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RESUMO
AZEDO, M. R. Influência do vírus da leucose bovina na resposta imunitária de animais
naturalmente infectados. [Influence of enzootic bovine leukosis on immune response of
naturally infected cattle]. 2010. 160 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
A Leucose Enzoótica dos Bovinos (LEB) é uma enfermidade neoplásica, infectocontagiosa, pluri-sintomática, de evolução crônica, que compromete os órgãos linfopoiéticos e
está associada ao desenvolvimento de linfocitose persistente (LP) e linfossarcoma. Acarreta
diminuição na produção, quer por seus efeitos danosos diretos, quer pelos indiretos. No
entanto, seu efeito na função e na quantidade das diferentes subpopulações de linfócitos,
assim como seu papel no estabelecimento de outras doenças oportunistas, ainda não está
claro. O presente estudo avaliou a resposta imunitária de bovinos da raça Holandês Preto e
Branco naturalmente infectados pelo vírus da LEB (VLB), após desafio antigênico fornecido
por vacinação contra o vírus da febre aftosa. Para tal, foram coletadas amostras sanguíneas
antes do desafio e, após o desafio, semanalmente, por sete semanas, de dez vacas
soropositivas, sem LP; de dez vacas soropositivas, manifestando LP; e de dez vacas
soronegativas. Foram avaliadas as alterações quantitativas das diferentes subpopulações de
leucócitos circulantes; a função dos linfócitos B, por meio da quantificação de diferentes
isotipos de imunoglobulinas (Ig) séricas; os índices de proliferação linfocitária; os índices de
morte celular por apoptose ou por necrose; e as concentrações séricas de interleucina-10 (IL10), IL-12, inteferon-γ (IFN-γ) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α). Foi verificada a
normalidade da distribuição dos resultados obtidos, utilizando-se do teste de AndersonDarling, e sua homoscedasticidade, utilizando-se do teste F (para dados que apresentaram
distribuição normal) ou do teste de Lavene (para dados que não apresentaram distribuição
normal). Para a avaliação das diferenças entre as médias dos resultados obtidos, de acordo,
respectivamente, com a ocorrência ou não de homoscedasticidade, foram feitos, para dados
com distribuição normal, os testes de análise de variância (One-way ANOVA), seguida do
teste de Tukey-Kramer ou o teste t; e, para dados que não apresentaram distribuição normal, o
teste de Mann-Whitney ou o teste de Kruskal-Wallis. Para todos os resultados, foram
consideradas significantes as análises que apresentaram p≤0,05. Verificou-se que não houve
diferença nas concentrações séricas de IgG1, de IgM e de IgA, tanto entre os tempos de
coleta, quanto, a cada tempo, entre animais pertencentes aos diferentes grupos. As
concentrações séricas de IgG2 aumentaram, após a vacinação, em todos os animais (p<0,05).
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