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A variac;:ao genetica de bovinos tern sido muito estudada visando entender quais sao os
mecanismos envolvidos na resistencia ao carrapato Rhipicephalus (Boophilus)
microplus. a objetivo deste trabalho foi avaliar diferenc;:as na contagem diferencial de
leucocitos no sangue e de mastocitos na pele de bovinos de tres grupos geneticos
infestados com 0 carrapato R. microplus. Foram utilizadas 15 femeas de cada grupo
genetico (GG): cruzadas Senepol x Nelore (SN), Angus x Nelore (TA) e Nelore (NX),
nascidas de novembro de 2005 a janeiro de 2006, na Embrapa Pecuaria Sudeste. as
animais livres de carrapatos foram submetidos a 4 infestayoes artificiais consecutivas,
cada uma com aproximadamente 20000 larvas de carrapato, colocadas sobre a regiao
lombar do animal. A contagem do numero de carrapatos foi realizada do 190 ao 23 dia
de cada infestayao. as dados foram analisados pelo procedimento MIXED do SAS, com
modelo que incluiu os efeitos de GG, contagem, infestac;:ao e interayoes, alem do
residuo. Amostras de gangue periferico e pele foram coletadas 24 horas apos a ultima
infestac;:ao. Esfregayos sanguineos foram feitos e corados com 0 corante Giemsa-May-
Grunwald. Em cada lamina foram contadas 100 celulas classificadas em neutrofilos,
mon6citos, bas6filos, linf6citos e eosin6filos. Esses dados foram analisados pelo
procedimento GLM do SAS, com modelo que incluiu GG. Amostras de pele foram
fixadas em paraformaldeido 4%, incluidas em parafina e coradas com azul de toluidina
para contagem de mastocitos. Para cada lamina, foram contados cinco campos em
objetiva 40X de microscopio optico. as dados foram analisados pelo procedimento
MIXED do SAS, com modelo que incluiu GG e contagem. Foi verificada diferenya
significativa (P<O,O I) para 0 numero de carrapatos entre os tres grupos avaliados, sendo
que os animais TA (0,83:i:0,06) apresentaram maiores medias e 0 grupo NX (0,23:i:0,06),
a mellor media. Foi tambem observado efeito significativo da contagem e infestayao
(P<O,OOOl). Na contagem diferencial de leucocitos, animais TA tiveram maiores
quantidades de mon6citos que NX (P<0,05), nao diferindo de SN. Nao houve diferenc;:a
significativa para os outros leuc6citos avaliados. Entretanto, 0 grupo genetico NX teve
majores medias de mast6citos que SN e TA (P<O,OI). Dessa mane ira, pode-se dizer que
animais com baixa infestac;:ao apresentaram menores quantidades de monocitos e
maiores quantidade de mastocitos em relayao aos animais mais infestados.
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