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Introdução
O vírus da síndrome da mancha branca (WSSV) tem acometido os cultivos de peneídeos em todo o mundo ocasionando grandes prejuízos

econômicos. Pouco se conhece sobre a participação do epitélio intestinal na imunidade de camarões, apesar de a via oral ser uma das

principais rotas de entrada de patógenos nestes animais. Sistemas alternativos de cultivo de camarões, como a tecnologia em bioflocos (B),

emergem como uma forma mais sustentável e sanitariamente mais segura. O presente estudo teve por objetivo avaliar o perfil transcricional

no intestino médio (IM) de 50 genes associados à imunidade em juvenis Litopenaeus vannamei cultivados em B ou água clara (C) e 48h

após, desafiados oralmente com o WSSV (grupos BW e CW).
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GRUPOS EXPERIMENTAIS 

• Água clara . WSSV (C.W)

• Bioflocos. WSSV (B.W)

• Água clara. Não manipulados (C) 

• Bioflocos. Não manipulados (B)
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Cultivo no Laboratório de Camarões marinhos (LCM)

Infecção por via oral 

Legenda: 

Por fim, o ambiente rico dos bioflocos associado à infecção pelo WSSV

pode atuar sinergicamente alterando a expressão de alguns genes do

sistema imune no intestino médio dos camarões com aumento na expressão

de um maior número de genes, quando comparado aos animais em água

clara.

Materiais e métodos  

Resultados 

Conclusão  Apoio  

Expressão gênica relativa entre os grupos experimentais (C.W/C, B.W/B.,B.W/C.W. e B/C) associada ao cultivo e à infecção por WSSV em 

Litopenaeus vannamei

Desafio oral   

WSSV
(5×106 cópias 

genômicas /animal)

Juvenis de L. vannamei

(5-8 gramas)

❖ Dos 50 transcritos avaliados, 14 tiveram sua expressão diferencial na

presença do vírus ou no sistema de cultivo ( C.W/C: LvToll 3, LvHMGBa e

LvDUOX1;B.W/B: LvHMGBa, LvAgo2, LvTGI, LvHHAP, LvproPO e

LvCrustina; B.W/C.W: LvToll3, LvIMD, LvSTAT, LvDUOX1, LvArs2, LvTGI

e LvClot; B/C: LvHMGBa, LvIMD, LvSTAT, LvDscam, LvArs2 e LvTRBPI);

❖ A presença do vírus no intestino médio de camarões cultivados em

bioflocos (BW) promoveu modulação positiva em seis genes (LvHMGBa,

LvAgo2, LvTGI, LvHHAP, LvproPO e LvCrustina) de três categorias

funcionais (via de sinalização, defesa antiviral via RNAi e manutenção da

homeostase) em relação ao grupo controle (B);

❖ A condição abiótica (cultivo em bioflocos, B/C) promoveu a modulação

de seis genes e quando combinado com a condição biótica (presença do

vírus, B.W/C.W) a modulação ocorreu em um maior números de genes

(n=7) quando comparada ao grupo controle (C.W);

❖ As categorias funcionais gênicas que apresentaram maior número de

genes modulados em função do sistema de cultivo e/ou infecção pelo

WSSV, foram as de vias de sinalização, defesa antiviral via RNAi e

manutenção da homeostase.
Categorias funcionais 

gênicas 


