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O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é considerado um dos maiores causadores das perdas produti-
vas de bovinos no Brasil e no mundo. Estimativas sugerem que as perdas anuais, apenas no Brasil, sejam de dois 
bilhões de dólares (GRISI et al, 2002). Considerando essa perspectiva, muitos são os estudos visando entender 
os mecanismos de resistência de bovinos ao carrapato, assim como a interação parasita-hospedeiro. Dentre os 
mecanismos propostos, o sistema imune parece ser o fator mais importante na regulação desta resistência. De-
sta maneira, o objetivo deste projeto foi verificar a abundância de RNA mensageiro (mRNA) das citocinas IL-2, 
IL-4, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, MCP-1 e TNF-α em linfonodos de bovinos submetidos a infestação com carrapato 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Cinco animais resistentes e cinco animais sensíveis de cada um dos grupos 
genéticos Nelore, Canchim x Nelore, Simental x Nelore e Angus x Nelore foram submetidos à infestação artificial 
com carrapato. No nono dia da infestação foi feita a coleta dos linfonodos e então foi realizado o isolamento do 
RNA total e síntese de cDNA por transcrição reversa. A quantificação das citocinas foi avaliada pela técnica de 
RT-PCR em tempo real, utilizando o gene constitutivo RPS-9, como controle e SYBR Green, como fluoróforo. As 
análises referentes às quantificações relativas foram realizadas utilizando o programa REST 2008 (Relative Expres-
sion Software Tool), específico para análises de PCR quantitativo. Os resultados comparando os animais resistentes 
e sensíveis dentro de cada grupo genético mostram que a expressão de IL-2 (p <0,05) em Nelore, parece conferir 
resistência, pois esta citocina foi aproximadamente cinco vezes mais expressa em animais resistentes. Os animais 
sensíveis tiveram uma tendência de aumento de IL-12 (p<0,10) de cerca de cinco vezes e de cinco vezes de IL-13 
(p <0,05). Já no grupo genético Canchim x Nelore, os animais sensíveis apresentaram super expressão de IL-4 (p 
<0,05) quando comparados aos resistentes. Os animais sensíveis Simental x Nelore apresentaram uma tendência 
de maior expressão de cinco vezes para IL-8 (p < 0,10), enquanto que não foi possível encontrar diferenças signifi-
cativas de expressão gênica entre os animais Angus x Nelore resistentes e sensíveis. Apesar de ter-se observado 
importante variação racial, pode-se concluir que os genes IL-2, IL-4, IL-8, IL-12 e IL-13 são importantes na resposta 
a infestação por carrapatos nesse período da infestação, e que a expressão de IL-2 deve estar relacionada a me-
canismos de proteção contra o carrapato.
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Expressão gênica de bovinos Nelore e cruzados Canchim 
X Nelore, Simental X Nelore e Angus X Nelore infestados 
com carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus
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