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EXPRESSÃO GÊNICA DE DE TLR2, TLR4 e WC1 ASSOCIADA AOS NÍVEIS 
DE INFECÇÃO EM BOVINOS NATURALMENTE INFECTADOS PELOS 

AGENTES DA TRISTEZA PARASITÁRIA 

A babesiose bovina é uma doença infecciosa causada pelos protozoários 

Babesia bovis e Babesia bigemina, parasitas intraeritrocitários que induzem à 

anemia hemolítica intravascular. A anaplasmose, por sua vez, é causada pela 

rickettsia Anaplasma marginale, e envolve, principalmente, a manifestação de 

anemia seguida de hemólise massiva. A ocorrência dessas infecções segue a 

dispersão do carrapato Rhipicephalus microplus e, quando em ação 

concomitante, forma o complexo de doenças intitulado Tristeza Parasitária 

Bovina (TPB), reconhecido por acarretar perdas econômicas na pecuária devido, 

por exemplo, à redução na produção de leite e carne, e à infertilidade temporária. 

Neste cenário, estudos de expressão gênica focados na avaliação da resposta 

imune se mostram uma alternativa na determinação de bases genéticas voltadas 

para a seleção de bovinos resistentes a essas enfermidades e, por 

consequência, implicam na melhoria do fenótipo quanto à qualidade e à 

produtividade do rebanho. Neste trabalho objetivou-se avaliar as flutuações de 

expressão gênica de receptores toll-like 2 e 4, receptores de células T γδ WC1 

e nível de infecção pelos hemoparasitas em amostras de sangue de 46 bezerros 

da raça Canchim, desde o nascimento até os quatro meses e meio de idade, 

totalizando dez colheitas, por meio da Reação em Cadeia da Polimerase 

Quantitativa (qRT-PCR). Os dados obtidos mostraram variações na expressão 

gênica ao longo do tempo e associações entre estas variações e os níveis de 

infecção pelos agentes da tristeza parasitária bovina apresentaram efeitos de 

colheita e de classe de precedência significativos. Este estudo apresenta 

flutuação dos níveis de expressão desses genes frente às infecções estudadas 

e sugere que, apesar das oscilações de expressão ao longo do estudo, há 

participação desses receptores durante o desenvolvimento da imunidade contra 

as infecções pelos hemoparasitas. Conclui-se que este trabalho pode ser o ponto 

de partida para os estudos dos genes TLR2, TLR4 e WC1 como marcadores 

genéticos de resistência/suscetibilidade em bovinos infectados com os agentes 

da tristeza parasitária. 

Palavras-chave: anaplasmose, babesiose, expressão gênica, resposta imune. 
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GENE EXPRESSION OF TLR2, TLR4 AND WC1 RELATED TO THE LEVELS 
OF INFECTION IN CATTLES NATURALLY INFECTED BY AGENTS OF 

TICK-BORNE DISEASES 

 

Bovine babesiosis is an infectious disease caused by protozoa Babesia 

bovis and Babesia bigemina, intra-erythrocyte parasites that induce intravascular 

hemolytic anemia. On the other hand, anaplasmosis is caused by Anaplasma 

marginale bacterium and mainly involves the manifestation of anemia followed by 

massive hemolysis. These infections occur with the Rhipicephalus microplus tick 

dispersion and when in concomitant action, form the disease complex called tick-

borne diseases, recognized for causing economic losses in livestock due, for 

example, to the reduction in the production of milk and meat and temporary 

infertility. In this scenario, studies of gene expression focused on the immune 

response evaluation are shown as an alternative in determining genetic bases 

aimed at selecting cattle resistant to these diseases and, consequently, imply 

improving the phenotype regarding the quality and productivity of the herd. This 

study aimed to evaluate the variation in gene expression of toll-like receptors 4 

and T cells γδ WC1, and infection level by hemoparasites in blood samples from 

46 Canchim calves, from birth to four and a half months of age, totaling ten 

collections, using Real-Time Quantitative Reverse Transcription Quantitative 

Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR). The data obtained showed variations in 

gene expression over time, and associations between these results and the 

infection level by the tick-borne diseases agents showed significant effects of 

collections and class of precedence. This study presents fluctuations in the 

expression levels of these genes against infections studied and suggests that, 

despite the oscillations of expression throughout the study, there is participation 

of these receptors during the development of immunity against infections by 

hemoparasites. We conclude that this work can be the starting point for studies 

of TLR2, TLR4, and WC1 genes as genetic markers of resistance/susceptibility 

in cattle infected with the agents of tick-borne diseases. 

 

Key words: anaplasmosis, babesiosis, gene expression, immune response.
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

 A babesiose bovina é uma enfermidade causada pelos protozoários 

Babesia bovis (Babés, 1888) e Babesia bigemina (Smith e Kilborne, 1893) - 

parasitas intraeritrocitários indutores de anemia hemolítica intravascular, 

principal sinal clínico da doença (Bock et al., 2004). A anaplasmose, por sua vez, 

é causada pela rickettsia Anaplasma marginale (Theiler, 1910, 1911), e envolve, 

principalmente, a manifestação de anemia seguida de hemólise massiva (Kocan 

et al., 2010, Tucker et al., 2016). Ambas apresentam alta morbidade e alta 

mortalidade, o que ocorre, principalmente, em zonas de instabilidade enzoótica 

(McCosker, 1981). 

 A ocorrência dessas infecções segue a dispersão do carrapato 

Rhipicephalus microplus, considerado único vetor responsável pela transmissão 

da babesiose e um dos principais vetores da anaplasmose (Kessler, 2001). São 

enfermidades que, em ação concomitante, formam o complexo de doenças 

intitulado Tristeza Parasitária Bovina (TPB) (Kessler e Schenk, 1998), 

reconhecido por acarretar perdas econômicas no Brasil que podem ultrapassar 

US$ 500 milhões anuais devido, por exemplo, à redução na produção de leite e 

carne e à infertilidade temporária (Grisi et al., 2014).  

 A resistência de bovinos frente ao carrapato e às doenças por ele 

transmitidas pode variar e alguns estudos têm sido realizados no sentido de 

encontrar respostas biológicas que resultem nesse aspecto. Assim, sabe-se que 

o gado zebuíno é mais resistente (Bos taurus indicus) às infecções de B. bovis, 

B. bigemina e A. marginale do que o europeu (B. t. taurus) (Parker et al., 1985; 

Bock et al.,1997); e estudos de expressão gênica indicam que mecanismos 

imunológicos estão associados à resistência ao carrapato em bovinos (Wang et 

al, 2007; Piper et al., 2008; Neto et al., 2011). 

 O estudo da expressão de genes relacionados com a imunidade contribui 

para o entendimento das respostas imunes frente às infecções e possibilita, por 

exemplo, o direcionamento em programas de seleção genética. De acordo com 

a especificidade de atuação, pode estar relacionada à resposta imune inata - 
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inicial – que corresponde a fatores gerais e não específicos (Bock et al., 2004); 

e/ou à adaptativa - mais tardia, referente ao contato com agentes específicos 

(Mahoney et al., 1979). Desse modo, neste trabalho elencamos para avaliarmos 

três genes da cascata imunológica, que não têm seu perfil descrito frente às 

infecções de B. bovis, B. bigemina e A. marginale: os genes TLR2 e TLR4, e o 

gene WC1.  

 Genes que expressam receptores do tipo toll-like (TLRs) são uma 

alternativa para avaliar a resposta imune inata do hospedeiro (Takeda et al., 

2003) e genes que expressam receptores de células T γδ WC1 são indicadores 

da avaliação tanto da imunidade inata quanto da adaptativa (Rogers et al., 2005). 

Os genes TLR2 e TLR4 em Bos taurus foram mapeados nos cromossomos 17 e 

8, respectivamente (White et al., 2003; McGuire et al., 2006). O gene WC1, por 

sua vez, é codificado por uma família multigênica e expressa três isoformas 

altamente conservadas entre bovinos e raças - WC1.1, WC1.2 e WC1.3 (Herzig 

e Baldwin, 2009). 

 TLRs são encontrados em todas as formas de vida (Akira et al., 2006) e 

traduzem moléculas de sinalização da superfície celular que reconhecem 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) e estimulam a resposta 

imune apropriada (Takeda et al., 2003). Polimorfismos encontrados em 

receptores TLR de bovinos sugeriram SNPs candidatos a características 

imunológicas (Jann et al., 2008). Por outro lado, genes de T γδ WC1 são 

encontrados exclusivamente em células T γδ de ruminantes e traduzem em 

glicoproteínas transmembrana (Rogers et al., 2005). Perfis de expressão gênica 

de populações clonais de células T γδ WC1+ sugerem o envolvimento dessas 

células na secreção de citocinas em resposta à infecção por A. marginale 

(Lahmers et al., 2006). 

 Portanto, a avaliação do comportamento desses genes em estudos de 

expressão se mostra uma alternativa na determinação de bases genéticas 

voltadas para a seleção de bovinos resistentes à babesiose e à anaplasmose.  

Desta forma, viabilizada pela associação com características imunológicas e 

com posterior implicação desses resultados na melhoria do fenótipo quanto à 

qualidade e à produtividade do rebanho. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 Auxiliar na construção de base genética para seleção de bovinos 

resistentes às babesioses e à anaplasmose por meio de resultados obtidos na 

avaliação quantitativa do nível de expressão de genes que codificam receptores 

do tipo toll-like 2 e 4 e receptores de células T γδ WC1 associada aos níveis de 

infecção de B. bovis, B. bigemina e A. marginale determinadas por qPCR. 

 

2.2 Específicos 

 a) Estimar quantitativamente o nível de infecção por B. bovis, B. bigemina 

e A. marginale por meio da técnica de qPCR em amostras de sangue de bovinos 

da raça Canchim naturalmente infectados; 

 b) Determinar o nível de expressão de genes que codificam receptores do 

tipo toll-like 2 e 4 e receptores de células T γδ WC1; 

 c) Agrupar os animais em classes de precedência de acordo com o nível 

de infecção estipulado como limiar para qualquer um dos patógenos e relacionar 

estes resultados aos níveis de expressão de genes que codificam receptores do 

tipo toll-like 2 e 4 e receptores de células T γδ WC1 em cada colheita. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Babesiose e Anaplasmose Bovinas: o complexo TPB 

 A babesiose e a anaplasmose podem ocorrer de forma assíncrona num 

mesmo animal ou de forma simultânea. O complexo de doenças conhecido por 

Tristeza Parasitária Bovina (TPB) compreende a infecção ocasionada pelos 

protozoários Babesia bovis e/ou B. bigemina concomitante com a rickettsia 
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Anaplasma marginale (Kessler e Schenk, 1998). É considerada uma das 

principais enfermidades parasitárias que acometem bovinos, pois acarretam 

perdas financeiras para a pecuária nacional que podem chegar a cerca de 500 

milhões de dólares anuais (Grisi et al., 2014).  

 O gênero Babesia spp. é composto por protozoários pertencentes ao filo 

Apicomplexa, parasitas obrigatórios de eritrócitos, onde ocorre sua multiplicação. 

Apesar deste gênero abrigar 11 espécies, no Brasil, somente duas espécies 

parasitam bovinos: B. bovis e B. bigemina (Guglielmone, 1995), sendo a primeira 

considerada mais patogênica (Bock et al., 2004). O vetor biológico de B. bovis e 

B. bigemina é o carrapato Rhipicephalus microplus (Monteiro, 2012) e a 

ocorrência da doença segue a sua dispersão (Araya-Anchetta et al., 2015).  

 A babesiose provoca altas taxas de morbidade e mortalidade em 

rebanhos bovinos de todo o mundo (McCosker, 1981), embora ocorra com maior 

frequência em regiões tropicais e subtropicais, onde as condições climáticas 

favorecem o desenvolvimento dos vetores (Estrada-Peña et al., 2006; Wang et 

al., 2007).  Assim, o controle dos carrapatos nestas regiões tem sido um dos 

principais mecanismos para controlar as babesioses (Estrada-Peña et al., 2006; 

Wang et al., 2007), além de estratégias de manejo dos fatores de risco como o 

uso da imunoprofilaxia (Gonçalves, 2000).  

 Os sinais clínicos são decorrentes da multiplicação dos protozoários 

dentro dos eritrócitos do hospedeiro, com consequente hemólise, resultando em 

febre, anemia e redução do volume globular (VG), icterícia, hemoglobinemia, 

hemoglobinúria e, no caso da babesiose cerebral causada por B. bovis, sinais 

neurológicos como ataxia, agressividade, opistótono, movimentos de 

pedalagem, andar em círculos e morte (Antoniassi et al., 2009; Santarosa et al., 

2013).  

 A anaplasmose bovina, por sua vez, é uma enfermidade infecciosa 

causada pela bactéria Gram negativa do gênero Anaplasma. Duas espécies 

deste gênero podem acometer os bovinos: A. centrale e A. marginale (Theiler, 

1910, 1911). Esta infecção ocorre com frequência em regiões tropicais, 

subtropicais e temperadas, e é endêmica na maioria dos países da América 

Latina (Guglielmone, 1995). No Brasil, o único vetor biológico e principal 
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transmissor desta rickettsia é o carrapato R.  microplus. Entretanto, a 

transmissão também pode ocorrer por via iatrogênica, por transmissão 

transplacentária e por transmissão mecânica pelas picadas de várias espécies 

de moscas hematófagas (Kessler, 2001). Da mesma forma que a babesiose 

bovina, a infecção por A. marginale implica em perdas econômicas relevantes 

na pecuária e causa altas taxas de mortalidade (Zhao et al., 2017). A ocorrência 

da doença em animais adultos pode provocar infecção grave, chegando a ser 

letal em 49% dos casos (Tucker et al., 2016). 

 Os sinais clínicos das anaplasmoses em bovinos envolvem a rápida 

multiplicação intra-eritrocítica deste agente, que desencadeia anemia e varia em 

intensidade de acordo com o grau de eritrócitos parasitados, causando febre, 

perda de peso, debilidade, icterícia devido à hemólise massiva e abortos em 

animais gestantes. O desenvolvimento desses sinais depende da idade e raça 

do animal, virulência da cepa e abundância de vetores (Zhao et al., 2017).  

 

3.2 Aspectos de resistência 

 A resistência de bovinos frente a um desafio infeccioso pode variar de 

acordo com o grupo genético, a idade, o manejo adotado, a abundância de 

vetores e doenças concomitantes. Alguns estudos têm sido empregados no 

sentido de encontrar respostas biológicas que resultem na resistência ao 

carrapato e às doenças transmitidas por ele. Assim, Bock et al. (1997) 

identificaram que o gado zebuíno é mais resistente (Bos taurus indicus) às 

infecções de B. bovis do que o europeu (B. t. taurus), já frente à infecção por B. 

bigemina e A. marginale, Parker et al. (1985) identificaram reações menos 

graves em bovinos B. t. indicus de raça pura do que em B. t. taurus. 

 A idade é determinante para revelar resistência ou susceptibilidade às 

infecções por Babesia spp. Bezerros jovens infectados por B. bovis apresentam 

forte resistência inata diferente do observado no gado adulto (Trueman e Blight, 

1978; Goff et al., 2001). Quando infectados durante os primeiros meses de vida 

esses animais são protegidos pela administração do colostro, que contém 

imunoglobulinas maternas, garantindo imunidade ativa sem exteriorizar 

manifestações clínicas (Folly et al., 2009). Entretanto, a transferência passiva de 
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colostro não é a única forma de promover resistência às babésias. Bezerros com 

até 9 meses de idade quando infectados por Babesia spp. não desenvolvem o 

curso grave da doença, e sim o oposto, pois exibem uma resistência inata com 

baixa parasitemia que persiste por longo período. Este fenômeno acontece de 

forma incomum em outras doenças e é intitulado de resistência inversa à idade, 

que apesar de beneficiar o hospedeiro, favorece a transmissão do parasita (Zintl 

et al., 2005). 

 Desse modo, principalmente, em regiões endêmicas estáveis, ou seja, 

aquelas em que as condições climáticas possibilitam a presença constante do 

carrapato, há exposição precoce dos animais ao agente e a infecção primária 

ocorre quando estes apresentam resistência inata e estão protegidos pela 

imunidade passiva (Guglielmone, 1995). Sendo assim, a transmissão de 

babésias é contínua e após reinfecção constante, a parasitemia se mantém em 

níveis subclínicos, garantindo certa imunidade e corroborando para que animais 

que se recuperem da enfermidade se tornem resistentes. Quanto à anaplasmose 

bovina por A. marginale, todas as faixas etárias são suscetíveis e a prevalência 

aumenta com a idade (Atif, 2015). 

 Bovinos que sobrevivem à infecção aguda de A. marginale desenvolvem 

infecções persistentes caracterizadas por ciclos rickettsêmicos repetitivos com a 

emergência de variantes antigênicas da proteína de superfície principal 2 (MSP-

2), como forma de contornar as respostas imunes do hospedeiro. Esses animais 

exibem imunidade e se tornam resistentes à forma clínica da doença. Entretanto, 

servem como reservatório da bactéria, favorecendo a sua transmissão. Ainda 

não se sabe se alguma das regiões conservadas de MSP2 pode direcionar 

alguma resposta específica do sistema imunológico do hospedeiro, entretanto, é 

notório que o controle imunológico de cada ciclo exige respostas a uma 

população antigenicamente diferente de A. marginale (French et al, 1998, 1999).  

 

3.3 Imunidade inata e adaptativa de bovinos 

 A resposta imunológica de bovinos frente à infecção por B. bovis, B. 

bigemina e A. marginale envolve os mecanismos da imunidade inata e 

adaptativa. A imunidade inata é mediada por reações iniciais contra a infecção e 
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está relacionada a fatores gerais e não específicos da resposta imune do 

hospedeiro, como características genéticas, idade, especificidade com o parasita 

e resposta das células imunes (Bock et al., 2004); já a imunidade adaptativa 

possui diversidade de reconhecimento e memória, e ocorre de forma mais tardia, 

após a apresentação de antígenos específicos dos parasitas pelo sistema imune 

do hospedeiro (Mahoney et al., 1979). 

 A primeira linha de defesa da imunidade inata estimula o desenvolvimento 

da resposta imune adquirida. O desenvolvimento desta imunidade específica - 

humoral, mediada por linfócitos B e/ou imunoglobulinas que sintetizam 

anticorpos; e celular, dependente de linfócitos T e células efetoras - caracteriza 

a defesa duradoura e apropriada do hospedeiro contra os agentes infecciosos 

(Bock et al., 2004). As células efetoras, por sua vez, sintetizam citocinas como 

interferon-gama (IFN-γ), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas, 

que atuam na multiplicação dos parasitas (Chaplin, 2003; Abbas et al., 2018).  

 A resolução da infecção aguda em animais infectados pela primeira vez 

inclui uma resposta inata forte, que leva à ativação de macrófagos esplênicos via 

IFN-γ e posterior fagocitose com produção de metabólitos tóxicos, como o óxido 

nítrico (NO), culminando na morte dos parasitas (Brown et al., 2006). Assim, a 

resposta imune dos bovinos à doença é dependente, principalmente, da 

imunidade celular oriunda do baço, que promove ativação específica de células 

imunes. Ademais, a defesa inicial frente à Babesia spp. é composta por células 

com atividade fagocítica – monócitos ativados, macrófagos e neutrófilos, que 

sintetizam e liberam intermediários reativos de nitrogênio (RNI), intermediários 

reativos de oxigênio (ROI) e citocinas, que regulam a resposta inflamatória. O 

NO, por exemplo, é um RNI produzido pela ação da enzima iNOS (óxido nítrico 

sintetase) via IFN-γ durante infecções agudas, que inibe a replicação de B. bovis 

e leva à degeneração de maneira dose-dependente (Shoda et al., 2000; Goff et 

al., 2002).  

 Além do NO, macrófagos estimulados por B. bovis produzem interleucina 

12 (IL-12), IL-10, IL-18 e fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) (Brown et al., 

1996; Shoda et al. 2000), induzindo mecanismos da resposta adquirida humoral, 

que age como facilitadora no processo de fagocitose dos parasitos (Bock et al., 

2004). Transcritos de IL-12 são expressos precocemente no baço de bezerros 
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jovens da mesma forma que a produção de IFN-γ e NO, ao passo que no gado 

adulto a expressão de IL-12 ocorre de forma atrasada e deprimida assim como 

IFN-γ e NO, porém, com influência da expressão de IL-10. A IL-18 atua em ação 

sinérgica com a IL-12, que ativa células exterminadoras naturais (NK) para 

potencializar a produção de IFN-γ (Brown et al., 1996; Shoda et al., 2000), que 

em ação concomitante com o TNF-α, ativa a produção de NO por macrófagos 

(Goff et al., 1998, 2001). 

  A resposta imune adquirida aos patógenos B. bovis e B. bigemina se 

concentra no papel da célula de memória T CD4+ (Brown et al., 2001), que em 

atividade clonal in vitro geraram resposta celular Th1 (IL-2, IFN-γ e TNF-α) ou 

resposta celular Th0 (IL-2, IL-4, IFN-γ e TNF-α) (Brown et al., 1993). Este tipo de 

imunidade, também chamada de adaptativa, requer rápida ativação das células 

efetoras T CD4 + específicas do antígeno para resolução da manifestação clínica 

de bovinos com infecções persistentes ou já vacinados. No geral, essas células 

têm o papel de secretar citocinas, como IFN-γ, favorecer células de memória e 

ativar células B. Os linfócitos B então se diferenciam em plasmócitos, que 

proliferam e produzem anticorpos (Brown et al., 2006): Estes anticorpos, por sua 

vez, agem como opsoninas e potencializam a fagocitose na imunidade humoral 

(Mahoney et al., 1979).  

 Além disso, Mahoney et al. (1979) constataram que a administração de 

imunoglobulina (IgG) 2 bovina em mistura com IgG1 bovina preparada a partir 

de soro hiperimune (de gados infectados persistentemente com B. bovis) 

provoca imunidade passiva contra a infecção por B. bovis, reduzindo 

significativamente os níveis de parasitemia em animais esplenectomizados. 

Esses dois tipos de imunoglobulinas são anticorpos fixadores de complemento 

e a IgG1 foi detectada na formação de imunocomplexos em infecções por B. 

bovis (Goff et al., 1982). Quanto à possível proteção cruzada entre espécies, a 

infecção por B. bovis não protege o animal de ser infectado por B. bigemina, mas 

o contrário propicia alguma proteção ao animal suscetível (Wright et al., 1987). 

 Os aspectos de imunidade contra a bactéria A. marginale são pouco 

conhecidos. Evidências demonstram que bezerros infectados podem se 

recuperar da infecção aguda, mas desenvolvem infecções persistentes que 

resultam em oscilação de variantes antigênicas a cada manifestação, o que 
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dificulta estratégias de defesa por parte do sistema imune (French et al, 1998, 

1999). Assim como nas infecções por B. bovis e B. bigemina, Brown et al. 

(1998a, 1998b) sugerem que a primeira linha de defesa da resposta inata se 

concentra em macrófagos e, a resposta adaptativa, em células T CD4+ de 

memória específica para proteína de superfície principal 1 (MSP-1), MSP-2 e 

MSP-3. Os resultados desse estudo com clones demonstraram a conservação 

de certos epítopos de células T entre MSP-2 e MSP-3 e a expressão de IFN-γ e 

TNF-α. 

 Quanto ao compartilhamento de antígenos em comum entre as espécies 

agentes da anaplasmose bovina e a possível proteção cruzada, A. centrale é 

menos patogênica que a A. marginale, sendo que a primeira provoca uma 

manifestação clínica leve, mas que confere algum nível de proteção contra a 

segunda.  Outro tipo de proteção cruzada tem sido estudado por meio da análise 

das sequências da proteína MSP-1, considerada um marcador genético para 

identificar diferentes cepas de A. marginale, que mostrou epítopos conservados 

e comuns. Essas particularidades entre espécies e entre epítopos viabilizaram 

estudos de transferência de imunidade passiva e a confecção de vacinas (Wright 

et al., 1990; Cabezas-Cruz et al., 2013). 

 Sendo assim, o papel central das respostas imunes nos hemoparasitas 

estudados neste trabalho se concentra na imunidade inata por aspectos de 

resistência, transferência passiva de colostro e atuação de células fagocíticas, e 

na imunidade adaptativa por meio dos mecanismos celular e humoral de 

especificidade das imunoglobulinas e citocinas na resolução das infecções.  

 

3.4 Receptores Toll-like 2 e 4 

 Receptores do tipo toll-like (TLRs) são uma alternativa para avaliar a 

resposta imune inata do hospedeiro. Os TLRs são glicoproteínas integrais de 

membrana do tipo I, que contêm repetições ricas em leucina flanqueadas por 

sítios característicos ricos em cisteína em suas regiões extracelulares. Sendo 

assim, são moléculas de sinalização da superfície celular que reconhecem 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) e estimulam a resposta 

imune apropriada (Takeda et al., 2003).  
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 Esses receptores são encontrados em todas as formas de vida, desde 

insetos até mamíferos. Dez membros desta família de receptores são expressos 

no genoma de mamíferos (Akira et al., 2006). TLR1, TLR2 e TLR6 reconhecem 

lipídios bacterianos, enquanto TLR3, TLR7, TLR8 e TLR9 reconhecem ácidos 

nucléicos. O TLR4 reconhece lipopolissacarídeos (LPS), constituinte da parede 

celular de bactérias Gram-negativas, já o TLR2 reconhece peptideoglicano, 

componente da parede celular de bactérias gram-positivas (Hirata et al., 2007).   

 A ligação entre PAMPs e TLRs ativa fatores de transcrição que estimulam 

a produção de intermediários reativos de oxigênio e nitrogênio (ROI e RNI), 

citocinas pró-inflamatórias como o IL-12, e reguladores de expressão de 

moléculas coestimuladoras, que potencializam a ativação de linfócitos T e a 

resposta imune adaptativa. Os TLRs também se ligam a diversas combinações 

de moléculas acessórias, que os tornam responsáveis por aumentar a variedade 

de reconhecimento de produtos microbianos, que podem induzir respostas 

imunes inatas (Abbas et al., 2018). 

 A ligação entre TLR4 e um PAMP, como o LPS, constitui um potente 

estímulo para mediar reações imunológicas inatas. Isto porque o LPS se liga a 

uma proteína circulante expressa por fagócitos mononucleares, a CD14, que não 

possui sinal de transdução, mas é essencial para sinalização deste complexo, 

que passa a agir como um receptor de transdução de sinal. Este conjunto então 

se liga ao receptor toll-like 4 (TLR4) que, consequentemente, transmite sinais 

que promovem a ativação celular e respostas inflamatórias (Abbas et al., 2018).  

A expressão de genes inflamatórios por meio de TLRs compreende a ação 

de intermediários adaptadores e sinalizadores, como a proteína MyD88, no caso 

do TLR2 e do TLR4, que ativa os fatores de transcrição NF-Kb (fator nuclear Kb) 

e AP-1 (proteína ativadora 1), codificando citocinas, quimiocinas e moléculas de 

adesão endotelial (Taraktsoglou et al., 2011). Além disso, o TLR4 também conta 

com a proteína chamada TRIF, que leva à ativação de IRFs (fator de resposta 

aos interferon), e desencadeia a expressão de interferon (Abbas et al., 2018).  

 A presença de TLRs 1-10 nos tecidos epiteliais bovinos foi identificada por 

meio de ensaios de qPCR para cada um dos TLRs (Menzies e Ingham, 2006). 

Davies et al. (2008) relataram a expressão de TLR em células epiteliais do 
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endométrio bovino e moléculas efetoras não específicas para defesa contra 

bactérias. Polimorfismos foram identificados em receptores toll-like de bovinos e 

sugeriram SNPs candidatos a características imunológicas por Jann et al. 

(2008), indicando que estes genes são possíveis marcadores a serem estudados 

por ferramentas de bioinformática a fim de conhecer o caráter estrutural das 

proteínas sintetizadas. Análises por bioinformática identificaram domínios de 

hélices transmembrana na proteína expressa pelo gene TLR4, sendo eles 3 tipos 

de domínios de repetição ricos em leucina (LRR, LRR-TYP e LRRCT) 

relacionados aos PAMPs, e um de resistência a toll-interleucina 1 (TIR).  

 O gene TLR2 em Bos taurus foi mapeado na extremidade proximal do 

cromossomo 17 (McGuire et al., 2005) e sua expressão foi encontrada em 

abundância na pele de bovinos (Menzies et al., 2006). Quanto ao seu papel, 

estudos levantam a hipótese de que esse gene atua na imunidade inata de 

ovários bovinos (Price et al., 2013) e que apresenta um perfil de expressão que 

responde a LPS bacteriano (Taraktsoglou et al., 2011). Yang et al. (2015) 

demonstram que no combate à infecção causada por Cryptosporidium parvum 

há expressão de TLR2 em células epiteliais intestinais bovinas, resultando na 

ativação de NF-κB e, por consequência, na produção de TNFα e IL-8, o que 

representa um achado para trabalhos de caracterização da resposta imune. 

 O gene TLR4 em Bos taurus, por sua vez, foi mapeado na extremidade 

distal do cromossomo 8 (McGuire et al., 2005) e sua sequência parcial de cDNA 

foi relatada em 2003 por White et al. Alguns estudos revelaram SNPs associados 

a características de resistência neste gene em doenças como tuberculose 

bovina, doença de Johne (White et al., 2003) e mastite (Wang et al., 2007).  A 

associação entre o gene TLR4, infestações de carrapatos e concentração de 

histamina no sangue de zebuínos inferiram que o alelo B deste gene é candidato 

para resistência a carrapatos e pode ser empregado em programas de 

melhoramento genético (Zhao et al., 2013). 

  

3.5  Células T γδ WC1  

 Outros receptores celulares de interesse particular, indicadores da 

avaliação tanto da imunidade inata quanto da adaptativa, são os receptores de 
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células T (TCR) γδ oriundos de timócitos – células T em desenvolvimento no 

timo. Este órgão se constitui como principal local de maturação das células T e 

fornece estímulos necessários para a maturação dos timócitos e formação de 

receptores γδ, mas involui com a idade e compromete as respostas via células 

T (Abbas et al., 2018). Em bovinos, células T γδ foram localizadas em superfícies 

epiteliais, principalmente, pele e intestino (Mackay e Hein, 1989).  

 As células T γδ expressas circulam no sangue periférico e, em bovinos 

neonatos e jovens, abrangem 60% da população de células mononucleares, o 

que os tornam bons modelos para estudos sobre o papel dessas células na 

resposta imune frente aos desafios infecciosos. Em adultos, a porcentagem de 

circulação dessas células no sangue periférico varia de 5 a 30% (Parker et al., 

1990).  As células T γδ atuam como receptores de reconhecimento padrão por 

se ligar a patógenos e possuem diversos subconjuntos com atividades 

regulatórias e inflamatórias que contribuem para imunidade contra desafios 

infecciosos (Lahmers et al., 2005).  

 O rearranjo dos genes dos TCR γδ culmina na expressão de subconjuntos 

de correceptores (Abbas et al., 2018). Dentre eles, as moléculas do correceptor 

WC1 (Workshop Cluster 1) destacam-se, pois são encontradas exclusivamente 

em células T γδ de ruminantes e não possuem homólogos em células T γδ 

humanas. Descobertos na década de 1980 (Clevers et al., 1990), esses 

correceptores são glicoproteínas transmembrana pertencentes à família do 

receptor “scavenger” rica em cisteína (SRCR) (Rogers et al., 2005).  

 Estudos de expressão gênica e de micro arranjos como os de Meissner et 

al. (2003) sugerem que células T γδ WC1+ representam fenótipos 

imunorregulatórios distintos das células T γδ WC1- e identificam o possível papel 

de resistência intracelular às infecções deste correceptor. Lahmers e 

colaboradores (2006) compararam perfis de expressão gênica de populações 

clonais de células T γδ WC1+ e T CD4 αβ+ derivadas do mesmo animal em 

resposta à proteína MSP2 da bactéria A. marginale e encontraram maior 

envolvimento das células T γδ WC1+. 

 Quanto à caracterização molecular desse subconjunto, sabe-se que são 

codificados por uma família multigênica composta por treze genes transcritos por 
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células T e com pouco polimorfismo entre os animais estudados. Além disso, 

esses genes expressam três isoformas altamente conservadas entre bovinos - 

WC1.1, WC1.2 e WC1.3 – com sequências de domínios extracelular, 

transmembrana e cauda intracitoplasmática específicas que divergem com base 

em reatividade no anticorpo monoclonal (Herzig e Baldwin, 2009).   

 A diferença nas isoformas encontradas se dá devido à reatividade com 

anticorpos monoclonais. A expressão dos genes WC1 quando em reação com 

um painel de anticorpos monoclonais anti-WC1 culmina em diminuição da 

produção não específica de IFN-γ (Kennedy et al., 2002), sugerindo que a 

resposta de células T γδ contra antígenos está intimamente ligada à produção e 

proliferação de IFN-γ. Quando em desafio contra Leptospira spp., a resposta 

pode ser encontrada dentro da isoforma WC1.1 (Rogers et al., 2005), enquanto 

frente à infecção por Anaplasma spp., em WC1.2 (Lahmers et al., 2005). 

 A diferença fenotípica na produção de IFN-γ entre subpopulações WC1.1 

e WC1.2 foram estudadas no trabalho de Blumerman et al. (2006), que detectou 

o compartilhamento de um conjunto de genes TRG expressos, sugerindo que o 

mecanismo que diverge os isótipos vai além da ligação do antígeno ao TCR. 

Rogers et al. (2005) por meio de clonagem e sequenciamento das caudas 

citoplasmáticas das isoformas WC1 sugerem que as células T WC1 + γδ 

diferenciadas desempenham papéis diferentes nas respostas imunes. Células 

WC1.1+ produzem IFN-γ e/ou proliferam citocina IL-12, enquanto as células 

WC1.2+ respondem à peptídeos de A. marginale (Lahmers et al., 2005).  

 Sendo assim, o conhecimento dos perfis de expressão dos genes TLR2, 

TLR4 e WC1 frente às infecções naturais por Babesia spp. e por Anaplasma spp. 

é desconhecido em bezerros da raça Canchim. Isto suscita a possibilidade de 

inferir características de resistência em bovinos a partir da avaliação de bezerros 

naturalmente infectados e mapeados desde o nascimento, tornando estes genes 

possíveis marcadores genéticos em programas de melhoramento animal. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1 Animais experimentais e colheita do material biológico 

 Os animais experimentais totalizaram 46 bezerros da raça Canchim (5/8 

Charolês/Zebu) nascidos e criados na fazenda experimental da EMBRAPA 

Pecuária Sudeste, localizada em região considerada endêmica estável para 

Tristeza Parasitária Bovina, uma vez que são expostos às infestações por R. 

microplus durante todos os meses do ano. Os bovinos foram avaliados a cada 

15 dias desde o nascimento até os 4 meses e meio de idade.  

 As amostras de sangue usadas nos experimentos de quantificações 

absoluta e relativa foram colhidas de cada animal por meio de punção da veia 

jugular usando sistema a vácuo em tubos contendo EDTA. Até 3 horas após o 

nascimento foram colhidas as amostras de sangue dos bezerros e, 

posteriormente, a cada quinze dias, totalizando 10 colheitas.  

 Esse experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

˗ CEUA CPPSE - EMBRAPA, cujo protocolo corresponde a 02/2017.  

 

4.2 Quantificação absoluta do número de cópias (NC) do DNA de B. bovis, B. 

bigemina e A. marginale  

 4.2.1 Extração de DNA das amostras de sangue  

 A extração de DNA das amostras de sangue foi realizada utilizando o kit 

Easy DNA (Invitrogen, Cat. K180001) com uma alíquota de 60 µL de sangue total 

de cada animal distribuídos em microtubos de 1,5 mL identificados. Em seguida, 

foram adicionados 100 µL de Solução A, vortexado até completa 

homogeneização da amostra e incubado a 65°C por 10 minutos. Após esse 

período, foram adicionados 40 µL de Solução B e realizada mais uma 

homogeneização por vórtex. Após essa etapa, a amostra foi centrifugada a 

14000 rpm por 10 minutos a 4°C. Em novos microtubos identificados de 1,5 mL, 

foram distribuídos 445 µL de TE e 5 µL de Glicogênio, onde foi colocada a fase 

aquosa (superior-transparente) da mistura centrifugada anteriormente, que foi 

homogeneizada 10 vezes por inversão. Em seguida, foram adicionados 1 mL de 

Etanol 100% (-20°C) e homogeneizado 10 vezes por inversão e incubados no 

freezer por uma noite. No dia seguinte, as amostras foram centrifugadas a 14000 
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rpm por 15 minutos a 4 °C. O sobrenadante de cada amostra foi descartado 

cuidadosamente por inversão. Em seguida, 500 µl de Etanol 80% (-20°C), foram 

adicionados e homogeneizados 10 vezes por inversão. Os microtubos foram 

novamente centrifugados por cinco minutos a 14000 rpm a 4°C, e o 

sobrenadante foi descartado cuidadosamente. Depois foram novamente 

centrifugados a 14000 rpm por três minutos a 4°C. Passado o tempo de 

centrifugação, o Etanol residual foi removido utilizando ponteiras de 10 e às 

vezes de 20 µl, assim como o recomendado no protocolo. Por fim, os microtubos 

foram deixados abertos por uma hora em fluxo laminar até que secassem. Os 

pellets foram eluídos em 60 µl de TE e, por meio de espectrofotometria, foram 

estimados os graus de pureza e a quantidade de DNA em cada amostra, usando 

o Nanodrop ND-1000 (Thermofisher®). Todas as amostras de DNA foram 

mantidas em freezer a -80°C até o momento da execução dos ensaios de qPCR 

para quantificação do número de cópias de DNA (NC) de B. bovis, B. bigemina 

e A. marginale. 

  

4.2.2 Reação em Cadeia da Polimerase Quantitativa (qPCR) 

 Para a quantificação das amostras foi usado o sistema de qPCR com 

sondas de hidrólise (Taqman) contendo o reporter FAM e quencher BQ1 (Black 

Hole Quencher 1, IDT Integrated and Technologies) e o reagente HOT FIREPol 

Probe Universal qPCR Mix (Solis BioDyne, Estônia). Para amplificação dos 

fragmentos gênicos de B. bovis e B. bigemina foram utilizados oligonucleotídeos 

iniciadores que flanqueiam parte do fragmento do gene do citocromo b 

mitocondrial e produzem fragmentos com 98pb (Okino et al., 2018); para A. 

marginale foram usados oligonucleotídeos iniciadores que flanqueam parte do 

gene da Proteína de Superfície Principal 1b (msp1b) e produzem amplicons com 

119 pb (Giglioti et al., 2019) (Tabela 1).  

As condições de termociclagem para cada ensaio foram: B. bovis, 95°C 

por 10 minutos, seguidos de 40 ciclos a 95°C por 15 segundos, seguido de 56°C 

por 60 segundos; B. bigemina, 95°C por 10 minutos, seguidos de 40 ciclos a 

95°C por 15 segundos, seguido de 60°C por 60 segundos; A. marginale, 95°C 

por 10 min, seguidos de 40 ciclos a 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto. 
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Todas as amostras foram testadas em duplicata e incubadas no equipamento 

CFX™ Real-Time PCR Detection Systems (Bio-Rad®). 

 

Tabela 1. Sequências de oligonucleotídeos iniciadores e sondas para os ensaios 
de qPCR. 

Nome  Espécie – Sequência 5’-3’  Fragmento 

gerado 

(pb) 

BOS Babesia Bovis  

Primer Foward TTCCTGGAAGCGTTGATTCT  

Sonda  FAM-ACGCATTGCCCAACCCATATTGAC-BHQ1 98 

Primer Reverse AAGAAACACATTGAGCGTGAAA  

BIS Babesia bigemina  

Primer Foward TGTTCCAGGAGATGTTGATTCT  

Sonda  FAM-ACTGAGGTTAATATGGGTTGGGCACT-BHQ1 98 

Primer Reverse GAAACACATTGAGCATGGAAATAAC  

MSP1 Anaplasma marginale  

Primer Foward TGGATGAAAGCCTGGAGATG  

Sonda  FAM-AAGGCCAGGCACAGATATCACAGG-BHQ1 119 

Primer Reverse TGTTTCCAGACCTTCCCTAACT  

PB= pares de bases 

    

 Para estimar o quanto do DNA alvo foi produzido em cada ciclo da reação 

durante a fase exponencial, utilizamos uma curva de calibração por meio da 

diluição em base 10 de DNA sintético - gBlocks® Gene Fragments (IDT) 

contendo sequências alvos de B. bovis (nt 88-279 – número de acesso: 

GQ214235.1), B. bigemina (nt 135-356 – número de acesso: GQ214234.1) 

(Okino et al., 2018) e A. marginale (nt 701-1050 – número de acesso: M59845.1) 

(Giglioti et al., 2019). Para cada fragmento gBlocks® (cada espécie de 

hemoparasita) foram usadas 5 concentrações diluídas em série na base 10, que 

permitiram um intervalo de detecção e/ou quantificação dos diferentes 

hemoparasitas (Okino et al., 2018; Giglioti et al., 2019).  

 Cada reação de qPCR foi preparada usando 2,0 μl de Master mix 5x Hot 

Fire Pol, 0,50 de cada oligonucleotídeo iniciador (F e R), 1,00 μl da sonda e 4,00 
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μl de água ultrapura. Assim, por reação foram utilizados 8 μL deste mix por tubo 

(Biorad®, Cat. TLS0851), 2 μL de DNA das amostras, controles e padrões. A 

placa foi selada, centrifugada por 15 segundos e incubada no termociclador de 

acordo com o perfil térmico dos oligonucleotídeos iniciadores usados para cada 

parasita.  

 Para análise dos resultados, foi utilizado o programa Bio-Rad CFX 

Manager. Para a validação de cada corrida de qPCR, foram consideradas 

Eficiências da Reação (E) que se apresentaram dentro do intervalo considerado 

ideal, controle positivo da extração de DNA, controle negativo da extração de 

DNA sem amplificação, controle negativo da qPCR (NTC) sem amplificação e 

valores de ciclo de quantificação (Cq) aproximados das diluições da curva 

padrão (OIE, 2014).  

Níveis de eficiência entre 90% e 110% são considerados aceitáveis (Livak 

e Schimittgen, 2001) e são obtidos com o emprego do cálculo da eficiência da 

reação (E), o qual foi obtido por meio do software do equipamento CFX96 da 

BioRad®. A eficiência de amplificação deve ser determinada a partir do 

coeficiente angular da curva padrão (Bustin et al., 2009) por meio da equação: 

 

E = 10 ^ (-1/Slope), 

 

em que, Slope é a inclinação da linha derivada da curva padrão. A conversão do 

valor de E para porcentagem será efetuado da seguinte maneira: 

 

% Eficiência = (E - 1) * 100. 

 

 O software do equipamento CFX96 (BioRad®) utiliza os valores dos Cqs 

das diferentes concentrações usadas nas curvas de calibração para calcular as 

quantidades iniciais de DNA de cada hemoparasita em cada amostra, sendo que 

amostras apresentando número de cópias (Log10) de DNA > 0 foram 

consideradas positivas.  
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Todas as amostras foram testadas em duplicata, sendo que aquelas com 

desvio padrão > 0,5 entre os Cqs da duplicata foram testadas novamente. O 

threshold para Babesia bovis e B. bigemina foi estabelecido em 160 unidades de 

fluorescência relativa (RFU) e para A. marginale, 200 RFU. Os dados obtidos de 

quantificação foram registrados em planilhas para posterior análise. 

 

4.3 Quantificação relativa da expressão gênica 

 4.3.1 Extração e quantificação do RNA 

 Para a extração do RNA total foi utilizado o kit RNeasy Protect Animal 

Blood (Qiagen®, Cat 73224), conforme descrito a seguir: o microtubo de 2 mL 

contendo sangue e solução estabilizadora para RNA foi centrifugado 8000 xg e, 

logo em seguida, seu conteúdo foi transferido para um novo microtubo de 2 mL 

e adicionado o mesmo volume de etanol 70%, aproximadamente, 600 uL. O 

conteúdo foi homogeneizado e cerca de 700 uL foi transferido para a coluna de 

sílica, onde foi centrifugado por 8.000 xg por 1 minuto. Esse passo foi novamente 

realizado utilizando todo o conteúdo restante no microtubo. A seguir, foram 

adicionados à membrana de sílica o mix contendo 10 uL de DNase I e 70 uL de 

tampão RDD fornecidos pelo kit supracitado, e as amostras foram incubadas a 

temperatura ambiente por 15 minutos. Decorrido o tempo de espera, foi 

adicionado 350 uL do tampão RW1 com posterior centrifugação por 1 minuto a 

8.000 xg. Posteriormente, por duas vezes, foi adicionado 500 uL do tampão RPE 

seguido de centrifugação por 1 minuto a 8.000 xg a fim de eliminar o etanol e 

outros contaminantes. Por fim, o RNA foi eluído em 30 ul de água livre de RNase, 

por centrifugação, durante 1 minuto a 8.000 xg e armazenado imediatamente em 

freezer – 70 °C, conforme instrução do fabricante, até a realização da RT-qPCR 

(transcrição reversa seguida de PCR em tempo real). 

  A quantificação do RNA total extraído foi analisada no espectrofotômetro 

Nanodrop (Thermofisher®) a partir de uma alíquota da amostra dissolvida em 

água deionizada. O grau de pureza do RNA extraído foi estimado no mesmo 

aparelho pela razão entre as absorbâncias medidas a 260 e 280 nm e, a 

integridade por eletroforese em gel de agarose, por visualização das bandas do 

RNA ribossomal (18S e 28S). 
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 4.3.2 Síntese do cDNA 

 O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 1000 ng do RNA 

total extraído, com utilização do High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit 

(Applied Biosystems™, Cat. 4368814) e iniciadores OligodT (Sigma). Todas as 

reações foram conduzidas conforme instruções dos fabricantes e em volume 

final de 20 μL, sendo adicionados 2,0 μL do tampão RT 10X, 0,8 μL de dNTP 

Mix 25X, 1,0 μL de OligodT primers (diluído a 0,5μg/μL), 1,0 μL da transcriptase 

reversa Multiscribe™, 1,0 μL do inibidor de RNAse, 0,2 μL de água (totalizando 

6μL de mix) e 14,0 μL do RNA diluído. As amostras foram então incubadas em 

termociclador (modelo T100™, Bio-Rad®), a 25ºC por 10 minutos, seguido de 

37ºC por 120 minutos e, logo após, a 85ºC por 5 minutos, para inativação da 

enzima. O cDNA obtido foi então armazenado a -20ºC até a realização da qRT-

PCR. 

 4.3.3 Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores 

 Foram desenhados oligonucleotídeos iniciadores localizados em junções 

exón-exón da sequência de RNA mensageiro do gene codificador de receptores 

toll-like 2 (TLR2, número de referência no NCBI: NM_174197) e 4 (TLR4, número 

de referência no NCBI: NM_174198.6), e das células T γδ subpopulação WC1 

(WC1, número de acesso no Genbank: FJ031220.1), evitando-se, dessa forma, 

a amplificação de DNA genômico. Para tal, foi utilizado o programa 

computacional Primer3 (http://primer3.ut.ee/), e sequências de RNAm 

cadastradas no Genbank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) e Ensembl 

(http://www.ensembl.org/index.html).  

 Para verificação da qualidade dos oligonucleotídeos iniciadores 

desenhados, suas sequências foram submetidas à análise por meio dos 

programas computacionais Netprimer 

(http://www.premierbiosoft.com/NetPrimer/AnalyzePrimerServlet) e 

Oligoanalizer (https://www.idtdna.com/calc/analyzer), a fim de avaliar a possível 

formação de dímeros e de outras estruturas secundárias que prejudicam a 

eficiência das reações. Para verificar a especificidade, as sequências foram 

submetidas ao alinhamento com as sequências depositadas no Genbank por 



20 
 

meio do programa Basic Local Alignment Search Tool (BLAST, 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

 O par de oligonucleotídeos iniciadores desenhado foi testado em ensaios 

de qPCR, utilizando diluições seriadas de “pool” de cDNA proveniente de 5 

animais de cada tratamento. A partir disso, a regressão linear foi calculada 

utilizando os valores das diluições e respectivos valores de Cq obtidos, para 

cálculo da equação linear, coeficiente de correlação (R2), eficiência da reação, 

valor de intercepção em Y e coeficiente angular. Para avaliação da qualidade de 

cada reação, foram utilizados os seguintes parâmetros: verificação de 

linearidade, eficiência > 90%; R2 > 0,99 e valor de intercepção em Y de 33 a 35 

(OIE, 2014).  

 

Tabela 2. Sequências de oligonucleotídeos iniciadores para os ensaios de 

expressão gênica por qPCR. 

Gene/Identificação Sequência 5’-3’ Fragmento 

gerado 

(pb) 

TLR2   

Primer Foward GCTGCGTTGGTTTGGATAGTG  

Primer Reverse AGAGAAGAAGCCTGGTCAGAGG 167 

TLR4   

Primer Foward CTTGCGTACAGGTTGTTCCTA  

Primer Reverse GGTCCAGCATCTTGGTTGATA 99 

WC1   

Primer Foward GACTACAGCAGGGACCAGAACA  

Primer Reverse CATCTGAGCAGCTGAGTCATCA 132 

  

4.3.4 Genes de referência 

Quatro genes de referência (GAPDH, ACTB, B2M, PPIA) foram elencados 

para realizar teste de estabilidade e, após escolha, servir como parâmetro no 

estudo das expressões gênicas. Sendo assim, seguiu-se o seguinte protocolo: o 

DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 1000 ng de RNA total 

extraído do sangue dos animais, usando o kit High-Capacity cDNA Reverse 
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Transcrição (Applied BiosystemsTM, Cat. 4368814) e iniciadores Oligo dT 

(Sigma). Os valores de Cq (Quantification Cycle ou Ciclo de quantificação) 

obtidos após amplificação por RT-qPCR foram analisados por dois programas 

computacionais - Bestkeeper e Normfinder – a fim de selecionar os genes de 

referência. No programa BestKeeper © - versão 1, os genes mais estáveis foram 

B2M e PPIA, apresentando maiores coeficientes de correlação (0,750 e 0,753, 

respectivamente), e menores valores do coeficiente de variação (2,44 e 2,29, 

respectivamente). Já os resultados do software Normfinder apontaram B2M 

como mais estável, com um valor de estabilidade de 0,131 e a melhor 

combinação de genes foi a associação de B2M e PPIA, com um valor de 

estabilidade de 0,098. Assim, o B2M e o PPIA foram usados como genes de 

referência neste estudo de expressão de genes relacionados ao sistema 

imunológico de bovinos. 

4.3.5 Reação em Cadeia da Polimerase Quantitativa (qPCR) 

 Para a otimização dos ensaios de qPCR na amplificação dos 5 genes 

avaliados (2 genes de referência e 3 genes-alvo), amostras de cDNA estocadas 

a -20ºC e sintetizadas a partir de um pool de RNA extraído de sangue bovino 

foram utilizadas. As reações foram conduzidas no termociclador CFX™ Real-

Time PCR Detection Systems (Bio-Rad®), com intercalante de DNA SYBR 

Green Tipo I, utilizando-se o kit Quantinova SYBR Green PCR (Qiagen, Cat. 

208052), em microplacas ópticas (MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate, 

Applied Biosystems, Cat. N8010560), seladas com adesivos ópticos 

(MicroAmp® Optical Adhesive Film, Applied Biosystems, Cat. 4311971). Em 

volume final de 15,0 μL, foi preparada mistura de reação composta por 7,5 μL de 

2X Quantinova SYBR Green PCR, Master Mix, 0,3 μL de cada um dos 

oligonucleotídeos iniciadores diluídos a 10 μM (3 pmol por reação) e 4, 9μL de 

água ultrapura, à qual foram adicionados 5,0 μL do cDNA diluído a 10 ng/μL 

(20ng por reação).  

 As condições de termociclagem testadas consistiram em 95°C por 10 min, 

seguidos de 40 ciclos a 95°C por 30 s, 60°C por 1 min e 72°C por 30 s na 

temperatura de anelamento específico para cada oligonucleotídeo iniciador. 

Para a validação de cada corrida de qPCR, foram consideradas eficiências da 

reação (E), que se apresentaram dentro do intervalo considerado ideal 
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(amplitude aceitável entre 90-110%) (Livak e Schimittgen, 2001), controle 

positivo da extração de DNA, controle negativo da extração de DNA sem 

amplificação, controle negativo da qPCR (NTC) sem amplificação e valores de 

Cq aproximados das diluições da curva padrão (OIE, 2014). 

Os resultados foram expressos em valores de ciclo de quantificação (Cq). 

Para análise quantitativa, foi adotada a mesma quantidade de cDNA em todas 

as reações e foi utilizada a média dos valores de Cq obtidos da duplicata pelo 

programa Bio-Rad CFX Manager e compilados em planilhas para posterior 

análise quantitativa da expressão de cada gene alvo. Para o cálculo da 

expressão gênica relativa, foi utilizado o método descrito por Livak e Schmittgen 

(2001). 

 

4.4  Análise de dados 

Os dados de número de cópias dos DNA alvo de B. bovis, B. bigemina e 

A. marginale foram analisados por meio de um modelo misto após terem sido 

transformados em log10 (n+1) visando aproximação de uma distribuição normal. 

O modelo, considerando as medidas repetidas no mesmo animal, incluiu os 

efeitos de parasita, colheita e interação parasita x colheita e animal como efeito 

aleatório. O procedimento MIXED do pacote estatístico SAS® foi utilizado para 

as análises e a matriz de covariância escolhida foi o produto direto (“produto de 

Kronecker”) de uma matriz simétrica não estruturada para os parasitas e uma 

matriz de simetria composta para as colheitas. A comparação entre as colheitas 

para cada parasita e entre os parasitas para cada colheita foram realizadas por 

meio da aplicação de contrastes.  

 As análises de expressão gênica foram realizadas utilizando um modelo 

misto descrito por Steibel et al (2009) para analisar conjuntamente a expressão 

de genes alvo e de referência: 

ygijkl=GPCgij+A(P)ik+AC(P)ijk+GA(P)gik+GAC(P)gijk+egijkl, 

onde ygijkl é o valor do Cq obtido conforme descrito anteriormente para os genes 

estudados (TLR4 e WC1), ou a média geométrica do Cq dos dois genes 

referência utilizados (B2M e PPIA), C representa a colheita, P representa a 
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classe de precedência do animal com relação à detecção de infecção pelos 

hemoparasitas, G é o gene e A representa o animal. GPCgij é o efeito da classe 

de precedência i e da colheita j na expressão do gene g.  

 O modelo linear misto acima descrito permite computar p-valores válidos 

com várias hipóteses de interesse e de forma conjunta (Steibel et al., 2009). Para 

as análises estatísticas realizadas no presente estudo, assumimos o valor de 

p<0,05 para indicar expressão gênica diferencial.  

4.4.1 Modelo de classes de precedência 

Neste trabalho propomos um modelo de análise baseado na precedência 

com que o animal ultrapassa determinado limiar do número de cópias do DNA 

alvo de qualquer um dos patógenos (estabelecido em 2,0 para o log(Nc+1)) nas 

amostras de sangue coletadas. Sendo assim, avaliamos o nível de infecção da 

amostra e reunimos grupos de animais de acordo com as colheitas em que foi 

ultrapassado o limiar estabelecido, identificando assim grupos em que as 

infecções ocorreram logo nas primeiras colheitas ou mais tardiamente ao longo 

do tempo de estudo.Como houve ampla variação entre os animais quanto à 

colheita em que o limiar foi ultrapassado,  os animais foram agrupados em três 

classes de precedência (3, 4 e 5) para a realização das análises. A classe 3 

corresponde ao grupo de animais que ultrapassou o limiar estabelecido nas 

colheitas 1, 2 e 3; a classe 4 corresponde ao grupo de animais que ultrapassou 

o limiar estabelecido na colheita 4 e a classe 5 corresponde ao grupo de animais 

que ultrapassou o limiar estabelecido a partir da colheita 5 até a colheita 10. 

  Estas análises nos permitiram obter e comparar para cada gene alvo as 

médias do nível de expressão por colheita, por classe de precedência de 

infecção pelos hemoparasitas e pela ordem sequencial de colheita (1 a 10). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Quantificação absoluta do número de cópias (NC) do DNA de B. bovis, B. 

bigemina e A. marginale  
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 A utilização da Reação em Cadeia da Polimerase está cada vez mais 

consolidada em estudos genéticos devido à sua alta especificidade, 

sensibilidade e elevada reprodutibilidade. No entanto, a PCR convencional 

permite apenas a detecção qualitativa da infecção, sendo a amostra do animal 

submetida à análise positiva ou negativa para a presença do material genético 

do hemoparasita testado (Oliveira et al., 2005). Entretanto, a Reação em Cadeia 

da Polimerase Quantitativa (qPCR) permite quantificar o número de cópias de 

fragmentos de DNA de Babesia spp. e Anaplasma spp. em amostras extraídas 

de sangue bovino (Bilhassi et al., 2014; Okino et al., 2018; Gigliotti et al., 2016, 

2018, 2019), além de permitir estudos de expressão de genes de interesse 

(Menzies et al., 2006; Price et al., 2013; Taraktsoglou et al., 2011). 

 Todos os resultados de qPCR deste trabalho foram medidos em médias 

do número de cópias de DNA expressas em Log10 para B. bovis, B. bigemina e 

A. marginale e estão apresentados na Tabela 3 e na Figura 1. 

Os resultados das análises por meio do modelo proposto indicam que a 

partir da terceira colheita as médias do número de cópias de DNA obtidas em 

cada colheita de amostras para B. bigemina foram sempre maiores que as de B. 

bovis (p<0,05). Já havia sido relatado na literatura parasitemia mais intensa 

quando o animal foi acometido por B. bigemina em relação a B. bovis (Kessler 

et al., 1987; Gluglielmone et al., 1989). Esses resultados diferem dos observados 

por Gigliotti et al (2016), que obtiveram níveis de infecção por B. bovis superiores 

aos de B. bigemina em cinquenta e um bovinos Angus por análise de PCR 

quantitativa. Entretanto, Gigliotti et al. (2018) relataram constatações sobre a 

parasitemia semelhantes às do presente estudo para 36 novilhas Canchim. 

Naquele trabalho, as médias do número de cópias de DNA seguidas de erros 

padrão para B. bigemina (2,85 ± 0,41) foram maiores que as de B. bovis (2,58 ± 

0,45) na avaliação quantitativa sob as condições de mesma região experimental 

e mesma raça de estudo do presente trabalho. 

Maiores taxas de infecção por B. bigemina em relação a B. bovis 

observadas na maioria das colheitas também são relatadas em trabalhos com 

avaliação qualitativa por PCR convencional. Em região experimental diferente 

deste trabalho, Chaudhry et al (2010) avaliaram 100 bovinos mestiços e 

identificaram 29% de animais positivos para Babesia spp., sendo 18% positivos 
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para B. bigemina e 11% para B. bovis. Entretanto, taxas de infecção mais altas 

foram relatadas para ambas as espécies por Oliveira et al. (2008) que 

encontraram 100% de infecção por B. bigemina em 15 bezerros e 15 vacas 

utilizando nested-PCR enquanto Bilhassi et al. (2014), utilizando qPCR, 

diagnosticaram B. bovis em 98% (147/150) de bezerros e vacas das raças Angus 

e Nelore e cruzamentos entre ambos. 

 

 Tabela 3. Médias de número de cópias de DNA expressas em Log10 
obtidas pela técnica de qPCR bem como o número de animais positivos [+ (n)] 
para B. bovis, B. bigemina e A. marginale obtidos com o uso dessa ferramenta 
diagnóstica. 

 

 Além disso, pode-se também observar que a parasitemia causada por A. 

marginale é ainda maior que a causada por B. bovis e B. bigemina a partir da 

quinta colheita, o que possivelmente está relacionado ao ciclo de vida da 

bactéria, sendo capaz de gerar altas cargas bacterianas em pequenos intervalos 

de tempo (Kessler et al., 2001). Quanto ao aumento gradual no número de 

animais positivos aos longos das colheitas, confirma-se a presença destes 

animais sob condições de estabilidade endêmica e, portanto, expostos aos 

agentes infecciosos de forma permanente. 

 Há de se ressaltar também que em nenhuma das hemoparasitoses houve 

transmissão transplacentária, como observado na Tabela 1, mesmo que o 

experimento tenha ocorrido numa região de estabilidade endêmica. Este 

resultado diverge do descrito por Barbosa et al. (1994), Bracarense et al. (2001), 

Santarosa et al. (2013) para Babesia spp., que apresenta manifestação de casos 

isolados, e dos trabalhos de Norton et al. (1983) e Brito et al. (2019) para A. 

    C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Babesia 
bovis 

Log10 0 0,07 0,29 0,18 0,43 0,55 0,71 1,12 1,15 1,64 

+(n) 0/46 2/46 7/46 6/46 13/46 17/46 18/46 29/46 35/46 43/46 

Babesia 
bigemina 

Log10 0 0,085 0,75 1,89 1,88 2,15 2,21 2,00 2,58 3,00 

+(n) 0/46 1/46 13/46 28/46 30/46 36/46 38/46 36/46 41/46 45/46 

Anaplasma 
marginale 

Log10 0,46 0,19 0,61 1,84 3,39 4,54 4,75 4,73 4,81 4,83 

+(n) 14/46 12/46 12/46 31/46 41/46 42/46 44/46 43/46 42/46 44/46 
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marginale. Também há relato da transmissão de ambos os agentes para o 

mesmo animal (Costa et al., 2016), o que não ocorre em nossos estudos. Para 

Brito et al. (2019), essa taxa de transmissão varia de nula a moderada para 

babesioses, sendo mais comum em anaplasmoses bovinas.  

 

Figura 1. Média dos valores de número de cópias (NC) expressa em Log10 para 
B. bovis, B. bigemina e A. marginale com diagnóstico realizado pela técnica de 
qPCR, distribuída por colheita de amostras.  

 

 Nas três espécies de hemoparasitas estudados, houve uma tendência de 

aumento da bacteremia/parasitemia ao longo das colheitas. Devido à imunidade 

inata e à ingestão de colostro que lhes confere alta, carga de imunoglobulinas, 

os bezerros apresentam certa resistência contra as infecções. Após o período 

de aproximadamente 30 dias, esses animais começam a apresentar menor 

quantidade dessas proteínas protetoras e ainda não são capazes de produzir 

uma resposta imunológica completa, o que os tornaram mais susceptíveis aos 

parasitas B. bovis e B. bigemina e a bactéria A. marginale (figura 1). 

 O nível e a taxa de infecção por A. marginale tiveram aumento crescente 

entre a segunda e sexta colheitas, com destaque para a colheita 5 com 33% a 

mais de animais infectados que a colheita 4 (Tabela 3, Figura 1). Essa 

persistência da enfermidade após as manifestações primárias é relatada (French 

et al, 1998), mas o comportamento crescente do nível de infecção diverge do 

descrito por Ericks et al (1993), que demonstram que ciclos de rickettsemia 

ocorrem em intervalos de, aproximadamente, 5 semanas. 

 O predomínio de infecção de A. marginale em relação às infecções por 

Babesia spp. observado na Tabela 3 também é descrita no estudo de Souza et 
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al. (2013), no qual 202 bovinos foram avaliados por PCR e 76,2% deles 

apresentaram diagnóstico de A. marginale, enquanto 52,0% apresentaram B. 

bigemina e, 33,2%, B. bovis. Entretanto, esses resultados não corroboram com 

os descritos por Vieira et al. (2019), que utilizaram uma PCR Multiplex para triar 

infecções em 257 animais e demonstraram que as prevalências de A. marginale, 

B. bigemina e B. bovis foram de 27%, 16% e 29%, respectivamente.  

 A interpretação dos resultados por meio da quantificação dos números de 

cópia de DNA alvo obtidos na qPCR facilita a compreensão dos níveis de 

infecção. Essa informação facilita também a caracterização da parasitemia e a 

associação com outras informações, como expressão de genes de interesse, 

culmina no melhor entendimento das vias metabólicas envolvidas na resposta 

imune.   

 

5.2 Quantificação relativa da expressão gênica  

 As análises realizadas para os genes TLR2, TRL4 e WC1 de acordo com 

o modelo proposto revelaram efeito significativo da interação entre a colheita, a 

classe de precedência do nível de infecção e o gene sobre o Cq dos genes (alvo 

e referência). Além da variação nos valores de Cq entre os genes referência e o 

gene alvo observada em análises comuns de expressão gênica, o modelo 

proposto permite que o desdobramento dessa interação seja avaliado por meio 

de contrastes e dessa forma testar diversas hipóteses para o gene de interesse. 

No caso do presente estudo foram testadas as diferenças entre as colheitas; as 

diferenças entre os tratamentos (classes de precedência) e as interações entre 

colheita e tratamento. A montagem dos contrastes foi realizada de acordo com 

Steibel et al. (2009), o que permite que as hipóteses sejam testadas em valores 

equivalentes ao -ΔΔCq (Livak et al., 2001). 

 No que se refere ao gene TLR2, para análises no desdobramento da 

interação colheita, classe de precedência e gene foram identificadas diferenças 

significativas entre as médias das colheitas e a interação entre as classes de 

precedência e as colheitas, mas não foram identificadas diferenças significativas 

entre as médias das classes de precedência. Na figura 2 é apresentado o valor 
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equivalente ao -ΔΔCq (eixo da direita) em cada colheita (C1 a C10) em relação 

à décima colheita (C10), que é apresentada apenas como referência. 

 

Figura 2. Diferenças da expressão do gene TLR2 em cada colheita em relação 
à colheita 10 dados em termos de – DeltaDeltaCq (-ΔΔCq), segundo o modelo 
proposto.  

 

As diferenças entre as médias das colheitas evidenciam a C1 como a 

colheita de maior expressão do gene TLR2 (figura 2) e oscilações sucessivas até 

C10. As diferenças de C1 para todas as demais foram sempre significativas 

(p<0,05). Com relação às demais anotações, entre C2 e C4, por exemplo, não 

houve diferença, entretanto, essas duas diferiram significativamente das cinco 

colheitas onde a expressão era mais baixa (C6 a C10). Também foram 

significativas as diferenças entre C5 e as três últimas (Quadro 1).  
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Quadro 1. Anotação das diferenças significativas (p<0.05) entre as colheitas para 
as médias e para cada uma das classes de precedência, segundo o esquema 
p222 para o gene TLR2. 

 

O resultado apresentado na Figura 2 indica que a atividade predominante 

desse gene ocorre na primeira colheita, ou seja, quando os animais são 

infectados logo após o nascimento. Essa demanda de TLR2 é descrita em 

trabalhos que revelam o perfil de expressão desse gene no desenvolvimento de 

mecanismo imune inato frente às infecções de Staphylococcus aureus 

(Karthikeyan et al., 2016) e Cryptosporidium parvum (Yang et al., 2015). 

Karthikeyan et al. (2016), por exemplo, demonstram a presença de TLR2 em 

vacas com mastite subclínica em comparação com vacas hígidas, enquanto 

Yang et al. (2015) demonstram a ativação da via de sinalização NF-κB e 

Taraktsoglou et al. (2011) elucidam o uso de uma proteína adaptadora nesta via, 

que, por consequência, leva à produção de TNF-α e IL-8 para efetivação da 

resposta imune inata. Além dessa resposta inicial em C1, há oscilações na 
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atividade desse gene da C2 até C10 apresentadas na Figura 2, o que revela sua 

expressão ao longo das colheitas analisadas. 

Na figura 3 pode-se observar que as diferenças em relação a C10 

divergem entre as classes de precedência e variam em termos de amplitude, 

sendo um pouco maior na classe de precedência 3, mas com C1 apresentando 

a máxima expressão gênica de TLR2 em todas as classes. Com relação à C1, 

as diferenças significativas na primeira classe de precedência ocorrem em todas 

as colheitas, entretanto, na classe 4, não ocorre em C4 e, na classe 5, não ocorre 

nas quatro primeiras (C2 a C5), evidenciando a divergência entre os tratamentos 

(Quadro 1).  

 

Figura 3. Diferenças da expressão do gene TLR2 em cada colheita em relação 
à colheita 10 dados em termos de – DeltaDeltaCq (-ΔΔCq), segundo o modelo 
proposto. 

 

Esses resultados sugerem que o perfil de expressão gênica de TLR2 para 

este estudo segue um padrão de expressão somente em relação à C1, sendo 

diferente em todas as colheitas sob os diversos tratamentos. Sendo assim, 
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animais que se infectaram de forma precoce, ou seja, imediatamente após o 

nascimento, apresentaram níveis iniciais de maior expressão seguidos de 

posterior oscilação.  

O comportamento de diminuição imediata de expressão após C1 (Figuras 

2 e 3) na classe 3 sugere um menor recrutamento desse gene a partir dos 15 

primeiros dias, o que nos leva a inferir que após possíveis reinfecções, a 

demanda por resposta via TLR2 diminua. Desta forma, temos que o primeiro 

contato com o patógeno seja o ponto de maior demanda de atividade gênica 

neste modelo, sendo a C1 responsável pelas diferenças significativas em relação 

a todas as colheitas no espectro de média na classe 3 e na maior parte da classe 

4 (Quadro 1). Como a quantidade de animais positivos para cada patógeno 

possui distribuição parecida entre as classes, é possível que os animais das 

classes 3 e 4, portanto, àqueles que apresentaram a doença nas colheitas 1,2,3 

e na colheita 4, possuam maior atividade gênica de TLR2 neste modelo. 

Sendo assim, a comparação entre as colheitas para cada parasita e entre 

os parasitas para cada colheita permitiu a análise desses contrastes e 

associação de resultados de expressão que, neste caso, evidenciam maior 

expressão de TLR2 nos primeiros 60 dias de vida em animais infectados 

naturalmente com os hemoparasitas estudados. Wang et al. (2011), por 

exemplo, exibiram resultado diferente, sendo exibido um perfil de maior 

expressão de TLR2 em células saudáveis em relação às células expostas ao M. 

bovis em estudos com macrófagos bovinos. Entretanto, a imunidade via TLR2 

se integra aos demais tipos de resposta imune com o decorrer das infecções, o 

que pode explicar essa variação de atividade. 

A escolha do gene TLR2 para estudos de expressão em bovinos se deu 

devido ao seu reconhecimento de diversos ligantes como LPS, peptideoglicano 

e lipoproteínas bacterianas, o que suscita a hipótese de que este gene atue na 

sinalização da imunidade inata diante de infecções. Alguns estudos evidenciam 

o papel deste gene, como apresentado por Yang et al. (2015) no contexto da 

infecção de C. parvum, parasita causador da diarreia em bezerros neonatos, em 

que células epiteliais do intestino promovem resposta imune via TLR2 e TLR4 e 

indução da via de sinalização NF-kb (Yang et al, 2015). Outros reiteram a ligação 

de TLR2 com ligantes específicos, como o trabalho de Price et al. (2013), que 
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comprovam a funcionalidade de TLR2 e TLR4 em células da granulosa de 

folículos dominantes ovarianos estimuladas com LPS bacteriano. Neste 

contexto, os resultados de expressão de TLR2 no enfrentamento de infecções 

causadas pelos agentes da Tristeza Parasitária Bovina relatados neste trabalho 

levam ao entendimento de sua participação na resposta imunológica do 

hospedeiro nos primeiros meses de vida. 

Com relação às comparações entre as classes de precedência, que 

podem ser observadas na figura 4, nenhuma diferença significativa foi 

observada. Nota-se comportamento diferente do observado para os demais 

genes deste estudo, visto que a classe 4 apresenta maior expressão em relação 

à classe 3 (barra vermelha); a classe 5 apresenta maior expressão em relação à 

classe 3 (barra verde) e, por último, a classe 5 com maior expressão em relação 

à classe 4 (barra azul). Portanto, temos que a classe 5 tem maior expressão que 

classe 4 e esta, por sua vez, maior expressão que a classe 3. 

 

 

Figura 4. Diferenças entre as classes de precedência p222, dados em termos de 
– DeltaDeltaCq (-ΔΔCq) para o gene TLR2. 
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Por outro lado, as diferenças entre as classes de precedência em cada 

colheita, variaram bastante como pode ser visto na figura 5, mas nenhuma foi 

significativa (p < 0,05).     

  

 

Figura 5. Diferenças entre as classes de precedência p222, dados em termos de 
– DeltaDeltaCq (-ΔΔCq) para cada colheita (C1 a C10) do gene TLR2. 

 

Os genes TLR2 e TLR4, apesar de diferirem em localização 

cromossômica atuam na ativação da mesma via de sinalização da resposta 

inflamatória (Abbas et al., 2018), o que implica em trabalhos que estudem a 

atividade de ambos diante de infecções como os de Ibeagha-Awemu et al. 

(2008), Price et al. (2013) e Yang (2015). Diante disso e do obtido em nossos 

resultados, podemos afirmar que o perfil de expressão de TLR2 difere da 

expressão de TLR4, a seguir apresentada, no entanto, ambos podem estar 

relacionados ao enfrentamento de infecções causadas por B. bovis, B. bigemina 

e A. marginale. 
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Para as análises do gene TLR4 no desdobramento da interação colheita, 

classe de precedência e gene foram identificadas diferenças significativas entre 

as médias das colheitas e a interação entre as classes de precedência e as 

colheitas, mas não foram identificadas diferenças significativas entre as médias 

das classes de precedência. Entretanto, em comparativo com os genes TLR2 e 

WC1, obtivemos mais diferenças significativas entre os diversos tratamentos. As 

diferenças entre as médias das colheitas evidenciam a C3 como a de maior 

expressão do gene TLR4 (figura 6) e uma queda progressiva a partir daí até C10 

(colheita referência). As diferenças entre as quatro primeiras e as seis demais 

menos expressas foram sempre significativas (p<0,05). Também foram 

significativas as diferenças entre C2 e C3 e entre C1 e C4 e entre C3 e C4 

(Quadro 2).  

 

Figura 6. Diferenças da expressão do gene TLR4 em cada colheita em relação 
à colheita 10 dados em termos de – DeltaDeltaCq (-ΔΔCq), segundo o modelo 
proposto.  

 

 Este resultado revela a atividade desse gene desde o nascimento dos 

bezerros com declínio de expressão a partir da C3, mas se apresentando ao 
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longo das colheitas quando os animais entraram em contato com os patógenos 

quantificados por qPCR. Neste sentido, essas informações observadas de 

expressão imediata (desde o nascimento) e aumento de acordo com a demanda 

do sistema de defesa, sugerem um perfil de participação na imunidade inata por 

meio da análise de TLR4 expressos em amostras de sangue de animais 

infectados naturalmente pelos hemoparasitas estudados. Células epiteliais 

bovinas estimuladas com LPS de bactéria gram-negativa também revelaram 

expressão de TLR4, desencadeando resposta imune inata e confirmando seu 

papel de reconhecimento de PAMPs (Fu et al., 2013).  Do mesmo modo, Ezz et 

al. (2019) encontraram a expressão desse gene nas células epiteliais do 

endométrio bovino em resposta à presença de espermatozoides, 

desencadeando a imunidade inata local uterina com indução de um pró-

inflamatório.  

 

Quadro 2. Anotação das diferenças significativas (p<0.05) entre as colheitas para 
as médias e para cada uma das classes de precedência, segundo o esquema 
p222 para o gene TLR4. 
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Na figura 7 pode-se observar que o padrão das diferenças em relação a 

C10 é semelhante em todas as classes de precedência, variando um pouco a 

amplitude das diferenças que é maior na classe de precedência 5, mas com C3 

sendo a máxima expressão gênica de TLR4 em todas as classes. Todas as 

diferenças entre as quatro primeiras e as cinco últimas colheitas nas três classes 

de precedência foram também significativas, evidenciando a semelhança entre 

os padrões (Quadro 2). Esses resultados sugerem que o perfil de expressão 

gênica desse gene segue um padrão, independentemente da idade com que é 

ultrapassado o limiar de nível de infecção estabelecido. Sendo assim, os animais 

estudados neste modelo para o gene TLR4 apresentaram níveis iniciais de maior 

expressão com posterior declínio em todas as classes, no entanto, aqueles 

reunidos na classe 5, ou seja, infectados a partir da quinta colheita apresentaram 

maior amplitude de expressão em relação às demais classes. 

 

Figura 7. Diferenças da expressão do gene TLR4 em cada colheita em relação 
à colheita 10 dados em termos de – DeltaDeltaCq (-ΔΔCq), segundo o modelo 
proposto. 
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  Com relação às diferenças entre as classes, que podem ser observadas 

na figura 8, nenhuma significância foi observada. Nota-se comportamento 

semelhante ao observado para o gene WC1, em que a classe 3 apresenta maior 

expressão em relação à classe 4 (barra vermelha) e a classe 5 apresenta maior 

expressão em relação à classe 3 (barra verde) e em relação à classe 4 (barra 

azul). Portanto, temos que a classe 5 tem maior expressão que classe 3 e esta, 

por sua vez, maior expressão que a classe 4. 

 

Figura 8. Diferenças entre as classes de precedência (p222), dados em termos 
de – DeltaDeltaCq (-ΔΔCq) para o gene TLR4. 

 

 Por outro lado, as diferenças entre as classes de precedência em cada 

colheita, variaram bastante como pode ser visto na figura 9. Nesse caso, a 

diferença entre as classes 5 e 4 em C4 foi significativa (p < 0,05).     
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Figura 9. Diferenças entre as classes de precedência p222, dados em termos de 
– DeltaDeltaCq (-ΔΔCq) para cada colheita (C1 a C10) do gene TLR4. 

  

 Ibeagha-Awemu et al. (2008) incubaram uma linhagem de células 

epiteliais mamárias bovinas na ausência e na presença de LPS de Escherichia 

coli por 24 horas e observaram que a expressão do receptor TLR4 crescia à 

medida que a concentração de LPS aumentava, revelando correlação positiva 

entre eles e influência sobre as respostas imunes. Entretanto, no nosso trabalho 

foram observadas oscilações de expressão com o passar das colheitas que 

impedem esse tipo de associação com maior nível de infecção, mas sugerem, 

por exemplo, que na C4 - colheita com segunda maior expressão gênica na 

classe 5 e com significância na diferença entre as classes 5 e 4 - os grupos de 

animais analisados podem ter se reinfectado ou apresentarem maiores 

parasitemias e, consequentemente, maiores demandas de atividades gênica. 



39 
 

Entretanto, inferências específicas em C4 são dificultadas, pois o fenótipo dos 

animais experimentais não apresentou nenhuma variação evidente, 

permanecendo ao longo do tempo de estudo com o mesmo manejo e as mesmas 

condições as quais estava submetido inicialmente. 

 Há de ressaltar que o entendimento dos mecanismos biológicos implicam 

no estudo completo de vias de sinalização, mas as evidências desse estudo 

levam a melhor compreensão do papel do gene TLR4 na resolução de infecções 

causadas por Babesia spp. e Anaplasma spp. Ainda assim, sugerimos, como 

perspectiva futura, que as diferenças de expressão no comportamento de TLR4 

podem ser explicadas por investigação de polimorfismos, o que torna este 

trabalho um ponto de partida para estudo genômicos detalhados de TLR4 como 

marcador de resistência em bovinos.  

Para as análises do gene WC1 no desdobramento da interação colheita, 

classe de precedência e expressão do gene, foram identificadas diferenças 

significativas entre as médias das colheitas, e a interação entre as classes de 

precedência e as colheitas, mas não foram identificadas diferenças significativas 

entre as médias das classes de precedência, assim como nos demais genes 

estudados. Na figura 10, pode-se verificar que as diferenças relativas aumentam 

desde C1 até C4, quando a diferença em expressão é máxima neste estudo.  A 

partir de C4 as diferenças diminuem até atingir um mínimo em C8, oscilando um 

pouco em C9. A identificação do perfil de resultados elucidados na figura 10 

revela a atividade desse gene durante todas as colheitas em comparativo com 

os resultados dos genes de referência, destacando-se pelo aumento crescente 

da diferença de expressão em relação à C10 desde o nascimento até a colheita 

4, ou seja, durante o primeiro mês e meio de vida dos bezerros.  

Entretanto, apesar da diminuição a partir da colheita 5, ainda se observa 

a diferença de expressão desse gene, inferindo que exista ação ao longo do 

estudo. Esse resultado identifica padrões diferentes de expressão ao longo do 

período sujeito ao enfretamento das infecções naturais - babesiose e 

anaplasmose, no qual os animais estão susceptíveis durante essa fase da vida, 

o que pode ser relacionado ao fato de que o gene WC1 é codificado por uma 

família multigênica (Herzig e Baldwin, 2009) e diferenças no resultado de 

expressão podem resultar da modulação de diferentes isoformas WC1 (Rogers 
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et al., 2006). Rogers et al. (2005) por meio de clonagem e sequenciamento das 

caudas citoplasmáticas das isoformas WC1 sugerem em seus estudos que as 

células T WC1+ γδ diferenciadas desempenham papéis diferentes nas respostas 

imunes. Como, em nosso estudo, optamos por trabalhar com a sequência gênica 

WC1 não diferenciada, inferimos que diferentes isoformas podem estar sendo 

expressas. 

 

Figura 10. Diferenças da expressão do gene WC1 em cada colheita em relação 
à colheita 10 dados em termos de – DeltaDeltaCq (-ΔΔCq), segundo o modelo 
proposto.  

 

 Sugerimos também que o perfil de expressão identificado neste trabalho 

está ligado ao recrutamento de diversos mecanismos imunológicos distintos 

interdependentes, sendo eles inatos devido à presença de imunidade colostral 

(Brito et al., 2019), à resistência inversa à idade que provoca baixa parasitemia, 

mas ainda pode ser quantificada (Zintl et al., 2005); adquiridos (Abbas et.al, 

2018) e devido à atividade de outros genes associados às características 
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imunológicas para realizar a defesa apropriada. Alguns trabalhos de expressão 

gênica de WC1 elucidaram a presença deste gene como mediador de respostas 

imunes inata e adquirida, por exemplo, em infecções de Anaplasma spp. 

(Lahmers et al., 2005) e Leptospira spp. (Rogers et al., 2005) em bovinos. Apesar 

desses trabalhos serem voltados para a caracterização das isoformas deste 

gene, há de se levar em consideração que o nosso estudo dá a primeira base 

genética sobre comportamento gênico de WC1 em bezerros Canchim e, como 

perspectiva futura, pode ser comparativo para a avaliação das isoformas e suas 

diferenças imunorreguladoras, principalmente, no fenótipo desses bezerros. 

 Com relação à interação entre colheita e classe de precedência nota-se, 

na figura 11, que as diferenças em relação à C10 em particular e entre as 

colheitas em geral são menores na classe 3, e crescem até a classe 5. 

Entretanto, não se pode afirmar que há maior ou menor expressão entre as 

classes, pois os dados estão dispostos em diferenças de expressão, ou seja, 

apesar da classe 5 ter diferenças maiores que as classes 4 e 3, isso não significa 

que ela tenha maior expressão gênica de WC1 que as demais classes. Por esse 

espectro de classes de precedência, observamos um comportamento que 

diverge, a exceção da classe 5, da Figura 10, em que as diferenças de expressão 

ao longo das colheitas aumentam até a C4 e depois sofrem declínio. Sendo 

assim, a classe 3 mostra um perfil de atividade que diminui drasticamente de C1 

até C3, aumenta em C4, onde é sua maior expressão, e vai diminuindo e 

oscilando até C10 – colheita referência, mas sem diferenças significativas 

(Quadro 3); já a classe 4 tem um aumento crescente de expressão entre C1 e 

C3, sendo a última sua maior expressão, seguido de declínio e de oscilações 

que culminam na menor expressão em C8 e posterior aumento em C9. Sendo 

assim, nota-se que para a segunda classe de precedência (classe 4), a maior 

expressão do gene WC1 ocorre em C3, enquanto nas classes 3 e 5 a maior 

expressão ocorre em C4.  

Quanto às diferenças em relação à colheita de maior expressão (C4), na 

classe 3 não foram observadas significância entre colheitas (Quadro 3), e na 

classe 5, a exceção de C2 e C3, as colheitas diferiram significativamente de C4. 

Na classe 4, a maioria das diferenças significativas em relação a C4 envolvem 

C8 e C10, as duas últimas com a menor expressão de WC1 (Quadro 3); e em 
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relação à sua colheita de maior expressão (C3), as diferenças ocorrem em C6, 

C7, C8 e C10. Esse resultado sugere que a colheita 4, portanto, amostras 

coletadas a 1 mês e meio de vida, apresenta algum diferencial em relação às 

demais colheitas, principalmente, na classe 5, isto é, quando os animais 

ultrapassaram o limiar de 2,0 para o log (NC +1) para pelo menos um dos 

patógenos a partir da quinta colheita – metade do tempo de estudo. 

 

 

Figura 11. Diferenças da expressão do gene WC1 em cada colheita em relação 
à colheita 10 dados em termos de – DeltaDeltaCq (-ΔΔCq), de acordo com o 
modelo proposto. 
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Quadro 3. Anotação das diferenças significativas (p<0.05) entre as colheitas para 
as médias e para cada uma das classes de precedência (P222) para o gene 
WC1. 

 

 Levando em consideração a análise por contrastes, sugerimos que 

parasitemias com níveis de infecção igual ou acima do estipulado neste estudo 

requereram atividade gênica deste correceptor desde o primeiro contato com o 

desafio infeccioso, confirmando o seu papel adjuvante nos mecanismos de 

defesa, mas sem caracterização completa que permita a descrição do tipo de 

resposta. Pollock e Welsh (2002), por exemplo, acreditam que as células T γδ 

bovinas funcionam como elo entre as respostas imune inata e adaptativa diante 

de infecções intracelulares, enquanto Silva (2015) constatou resposta imune 

adquirida e induzida por meio da vacinação contra a Doença Respiratória Bovina 

(DRB) em bezerros holandeses pela presença constante de subpopulações de 
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linfócitos WC1+ dos 14 aos 240 dias de vida, mas ambos sem determinar um 

padrão de atividade gênica de WC1. 

 Os achados do nosso estudo em sua maioria identificam um perfil de 

demanda de atividade gênica inicialmente maior com posterior declínio frente às 

circunstâncias de estabilidade endêmica, aquelas onde os animais estão 

susceptíveis às parasitemias a todo tempo. O desdobramento no aspecto celular 

de WC1 com diferentes níveis de envolvimento foi identificado em infecções 

experimentais causadas por Mycobacterium bovis, que indicaram que as células 

T γδ WC1+ se acumulam nos locais primários da infecção e, inicialmente, 

diminuem na circulação, o que sugere que a sua participação independe de 

maior ou menor atividade gênica no momento da infecção, havendo somente um 

deslocamento para o local infectado (Cassidy et al., 2001). Entretanto, Pollock e 

Welsh (2002) sugerem que o aumento na produção de células T γδ está 

associado ao desenvolvimento de uma resposta imune adquirida influenciada 

por resposta celular Th1 com posterior produção de IL-2, IFN-γ e TNF-α. Ainda 

de acordo com esses autores, o decorrer da resposta inflamatória e o 

reconhecimento do antígeno instigam a proliferação de células T γδ e, assim, a 

atuação destas em diferentes estágios da infecção, inclusive, na sua resolução. 

Sendo assim, inferimos que o desdobramento dos resultados no nosso 

estudo estimula uma resposta inicial do gene WC1 culminando em proliferação 

secundária de células WC1 para o reconhecimento e enfrentamento das 

infecções, e, portanto, com atuação de recrutamento, proliferação celular e 

participação na resolução das infecções causadas por B. bovis, B. bigemina e A. 

marginale. Mais do que isso, a análise por contrastes permite que avaliemos a 

expressão de WC1 em animais infectados com esses agentes ao longo do tempo 

de estudo, o que sugere que esse gene se apresenta em todas as classes, 

garantindo sua participação no enfrentamento das patologias e posterior análise 

da sua contribuição por meio de outros estudos. 

 Ainda no contexto das classes de precedência e apesar de não ter sido 

reconhecida nenhuma significância estatística, a figura 12 reúne as diferenças 

entre as médias de expressão do gene WC1 para as classes 3, 4 e 5. Observa-

se que a classe 3 apresenta maior expressão em relação à classe 4 (barra 

vermelha); a classe 5 apresenta maior expressão em relação à classe 3 (barra 
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verde) e, por último, a classe 5 com maior expressão em relação à classe 4 (barra 

azul). Portanto, temos que a classe 5 tem maior expressão que classe 3 e esta, 

por sua vez, maior expressão que a classe 4. Enfim, o agrupamento de classes 

por colheitas subsequentes ao atingir o limiar estabelecido (log(NC+1)>2.0) para 

ao menos um das infecções estudadas não foi determinante para revelar um 

resultado crescente, e sim, com padrão de colheita 4 diferente das colheitas 

anteriores e superiores.   

 

Figura 12. Diferenças entre as classes de precedência (p222), dados em termos 
de – DeltaDeltaCq (-ΔΔCq) para o gene WC1. 

 

 A figura 13 mostra as diferenças entre as classes para cada colheita. 

Nota-se, que a tendência é bastante semelhante entre todas as colheitas. 

Observa-se que a classe 3 é maior que a classe 4 em todas as colheitas, assim 

como a classe 5 é maior que a classe 4. No mais, a classe 5 teve maior 

expressão em relação a classe 3 na maioria das colheitas com exceção da C9. 

Quanto às relações de significância, nas colheitas C4, C7 e C8, as diferenças 

entre as classes 4 e 5 foram significativas, enquanto a diferença entre as classes 
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3 e 4 foi significativa apenas em C8. Mais uma vez, a colheita C4 apresenta 

resultados em destaque que, na figura 7, revelam expressão maior da classe 5 

em comparação com a classe 4. 

 

 

Figura 13. Diferenças entre as classes de precedência p222, dados em termos 
de – DeltaDeltaCq (-ΔΔCq) para cada colheita (C1 a C10) do gene WC1. 

  

 Essa abordagem com classes de precedência é inédita para TLR2, TLR4 

e WC1, o que dificulta a comparação com outros perfis, mas, por outro lado, 

apresenta detalhadamente efeitos de infecção ao longo dos meses (colheitas) e 

de determinação de grupos precoce ou tardiamente infectados (classe de 

precedência). Em resumo, os resultados acima indicam que o efeito de colheita 
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em relação aos genes TLR2, TLR4 e WC1 foi significativo para a maioria das 

análises e o efeito de classe de precedência com diferenças significativas em 

determinados períodos revelou a expressão em momentos distintos de 

manifestação da doença e de níveis de infecção. Em especial, TLR2 com 

destaque para C1, TLR4 com a padronização de expressão nos diversos 

tratamentos e WC1 com oscilações de demanda diferenciada ao longo do 

estudo. 

 Esses resultados também indicam que outros fatores influenciam o 

processo de transcrição para tradução eficaz de proteínas, e, possivelmente, há 

outros genes envolvidos na resposta imunológica frente à babesiose e 

anaplasmose. Entretanto, esse estudo se consolida como ponto de partida para 

caracterização de genes de resposta imunológica importantes nos estudos de 

resistência às babesioses e anaplasmoses em bovinos. 

 
6. CONCLUSÃO 

 

  

 Tendo em vista os resultados obtidos no presente experimento podemos 

concluir que os genes TLR2, especialmente, TLR4 e WC1 desempenham papel 

importante no desenvolvimento da resposta imune contra as infecções de B. 

bovis, B. bigemina e A. marginale em bezerros Canchim, sendo que os diferentes 

graus de parasitemia influenciaram no nível de expressão desses receptores. 

Trabalhos futuros poderão explorar de forma mais aprofundada como as 

diferenças nos níveis de expressão desses receptores celulares influenciam a 

resistência de hemoparasitas, tornando possível o seu uso como marcadores 

genéticos para características de resistência. 
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