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Introdução   
A sustentabilidade da carcinicultura mundial enfrenta sérios desafios

decorrentes de mortalidades advindas de doenças infecciosas. Apesar

disso, a presença de múltiplos vírus no organismo dos camarões. Entre os

patógenos virais, o vírus da síndrome da mancha branca (WSSV) destaca-

se por ser o mais devastador da carcinicultura mundial. Por outro lado,

ferramentas genômicas e transcritômicas vem sendo utilizadas para

identificar imunoefetores/imunoreguladores que sirvam de marcadores

moleculares para o controle de doenças. Os mecanismos moleculares

envolvendo a imunidade de camarões associada a epitélios, como ao

epitélio intestinal, permanecem desconhecidos bem como a interação

patógeno-hospedeiro neste tecido. O presente estudo realizou a validação

dos dados transcritômicos obtidos em estudo anterior (Pilotto, 2019),

envolvendo o sequenciamento de transcritos (RNA-Seq) expressos no

intestino médio (IM) de camarões Litopenaeus vannamei cultivados em

bioflocos (B) ou água clara (C) e infectados oralmente com o vírus da

síndrome da mancha branca (WSSV) (BW e CW).

Resultado   

Material e métodos   

Apoio

A validação dos dados transcritômicos por RT-qPCR permitiu identificar

19 genes candidatos (30% dos 67 DEGs avaliados) a compor uma

assinatura transcricional do intestino médio de camarões, associada ao

cultivo em bioflocos e/ou à infecção pelo WSSV.

Conclusões 

Comparação entre o perfil transcricional dos clusters selecionados do transcritoma do intestino médio de L.

vannamei e validados em PCR quantitativa em tempo real (RT-qPCR). Os camarões foram cultivados em

bioflocos (B) ou água clara (C – controle) e desafiados oralmente com o WSSV (BW e CW). Em azul estão

representados os valores de expressão gênica obtidos pelo RNASeq e, em laranja, valores obtidos pela RT-

qPCR. Os valores de expressão gênica estão apresentados como fold-change (cut-off de 2) e p ≤ 0,001 a 0,05.

*Genes expressos no epitélio do intestino médio e expressão ausente nos hemócitos.

A validação dos dados transcritômicos por RT-qPCR permitiu identificar 19 genes

candidatos (30% dos 67 DEGs avaliados) a compor uma assinatura transcricional do

intestino médio de camarões, associada ao cultivo em bioflocos e/ou à infecção pelo

WSSV. Em conjunto, estes achados servem de base para um melhor entendimento da

participação do intestino na imunidade dos peneídeos, bem como podem auxiliar no

desenvolvimento futuro de ferramentas biotecnológicas visando o controle de viroses nos

cultivos.

• Destacaram-se uma C-type lectin protein, uma chitinase 5, uma chitin binding-like

protein e uma angiotensin-converting enzyme-like. Além de oito novos transcritos

ainda não anotados.

• A maioria dos transcritos validados (73,7%), ou seja, 13 dos 19 genes, apresentou

expressão ausente em hemócitos e específica do IM (indicado pelo asterisco),

demonstrando a efetiva participação do epitélio intestinal possivelmente na defesa

antiviral e sob condições de cultivo ricos em microrganismos, como os bioflocos.

VALIDAÇÃO DOS DADOS – Análise de expressão dos genes candidatos

VALIDAÇÃO DOS DADOS – Seleção de genes candidatos e desenho de iniciadores
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