das glândulas tubulares das fêmeas dos grupos I,
II e III (5,0 mg/mL) tiveram sua morfologia preservada, semelhante ao relatado na literatura
para outras espécies. Ao contrário, nas fêmeas expostas às concentrações de 10,0 e 20,0
mg/mL as células dos órgãos de Gené apresentaram núcleos fragmentados e muitos com
envoltório

rompido,

citoplasma com

extensa vacuolização,

labirinto

membranoso

completamente desorganizado e perda da aderência entre as células devido à desestruturação
das especializações das membranas laterais. A análise enzimática mostrou que a GST e a
caspase 3 apresentaram maior atividade no grupo exposto a 20,0 mg/mL de timol.

Palavras-chaves: Órgão de Gené, estresse oxidativo, timol.

1- INTRODUÇÃO

Para os Arthropodas a oviposição é um momento de grande importância, visto este
processo ser fundamental também para a manutenção e a proliferação dos carrapatos em
geral. Cabe ressaltar que é também neste momento, que a fêmea encontra-se em situação de
extrema vulnerabilidade, devido à sua exposição às condições adversas do meio ambiente,
como às variações da umidade, temperatura, presença de predadores e exposição aos resíduos
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deixados pela aplicação dos pesticidas, e que ficam disponíveis no meio ambiente. Diante
disso, o cuidado que a fêmea dispensa com os ovos que ela coloca no solo é fundamental para
o sucesso reprodutivo da espécie (BOOTH, 1989; 1986; KAKUDA et al., 2011; SANTOS et
al., 2018).
As fêmeas dos carrapatos, até o presente momento, são as únicas dentre os
Arthropodas que possuem o órgão de Gené, um conjunto de glândulas acinosas e tubulares
que é especializado em sintetizar e liberar, substâncias com alto teor lipídico e que quando
depositadas sobre os ovos (no solo) têm a finalidade de protegê-los contra as adversidades
ambientais (dessecação, predação, contaminação por patógenos), além de ser importante
como reguladora entre o meio interno e externo dos ovos (BOOTH et al., 1986; 1989;
KAKUDA et al., 2011, SANTOS et al., 2018).
Atualmente os estudos que têm sido desenvolvidos têm enfocado na ação de
substâncias acaricidas que são utilizadas especificamente para controlar os carrapatos de
importância econômica, incluindo aqueles de importância médico veterinária. Poucos ainda
são os estudos que buscam respostas que elucidem quais são os danos que ocorrem nos órgãos
e sistemas internos destes ectoparasitas, tais como nos ovários, no sistema nervoso e nas
glândulas salivares e, mais reduzidos ainda são aqueles que tratam de entender qual é o efeito
destas substâncias sobre o órgão de Gené (OLIVEIRA et al., 2017; PEREIRA et al., 2017;
NODARI et al., 2011). Tem-se ainda que levar em consideração os diversos fatores que
envolvem a seleção de populações de carrapatos resistentes aos acaricidas, os quais são
geralmente químicos sintéticos amplamente comercializados no mercado veterinário em geral,
e o seus resíduos têm um forte e negativo impacto ambiental, uma vez que provocam a
contaminação (toxicidade) de organismos não alvos, incluindo-se aqui os humanos. Esses
fatos têm estimulado a busca por alternativas para controlar os carrapatos, que sejam
eficientes e ao mesmo tempo sustentáveis (GEORGE, 2014; ARAÚJO et al., 2016;
ROSADO-AGUILAR et al., 2017).
A espécie Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae) vem sendo
atualmente muito estudada, visto a mesma atuar como vetor de patógenos como a Ehrlichia
canis, Babesia vogeli, Hepatozoon canis e Rickettsia rickettsii (esta última, bactéria causadora
da febre maculosa (WOLDEHIWET, RISTIC, 1993; DANTAS-TORRES, DOMENICO,
2015). Esta espécie tem como seu hospedeiro preferencial o cão doméstico, o que aproxima
este ectoparasita dos seres humanos, visto estes animais serem participantes das famílias ou
mesmo quando eles tem a função de cães de guia. Cabe lembrar que a ocupação do mesmo
ambiente por cães (infestados) e por seres humanos aumenta o risco de parasitismo acidental
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por carrapatos e consequente a contaminação das pessoas pelos patógenos que eles carregam
(WOLDEHIWET, RISTIC, 1993; LESS, BOWMAN, 2007; COSTA et al., 2011, 2012;
NAVA et al., 2014; GEORGE et al., 2014; DANTAS-TORRES, DOMENICO, 2015) .
Neste contexto, o timol, um monoterpeno extraído de plantas das famílias Lamiaceae,
Verbenacea, já teve confirmada sua ação acaricida para R. sanguineus s.l., porém, pouco
ainda se sabe sobre como ele age sobre as células e tecidos dos carrapatos MENDES et al.,
2011; DAEMON et al., 2012a,b; SENRA et al., 2013a,b; NOVATO et al., 2015; ARAÚJO et
al., 2016; DELMONTE et al., 2017). Segundo estudos de Matos et al. (2014b) este princípio
ativo em doses subletais teria potencial de causar danos aos ovócitos de fêmeas ingurgitadas
desta espécie, representados pelo surgimento de vacúolos citoplasmáticos, deformações no
limites celulares e danos na deposição do cório (membrana protetora do ovócito). Além disso,
também são escassas as informações que mostrem as alterações enzimáticas e bioquímicas
que o timol poderia desencadear nos carrapatos expostos a esse composto, informações estas
que seriam de grande utilidade na busca por alternativas de controle eficiente, uma vez que,
de acordo com a literatura, umas das principais estratégias de defesa desenvolvidas por estes
artrópodes contra a ação de acaricidas seria a ativação de enzimas atuantes contra o estresse
oxidativo (DANDAPAT et al., 2003; FREITAS et al., 2007).
Assim, diante dessas informações o presente trabalho teve como objetivo avaliar quais
seriam os danos ultraestruturais, além de identificar bioquimicamente a ocorrência de
alterações nos níveis de atividade das enzimas Glutationa-S-Transferase (GSTs) e da caspase
nas células das glândulas tubulares do órgão de Gené, frente à exposição de fêmeas
ingurgitadas de R. sanguineus s.l. ao timol em diferentes concentrações.

2 - MATERIAL E MÉTODOS
Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animal –
CEUA da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Rio Claro –
SP, protocolo nº 005094-2/2.

2.1 Obtenção das fêmeas de R. sanguineus s.l.

Para a manutenção da colônia os espécimes foram gentilmente cedidos pelo
Laboratório de Artrópodes Parasitos da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, Brasil.
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Em seguida para a alimentação dos espécimes foram utilizados coelhos da Linhagem
Genética Botucatu pesando em media de 3,0 a 3,5 kg os quais ficaram alocados em sala de
experimentação no biotério do Departamento de Biologia no Instituto de Biociências de Rio
Claro, UNESP, Rio Claro, São Paulo, Brasil e foram infestados conforme descrito por
Bechara et al. (1995),
Para obtenção das fêmeas totalmente ingurgitadas, foram utilizados três coelhos da
Linhagem Genética Botucatu pesando em média de 3,0 a 3,5 kg, sendo assim, os mesmo
foram infestados conforme descrito por Bechara et al. (1995) por 25 machos e 50 fêmeas cada
um. Os carrapatos foram alocados no interior de cada câmara de alimentação em cada um dos
coelhos, sendo que estas foram divididas em quadrantes por meio de marcação com caneta de
retroprojetor para permitir a observação da área de fixação das fêmeas no dorso dos
hospedeiros. Oito horas após a liberação dos carrapatos no interior da câmara foi realizada a
primeira observação da área de fixação das fêmeas, e as observações posteriores foram
realizadas a cada três horas começando às 8 da manhã de cada dia e estendendo-se até às 19
horas, esse processo foi repetido até as fêmeas até o total ingurgitamento e desprendimento
das fêmeas do dorso dos hospedeiros.

2.2 Preparação das soluções de timol nas concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL

Cristais de timol foram obtidos da empresa Sigma Aldrich, com pureza de 99,9%. As
concentrações preparadas para o desenvolvimentos deste estudo foram 5,0; 10,0 e 20,0
mg/mL, e o método de solubilização do timol foi feito de acordo com Matos et al. (2014a,b),
em que o timol foi diluído em etanol 30% (etanol e água v/v).

2.3 Bioensaio - Teste de imersão das fêmeas de R. sanguineus s.l.

Conforme já exposto, para a realização do experimento utilizou-se o protocolo de
imersão de fêmeas proposto por Drummond et al. (1973), o qual foi modificado em relação ao
tempo de exposição que passou a ser de cinco minutos, conforme convencionado em
Workshop de Acarologia realizado na Embrapa Gado de Leite em 1997 em Juiz de Fora-MG
de acordo com Leite (1997) apud Júnior, Oliveira (2005).
Para tanto, fêmeas totalmente ingurgitadas foram divididas em cinco grupos
(20/grupo), sendo 10 destinadas às avaliações morfológicas e as outras 10 aos ensaios
enzimáticos. As fêmeas de cada grupo foram imersas por cinco minutos nas soluções de
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timol: 5,0; 1.0 e 20,0 mg/mL (cada concentração ˭ um tratamento). Nos dois grupos controle,
foram imersas em água destilada e em etanol 30% (v/v). Após a imersão, foram colocadas por
três minutos sobre folhas de papel toalha para retirada do excesso do líquido. Em seguida
foram individualmente transferidas para placas de Petri (5,5 X 1,3 cm) devidamente
identificadas para serem mantidas em câmara climatizada Eletrolab El 202 BOD (Biological
Oxygen Demand) a 27±1°C e UR 80±10% por cinco dias. Os grupos controle foram
colocados em câmaras diferentes daquela utilizada para os expostos ao timol evitando
possíveis interferências devido a sua volatilidade.

2.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão do órgão de Gené

As fêmeas expostas ao timol nas concentrações 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL e também aos
grupos controles água e etanol 30%, foram anestesiadas a frio em freezer a -4ºC por trinta
segundos (choque térmico) e colocadas em placas de Petri e dissecadas para retirada dos
órgãos de Gené sob estereomicroscópio e com auxílio de pinças e micro-tesouras. Na
sequencia foram fixados em glutaraldeído 2,5% à temperatura ambiente, por 2 semanas.
Após, todo o material passou por 2 lavagens de 15 minutos cada, em solução tampão
de cacodilato de sódio à 0.1M, e foi pós-fixado em tetróxido de ósmio 1% por 2 horas. Foram
realizadas 2 lavagens com cacodilato de sódio a 0.1M por 15 minutos cada. Os órgãos de
Gené passaram por um banho de álcool 10% durante 15 minutos sendo, posteriormente,
contrastados em acetado de uranila a 2% mais etanol a 10% durante 2 horas. Posteriormente
realizou-se a desidratação em série crescente de banhos em acetona 50%, 70%, 90%, 95% por
10 minutos, e por último em acetona 100% sendo este último banho repetido por duas vezes e
com duração de 15 minutos cada. Depois, o material foi submetido à mistura de acetona e
resina na proporção de 1:1 onde permaneceu por 12 horas. Finalmente, os órgãos de Gené
foram incluídos em resina Epon Araldite pura com catalisador e colocados em estufa à 60°C
por 24 horas. Todo o material foi seccionado a 3 µm em ultra micrótomo e as secções
ultrafinas, foram coletadas em grades de cobre para depois serem contrastadas com acetato de
uranila e citrato de chumbo durante 20 e 12 minutos, respectivamente. As grades contendo as
secções foram examinadas e fotografadas em Microscópio Eletrônico de Transmissão modelo
JEM 1011, JEOL, alocado no Laboratório de Microscopia Eletrônica/NAP, no Departamento
de Fitopatologia e Nematologia na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq) ,
Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, SP, Brasil.
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2.5 Ensaios enzimáticos

As fêmeas de todos os grupos foram previamente anestesiadas por choque térmico e
colocadas em placas de Petri contendo tampão fosfato salino (Phosphate-Buffered Saline
(PBS)) (100 mM e 7.6 pH) gelado. Sob estereomicroscópio os órgãos de Gené foram retirados
com auxílio de pinças e micro-tesouras e congelados em eppendorfs contendo 1,5 mL do
mesmo tampão utilizado para dissecar.
Para as análises bioquímicas os órgãos de Gené das fêmeas totalmente ingurgitadas
forão maceradas em eppendorf contendo tampão fosfato salino (Phosphate-Buffered Saline
(PBS) (100 mM e 7.6pH) com o auxílio de um pistilo autoclavado, logo após o extrato dos
órgãos obtido com maceração foi centrifugado em 12.000 rpm por 15 minutos em centrífuga
refrigerada a 4ºC. Em seguida o sobrenadante foi transferido para outro eppendorf e o pelete
foi descartado.
As concentrações das proteínas dos extratos dos órgãos de Gené dos diferentes grupos
foram medidas pelo método de Bradford (Bradford, 1976) com albumina de soro fetal bovino
como padrão. Cada ensaio foi realizado em duplicata e os resultados foram expressos como a
média calculada e desvio padrão.

2,5.1 Glutationa -S-Transferase (GST)

A atividade da GST nos extratos de órgãos de Gené foi medida conforme protocolo de
Habig et al. (1974), utilizando 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB) (Sigma) como substrato.
Um mix reacional com volume final de 100 μL resultou de: 10µL de CDNB (50 mM) diluído
em metanol, 10µL de glutationa (5 mM diluída em 1 mL de água melique), 09 μL de extrato
de órgão de Gené diluído em tampão Tris-HCl (100 mM pH 7,5), acrescido de mais 71µL
de tampão Tris-HCl (100 mM, pH 7,5).
Os testes deram-se em placa de 96 poços, com leitura em espectrômetro de massa a
340nm (leituras a 5 cada segundos) em 15 minutos, de acordo com Da Silva Vaz et al.
(2004a,b). O tampão sem enzima foi utilizado como controle negativo. A concentração do
produto formado foi calculada usando o coeficiente de extinção de 0,28 mM-1 cm-1 para S(2,4-dinitrofenilglutationa) (WIDERSTEN, MANNERVIK, 1995).
2,5.2 Caspase 3
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Como a atividade da caspase-3 é característica da apoptose, utilizou-se o sistema
colorimétrico de ensaio CaspAceTM (Promega), segundo instruções do fabricante. Extratos
de órgão de Gené foram preparados em tampão fosfato salino (Phosphate-Buffered Saline
(PBS)) gelado, centrifugados e ressuspensos em tampão de lise celular. A lise deu-se por
congelamento e descongelamento. As células que foram oriundas do extrato do órgão de Gené
após a lise celular, foram incubadas em gelo por 15 min e centrifugadas a 15,000 rpm por 20
min a 4ºC. Após a centrifugação, a fração sobrenadante foi coletada.
Para a leitura em espectrômetro 100µL de cada grupo experimental foi alocado em um
poço da placa utilizada para leitura, sendo esta constituída por 96 poços. O grupo referente à
leitura do branco foi constituído apenas por tampão específico do kit, ou seja, sem nenhum
extrato celular.
Dois microlitros do substrato DEVD-pNA (N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-p-nitroanilida)
(10 mM) foram adicionados em cada um dos poços. A placa foi coberta por plástico filme e
incubada a 20ºC durante 18h. A observação da cor foi monitorada por absorbância em 405
nm. A atividade específica da caspase-3 foi calculada como uma unidade enzimática por pmol
(pNA libertado/hora /mg de proteína).

3 - RESULTADOS

3.1 Glândulas tubulares - Grupos controles I (água destilada) e controles II (etanol 30%)

No presente trabalho a aplicação das técnicas ultraestruturais nas glândulas tubulares
que compõem o órgão de Gené de fêmeas totalmente ingurgitadas de carrapatos
Rhipicephalus sanguineus s.l., distribuídas nos grupos controle I (água destilada) (Fig. 1A-C)
e II (etanol 30%) (Fig. 1D-F), demonstrou que as mesmas são formadas por células
prismáticas, as quais tem todas as características de células sintetizadoras e liberadoras de
secreção. Como a glândula tubular não possui reservatório, toda a secreção produzida já é
imediatamente liberada para o lumen da glândula para na sequencia ser utilizada.
Morfologicamente as células que compõem essas glândulas, além de cilíndricas são
mononucleadas, com núcleos variando sua forma de arredondados a ovalados e,
preferencialmente ocupando a região basal da célula. Foram observadas extensas regiões de
eucromatina, indicativo de células que estão ativas metabolicamente (Fig. 1A, C, D, E, F)
Na região basal destas células, ou seja, aquela que está em contato direto com a lâmina
basal, observou-se a presença de um extenso labirinto membranoso, representado por regiões
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onde a membrana plasmática juntamente com a lâmina basal sofrem invaginações, para o
interior da célula e, ainda, nos espaços entre essas invaginações (também denominados de
lojas) pode-se observar a presença de muitas mitocôndrias com formas e tamanhos também
variados, porém, preferencialmente, alongadas (Fig. 1C, E, F).
No citoplasma foram observadas várias organelas, dentre essas novamente as
mitocôndrias, também com tamanhos e formas variados, porém, nesse caso específico com
forte eletrondensidade. Detectou-se ainda a presença de estruturas arredondadas contendo
secreção no seu interior e distribuídas heterogeneamente por todo o citoplasma (Fig. 1A-F).

3.2 Tratamentos - Grupo V (timol 5,0 mg/mL), VI (timol 10,0 mg/mL) e VII (exposto ao
timol 20,0 mg/mL)

As glândulas tubulares das fêmeas expostas ao timol 5,0 mg/mL, Grupo III tiveram
suas características morfológicas semelhantes àquelas dos grupos controle I (água destilada) e
II (etanol 30%) (Fig. 1G-I). Especificamente nas células das glândulas das fêmeas do Grupo
IV (Timol 10,0 mg/mL) a maioria dos núcleos tiveram seu envoltório rompido e, em alguns
casos, fragmentados (Fig. 1K). Além disso, nos Grupos IV (Timol 10,0 mg/mL) (Fig. 1J-L) e
V (Timol 20,0 mg/mL) (Fig.: 1M-O), observou-se o citoplasma mostrou extensas áreas de
vacuolização e de desorganização. Ficou ainda evidente o desaparecimento das invaginações
membranosas, tanto do labirinto basal quanto das membranas laterais, o que implicou na
perda da aderência entre as células (Fig.: 1M-O).

3.3 Atividade enzimática

As concentrações de proteínas dos extratos obtidos a partir dos órgãos de Gené dos
diferentes grupos aqui analisados foram detectadas pelo método de Bradford (Bradford, 1976)
utilizando-se a albumina de soro fetal bovino como padrão. Os resultados foram os seguintes:
Grupo Controle I (água destilada) ˭ 7,03µL; Grupo Controle II (etanol 30%) ˭ 7,93µL; Grupo
III (timol 5,0 mg/mL)

˭

8,79µL;

(20,0mg/mL) ˭ 13,13µL (Tabela 1).
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TABELA 01 - Concentrações de proteínas dos extratos obtidos a partir dos órgãos de Gené
das fêmeas de Rhipicephalus sanguineus s. l expostas à água, ao etanol 30% e ao timol nas
concentrações de 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL quantificados pelo método de Bradford (Bradford,
1976).

Grupos

µL

Controle – água destilada

7,03

Controle – Etanol 30% (v/v)

7,93

Timol 5,0 mg/mL

8,79

Timol 10,0 mg/mL

5,68

Timol 20,0 mg/mL

13,13

Foram realizados também ensaios de atividade enzimática especificamente para
detectar as enzimas glutationa-S-transferase (GST) e caspase 3 cujos resultados podem ser
visualizados nos gráficos 1 e 2.
Com relação à enzima GST, o presente estudo mostrou que os índices de atividade nos
Grupos I (controle água), II (etanol 30%), III (5,0 mg/mL) e IV (10,0 mg/mL) foram
estatisticamente semelhantes, porém, todos os anteriores diferiram estatisticamente do Grupo
V (20,0 mg/mL), onde foi observado o maior índice de atividade enzimática (Gráfico 1).
A analise da caspase 3 foi realizada

em todos grupos e os menores índices de

atividade foram detectados nos III (5,0 mg/mL) e IV (10,0 mg/mL), ao passo que o maior
índice foi observado no V (Gráfico 2).
Na tabela 2 encontra-se detalhado o resultado da quantificação da atividade enzimática
em todos os grupos aqui estudados.
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Gráfico 1: Representação gráfica da atividade da enzima GST em extratos de órgão de Gené
de fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l. expostas a água, ao etanol 30% e ao timol nas
concentrações de 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL. As colunas que representam as médias que estão
identificadas com as mesmas letras, ab, não diferem estatisticamente ao nível de significância
de 5%, sendo estas referentes aos grupos expostos ao etanol 30% e ao timol 10,0 mg/mL. As
colunas que representam as médias identificadas com as letras, a, b, c, diferem
estatisticamente ao nível de significância de 5% quando comparadas entre si.

Renata da Silva Matos

Capítulo 3

108

Gráfico 2: Representação gráfica da atividade da enzima Caspase 3 em extratos de órgão de
Gené de fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l. expostas água, etanol 30% e ao timol nas
concentrações de 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL de timol.
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TABELA 02 - Atividade enzimática de Glutattiona-S-Transferase (GST) e da Caspase 3 nos
extratos de órgão de Gené de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus sanguineus (s.l.).
expostas à água, ao etanol 30% e ao timol nas concentrações de 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL
GST
µmol/min/mg

Caspase 3
pNAliberated/hour/mgprotein

Controle – água destilada

1,01±0,51a

56,87±56.25

Controle – Etanol 30% (v/v)

1,35 ±0,06ab

115.4±85,83

Timol 5,0 mg/mL

1,75±0,03b

11,25±8.42

Timol 10,0 mg/mL

1,10±0,42ab

10.62±31.64

Timol 20,0 mg/mL

2,74±0,16c

235.5±148.1

*As médias que estão identificadas com as mesmas letras não diferem estatisticamente ao
nível de significância de 5%, (grupos expostos ao etanol 30% e ao timol 10,0 mg/mL). As
colunas com as médias identificadas com as letras, a, b, c, diferem estatisticamente ao nível
de significância de 5% quando comparadas entre si.
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FIGURA 1: Esquema de uma célula da glândula tubular do órgão de Gené de uma fêmea
ingurgitadas de Rhipicephalus sanguineus s.l.. Microscópia Eletrônica de Transmissão do
órgão de Gené de fêmeas totalmente ingurgitadas de Rhipicephalus sanguineus s. l. expostas:
água (A-C), etanol 30% (D-F) e ao timol nas concentrações de 5,0 mg/mL (G-I), 10,0 mg/mL
(J-L) e 20,0 mg/mL (M-O). nu ˭ nucleolos; n ˭ núcleos; il ˭ invaginações da membrana lateral;
lb ˭ labirinto basal; va ˭ vacúolos; m ˭ mitocondria; ci ˭ citoplasma.
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4 - DISCUSSSÃO

As glândulas tubulares de fêmeas totalmente ingurgitadas da espécie R. sanguineus s.l.
aqui estudadas estão revestidas internamente por um epitélio cilíndrico, o qual está formado
por células prismáticas unidas lateralmente por especializações de membrana, estas são
células que apresentam características morfológicas de células sintetizadoras e liberadoras de
secreção (JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2013). Booth, Beadle, Hart (1986) e Booth (1989) já
havia descrito as glândulas tubulares da espécie R. (Boophilus) microplus e salientou que a
função das mesmas seria a de sintetizar secreções de origens lipídica e proteica as quais
seriam depositadas sobre os ovos colocados no solo no momento da postura, mantendo-os
unidos e ainda protegidos contra a perda de água, ação de microrganismos, bem como da
absorção de produtos liberados no meio ambiente, como acaricidas e pesticidas.
Corroborando essas informações, no presente trabalho observou-se também, no citoplasma
das células das glândulas tubulares do órgão de Gené de R. sanguineus s.l., a presença de
gotículas de lipídeos eletronlúcidas e grânulos protéicos com forte eletrondensidade.
Em relação aos grupos controle I (exposto a água), II (exposto ao etanol 30%) e III
(exposição ao timol 5,0 mg/mL), verificou-se que todas as características morfológicas das
células deste órgão foram preservadas, ao contrário do que foi observado no grupo IV, onde
as fêmeas, expostas a 10,0 mg/mL apresentaram os envoltórios nucleares rompidos e, em
alguns casos, em processo de fragmentação. A presença de núcleos fragmentados pode ser
interpretada como um indicativo de que as células glandulares estariam entrando em processo
de morte, assim como já observado em outros estudos desenvolvidos por Arnosti et al.,
(2011a); Nodari et al., (2011); Nodari et al.,(2012a,b); ROMA et al., (2013); Remédio et al.,
(2014); Roma et al., (2015); Pereira et al., (2017) quando expuseram fêmeas de R. sanguineus
s.l. e obtiveram resultados que demonstraram danos similares nas glândulas salivares, ovários
e singânglio de carrapatos expostos a químicos sintéticos como a permetrina, deltametrina,
bem como a químicos de origem natural, como Azadirachta indica (neem) e óleo de andiroba
(Carapa guaianesis) (ZHIVOTOVSKY, ORRENIUS, 2011).
Ainda no presente estudo, verificou-se que as fêmeas expostas às maiores
concentrações (10,0 e 20,0 mg/mL) de timol tiveram as

células do órgão de Gené

apresentando intensa vacuolização e desorganização citoplasmática, além de danos nas
membranas (basal e laterais), representados pela perda da aderência entre as células, muito
provavelmente devido à desestruturação das especializações das membranas laterais e das
invaginações do labirinto basal. Segundo a literatura, o surgimento de vacúolos e áreas
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desorganizadas no citoplasma de células expostas a produtos químicos, no caso, ao timol,
poderiam indicar uma tentativa destas de reciclar ou mesmo eliminar organelas ou porções do
citoplasma que estivessem danificadas, corroborando resultados obtidos em outros trabalhos
desenvolvidos por outros autores e que mostraram a toxicidade de químicos como fipronil e
dos ésteres do óleo de rícino sobre ovócitos de fêmeas desta mesma espécie (JUNQUEIRA,
CARNEIRO, 2013; OLIVEIRA et al., 2009).
Com relação à observação de intensa desorganização citoplasmática, quando se faz a
exposição de carrapatos aos produtos químicos, esta também foi observada por Remédio et al.
(2014) que expuseram fêmeas semi-ingurgitadas dessa mesma espécie à Azadiractina indica
A. Juss (nem). Esses autores relataram que os ovócitos produzidos por essas fêmeas
apresentaram também extensa vacuolização, ou seja, com áreas completamente elétronlúcidas. Outros autores também obtiveram resultados semelhantes quando da exposição dessa
mesma espécie ao fipronil (OLIVEIRA et al. 2009), permetrina (ROMA et al. 2010b) e a A.
indica A. Juss (neem) (DENARDI et al. 2012).
Na região basal das células das glândulas tubulares, ficou evidente a presença de um
extenso labirinto membranoso formado por invaginações da membrana plasmática juntamente
com a lâmina basal. Nas fêmeas expostas ao timol ficou evidente que ocorre uma
desorganização desta região com a diminuição ou mesmo o desaparecimento dessas
invaginações. Essa alteração morfológica traz sérios prejuízos para a célula, visto que nos
espaços deixados entre as invaginações (lojas) são abrigadas várias mitocôndrias as quais
permitem que essas células realizem transporte ativo (JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2013).
Com o objetivo de se entender melhor a ação do timol nas fêmeas de carrapatos a ele
expostas, bem como quais seriam as reações bioquímicas que ocorreriam juntamente, foram
quantificados os níveis de atividade da enzima GST, diretamente ligada aos mecanismos de
defesa contra o estresse oxidativo. Além desta foi também avaliado o papel da enzima caspase
3, que tem papel fundamental nos mecanismos relacionados a morte celular. Nessa direção foi
demonstrado no presente trabalho que os maiores índices de atividade da GST foram
encontrados nas fêmeas do Grupo V (20,0 mg/mL), resultados estes que permitiram inferir
que o timol poderia está interferindo nos processos de defesa contra o estresse oxidativo. De
acordo com a literatura, uma das principais funções desta enzima seria a de detoxificar
substâncias endógenas e exógenas e assim, os altos níveis de atividade enzimática aqui
encontrados poderiam estar indicando que essa seria uma reação contra a presença do timol
no sistema. Esses dados foram corroborados por aqueles encontrados também por Rosa-deLima et al. (2002).
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Ainda com relação a participação das GSTs nos mecanismos de detoxificação dos
acaricidas, foram realizados

estudos que utilizaram como modelos

as espécies H.

longicornis, R. appendiculatus e R. (Boophilus) microplus, os quais demonstraram que estas
quando expostas aos químicos etion, deltametrina, diazinona, amitraz, clorpirifos, DDT,
cipermetrina, ivermectina e flumetrina tiveram diminuição nos índices de atividade desta
enzima (DA SILVA VAZ-JR et al., 2004a,b). Ao contrário, quando se fez a exposição de R.
(Boophilus) microplus ao acaricida coumafos a enzima GST foi ativada (DA SILVA VAZ-JR
et al., 2004). De acordo com Rufingier et al. (1999) altos níveis de expressão de GST dar-seiam devido à resistência dos organismos a exposição a diferentes químicos. Especificamente
no órgão de Gené, ainda pouco se sabe sobre qual o exato papel das enzimas que são
responsáveis pelo combate ao estresse oxidativo neste órgão, provavelmente estejam
envolvidas com o controle do processo de oxidação da secreção que seria produzida no órgão,
uma vez que, durante o processo de síntese a cera precisaria sofrer transformações, para
adquirir características que diminuiriam sua instauração e a tornariam mais viscosa, o que
ajudaria a manter os ovos juntos (massa de ovos) (BOOT, BEADLE, RICHARD, 1984).
Estudos que foram previamente realizados e trataram de entender o potencial acaricida
do timol, mostraram que fêmeas de R. sanguineus s.l. quando expostas a concentração de 20,0
mg/mL deste princípio ativo, colocariam ovos que teriam sua superfície enrugada, muito
provavelmente devido à desidratação sofrida pelos mesmos, em virtude de um mal
funcionamento das glândulas tubulares, produtoras de secreção, constituintes do órgão de
Gené (MATOS et al., 2018 dados não publicados).
O estudo da enzima caspase 3, também aqui desenvolvido mostrou que os maiores
índices de atividade foram observados nas fêmeas expostas no grupo V (20,0 mg/mL de
timol). Esses dados sugeriram que os danos morfológicos nas células das glândulas tubulares
poderiam ser devido à ativação do mecanismo de apoptose, visto ser esse o principal papel
das caspases, as quais atuam na eliminação de células ou parte das células que estejam
danificadas (BELL, MEGENEY, 2017). Os trabalhos desenvolvidos por Boot, Beadle,
Richard (1984) já haviam postulado que

o órgão de Gené possuiria uma alta taxa de

renovação celular, o que infere que também ele possuiria uma alta taxa de morte de células
que em determinados momentos deveriam ser repostas.
Dessa forma, este estudo aqui desenvolvido trouxe informações importantes que
sinalizaram que o timol pode ser considerado como um acaricida, em um futuro próximo,
visto que em testes de laboratório o mesmo mostrou ter potencial para alterar a morfologia e a
fisiologia das células das glândulas tubulares do orgão de Gené, importante nos processos de
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postura e manutenção de um ambiente adequado para o desenvolvimento dos ovos e,
consequentemente, para a geração dos futuros indivíduos da espécie de carrapatos da espécie
R. sanguineus s.l.
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ingurgitadas

de Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae) quando expostas ao timol em
diferentes concentrações.
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RESUMO
Substâncias extraídas de plantas estão sendo cada vez mais estudadas com intuito de se
encontrar novas moléculas com ação acaricida. Os resultados já apontaram para o timol, um
monoterperno extraído de plantas da família Lamiacea o qual mostrou potencial para
controlar diversas espécies e estágios de carrapatos. Apesar disso, pouco ainda se conhece a
respeito do modo de ação desse químico natural sobre as células e tecidos dos carrapatos,
inclusive da espécie Rhipicephalus sanguineus sensu lato. Além disso, também não foram
elucidadas quais são e como ocorrem as alterações enzimáticas desencadeadas por este
princípio ativo no sistema dos ectoparasitas. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi o de
avaliar quais as alterações que ocorreriam em níveis ultraestruturais e de atividade enzimática
da superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa - s -transferase (GST) e caspase
3, provocadas pelo timol nas fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l.. Para tanto, foram
estabelecidos cinco grupos de estudo, sendo: I (água destilada), II (etanol 30%), III (timol 5,0
mg/mL), IV (timol 10,0 mg/mL) e V (timol 20,0 mg/mL). A exposição foi pelo método de
imersão com posterior colocação das mesmas em câmara climatizada (27 ± 1 ° C; UR 80 ±
10%) durante 5 dias para aplicação das diversas técnicas. Os resultados ultraestruturais
revelaram que os ovócitos das fêmeas dos grupos controle I e II tiveram suas características
morfológicas preservadas, ao contrário daqueles das fêmeas expostas às diferentes
concentrações de timol. O timol nas concentrações de 5,0 e 10,0 mg/mL provocaram nos
ovócitos I, II e III extensas regiões vacuolizadas no citoplasma e invaginações na membrana
plasmática. Naqueles das fêmeas expostas à concentração de 20,0 mg/mL, além do citoplasma
vacuolizado e do rompimento dos grânulos de vitelo, observou-se muitas mitocôndrias com
cristas rompidas e com morfologias interna e externa desorganizadas. Em relação a atividade
da enzima SOD nos grupos II, III, IV e V a atividade foi estatisticamente semelhante. Houve
decréscimo na atividade em relação ao grupo I. A atividade da CAT não foi semelhante entre
os grupos. Para a enzima GST a maior atividade deu-se nos grupos nas exposições de 5,0 e
10,0 mg/mL de timol. O grupo V (exposição a 20,0 mg/mL) foi o que apresentou o maior
atividade da caspase 3. Nos demais não houve alterações, sendo estes, portanto, semelhantes
estatisticamente.

Palavras-chaves : Controle, ovócitos, estresse oxidativo, morte celular.
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1- INTRODUCÃO

A espécie de carrapatos Rhipicephalus sanguineus sensu lato possui grande
importância econômica e sanitária, por ser importante vetor de bactérias como a Rickettsia
rickettsii agente etiológico da febre maculosa em regiões dos EUA e do México, e ainda da R.
conorii na região do Mediterrâneo. Além disso, ela participa da cadeia epidemiológica de
outros patógenos como Ehrlichia canis, Babesia vogeli, Hepatozoon canis (WOLDEHIWET,
RISTIC, 1993; NAVA et al., 2014; COSTA et al., 2011, 2012; DANTAS-TORRES, 2015).
Buscar estratégias de controle para os carrapatos tem sido uma constante nos diversos
estudos que vêm sendo desenvolvidos. Atualmente aplicação de compostos com diferentes
bases químicas tem sido o método mais utilizado, porém, sabe-se que devido aos sérios
efeitos colaterais (seleção de indivíduos resistentes e a contaminação ambiental) o seu uso
tem-se tornado um sério problema não só para o ambiente como também para os organismos
ditos não alvos (LOULY et al., 2004; GEORGE, 2014; DELMONTE et al., 2017; ROSADOAGUILAR et al., 2017).
Neste contexto, o timol, princípio ativo presente em plantas da família Lamiacea tem
sido apontado como uma possível alternativa no controle de R. sanguineus s.l. (MONTEIRO
et al., 2009; DAEMON et al., 2012; SENRA et al., 2013; LIMA et al., 2017). O
desenvolvimento de estudos prévios já demonstrou que, para esta espécie, o timol reduziu a
postura, a eclosão das larvas e nas fêmeas adultas desta espécie, expostas a doses subletais,
provocou danos histopatológicos nos ovários representados pelo surgimento de vacúolos
citoplasmáticos, invaginações e deformações nos limites celulares e, até mesmo interferiu na
deposição do cório (MONTEIRO et al., 2009; MATOS et al., 2014b; DELMONTE et al.,
2017).
De acordo com a literatura, os mecanismos que regulam o stress oxidativo tem sido
uma temática de estudos, principalmente referentes às enzimas envolvidas no seu combate, as
quais atuam regulando o equilíbrio fisiológico do indivíduo visto as mesmas estarem
envolvidas no combate aos danos causados pelas espécies reativas de oxigênio (ROS). Além
disso, elas têm importante papel na detoxicação de xenobióticos (AGIANIAN et al., 2003;
SABADIN et al., 2017). As principais enzimas que atuam neste sistema são a superóxido
dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutationa-S-tranferase (GST) (FEYEREISEN et al.,
1989; HEMINGWAY, 2000; KETTERER et al., 1983; DANDAPAT et al., 2003). Cabe ainda
ressaltar que a caspase, outra enzima importante envolvida no processo de morte celular,
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ainda não teria seu papel totalmente elucidado em carrapatos. Segundo dados da literatura, as
capases contribuiriam de forma efetiva em eventos importante para a manutenção e
sobrevivência de células e tecidos destes ectoparasitas, tais como atuariam na eliminação de
células danificadas e ainda, na especialização e diferenciação celular. No entanto, sua
participação frente à exposição dos indivíduos aos acaricidas, ainda é desconhecida
(FREITAS et al., 2007; BELL, MEGENEY, 2017).
Diante destas informações o presente trabalho teve por objetivo, realizar um estudo
ultraestrutural dos ovócitos de fêmeas de R. sanguineus s.l. expostas ao timol nas
concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL, para demonstrar quais seriam os danos e onde os
mesmos ocorreriam nestas células, além de investigar a presença das enzimas superóxido
dismutase (SOD), a catalase (CAT), glutationa-S-tranferase (GST) e caspase 3.

2- MATERIAL E MÉTODOS
Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animal –
CEUA da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Rio Claro –
SP, protocolo nº 005094-2/2.

2.1 Obtenção das fêmeas de R. sanguineus s.l.

Para a manutenção da colônia os espécimes foram gentilmente cedidos pelo
Laboratório de Artrópodes Parasitos da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, Brasil.
Em seguida para a alimentação dos espécimes foram utilizados coelhos da Linhagem
Genética Botucatu pesando em media de 3,0 a 3,5 kg os quais ficaram alocados em sala de
experimentação no biotério do Departamento de Biologia no Instituto de Biociências de Rio
Claro, UNESP, Rio Claro, São Paulo, Brasil e foram infestados conforme descrito por
Bechara et al. (1995),
Para obtenção das fêmeas totalmente ingurgitadas, foram utilizados três coelhos da
Linhagem Genética Botucatu pesando em média de 3,0 a 3,5 kg, sendo assim, os mesmo
foram infestados conforme descrito por Bechara et al. (1995) por 25 machos e 50 fêmeas cada
um. Os carrapatos foram alocados no interior de cada câmara de alimentação em cada um dos
coelhos, sendo que estas foram divididas em quadrantes por meio de marcação com caneta de
retroprojetor para permitir a observação da área de fixação das fêmeas no dorso dos
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hospedeiros. Oito horas após a liberação dos carrapatos no interior da câmara foi realizada a
primeira observação da área de fixação das fêmeas, e as observações posteriores foram
realizadas a cada três horas começando às 8 da manhã de cada dia e estendendo-se até às 19
horas, esse processo foi repetido até o total ingurgitamento e desprendimento das fêmeas do
dorso dos hospedeiros.
Na sequência, as fêmeas foram retiradas dos coelhos lavadas em água destilada e submetidas
ao teste de imersão.

2.2 Preparação das soluções de timol nas concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL

Cristais de timol foram obtidos da Sigma Aldrich, com pureza de 99,9% (São Paulo,
SP, Brasil), com pureza de 99,9%. As concentrações preparadas foram de 5,0, 10,0 e 20,0
mg/mL e o método de solubilização utilizado foi aquele descrito por Matos et al., (2014a)
(etanol 30% e água v/v).

2.3 Bioensaio - Teste de imersão das fêmeas de R. sanguineus s.l.

Para a realização dos experimentos utilizou-se o protocolo de imersão de fêmeas
proposto por Drummond et al. (1973), o qual foi modificado em relação ao tempo de
exposição que passou a ser de cinco minutos, conforme convencionado em Workshop de
Acarologia realizado na Embrapa Gado de Leite em 1997 em Juiz de Fora-MG de acordo com
Leite (1997) apud Júnior, Oliveira (2005).
Sendo assim, fêmeas totalmente ingurgitadas foram divididas em sete grupos
(20/grupo), sendo 10 destinadas as avaliações morfológicas e as outras 10 aos ensaios
enzimáticos. As fêmeas de cada grupo foram imersas por cinco minutos nas soluções de
timol: 5,0; 1.0 e 20,0 mg/mL (cada concentração ˭ um tratamento). Nos dois grupos controle,
elas foram imersas em água destilada e em etanol 30% (v/v). Após a imersão, foram
colocadas por três minutos sobre folhas de papel toalha para retirada do excesso do líquido.
Em seguida foram individualmente transferidas para placas de Petri (5,5 X 1,3 cm)
devidamente identificadas para serem mantidas em câmara climatizada Eletrolab El 202 BOD
(Biological Oxygen Demand) a 27±1°C e UR 80±10% por cinco dias. Os grupos controles
foram colocados em câmaras diferentes daquela utilizada para os expostos ao timol evitando
possíveis interferências devido a volatilidade do acaricida.
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2.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão dos ovários

As fêmeas expostas ao timol nas concentrações 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL e também aos
grupos controles água e etanol 30%, foram anestesiadas a frio em freezer a -4ºC por trinta
segundos (choque térmico) e colocadas em placas de Petri e dissecadas para retirada dos
ovários sob estereomicroscópio e com auxílio de pinças e micro-tesouras. Na sequencia foram
fixados em glutaraldeído 2,5% à temperatura ambiente, por 2 semanas. Após, todo o material
passou por 2 lavagens de 15 minutos cada, em solução tampão de cacodilato de sódio à 0.1M,
e foi pós-fixado em tetróxido de ósmio 1% por 2 horas. Foram realizadas 2 lavagens com
cacodilato de sódio a 0.1M por 15 minutos cada. Os órgãos de Gené e os ovários passaram
por um banho de álcool 10% durante 15 minutos sendo, posteriormente, contrastados em
acetado de uranila a 2% mais etanol a 10% durante 2 horas. Posteriormente realizou-se a
desidratação em série crescente de banhos em acetona 50%, 70%, 90%, 95% por 10 minutos,
e por último em acetona 100% sendo este último banho repetido por duas vezes e com
duração de 15 minutos cada. Depois, o material foi submetido à mistura de acetona e resina na
proporção de 1:1 onde permaneceu por 12 horas. Finalmente, os ovários foram incluídos em
resina Epon Araldite pura com catalisador e colocados em estufa à 60°C por 24 horas. Todo o
material foi seccionado a 3 µm em ultra micrótomo e as secções ultrafinas, foram coletadas
em grades de cobre para depois serem contrastadas com acetato de uranila e citrato de
chumbo durante 20 e 12 minutos, respectivamente. As grades contendo as secções foram
examinadas e fotografadas em Microscópio Eletrônico de Transmissão modelo JEM 1011,
JEOL, alocado no Laboratório de Microscopia Eletrônica/NAP, no Departamento de
Fitopatologia e Nematologia na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq) ,
Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, SP, Brasil.

2,5 Ensaios enzimáticos

Os ensaios enzimáricos foram realizados no Laboratório de Imunologia Aplicada a
Sanidade Animal, no Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil.
Para tanto, as fêmeas de todos os grupos controle (água destilada e etanol 30%) e
tratados (timol 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL) foram previamente anestesiadas a frio em freezer a 4ºC por trinta segundos (choque térmico) e posteriormente colocadas em placas de Petri
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contendo tampão fosfato salino (Phosphate-Buffered Saline (PBS)) (100 mM e 7.6pH) gelado
e sob estereomicroscópio os ovários foram retirados com auxílio de pinças e micro-tesouras e
congelados em eppendorfs contendo 1.5 mL do mesmo tampão utilizado para dissecar.
As concentrações das proteínas dos extratos dos ovários dos diferentes grupos foram medidas
pelo método de Bradford (Bradford, 1976) com albumina de soro fetal bovino como padrão.
Cada ensaio foi realizado em duplicata e os resultados foram expressos como a média
calculada e desvio padrão.

2,5.1 Superóxido dismutase (SOD)

A atividade da SOD em extratos de ovócitos foi medida com um kit comercial
(RANSOD, Randox Com, UK). Este método emprega xantina e xantina oxidase (XOD) para
gerar radicais superóxido que reagem com cloreto de 2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5feniltetrazólio (INT) para formar um corante vermelho. Sendo assim, quando a enzima SOD
está ausente ocorre a ligação entre as moléculas de superóxido e o INT, de cor vermelha, e ao
contrário, na presença da enzima a reação é inibida, pois as moléculas de superóxidos são
quebradas em oxigênio e peróxido de hidrogênio, e não é observada a coloração vermelha.
A quantificação das moléculas de superóxidos disponíveis na reação, foi determinada por
leitura em espectrofotômetro a 340nm (uma leitura a cada 30 segundos) durante 30 minutos.
Uma unidade da enzima SOD correspondeu a 50% de inibição da redução através da ligação
entre o superóxido e o INT sob as condições do ensaio.

2,5.2 Catalase (CAT)

O ensaio de atividade da CAT foi determinado em extratos de ovócitos, através do
consumo H2O2, conforme descrito por Aebi (1984). Para tanto, 10 µL de extratos de ovócitos
foram adicionados a 170µL de tampão Tris-HCl (50 mM, pH 8,0) e 20 µL de H2O2 (8,64
mM), totalizando o volume final de 200µL de reação. A atividade da CAT foi determinada
por leitura em espectrofotômetro a 240 nm (uma leitura a cada 10 segundos) em 5 minutos. O
coeficiente de extinção utilizado foi de 43,6M-1cm-1 (Aebi, 1984). Os resultados foram
expressos como U/mg de proteína.
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2,5.3 Glutationa -S-transferase (GST)

A atividade da GST nos extratos de ovócitos foi medida conforme protocolo de Habig
et al. (1974), utilizando 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB) (Sigma) como substrato.
Um mix reacional com volume final de 100 μL resultou de: 10µL de CDNB (50 mM) diluído
em metanol, 10µL de glutationa (5 mM diluída em 1 mL de água melique), 09 μL de extrato
diluído em tampão Tris-HCl (100 mM pH 7,5), acrescido de mais 71µL de tampão TrisHCl (100 mM, pH 7,5).
Os testes deram-se em placa de 96 poços, com leitura em espectrômetro de massa a
340nm (leituras a 5 cada segundos) em 15 minutos, de acordo com Da Silva Vaz et al.
(2004a,b). O tampão sem enzima foi utilizado como controle negativo. A concentração do
produto formado foi calculada usando o coeficiente de extinção de 0,28 mM-1 cm-1 para S(2,4-dinitrofenilglutationa) (WIDERSTEN, MANNERVIK, 1995).

2,5.4 Caspase 3

Como a atividade da caspase-3 é característica da apoptose, utilizou-se o Sistema
Colorimétrico de Ensaio CaspAceTM (Promega), segundo instruções do fabricante. Extratos
de ovócitos foram preparados em tampão fosfato salino (Phosphate-Buffered Saline (PBS))
gelado, centrifugados e ressuspensos em tampão de lise celular. A lise celular deu-se por
congelamento e descongelamento. As mesmas foram incubadas em gelo por 15 min e
centrifugadas a 15,000 rpm por 20 min a 4ºC. Após a centrifugação, a fração sobrenadante foi
coletada.
Para a leitura em espectrômetro 100µL de cada grupo experimental foi alocado em um
poço da placa utilizada para leitura, sendo esta constituída por 96 poços. O grupo referente à
leitura do branco foi constituído apenas por tampão específico do kit, ou seja, sem nenhum
extrato celular.
Dois microlitros do substrato DEVD-pNA (N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-p-nitroanilida)
(10 mM) foram adicionados em cada um dos poços que continham amostras. A placa foi
coberta por um plástico filme e incubada a 20ºC durante 18h. A observação da cor foi
monitorada por absorbância em 405 nm. A atividade específica da caspase-3 foi calculada
como uma unidade enzimática por pmol (pNA libertado/hora /mg de proteína).
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3 - RESULTADOS

3.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão

Grupo Controle I (água destilada) e Controle II (etanol 30%)

No presente estudo estão sendo apresentados os resultados da ação do timol sobre a
vitelogênese de fêmeas de Rhipicephalus sanguineus s.l. a ele expostas, bem como daquelas
expostas a água e ao etanol 30% (grupos controle). Cabe ressaltar que a histologia do
processo normal de vitelogênese nessa espécie de carrapatos já foi anteriormente descrita por
Oliveira et al. (2009).
Foi verificado neste estudo que na exposição à água e ao etanol 30%, as células
germinativas em todos os estágios de desenvolvimento mantiveram suas características
morfológicas preservadas, ou seja, semelhantes aquelas observadas por Oliveira et al (2009)
(Fig. 1A-J). Ultraestruturalmente, estas células mostraram morfologia arredondada e/ou
elíptica, citoplasma com conteúdo variado e abrigando muitas mitocôndrias com
eletrondensidades e formas também variadas, assim como grânulos de vitelo de natureza
lipídica, portanto, com eletronlucidez variada, bem como de natureza proteica, desta forma,
apresentando forte eletrondensidade (Fig. 1A-J).

Grupos Tratamento: III (timol 5,0 mg/mL), IV (timol 10,0 mg/mL) e V (timol 20,0
mg/mL)

Quando se realizou as análises ultraestruturais das fêmeas expostas às diferentes
concentrações de timol, verificou-se que as principais alterações morfológicas que as células
germinativas de R. sanguineus s.l. sofreram ocorreram principalmente no citoplasma e no
núcleo, o que acarretou muitas vezes na mudança da forma original das mesmas (perda da
forma arredondada/ovalada).
Os dados ultraestruturais obtidos para as fêmeas alocadas no grupo III (timol 5,0
mg/mL) mostraram a ocorrência de alterações morfológicas principalmente nos ovócitos I
(Fig. 2A) e II (Fig. 2D), que apresentaram vacuolização e consequente

desorganização

citoplasmática. A vesícula germinal nos ovócitos II apresentou seu envoltório com o início de
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dobramento, começando a modificar sua foram original (Fig. 2D). Ao contrário, aqueles nos
estágios III (Fig. 2G), IV (Fig. 2J) e V (Fig. 2M) de desenvolivmento que mantiveram-se com
suas características morfológicas ainda íntegras, ou seja, semelhantes às observadas nos
grupos controle I e II.
Nas fêmeas do grupo IV (timol 10,0 mg/mL), as alterações ultraestruturais observadas
nas células germinativas foram mais severas e relacionadas a: presença de vacuolização
citoplasmática, modificação na forma e conteúdo dos grânulos de vitelo e perda da forma
original dos ovócitos em todos os estágios de desenvolvimento (Fig. 2B, E, H, K, N). A
perda da forma provocou consequentemente um dobramento (invaginações) na membrana
plasmática, claramente observada na figura 2H, que correspondeu a de ovócitos em estágio III
de desenvolvimento. Naqueles em estágio V a vacuolização citoplasmática foi bem mais
severa na região periférica da célula, ou seja, aquela adjacente à membrana plasmática (Fig.
2N). Essa alteração também provocou uma desorganização no cório, membrana protetora que,
embora já depositada, foi alterada pela presença do produto químico (Fig. 2N). Os grânulos
de vitelo, também localizados na periferia, foram os mais afetados pela exposição (Fig. 2K,
N).
No grupo V (timol 20,0 mg/mL), os ovócitos em todos os estágios de desenvolvimento
sofreram alterações (Fig. 2C, F, I, L, O). A vacuolização citoplasmática persistiu, a
granulação vitelogênica foi alterada, no sentido de que os grânulos tiveram seu conteúdo
modificado, alguns deles tiveram o tamanho diminuído e ainda outros sofreram fusão. Essas
alterações provocaram também uma modificação na eletrondensidade (eletronlucidez) dos
mesmos. No citoplasma destas células também puderam ser observadas, assim como nos
estágios anteriores, a presença de muitas mitocôndrias. Porém, nessa concentração essas
organelas foram severamente alteradas, uma vez que tiveram suas morfologias externas e
internas também modificadas (Fig. 2C, L).
Os resultados deixaram claro que algumas destas organelas incharam, acarretando
desestruturação interna das suas cristas e, muitas vezes o rompimento destas (Fig. 2C, L). Na
periferia destas células também houve alterações na integridade da membrana plasmática, na
desorganização do cório e na morfologia e conteúdo dos grânulos de vitelo (Fig. 2O).
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3.2 Atividade enzimática

As concentrações de proteínas dos extratos obtidos a partir dos ovários dos diferentes
grupos aqui analisados foram detectadas pelo método de Bradford (Bradford, 1976)
utilizando-se a albumina de soro fetal bovino como padrão. Os resultados foram os seguintes:
Grupo Controle I (água destilada) ˭ 21,90 µL; Grupo Controle II (etanol 30%) ˭ 26,43 µL;
Grupo III (timol 5,0 mg/mL) ˭ 27,42 µL; Grupo IV (timol 10,0 mg/mL) ˭ 27,66 µL e Grupo V
(20,0mg/mL) ˭ 26,29 µL (Tabela 1).
Tabela 01 Concentrações de proteínas dos extratos obtidos a partir dos ovócitos das fêmeas
de Rhipicephalus sanguineus s.l. expostas à água, ao etanol 30% e ao timol nas concentrações
de 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL quantificados pelo método de Bradford (Bradford, 1976).

Grupos

µL

Controle – água destilada

21,90

Controle – Etanol 30% (v/v)

26,43

Timol 5,0 mg/mL

27,42

Timol 10,0 mg/mL

27,66

Timol 20,0 mg/mL

26,29

No presente trabalho foram quantificados nos ovários de fêmeas totalmente
ingurgitadas de R. sanguineus s.l. expostas a diferentes concentrações de timol os níveis de
atividade

das enzimas Superóxido Dismutase (SOD), Catalase (CAT), glutationa-S-

transferase (GST) e caspase 3 os quais encontram-se detalhados na Tabela 2.
Os níveis de atividade da enzima SOD observado no grupo controle II (etanol 30%) e nos
grupos tratamentos III (timol 5,0 mg/mL), IV (timol 10,0 mg/mL) e V (timol 20,0 mg/mL)
foram semelhantes estatisticamente entre si e diferiram do grupo I (água)(Gráfico 1).
Em relação à atividade enzimática da CAT nenhum dos grupos diferiu significativamente
entre si (Gráfico 2).
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Os maiores índices de atividade da enzima GST foram observadas nos grupos III
(timol 5,0 mg/mL) e IV (timol 10,0 mg/mL) os quais diferiram estatisticamente dos demais
grupos (I, II e V) (Gráfico 3).
O grupo V (timol 20,0 mg/mL) foi o que apresentou maior índice de atividade da
enzima caspase 3, diferindo estatisticamente de todos os outros grupos (I, II, III e IV)
(Gráfico4).
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Representação gráfica da atividade da enzima SOD em ovários de fêmeas

ingurgitadas de R. sanguineus s.l. expostas a água, ao etanol 30% e ao timol nas
concentrações de 5,0;10,0 e 20,0 mg/mL de timol. As colunas identificadas com as mesmas
letras, ab, não diferem estatisticamente ao nível de significância de 5%, (grupos expostos ao
etanol 30% e ao timol nas concentrações de 5,0, 10,0 mg/mL). Aquela identificada com a
letra a, difere estatisticamente ao nível de significância de 5% quando comparada àquelas
identificadas com as letras ab. O grupo exposto a água difere estatisticamente dos grupos
expostos ao etanol 30% e ao timol nas concentrações de 5,0; 10,0 mg/mL
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Gráfico 2: Representação gráfica da atividade da enzima catalase em ovários de fêmeas
ingurgitadas de R. sanguineus s.l. expostas a água, ao etanol 30% e

ao timol nas

concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL de timol. As colunas identificadas com a mesma
letra (a) não diferem estatisticamente ao nível de significância de 5%.
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Gráfico 3: Representação gráfica da atividade da enzima GST em ovários de fêmeas
ingurgitadas de R. sanguineus s.l. expostas água, etanol 30% e ao timol nas concentrações de
5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL de timol. As colunas identificadas com as mesmas letras, a, não difere
estatisticamente ao nível de significância de 5%, sendo estas referentes aos grupos expostos a
água e ao timol 20,0 mg/mL. Contrariamente aquelas colunas identificadas com as letras, b, c,
d, diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% quando comparada à todos os
outros grupos. Sendo assim somente os grupos água e timol não difere estatisticamente ao
nível de significância de 5%, e todos os outros grupos são diferentes estatisticamente.
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Gráfico 4: Representação gráfica da atividade da enzima Caspase 3 em ovários de fêmeas
ingurgitadas de R. sanguineus s.l. expostas a água, ao etanol 30% e

ao timol nas

concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL de timol. As colunas identificadas com a mesma
letra não diferem estatisticamente ao nível de significância de 5%, (grupos expostos a água,
ao etanol 30% e ao timol nas concentrações de 5,0; 10,0 mg/mL). Aquela identificada com a
letra, b, difere estatisticamente ao nível de significância de 5%.
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Tabela 02 - Atividade das enzimas Superóxido Dismutase (SOD), Catalase (CAT), Glutationa-S-Transferase (GST) e Caspase 3 em ovários de
fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l. expostas à água, ao etanol e ao timol nas concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL.
Superóxido Dismutase

Catalase

Glutationa-S-transferase

(SOD)

(CAT)

(GST)

µmolO2/min/mg

U/mg

µmol/min/mg

caspase 3

pNAliberated/hour/mgprotein

Controle – água destilada

0,37±0,0a

2,5±1,1a

1,09±0,08a

166,7±0,3a

Controle – Etanol 30% (v/v)

0.34±0,0ab

2.1±0,9a

0,86±0.07b

165,3±5.2a

Timol 5,0 mg/mL

0,31±0,0ab

2.3±1,0a

1,77±0,10c

187,0±9.9a

Timol 10,0 mg/mL

0,29±0,0ab

2,5±1.0a

1,35±0,06d

175,7±5,6a

Timol 20,0 mg/mL

0,30±0,0ab

2.8±1.0a

0.98±0,12a

240.8±0.3b

*Médias seguidas de letras diferentes diferem significativamente em nível de 5%. As médias identificadas com as mesmas letras, não diferem

estatisticamente ao nível de significância de 5%.
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Figura 1 - (I-V) Secções histológicas de ovócitos de Rhipicephalus sanguineus s.l. ovócitos
corados com hematoxilina e eosina (HE). (A, C, E, G, I) Detalhes dos ovócitos I-V expostos á
agua destilada. (B, D, F, H, J) Detalhes de ovocitos I-V do grupo controle expostos a etanol
30%. m ˭ mitocôndria; lc ˭ limite celular; p ˭ proteína; va ˭ vacúolo; vg ˭ vesícula germinal; nu ˭
nucleus; ci ˭ citoplasma; l ˭ lipídio; c ˭ cório.
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Figura 2: (I-V) Secções histológicas de ovócitos de Rhipicephalus sanguineus s.l. Detalhes
da ultraestrutura dos ovócitos I-V expostos ao timol nas concentrações: (A, D, G, J, M) 5,0
mg/mL. (B, E, H, K, N) 10,0 mg/mL. (C, F, I, L, O) 20,0 mg/mL. m ˭ mitocôndria; lc ˭ limite
celular; p

˭

proteína; va

grânulos de gema.
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4 - DISCUSSÃO

As moléculas extraídas de plantas têm sido cada vez mais estudadas em relação ao seu
potencial em controlar pragas da pecuária e/ou da agricultura. Nesse sentido o timol já teve
seu efeito acaricida comprovado para diferentes espécies e estágios de carrapatos, porém,
ainda são escassos os conhecimentos sobre seu modo de ação nas células e tecidos destes
artrópodes (MONTEIRO et al., 2009; MATOS et al., 2014; DAEMON et al., 2012; ARAUJO
et al., 2015; ARAÚJO et al., 2016; DELMONTE et al., 2017).
No presente trabalho foi realizado um estudo para demonstrar as alterações causadas
nos ovários pelo timol diluído nas concentrações de 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL quando fêmeas
ingurgitadas da espécie R. sanguineus s.l. foram a elas expostas. Os resultados obtidos
mostraram a ocorrência de alterações, às vezes bastante severas, nestas células germinativas.
Cabe também ressaltar que a morfologia destes órgãos já foi anteriormente descrita por
Oliveira et al (2009) e por (DENARDI et al., 2011).
Assim, no presente estudo pode-se constatar que a morfologia dos ovócitos nos
estágios I, II, III, IV e V de desenvolvimento de fêmeas alocadas nos grupos controles I (água
destilada) e II (etanol 30%) não apresentaram alterações morfológicas, preservando as
características descritas por Oliveira et al. (2009).
Quando realizou-se a exposição das fêmeas ao timol nas concentrações de 5,0, 10,0 e
20,0 mg/mL foram observadas alterações nos ovócitos em praticamente todos os estágios de
desenvolvimento, representadas por

invaginações na lâminas basal e na membrana

plasmática, por mitocôndrias que apresentaram sua morfologia externa e interna modificadas
e ainda com aspecto inchado e com cristas rompidas, assim como extensa vacuolização
citoplasmática, o que sinalizou que o timol estaria agindo sobre as células germinativas
quando fêmeas de carrapatos dessa espécie fossem a ele expostas. Esses dados de alterações
morfológicas aqui encontrados corroboraram aqueles de Oliveira et. al. (2009; 2017),
Vendramini et al. (2012) e Remédio et al. (2014) quando em estudos toxicológicos também
expuseram fêmeas de R. sanguineus s.l. à substâncias tóxicas tanto de natureza química
sintética quanto natural, como por exemplo: ao fipronil, ao óleo de Carapa guianensis
(Andiroba) e ao óleo de Azadirachta indica A. Juss (neem).
O timol teve potencial para invadir o interior dos ovócitos, principalmente daqueles
onde o cório não havia sido depositado (ou estava em início de deposição, estágios I, II e III
de desenvolvimento), uma vez que este químico possui em sua estrutura um grupo hidroxila
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responsável por seu perfil hidrofílico o que permitiu que essa molécula tivesse potencial para
modificar a permeabilidade da membrana celular causando desta forma danos no interior das
células expostas (HINTON, 1982; OLIVEIRA et al., 2005). Cabe ressaltar que, naqueles
ovócitos em estágio IV de desenvolvimento em fêmeas expostas a concentração de 20,0
mg/mL de timol, foram observados severos danos mitocondriais, tais como cristas irregulares
ou rompidas, o que certamente impediria o futuro embrião de se desenvolver com sucesso e
assim inviabilizaria a geração de um novo indivíduo, afora que danos mitocondriais poderiam
sinalizar a ocorrência de morte celular. Em outros estudos, foram observados danos similares
quando outros autores fizeram a exposição de fêmeas desta mesma espécie de carrapatos aos
ésteres do óleo de Ricinus communis (mamona) e ao extrato aquoso de A. indica (neem)
(SAMPIERI et al., 2012; REMÉDIO et al., 2014).
Uma das mais importantes alterações morfológicas observadas com frequência nos
ovócitos das fêmeas aqui analisadas foi a extensa vacuolização citoplasmática a qual
provocou o surgimento de extensas desorganização citoplasmática nos ovócitos em todos os
estágios de desenvolvimento. Segundo outros autores, esta poderia ser uma estratégia que as
células estariam utilizando na tentativa de reciclar porções danificadas do citoplasma, ou
mesmo de isolar o produto químico ou organelas que estivessem inviáveis para continuar
exercendo suas funções. Esse isolamento ocorreria na forma de vacúolos que posteriormente
teriam seu conteúdo hidrolisado e os restos descartados. A presença de vacúolos autofágicos
foi também observada em fêmeas de R. sanguineus s.l. expostas a permetrina e A. indica
(neem) por Roma et al., (2011); Denardi et al., (2012) que reportaram a ocorrência deste
mesmo tipo de alteração morfológica.
Nós ovócitos em estágio V de desenvolvimento, a alteração morfológica mais evidente
foi o rompimento dos grânulos de vitelo, o que provocou o extravasamento do seu conteúdo
para o citoplasma e deu ao interior da célula o aspecto de massa amorfa. Resultados
semelhantes foram também reportados por Vendramini et al. (2012) quando avaliaram os
efeitos provocados pelo óleo de C. guianensis (andiroba) sobre o sistema reprodutor de
femeas de carrapatos R. sanguinues s.l. semi-ingurgitadas, permitindo então os autores
concluírem que este óleo poderia ser visto como uma alternativa para o controle desta
espécie. Matos (2014b) em estudos anteriores com essa mesma espécie de carrapatos e
fazendo a exposição das fêmeas a doses subletais (1,25; 2,5 e 5,0 mg/mL) de timol,
reportaram no nível de microscopia de luz a ocorrência de danos morfológicos nestas células
germinativas. A aplicação de técnicas de microscopia eletrônica de transmissão, mostrou que
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os danos provocados na membrana plasmática dessas células serviram como porta de entrada
para que o timol pudesse prejudicar o desenvolvimento das mesmas e, ainda, que o timol teria
sua ação potencializada quando diluído em etanol (ao contrário do que ocorre quando a
diluição é em DMSO) como já anteriormente descrito por Daemon et al. (2012a).
Assim o presente estudo morfoultraestrutural deixou claro que o timol é um potencial
acaricida, que conseguiu alterar a ovogênese e a vitelogênese nas fêmeas de carrapatos da
espécie R. sanguineus s.l., uma vez que a exposição ao timol que mais afetou esses processos
foi nas concentrações de 10 e 20 mg/mL as quais provocaram danos mais severos. A
concentração que menos causou danos foi a de 5,0 mg/mL o que indicou que esta quando
utilizada de maneira isolada ou não associada a outras moléculas, não seria adequada para ser
utilizada como acaricida para essa espécie (NOVATO et al., 2015).
A fim de se entender melhor a ação química do timol sobre os ovários das fêmeas a ele
expostas, foram quantificados os níveis de atividade das enzimas superóxido dismutase
(SOD), catalase (CAT) e glutationa-S-transferase (GST) envolvidas nos mecanismos de
defesa ao estresse oxidativo e também da enzima caspase 3, participante dos mecanismos
relacionados a morte celular. Os resultados mostraram decréscimo na atividade enzimática da
SOD nos grupos expostos ao etanol 30% e ao timol em todas as concentrações aqui testadas,
quando comparados ao do grupo controle água. Isso poderia ser explicado, uma vez que em
vertebrados o etanol inibiria a atividade da enzima SOD, devido ao aumento citoplasmático
de derivados de ferro de baixo peso molecular, os quais contribuiriam para a geração de
radicais livres (NORDMANN, RIBIERE, ROUACH, 1990).

Para os invertebrados e

especificamente para os carrapatos ainda não existem dados que corroborem essa teoria,
porém, no presente trabalho obteve-se informações que permitiriam inferir que em carrapatos
o etanol poderia estar inibindo a ação da SOD.
Para a enzima CAT, os resultados mostraram que em nenhum dos grupos avaliados
houve alteração dos níveis de atividade desta, ou seja, nos ovários o timol não interferiu nesse
processo. A importância desta enzima para o desenvolvimento e sobrevivência dos carrapatos,
já foi anteriormente estabelecida, e que na ausência as taxas de eclosão são menores , bem
como os tempos de sobrevivência, dados que foram obtidos a partir de estudos com as
espécies Amblyomma maculatum e R. (Boophilus) microplus (KUMAR et al.,2016; CITELLI
et al. 2007; AGUILAR-DÍAZ et al. 2018). Citelli et al. (2007) demonstraram que carrapatos
R. (Boophilus) microplus quando receberam inibidores (3-amino-1,2,4-triazol (AT)) de
catalase, apresentaram aumento nos níveis de H2O2 no intestino, bem como tiveram alteração
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nas células desse órgão, além de terem sido observados menores tempos de sobrevivência das
carrapatos e menores índices de postura, confirmando que o entendimento do papel da
catalase nesses Arthropoda poderia colaborar na busca por novas alternativas para controlalos.
A enzima GST tem como principais funções a detoxificação de substâncias endógenas
e exógenas e a proteção contra o estresse oxidativo (LEE et al., 2001; ROSA-DE-LIMA et
al., 2002). No presente estudo foi demonstrado que os maiores níveis de sua expressão nos
ovários ocorreram nas fêmeas expostas às concentrações de 5,0 e 10,0 mg/mL de timol,
reforçando que mesmo as concentrações mais baixas de timol já causaram alterações na
atividade enzimática dos ovócitos.

Segundo a literatura a participação das GSTs nos

mecanismos de detoxificação de acaricidas foi também demonstrada nas espécies H.
longicornis e R. appendiculatus expostas a: etion, deltametrina e diazinon, quando os autores
verificaram diminuição nos níveis de expressão desta enzima (DA SILVA VAZ-JR. et al.,
2004a). Da Silva Vaz-Jr. et al. (2004b) em seus estudos também verificaram que essa enzima
seria ativada quando os carrapatos da espécie R. microplus fossem expostos ao acaricida
coumafos,

dados estes que, no presente trabalho, estão sendo corroborados, quando se

considera as concentrações subletais de 5,0 e 10,0 mg/mL do timol, que provocam o aumento
da atividade desta enzima. Na exposição ao timol, 20,0 mg/mL, houve diminuição da
atividade enzimática da GST, dados que poderiam ser explicados pela ocorrência da alta
atividade da caspase 3, o que poderia estar indicando que os ovócitos não mais responderiam
ao estresse causado pelo timol, uma vez que já estariam entrando em processo de morte
celular. Esses dados corroboraram aqueles obtidos nos estudos de Bell, Megeney (2017); a
alta atividade da enzima caspase 3 aqui observada confirmaria que os danos morfológicos
causados pelo timol na lâmina basal, na membrana plasmática, nas mitocôndrias
(desorganização da morfologia interna e externa e cristas com aspecto irregulares ou
rompidas) indicaria a ativação da apoptose, uma vez que sabe-se que umas das principais
funções da caspase é atuar na eliminação de células danificadas (BELL, MEGENEY, 2017)
De maneira geral, o desenvolvimento do presente trabalho mostrou resultados que
apontaram para o timol como sendo um potencial acaricida para o controle de carrapatos da
espécie R. sanguineus s.l., principalmente quando utilizado nas concentrações 10,0 e 20,0
mg/mL
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4- DISCUSSÃO GERAL

Neste trabalho realizou-se a avaliação do potencial acaricida do timol nas
concentrações de 1,25, 2,5, 5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL sobre fêmeas semi-ingurgitadas e
ingurgitadas de R. sanguineus s.l. a ele expostas, por meio de análises histopatológicas e
moleculares. Foram aqui estudados: a) sistema nervoso (singanglio), b) glândulas salivares, c)
sistema reprodutor feminino (ovários) e d) órgão de Gené. Os dados obtidos revelaram que o
timol pode ser considerado um potencial acaricida visto ter provocado nas células e tecidos
alterações que foram significativas e que inviabilizariam o funcionamento dos mesmos de
forma eficiente.
No sistema nervoso das fêmeas semi-ingurgitadas e que se alimentaram por quatro
dias em coelhos hospedeiros, aqui representado pelo singânglio, após a exposição ao timol
nas concentrações de 1,25, 2,5 e 5,0 mg/mL, verificou-se que os danos estiveram
representados pela presença de células com núcleos picnóticos, por vacúolos na região do
córtex do orgão e ainda pelo rompimento do neurilema. As alterações observadas nos núcleos
indicou fortemente o início de processos de morte celular e, o rompimento do neurilema,
primeira barreira protetora do sistema nervoso dos carrapatos permitiria que o produto
químico tivesse acesso ao interior do órgão e assim, acarretaria danos que seriam irreversíveis
para o ectoparasita, visto que o sistema nervoso é o responsável pelo controle de todo o
metabolismo do sistema interno (SONENSHINE, 2013; ROMA et al., 2012). Esses resultados
aqui obtidos corroboraram aqueles encontrados por outros autores quando avaliaram a ação da
permetrina sobre o sistema nervoso de carrapatos a ela expostos ( FURQUIM et al. 2008;
MARZOUK et al., 2001; SONENSHINE, 2013; ROMA et al., 2013).
A análise das glândulas salivares das fêmeas semi-ingurgitadas mostrou a presença de
alterações nos ácinos I os quais apresentaram lúmen dilatado, assim como naqueles II e III
que apresentaram células com citoplasma extremamente vacuolizado e com núcleos
fragmentados. Segundo dados da literatura, a dilatação do lúmen dos ácinos I, poderia ser
uma estratégia que o órgão estaria utilizando para eliminar os produtos tóxicos (timol e o
etanol), visto que esse tipo de ácino tem função osmorregulação, importante para a
manutenção do equilíbrio higroscópico dos carrapatos. Dados semelhantes foram obtidos em
trabalho realizado anteriormente com exposição de fêmeas semi-ingurgitadas de R.
sanguineus s.l. à permetrina (NODARI et al. 2011, 2012a, b). Detectou-se também nos ácinos
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II das fêmeas expostas a 5,0 mg/mL de timol, forte marcação do cálcio, o que poderia ser
indicativo de que as células estariam entrando em processo de morte celular, visto que este
elemento tem papel importante na regulação da ativação dos mecanismo de apoptose e
necrose (SAUER et al., 2000; ZHIVOTOVSKY, ORRENIU, 2011; FURQUIM et al., 2014).
Os bioensaios que fizeram a exposição de fêmeas ingurgitadas ao timol nas
concentrações 10,0 e 20,0 mg/mL apontaram para uma eficácia de controle pelo timol de
63% e 98% respectivamente, dados que reforçaram a hipótese de que o etanol 30%, utilizado
como solvente para o timol, potencializaria a ação deste princípio ativo. Dados registrados na
literatura já demonstraram que a eficácia do timol nestas mesmas concentrações quando
diluído em DMSO 2%, seria de apenas 40% (DAEMON et al., 2009; SCKORALICK et al,
2012).
Foram ainda aqui avaliados os danos causados nas células que compõem as glândulas
do órgão de Gené, bem como nos ovários das fêmeas ingurgitadas expostas às concentrações
5,0, 10,0 e 20,0 mg/mL. Os resultados demonstraram que morfologicamente as células das
glândulas tubulares e acessórias do órgão de Gené da espécie R. sanguineus s.l., sofreram os
danos mais severos quando as mesmas foram expostas as maiores concentrações ( 10,0 e 20,0
mg/mL), visto as mesmas terem provocado o surgimento de vacúolos citoplasmáticos,
rompimento dos limites celulares, presença de núcleos fragmentados e, especificamente em
relação às glândulas tubulares as análises ultraestuturais demonstraram ainda que o timol
provocou a desestruturação das membranas, desorganizando as invaginações do labirinto
basal e das membranas laterais, o que consequentemente acarretou na perda da aderência
entre as células prejudicando a comunicação entre as mesmas, além de ter diminuído a
superfície de contato entre as mesmas. Danos principalmente nas membranas do labirinto
basal poderiam afetar a dinâmica de transporte ativo de moléculas do meio extra para o
intracelular (JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2013).
Os danos às células germinativas (ovócitos) das fêmeas ingurgitadas foram mais
severos na exposição às maiores concentrações do timol (10,0 e 20,0 mg/mL). Observou-se
nas células extensa vacuolização citoplasmática, presença de invaginações na membrana
celular principalmente dos ovócitos em estágios I, II e III, e ainda muitas mitocôndrias com
morfologias interna e externa modificadas, ou seja, passaram a apresentar cristas
desorganizadas e até mesmo rompidas. Especificamente foi observado nos ovócitos V a
presença de grânulos de vitelo com seu conteúdo extravasado para o exterior dando ao
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citoplasma da célula o aspecto de uma massa amorfa. Ressalte-se que o timol possuiu em sua
conformação química um grupo hidroxila o qual é capaz de interferir na permeabilidade das
membranas e, sendo assim, há a possibilidade de que o timol tenha modificado o conteúdo
intracelular dos ovócitos e danificado organelas importantes como as mitocôndrias, trazendo
prejuízos severos para o desenvolvimento de ovos viáveis devido ao insuficiente metabolismo
energético que seria provocado por esses danos (HINTON, 1982; OLIVEIRA et al., 2009;
SAMPIERI et al., 2012; REMÉDIO et al., 2014).
Buscando entender melhor os efeitos bioquímicos causados pelo timol, no
funcionamento das células que compõem o órgão de Gené, foram quantificados os níveis de
atividade das enzimas GST e caspase 3, e observou-se que ambas apresentaram maior
atividade, quando as fêmeas foram expostas a 20,0 mg/mL. Já nos ovócitos de fêmeas
ingurgitadas a atividade da enzima GST foi mais elevada nos grupos expostos a 5,0 e 10,0
mg/mL de timol, e a atividade da enzima capase 3 foi maior no grupo em que as fêmeas
foram expostas a 20,0 mg/mL de timol. Estes resultados comprovaram que além de interferir
nos mecanismos de combate ao estresse oxidativo, o timol também foi capaz de desencadear
os processos de morte nas células das glândulas do órgão de Gené, bem como naquelas
germinativas (ovócitos) das fêmeas de R. sanguinues s.l. ingurgitadas (DA SILVA VAZ JR
et al., 2004a, b; FREITAS et al., 2007; DANDAPAT et al., 2013, BELL, MEGENEY, 2017).
De maneira geral, o desenvolvimento deste trabalho trouxe informações importantes
sobre a ação do timol nos sistemas internos de fêmeas de carrapatos da espécie R. sanguinues
s.l. a ele expostas, visto que o mesmo causou danos as vezes irreversíveis às células e aos
tecidos que compõem os diferentes órgãos aqui estudados, sinalizando assim que o timol em
diferentes concentrações poderia ser um candidato potencial no controle de carrapatos.
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5- CONCLUSÕES

A) O timol nas concentrações de 1,25; 2,5 e 5,0 foi capaz de causar danos morfológicos
no singânglio das fêmeas semi-ingurgitadas da espécie R. sanguineus s.l. Danificou as
células das glândulas salivares provocando a dilatação do lumen dos ácinos do tipo I
responsáveis pela osmorregulação dos carrapatos. Nos ácinos II provocou alterações
que indicaram ocorrência de morte celular.
B) O timol diluído em etanol 30% mostrou índice de eficácia de controle 98% das fêmeas
ingurgitadas quando estas foram expostas a concentração 20,0 mg/mL.
C) Na concentração de 10,0 mg/mL o percentual de controle foi de 63%, e nas demais
concentrações de 1,25; 2,5 e 5,0 mg/mL, o percentual de controle foi inferior a 25%.
D) As análises morfológicas indicaram que o órgão de Gené nas exposições as
concentrações de 10,0 e 20,0 mg/mL de timol, teve suas glândulas tubulares e
acessórias alteradas, principalmente com relação às membranas laterais e do labirinto
basal o que provocou perda da aderência entre as células, bem como diminuição da
eficiência do transporte ativo das mesmas,
E) O timol interferiu nos mecanismos de defesa ao estresse oxidativo das células do
órgão de Gené devido a alta atividade da enzima GST na exposição à concentração de
20,0 mg/mL.
F) O timol alterou morfologicamente as células germinativas principalmente quando as
fêmeas foram expostas as concentrações de 10,0 e 20,0 mg/mL, inviabilizando a
formação de um novo indivíduo.
G) O timol nas concentrações de 5,0 e 10,0 mg/mL provocou maior atividade da enzima
GST responsável pela inibição do estresse oxidativo e detoxificação de xenobióticos,.
H) A enzima caspase 3 esteve com maior atividade nos ovócitos das fêmeas expostas ao
timol na concentração 20,0 mg/mL, o que provocou a morte das células germinativas
de fêmeas de R. sanguineus s.l.
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