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RESUMO

O comportamento biológico das cepas de Babesia bovis (Babés, 1888) e Babesia

bigemina (Smith & Kilborne, 1893) modificadas e não modificadas e seus efeitos sobre os

parâmetros biológicos das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus (Canestrini, 1888) foram

estudados em oito bezerros (BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, BH6, BH7 e BH8) da raça holandês

não infectados com B. bovis e B. bigemina. Os bezerros BH1, BH2, BH3 e BH4, não

esplenectomizados foram utilizados para a manutenção das colônias livres e infectadas com B.

bovis e B. bigemina não modificadas, obtidas da Fazenda Imbiruçu. O bezerro BH5 foi

infectado com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas. Para obtenção das fêmeas

ingurgitadas com cepas modificadas de B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina, foram

utilizados os bezerros BH6, BH7 e BH8, respectivamente. As fêmeas que desprenderam-se

naturalmente dos hospedeiros, foram coletadas, selecionadas em grupos de 100 e incubadas em

estufas climatizadas à temperatura de 27 ± 2°C e umidade relativa superior a 80%. O

comportamento e infecção das cepas de B. bovis e B. bigemina foram avaliados em amostras de

hemolinfa, conteúdo intestinal e ovário do carrapato vetor, corados pelo método de Giemsa. Nas

amostras de conteúdo intestinal foram observadas estruturas arredondadas, ovais, piriformes
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simples e pareadas, semelhantes ao observado em sangue periférico do hospedeiro vertebrado.

No mesmo período foi observada a presença de estruturas raiadas e oocinetos. A presença de

formas raiadas foi maior nas amostras de conteúdo intestinal, obtidas de fêmeas infectadas com

cepas de B. bovis e B. bigemina modificadas. Entretanto, a presença de esporocinetos foi

observada somente nas amostras de hemolinfa, túbulos de malpighi e ovário das fêmeas,

coletados do hospedeiro infectado com B. bovis e B. bigemina não modificadas. Na infecção

das fêmeas ingurgitadas de B. microplus com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas,

observou-se alterações significativas sobre os parâmetros biológicos na fase de vida livre do

carrapato vetor. Neste grupo foi observado aumento no período de pré-postura (3,98 dias),

peso final das fêmeas (193,90 mg), redução no período de postura (7,86 dias), peso de postura

(9,72 mg), número de ovos (194,47), índice de produção de ovos (3,97%), índice de eficiência

reprodutiva (9,80%) e índice real de conversão (13,06%). O período de incubação, período de

eclosão e percentual de eclosão dos ovos, não sofreram tratamento estatístico uma vez que os

valores foram iguais a zero. As cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas são infectivas e

determinam alterações significativas nos parâmetros biológicos das fêmeas ingurgitadas de B.

microplus.



SUMMARY

The biological behavior of modified and unmodified strains of Babesia bovis (Babés,

1888) and Babesia bigemina (Smith & Kilborne, 1893) and their effect on biological parameters

of engorged female of Boophilus microplus (Canestrini, 1888) were studied in height Holstein

Friesian cattle (BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, BH6, BH7 and BH8) not infected with B. bovis

and B. bigemina. The unsplenectomized cattle BH1, BH2, BH3 and BH4 were used to maintain

free and infected groups of B. microplus with unmodified B. bovis and B. bigemina from

Imbiruçu farm. The cattle BH5 was infected with unmodified strains of B. bovis and B. bigemina.

In order to obtain engorged female of B. microplus infected with B. bovis and B. bigemina,

BH6, BH7 and BH8 cattle were used. The females that naturally dropped from the host were

collected, selectioned in groups of 100, and incubated at 27 ± 2°C with more than 80% humidity.

The behavior and infections of B. bovis and B. bigemina strains were evaluated in hemolymphs,

gut content and ovaries of ticks stained with Giemsa. In the gut content it was observed round,

oval, and single or paired piriform structures, like those observed in peripheral blood of vertebrate

host. Rayed structures and ookinets were also observed. The former was mostly seen in the gut

content from females infected with unmodified strains of B. bovis and B. bigemina. However,
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sporokinets were only observed in the hemolymph, Malphigi tubules and ovaries from female ticks

collected from host infected with unmodified strains of B. bovis and B. bigemina. The biological

parameters of the free-life phase of the engorged females infected with unmodified strains of B.

bovis and B. bigemina were significantly changed. In this group, it was observed na increase in

preoviposition period (3.98 days) and in residual weight of the ticks, as well as a reduction of

oviposition period (7.86 days), weight of posture (9.72 mg), number of eggs (194.47), index of

egg production (3.97%), reproductive efficiency index (98%) and real conversion index. The

incubation and eclosion period and the percentage of eclosion were not submitted to statistic

treatment since their values were zero. The unmodified strains of B. bovis and B. bigemina are

infective and induce significant changes in the biological parameters of the engorged female of B.

microplus.



1. INTRODUÇÃO

A descrição do protozoário do gênero Babesia (Starcovici, 1893) em

bovinos, foi realizada por BABÉS (1888) na Romênia, ao examinar amostras de

sangue de animais recém importados da África. Entretanto, o primeiro trabalho

envolvendo carrapatos como vetor destes parasitos, de acordo com a literatura

científica, deve-se a SMITH & KILBORNE (1893), ao caracterizar a participação de

Boophilus annulatus (Say, 1821) na distribuição e transmissão de Babesia bigemina

(Smith & Kilborne, 1893) para bovinos na região do Texas, EUA. Posteriormente a

estas observações, cinco espécies, B. bigemina, Babesia bovis (Babés, 1888), Babesia

divergens (M’Fadyean & Stockman, 1911), Babesia major (Sergent, Donatien, Parrot,

Lestoquard & Plantureox, 1926) e Babesia ovata (Minami & Ishihara, 1980), foram

descritas infectando bovinos em condições naturais na América do Norte, Japão,

América do Sul, Austrália e África (DE VÓS et al., 1987). No entanto, nos países

tropicais e subtropicais, apenas duas espécies, B. bovis e B. bigemina, foram descritas

infectando bovinos em condições naturais.
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No Brasil, a presença destes protozoários foi descrita pela primeira vez por

FAJARDO (1901), ao examinar amostras de sangue periférico obtidos de bovinos

jovens e adultos recém importados.

Estima-se que praticamente todo o território brasileiro, seja constituído de

regiões potencialmente favoráveis à distribuição de B. bovis e B. bigemina, com

exceção de Santa Vitória do Palmar no Rio Grande do Sul e do Planalto de Itatiaia no

Rio de Janeiro, por apresentarem condições climáticas desfavoráveis à biologia do

carrapato vetor B. microplus, que tem íntima relação com a transmissão e distribuição

destes protozoários entre os bovinos no Brasil.

Estudos evidenciando detalhes sobre a relação biológica entre as espécies do

gênero Babesia e seus respectivos vetores, foram realizados no início do século, quando

KOCH (1906), observou formas evolutivas de B. bigemina em várias espécies de

carrapatos, identificados como Boophilus australis (Fuller, 1758) (= B. microplus),

Rhipicephalus evertsi (Neumann, 1897) e Hyalomma aegyptium (Linnaeus, 1758).

Posteriormente, CRAWLEY (1915) e ROSEMBUSCH (1927) demonstraram a

presença de estruturas claviformes de B. bigemina e seu mecanismo de multiplicação

nas células do tubo digestivo e órgãos vasculares de fêmeas ingurgitadas de B.

annulatus e B. microplus, respectivamente.

Em condições experimentais, RIEK (1964, 1966), descreveu aspectos

biológicos, morfológicos e o mecanismo de multiplicação de B. bigemina e B. bovis,

respectivamente, nas estruturas anatômicas dos diferentes estágios evolutivos do vetor
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B. microplus, bem como, alta taxa de infecção e mortalidade das fêmeas ingurgitadas

coletadas de hospedeiros infectados.

A alta taxa de mortalidade de fêmeas ingurgitadas de carrapatos,

principalmente de B. microplus, tem sido observada com freqüência quando infectadas

com amostras puras e mistas de B. bovis e B. bigemina não modificadas. De acordo com

BARREIRA (1988), DE VÓS et al. (1989), FARIAS (1995) e GUGLIELMONE

(1996), a taxa de mortalidade em grupos de fêmeas de B. microplus infectadas com

amostras de B. bovis e B. bigemina não modificadas, foi superior a 90%. A presença

destes protozoários, além de causar a morte do carrapato vetor, determinam alterações

significativas nos parâmetros biológicos das fêmeas ingurgitadas que sobreviveram à

infecção. Para DAVEY (1981), OUHELLI et al. (1987) e GUGLIELMONE et al.

(1989), a presença destes protozoários provocam lesões nas diferentes estruturas

anatômicas do carrapato vetor, afetando o seu potencial reprodutivo. Estes autores

encontraram valores significativos no período de pré-postura, período de postura, peso

da massa de ovos, taxa de eclosão e índice de eficiência reprodutiva, quando

comparados com valores calculados para os mesmos parâmetros relacionados a grupos

de fêmeas não infectadas.

Os diferentes valores encontrados na taxa de infecção, mortalidade e nos

parâmetros biológicos, parecem estar relacionados à sensibilidade das cepas de

carrapato, patogenicidade das cepas de Babesia spp., método de infecção do hospedeiro

vertebrado, grau de parasitemia do hospedeiro vertebrado, criopreservação das cepas de
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Babesia spp. em condições de laboratório e passagens sucessivas destes protozoários

em bezerros esplenectomizados.

A carência de dados na literatura sobre o comportamento e os efeitos da

infecção de B. bovis e B. bigemina nos parâmetros biológicos do carrapato vetor B.

microplus e os fatores envolvidos nesta relação, requer mais pesquisas para poder

entendê-la melhor.

Este projeto teve como objetivos estudar o comportamento e os efeitos das

cepas de B. bovis e B. bigemina modificadas e não modificadas sobre os parâmetros

biológicos do carrapato B. microplus.



2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Comportamento biológico de Babesia bovis e Babesia bigemina  no carrapato

vetor Boophilus microplus

A primeira descrição da ocorrência de parasitos do gênero Babesia, foi

realizada em amostras de sangue periférico, coletadas de bovinos na Romênia, os quais

apresentaram febre, apatia e hemoglobinúria, seguida de morte (BABÉS, 1888).

Posteriormente, SMITH & KILBORNE (1893) observaram a presença destes parasitos

em amostras de sangue coletadas de bovinos nos Estados Unidos da América, ao

estudarem a “Febre do Texas”. Relacionaram ainda a sua transmissão e distribuição

com carrapatos B. annulatus. Os primeiros estudos referentes à multiplicação desses

parasitos no hospedeiro invertebrado, foram realizados por KOCH (1906), ao

observar a presença de estruturas de aspecto claviforme, amebóide ou mesmo

piriforme no intestino, hemolinfa e ovário de B. australis (= B. microplus), R.
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evertsi e H. aegyptium, após o desprendimento natural de bovinos infectados com B.

bigemina.

CRAWLEY (1915) registrou a presença de estruturas de aspecto claviforme

em amostras de hemolinfa e ovário obtidas de carrapatos B. annulatus. Este autor

considerou estas estruturas semelhantes às formas descritas por KOCH (1906).

Em trabalhos subseqüentes, ROSEMBUSCH (1927) e REGENDANZ

(1936) observaram a presença de B. bigemina no vetor B. microplus, nos quais

descreveram a presença de estruturas alongadas, nas amostras de intestino e hemolinfa,

com posterior multiplicação nas células do sistema reprodutor.

Após uma revisão da literatura sobre a biologia, anatomia e embriologia de

B. annulatus, DENNIS (1932) descreveu o ciclo biológico de B. bigemina no

hospedeiro invertebrado, a partir da ingestão de eritrócitos infectados. Neste trabalho, o

autor observou que o início do ciclo sexuado foi a partir da fusão de isogametas na luz

intestinal, com posterior formação de oocinetos móveis e invasão de vários órgãos,

incluíndo os túbulos de malpighi, músculos, traquéia e ovário. Reportou que, após

penetrarem no ovário, os oocinetos tornavam-se redondos, dando origem a

esporoblastos multinucleados, denominados esporocinetos, os quais migravam para de

todos os  tecidos dos carrapatos.

PETROVI (1941) estudou o comportamento biológico de B. bovis em Ixodes

ricinus (Linnaeus, 1758), verificando a presença de estruturas com aspecto  claviforme

na luz intestinal, com posterior migração e reprodução por fissão múltipla nos

hemócitos, ovário e glândulas salivares dos carrapatos.
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Em condições experimentais, MURATOV & KHEISIN (1959) estudaram o

comportamento biológico de B. bigemina em fêmeas ingurgitadas de B. microplus e

observaram a presença de estruturas de aspectos claviformes em conteúdo e células

intestinais, em amostras coletadas de carrapatos que desprenderam-se naturalmente dos

hospedeiros vertebrados. Concluíram que estes parasitos após atingirem a cavidade

geral do carrapato vetor, penetraram nos hemócitos, tubos de malpighi, traquéia e

ovário, seguido de um processo de multiplicação por esquizogonia.

RIEK (1964), ao descrever o ciclo biológico de B. bigemina nos carrapatos

B. microplus, infectados experimentalmente com cepas de campo, observou no

conteúdo intestinal, estruturas piriformes pareadas ou simples, amebóides, alongadas,

esféricas e bizarras, idênticas às observadas em amostras de sangue periférico do

hospedeiro vertebrado. Descreveu ainda, as primeiras evidências da multiplicação

destes protozoários no vetor, a partir das estruturas de aspecto claviforme no citoplasma

das células epiteliais do intestino, com subseqüente processo de reprodução por fissão

múltipla e a presença de grande número de formas vermiculares no conteúdo intestinal.

Concluiu que estas formas migravam através da parede intestinal, penetravam nos

hemócitos, túbulos de malpighi, traquéia, músculos e ovário, com posterior processo de

multiplicação, semelhante ao observado nas células intestinais.

Posteriormente, RIEK (1966) ao estudar os aspectos biológicos e

morfológicos de B. bovis nos hospedeiros vertebrado e invertebrado, mantidos em

condições experimentais,  considerou os resultados obtidos sobre o ciclo biológico das

fêmeas ingurgitadas de B. microplus, semelhantes ao descrito para B. bigemina. No
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hospedeiro invertebrado observou estruturas ovais, amebóides, esféricas e piriformes

simples ou pareadas, no interior dos eritrócitos ou livres no conteúdo intestinal, durante

as primeiras 48 horas após desprenderem-se naturalmente dos bovinos infectados.

Segundo o autor, as primeiras formas vermiculares destes protozoários nas amostras de

hemolinfa das fêmeas de carrapato, foram observadas após um processo evolutivo

esquizogônico nas células epiteliais do tubo digestivo. Estas estruturas foram também

observadas nos hemócitos, tubos de malpighi, músculos e ovário.

EL ALLAWY (1977) trabalhando com as amostras de hemolinfa e ovos

coletados de fêmeas de B. annulatus, descreveu a presença de estruturas claviformes, as

quais denominou de merozoítos. Estas formas apresentaram um núcleo corado

fortemente de vermelho, de localização central e citoplasma levemente azulado, com

vacúolos. Verificou também que, durante a realização das coletas e exame das amostras

com diferentes dias de incubação, o número de merozoítos aumentou progressivamente,

caracterizando assim o efeito do período de incubação no processo reprodutivo destes

protozoários.

MORZARIA & BROCKLESBY (1977) estudaram, em condições

experimentais, os aspectos morfológicos dos vermículos de B. major e B. bigemina nos

vetores Haemaphysalis punctata (Canestrini & Fanzango, 1877) e B. microplus,

respectivamente. Estes autores concluíram que, as medidas destas estruturas tiveram

diferenças significativas, quando os valores médios encontrados foram analisados

estatisticamente. Neste mesmo experimento, observaram que os vermículos encontrados

nas amostras de hemolinfa dos vetores com diferentes dias de incubação, apresentaram
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variações morfológicas acentuadas. Os vermículos encontrados em amostras de

hemolinfa coletadas no período inicial de incubação, apresentavam citoplasma

uniformemente corado de azul claro e foram considerados como formas imaturas.

Entretanto, nos exames das amostras de hemolinfa com vários dias de incubação, estas

estruturas eram constituídas de  vacúolos citoplasmáticos e foram consideradas como

vermículos maturos. As medidas das estruturas vermiculares imaturas de B. major,

variaram de 15,17-16,69 µm x 3,86-4,15 µm (média de 16,22 µm x 4,01 µm), que após

a vacuolização apresentaram medidas entre 15,20-15,86 µm x 2,92-3,13 µm (média de

15,53 µm x 3,0 µm). Para os vermículos maturos de B. bigemina, as mensurações

resultaram em valores menores, que variaram entre 11,46-12,12 µm x 2,45-2,65 µm

(média de 11,79 µm x 2,55 µm).

Em condições experimentais, STEWART (1978) estudou o comportamento

das cepas de B. bovis, não modificadas e modificadas por passagens sucessivas em

bovinos esplenectomizados, em fêmeas ingurgitadas de B. microplus e constatou

alterações no ciclo biológico deste protozoário. No entanto, as estruturas originadas das

cepas de B. bovis encontradas nas amostras de conteúdo intestinal das fêmeas

ingurgitadas, após um período de 16 horas de incubação, apresentaram-se

morfologicamente semelhantes. No mesmo experimento, o autor observou que as

amostras de conteúdo intestinal dos carrapatos infectados com cepas não modificadas

de B. bovis, coletadas entre o período de 16 e 24 horas de incubação, tiveram parasitos

com formas esféricas sem evidências de multiplicação. Entre o terceiro e o quarto dia de

incubação das fêmeas ingurgitadas, observou redução das formas esféricas descritas
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inicialmente, em conseqüência da multiplicação nas células intestinais e subseqüente

migração das formas vermiculares para hemolinfa, túbulos de malpighi, músculo e

ovário. Ao contrário, as formas esféricas originadas da amostra modificada de B. bovis,

permaneceram na luz intestinal durante o período de observação, com posterior

degeneração. A presença destas estruturas na luz intestinal foi relacionada com a

redução da capacidade de infecção de B. bovis, após passagens sucessivas em bovinos

esplenectomizados.

Examinando amostras de hemolinfa coletadas de fêmeas de B. microplus e

B. annulatus, infectadas naturalmente com B. bigemina, ACHUTHAM et al. (1980)

encontraram estruturas claviformes, denominando-as de esporocinetos. Nas amostras de

glândulas salivares de ninfas e adultos, observaram a presença de esporozoítos.

Posteriormente, AKINBOADE & DIPEOLU (1981) ao estudar o

comportamento de B. bovis no vetor Boophilus gaigyi (Aeschlimann & Morel, 1965),

observaram a presença de estruturas vermiculares nas amostras de hemolinfa de fêmeas

ingurgitadas entre o quarto e o sexto dia após desprenderem-se naturalmente do

hospedeiro. Nas mesmas amostras, foi registrado aumento acentuado do número de

vermículos até o oitavo dia, com posterior redução, até o total desaparecimento

observado no 14o dia.

DALGLIESH et al. (1981) estudaram o comportamento morfológico e

biológico das amostras modificadas de B. bigemina em fêmeas ingurgitadas de B.

microplus e relacionaram a presença acentuada de estruturas raiadas nas amostras de

conteúdo intestinal destes carrapatos, com a redução da infectividade dos protozoários,
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após passagens sucessivas em bovinos esplenectomizados. No mesmo experimento,

observaram uma pequena proporção de carrapatos infectados a partir dos exames de

hemolinfa e uma reduzida infectividade da progênie larval em relação aos bovinos

sensíveis. Os autores consideraram como hipótese, que as passagens sucessivas das

amostras de B. bigemina, selecionam gradualmente os parasitos incapazes de penetrar

nas células intestinais e invadir outros órgãos do carrapato vetor.

Em trabalho de revisão sobre a biologia e morfologia proposta para as

famílias Theileriidae e Babesiidae, MEHLHORN & SCHEIN (1984) observaram vários

aspectos importantes no processo evolutivo das espécies do gênero Babesia nos

respectivos carrapatos vetores. Inicialmente, verificaram que as estruturas de aspectos

raiados, encontradas no conteúdo intestinal das fêmeas ingurgitadas durante as

primeiras horas de incubação, eram gametas. Consideraram como isogametas, nas

observações realizadas através da microscopia ótica e gametas diferenciados, para as

descrições realizadas após exames das amostras com a utilização da microscopia

eletrônica. Concluíram que após a fusão das gametas, os oocinetos migraram através da

parede intestinal e na cavidade geral invadiram e multiplicaram-se assexuadamente nos

hemócitos e vários órgãos do carrapato, princ ipalmente fibras musculares, túbulos de

malpighi e ovário.

Nos experimentos realizados por GUGLIELMONE et al. (1985), foi

observada a presença de vermículos de B. bovis e B. bigemina nas amostras de

hemolinfa examinadas entre o quarto e o 10o dia de incubação, obtidas a partir de

fêmeas de B. microplus coletadas e mantidas em condições de laboratório. Os autores
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concluíram que nas amostras coletadas de fêmeas que desprenderam-se naturalmente de

bovinos com baixa parasitemia, a probabilidade em detectar a presença das estruturas

vermiculares aumentou, quando as amostras de hemolinfa foram coletadas entre o nono

e o 10o dia de incubação. Nas amostras de hemolinfa coletadas de fêmeas ingurgitadas

em bovinos com parasitemia de 3,5%, o melhor período para a realização dos exames

foi o sexto dia de incubação.

STEWART et al. (1986) constataram que, amostras de B. bigemina

mantidas em condições de laboratório a partir da infecção de bovinos não

esplenectomizados utilizando larvas de carrapatos, apresentavam aspectos morfológicos

semelhantes aos observados para as formas intestinais encontradas em teleóginas após

72 horas de incubação em condições naturais. Entretanto, a manutenção das amostras de

B. bigemina, por transmissão utilizando larvas de carrapatos ou inoculação de sangue

infectado à bovinos esplenectomizados determinaram alterações no ciclo biológico

deste protozoário. Nas amostras de conteúdo intestinal de carrapatos obtidos de animais

esplenectomizados, foi observado um acentuado número de estruturas raiadas. Segundo

os autores, as estruturas raiadas estavam relacionadas à redução da infectividade dos

parasitos ao carrapato vetor de B. microplus.

BARREIRA (1988) ao estudar em condições experimentais os aspectos

biológicos e morfológicos de B. bovis e B. bigemina no vetor B. microplus, observou

a presença de estruturas vermiculares no citoplasma das células epiteliais, além de

grande número de cinetos imaturos na luz intestinal. No mesmo trabalho, descreveu a

presença de esporocinetos de B. bovis e B. bigemina nas amostras de hemolinfa
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e no interior dos hemócitos. A partir do quarto dia de incubação das fêmeas

ingurgitadas, verificou a presença destas estruturas em amostras de tubos de malpighi e

ovário.

Examinando amostras de hemolinfa, para estudo da dinâmica da infecção de

B. bovis e B. bigemina em fêmeas de B. microplus, GAIDO & GLUGLIELMONE

(1995) verificaram que o crescimento da taxa de infecção e o número de cinetos

observados por campo, estão relacionados com o aumento no período de incubação dos

carrapatos após desprenderem-se naturalmente do hospedeiro vertebrado.

MELENDEZ & FORLANO (1996) observaram que o número de fêmeas de

B. microplus infectados com B. bovis e B. bigemina, originados de bovinos infestados

com uma pequena população de carrapatos, durante o período experimental (14 meses),

foi três vezes menor que a população de fêmeas coletadas de animais com infestação

intensa, durante o mesmo período que o grupo anterior. De acordo com os autores, o

número de fêmeas infectadas e a intensidade de esporocineto de B. bovis e B. bigemina

nas amostras de hemolinfa, estão relacionados à presença constante do vetor e grau de

parasitemia do hospedeiro vertebrado.

GUGLIELMONE et al. (1996) estudando aspectos morfométricos dos

cinetos de B. bovis e B. bigemina em fêmeas de B. microplus, na tentativa de

estabelecer um diagnóstico diferencial entre as espécies, utilizaram amostras de

hemolinfa de carrapatos a partir do quinto dia de incubação. Durante este período,

nenhuma alteração morfológica na população de cinetos foi observada.
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Ao estudarem o comportamento dos cinetos de B. bovis e B. bigemina na

hemolinfa de fêmeas de B. microplus naturalmente infectadas, GUGLIELMONE et al.

(1997) observaram uma evolução no número destas formas em relação ao periodo de

incubação dos carrapatos examinados. Verificaram também, uma tênue relação entre o

grau de infecção da hemolinfa de fêmeas ingurgitadas e a taxa de infecção de seus ovos.

2.2. Comportamento biológico do carrapato Boophilus microplus não infectado

com Babesia bovis e Babesia bigemina

Estudando o comportamento biológico do carrapato B. microplus em várias

regiões com diferentes temperaturas e umidades relativas, TATE (1941) observou que

carrapatos mantidos numa temperatura média de 24,3ºC, apresentaram um período de

pré-postura que variou entre dois e seis dias. Nesta mesma temperatura, o autor

verificou que o período de postura ocorreu entre 11o e 18o dias. O valor médio do

número de ovos encontrados para oviposição das fêmeas foi de 2.257 ovos em um

período de incubação variando entre 18 e 76 dias.

Na Austrália, HITCHCOCK (1955) estudando os parâmetros biológicos do

carrapato B. microplus na fase não parasitária, em diferentes temperaturas, verificou

que as fêmeas ingurgitadas mantidas à temperatura de 36,1ºC, apresentaram período de

pré-postura de dois a três dias. O período de postura foi de 44 dias, quando a

temperatura de incubação foi de 15ºC e de quatro dias, para as fêmeas mantidas a

36,8ºC. Este mesmo autor observou um valor médio de 2.496 ovos por fêmeas, quando
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mantidas à temperatura de 16,7ºC e o período de incubação atingiu 146 dias. A redução

deste período para 14 dias ocorreu quando as amostras de ovos foram submetidas a uma

temperatura de 36,1ºC. O percentual de eclosão foi superior à 98% quando a

temperatura de incubação utilizada foi de 29,48°C.

No experimento desenvolvido sobre a influência do peso inicial das fêmeas

ingurgitadas de B. microplus na produção de ovos, BENNETT (1974) concluiu que

carrapatos com peso entre 180 mg e 225 mg eram eficientes na produção de ovos. O

período de postura observado foi de 16 dias para o grupo de fêmeas mantidas em

condições de 29,5ºC de temperatura e 80 e 85% de umidade relativa. O índice médio de

produção de ovos descritos foi de 62%. Os valores encontrados para a taxa de

eclosão, relacionados à massa de ovos coletados no primeiro dia de postura foi

reduzido, entretanto, para os ovos coletados entre o segundo e o 10o dia foi superior a

75%.

Na Austrália, SUTHERST et al. (1978) estudaram os efeitos da densidade

populacional de carrapatos na sobrevivência de B. microplus em bovinos mantidos em

condições experimentais, verificando que os valores encontrados relacionados ao peso

inicial das fêmeas ingurgitadas variaram entre 206 ± 9 e 246 ± 10 mg. Segundo os

autores, estas variações ocorreram em função do maior ou menor número de larvas

utilizadas na infestação do hospedeiro.

DAVEY et al. (1980), em experimentos realizados com proposta de

conhecer alguns parâmetros biológicos relacionados a fase não parasitária de B.

microplus, observaram o peso médio de 449,0 mg para as fêmeas ingurgitadas,
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mantidas em condições de laboratório. Os dados obtidos para o período de pré-

oviposição variaram entre 3,0 e 3,2 dias, não apresentando diferenças significativas. Os

valores médios observados para o período de oviposição, número de ovos por postura e

o período de incubação, foram de 17,3 dias, 5.465 ovos e 23,3 dias, respectivamente. O

índice de produção de ovos observado para amostras utilizadas foi de 57,95% e o índice

de conversão calculado foi de 0,565.

Nas observações realizadas por STEWART et al. (1981), sobre os

parâmetros biológicos do carrapato B. microplus mantidos em condições experimentais,

verificou-se que o peso inicial das fêmeas ingurgitadas originadas de larvas mantidas

por várias gerações em condições de laboratório, para as amostras coletadas em bovinos

infestados com carrapatos mantidos em condições naturais, os valores encontrados

oscilaram entre 202,4 e 282,4 mg. Com relação à fertilidade, os autores observaram

que, o número mínimo e o máximo de ovos por fêmea coletada nas amostras de

laboratório, foram de 1.466 e 2.324 ovos, respectivamente. Para as amostras de

carrapato, colhidos de infestações naturais, os valores encontrados variaram entre 2.175

e 3.310 ovos. Os valores mínimos descritos para a taxa de eclosão das cepas de

carrapatos de laboratório e de campo, foram de 59,2 e 92,5%, respectivamente. Nas

observações os valores máximos encontrados foram de 72,3% para as amostras de

laboratório e 97,1% para as amostras de  campo.

COSTA (1982) em estudos preliminares sobre a oviposição e sazonalidade

do carrapato B. microplus, em condições de laboratório registrou o peso médio de 223,3

mg para fêmeas ingurgitadas, incubadas à temperatura de 27 ± 1°C e umidade relativa



17

de 80 ± 10%. O período médio de pré-postura observado foi de 4,14 dias. O número

médio de ovos e o índice de produção de ovos encontrados foi 2.215 ovos e 45,8%,

respectivamente. O valor médio relacionado ao período de postura foi de 7,36 dias. O

autor estabeleceu valores relacionados ao período de incubação de ovos que variou

entre 23 e 27 dias, com percentual de eclosão de 80,9%.

Posteriormente DAVEY et al. (1984) em estudos sobre os parâmetros

biológicos de fêmeas ingurgitadas de B. microplus coletadas em cinco áreas geográficas

do México, mantidas em laboratório sob as mesmas condições de temperatura (27 ±

2°C) e umidade relativa (80 ± 70%) e um grupo de carrapatos adaptados às mesmas

condições de laboratório por 40 gerações, encontraram diferenças significativas. Para os

grupos de fêmeas não adaptadas, encontraram valores relacionados ao peso inicial das

fêmas ingurgitadas que variaram entre 259 ± 36 mg e 369 ± 46 mg, dados estes,

significativamente menores que o calculado para o grupo de fêmeas adaptadas, onde foi

encontrado o peso médio de 387 ± 73 mg. O período de pré-oviposição de cinco dias

observado para o grupo adaptado foi significativamente superior aos dados encontrados

para os grupos de fêmeas não adaptadas, cujo valores médios variaram entre três e

quatro dias. Os valores da massa de ovos encontrados para os grupos de fêmeas não

adaptadas variaram entre 167 ± 46 mg e 114 ± 36 mg. De acordo com estes autores,

estes valores foram significativamente menores que os encontrados para o grupo de

fêmeas adaptadas, cujo o valor da massa de ovos foi de 215 ± 51 mg. Os valores médios

encontrados para o percentual de eclosão das larvas obtidas dos diferentes grupos de

fêmeas foram superiores a 90%. De acordo com os mesmos autores, não foram
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observadas diferenças significativas entre os valores encontrados para o percentual de

eclosão das larvas.

Em infestações artificiais de bovinos com carrapatos B. microplus,

BENAVIDES (1984) observou um peso médio de 245,5 mg para as fêmeas

ingurgitadas que desprenderam-se naturalmente do hospedeiro. O período de postura

para os carrapatos mantidos em temperatura de 26ºC foi de 9,3 dias. Para as amostras de

fêmeas ingurgitadas à temperatura de 27 ± 1ºC, o peso da massa de ovos variou entre

9,15 e 201 miligramas. Verificou ainda, que o índice de reprodução de ovos desta fêmea

foi de 48,5%. Nas observações feitas por este autor, o tempo de incubação dos ovos

variou de 21 a 28 dias nas amostras mantidas à temperatura de 26ºC.

Em condições experimentais, BITTENCOURT et al. (1990) estudou o

comportamento biológico de B. microplus na sua fase não parasitária e observou que o

peso inicial das fêmeas ingurgitadas que desprenderam-se naturalmente de bovinos,

variou entre 238,4 e 276 mg. Os valores médios encontrados para o período de pré-

postura e período de postura, foram de 2,8 e 11 dias, respectivamente. O peso médio das

posturas das fêmeas ingurgitadas, segundo o autor, foi de 151 mg e o número médio de

ovos foi de 2841,5 ovos. O valor médio para o índice de produção de ovos foi de 58%.

Os dados observados para o período de incubação e percentual de eclosão, foram de

25,3 dias e 94,6%, respectivamente.

Ao estudar a ação dos fungos do gênero Metarhizium sobre os parâmetros

biológicos de B. microplus, BITTENCOURT (1992) encontrou para o grupo não

infectado o período de pré-postura de 2,3 dias e para o período de postura 11,7 dias. O
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período e o percentual de eclosão obtidos foram de 6,8 dias e 94%, respectivamente. O

período de incubação encontrado foi de 24,9 dias e o índice de produção de ovos de

55,4%.

2.3. Efeitos das cepas de Babesia bovis e Babesia bigemina modificadas e não

modificadas no carrapato vetor Boophilus microplus

RIEK (1964) ao estudar o desenvolvimento de B. bigemina no vetor B.

microplus, relacionou a taxa de infecção dos carrapatos com o método utilizado na

infecção do hospedeiro vertebrado. Observou que apenas entre 5 a 25% das fêmeas

ingurgitadas que desprenderam-se naturalmente do hospedeiro vertebrado, infectados

por inoculação de sangue, evidenciaram estruturas vermiculares dos protozoários nas

amostras de hemolinfa. Somente 10% da progênie larval destes carrapatos infectados

foram positivos para B. bigemina. Ao contrário, a taxa de infecção dos carrapatos que

ingurgitaram em bovinos naturalmente infectados por B. bigemina, foi superior a 90%.

Após o período de sete dias de incubação das fêmeas de carrapatos, observou uma taxa

de mortalidade de 90% para as fêmeas ingurgitadas em bovinos infectados

naturalmente. Segundo este autor, a taxa de mortalidade está relacionada com o método

de infecção do hospedeiro vertebrado, grau de parasitemia do hospedeiro,

desenvolvimento dos protozoários nas células epiteliais do intestino do carrapato e

como conseqüência, à passagem da hemoglobina do conteúdo intestinal para a

hemolinfa.
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Posteriormente, em estudos sobre a biologia de Babesia argentina

(Lignieres, 1903), RIEK (1966) observou uma taxa de infecção de 40 a 60% para as

fêmeas de B. microplus que ingurgitaram em bovinos infectados através do método de

inoculação de sangue e de 80 a 90% para as fêmeas que se alimentaram em hospedeiros

infectados, expostas a larvas de carrapatos. Esta acentuada taxa de infecção foi

observada em carrapatos coletados em hospedeiros com uma densidade de

parasitismo superior a 5%. Valores semelhantes foram observados em carrapatos

ingurgitados em bovinos com densidade parasitária entre 0,1 e 5%. Entretanto, um

pequeno número de estruturas vermiculares eram encontradas nas amostras de

hemolinfa destes carrapatos. Com relação à taxa de mortalidade observada nas fêmeas

ingurgitadas, após um período de incubação, o autor afirmou estar relacionado com a

alteração na permeabilidade da parede intestinal, após um processo evolutivo dos

protozoários, com posterior contaminação da cavidade geral do carrapato pelo conteúdo

intestinal.

ANTHONY et al. (1970) registraram variações nos parâmetros biológicos

de fêmeas de A. nitens, que ingurgitaram em eqüinos infectados com B. caballi, durante

o período em que a parasitemia calculada era de 0,3%. A taxa de infecção descrita em

grupos de fêmeas que desprenderam-se dos hospedeiros infectados, apresentou

variações entre 65 e 100%, com taxa de mortalidade entre 22 e 68%, observada após o

sétimo dia de incubação. Para os carrapatos coletados em eqüinos não infectados,

mantidos em condições semelhantes, a taxa de mortalidade foi de 3%. O valor máximo

encontrado nas médias dos pesos dos diferentes grupos de fêmeas ingurgitadas em
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vários hospedeiros infectados, foi de 304 mg. A taxa de eclosão dos ovos originados

destes grupos de carrapatos, apresentaram valores entre 40 e 80%.

Sobre a taxa de infecção dos ovos de B. microplus infectados com B.

bigemina, MUANGYAI (1974) registrou acentuada redução no peso da massa de ovos,

quando originados de fêmeas ingurgitadas que apresentavam um elevado número de

merozoítos nas amostras de hemolinfa. Resultados semelhantes foram encontrados por

EL ALLAWY (1977), ao estudar a taxa de infecção de ovos de B. microplus infectados

com B. bigemina.

DALGLIESH et al. (1981a) ao infectarem fêmeas ingurgitadas com cepas

de B. bovis não  modificadas e modificadas, observaram diferenças não significativas

no grau de infecção e número de parasitos nas amostras de hemolinfa coletadas após um

período de incubação de seis dias. Neste mesmo experimento, estes autores verificaram

que durante a coleta destas amostras, aproximadamente 70% das fêmeas ingurgitadas

infectadas com cepas de B. bovis não modificadas, apresentaram amostras de hemolinfa

corada de vermelho claro e a morte sobrevinha após o período de oito dias de

incubação. Concluíram também que estas alterações, tem íntima relação com a

multiplicação dos protozoários e conseqüentemente a destruição das células epiteliais

do intestino dos carrapatos, seguido da passagem de hemoglobina de origem bovina,

encontrada no conteúdo intestinal, para a cavidade geral do carrapato vetor. Em

seqüência, a redução observada no peso da massa de ovos originados de fêmeas

ingurgitadas infectadas com cepas de B. bovis não modificadas, foi observada a partir

da invasão e multiplicação destes parasitos no ovário.
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Durante a fase experimental, na tentativa de conhecer a interação de cinetos

de B. caballi com células do carrapato vetor, KURTTI & MUNDERLOH (1983)

observaram uma alta taxa de infecção e de mortalidade das fêmeas de A. nitens que

ingurgitaram em hospedeiro infectado com cepas não modificadas. No grupo de fêmeas

que morreram, as amostras de hemolinfa apresentaram coloração vermelho escuro. Nas

fêmeas infectadas que realizaram postura, verificaram um aumento no período de pré-

postura e redução na produção de ovos.

Em estudos experimentais, DAVEY (1981) concluiu que a presença de B.

bovis não interferiu significamente no peso inicial das fêmeas de B. microplus (395,6

mg), quando comparado com fêmeas não infectadas (409,3 mg). Da mesma forma, o

período de pré-postura observado nas fêmeas não infectadas e infectadas não

apresentaram diferenças significativas (3,7 e 3,8 dias, respectivamente). O peso médio

da massa de ovos de fêmeas infectadas com B. bovis foi menor (93,1 mg) do que aquele

para as não infectadas (163,5 mg). A média do período de postura foi significativamente

superior para os ovos originados de fêmeas não infectadas, quando confrontados com os

valores obtidos para as fêmeas infectadas (15,7 e 8,8 dias, respectivamente). A presença

de B. bovis nos carrapatos não determinou efeitos significativos na taxa de eclosão

(85%) e no período de incubação dos ovos.

GRAY (1982) registrou uma taxa de infecção de 100% entre as

fêmeas ingurgitadas de Boophilus decoloratus (Koch, 1844) que desprenderam-se

naturalmente de bovinos esplenectomizados com parasitemia de 0,07% para B.

bigemina. A taxa de mortalidade das fêmeas infectadas variou de 93,3 a 100%. O peso
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da massa de ovos e a taxa de eclosão apresentaram valores de 7,5 mg e 76,3%,

respectivamente.

GUGLIELMONE et al. (1985) descreveram uma taxa de mortalidade de

90% nas fêmeas de B. microplus que se alimentaram em bovinos com parasitemia

moderada de B. bovis e B. bigemina.

Estudando os efeitos da infecção de Babesia sp. sobre os parâmetros

biológicos de fêmeas ingurgitadas de B. annulatus, mantidas em temperaturas diferentes

(16,25 e 35 ± 1°C) e umidade relativa constante (93 ± 2%), OUHELLI et al. (1987)

observaram que, o período de pré-ovoposição não apresentou variações significativas

quando comparados com os dados obtidos no grupo controle. Os grupos de fêmeas

mantidos à temperatura de 16ºC, não apresentaram alterações no período de oviposição,

entretanto, para as fêmeas infectadas, incubadas à temperatura de 25 e 35 ± 1ºC, o

período de oviposição foi mais curto quando comparado ao grupo controle. A taxa de

eclosão de larvas originárias de fêmeas infectadas com B. bigemina foi de 50 e 75%,

quando mantidos à temperatura de 25 e 35ºC, respectivamente. No mesmo experimento,

verificaram que do total de fêmeas que ingurgitaram em bovinos infectados, 80% dos

carrapatos apresentaram formas evolutivas de Babesia sp. em amostras de hemolinfa. A

taxa de mortalidade foi de 47% para as fêmeas infectadas, incubadas a 25ºC e de 57%

para aquelas mantidas a 35ºC. Os autores sugeriram que o aumento da temperatura de

incubação ativa o desenvolvimento de Babesia no carrapato vetor.

BARREIRA (1988) observou redução em relação ao peso inicial e postura

das fêmeas ingurgitadas de B. microplus que desprenderam-se naturalmente dos



24

bovinos infectados com B. bigemina e B. bovis. A taxa de infecção das fêmeas que

ingurgitaram em bovinos com parasitemia de 1,5% para B. bigemina e 0,4% para B.

bovis foi de 96%. Para as fêmeas ingurgitadas em hospedeiros com parasitemia de 1,8%

para B. bigemina e 0,7 para B. bovis, a taxa de infecção observada foi de 88,0%. A taxa

de mortalidade encontrada no primeiro e segundo grupo de fêmeas infectadas após o

sétimo dia de incubação foi de 94,79% e 75%, respectivamente.

Ao estudarem os efeitos de Babesia sp. sobre os parâmetros biológicos de

fêmeas de B. microplus mantidas em bovinos infectados naturalmente,

GUGLIELMONE et al. (1989) observaram uma taxa de infecção de 23,29% do total de

279 fêmeas coletadas. A taxa de mortalidade descrita para a população de fêmeas

mantidas em laboratório foi de 4,3%. Para as fêmeas infectadas, os valores médios

encontrados para o período de pré-oviposição, taxa de eclosão e índice de eficiência

reprodutiva, foram 3,4 dias, 87,2% e 11,36%, respectivamente. Para a população de

fêmeas não infectadas, os valores médios descritos foram de 3,5 dias para o  período de

pré-oviposição, 88,6% para a taxa de eclosão das larvas e 11,5% para o índice de

eficiência reprodutiva. Entretanto, as médias relacionadas ao peso inicial das fêmeas

infectadas e não infectadas, foram de 224,7 e 223,7 mg, respectivamente. O valor médio

encontrado para o período de incubação dos ovos originados de fêmeas infectadas foi de

23,4 dias e para as amostras negativas de 23,9 dias. Com base nestes dados, os autores

concluíram que apenas os valores observados para o peso inicial das fêmeas e o período

de incubação das amostras infectadas e não infectadas foram significativos. Segundo

estes autores, os valores semelhantes observados nos parâmetros reprodutivos das



25

fêmeas infectadas e não infectadas, tenham ocorrido devido a cepa de Babesia

envolvida neste experimento, apresentar pouca patogenicidade para o carrapato B.

microplus e para possibilidade de existência da tolerância adaptativa entre o vetor e o

protozoário, desenvolvida durante várias gerações.

DE VÓS et al. (1989) observaram alterações na infectividade e

patogenicidade das amostras de B. bovis e B. bigemina, aplicando cinco procedimentos

na manutenção das cepas de B. bovis e B. bigemina utilizadas na infecção de fêmeas de

B. microplus. No grupo de fêmeas infectadas com amostra original (cepas não

modificadas), observaram uma taxa de infecção de 100%. No mesmo grupo, os autores

encontraram uma taxa de mortalidade de 98% das fêmeas ingurgitadas e redução de

60% na produção da massa de ovos. No grupo infectado com amostras mantidas a partir

de inoculações em bovinos não esplenectomizados, a taxa de infecção e de mortalidade

foram  menores. Nenhuma diferença significativa foi observada na taxa de infecção e de

mortalidade das fêmeas que constituíram os grupos infectados com cepas de B.

bigemina, mantidas por passagens sucessivas através de inoculação em bovinos

esplenectomizados, ou por passagem em bovinos esplenectomizados ou intactos,

utilizando larvas de B. microplus infectadas.

Alta taxa de infecção e mortalidade das fêmeas e reduzida massa de ovos,

foram encontrados em grupos de carrapatos que ingurgitaram e desprenderam-se

naturalmente de bovinos infectados com amostras de B. bovis e B. bigemina não

modificadas (FARIAS, 1994).
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Observações similares foram também descritas por MELENDEZ &

FORLANO (1996), que encontraram alta taxa de mortalidade em fêmeas de B.

microplus, infectadas naturalmente com cepas de B. bovis e B. bigemina.

Posteriormente, GUGLIELMONE et al. (1996) ao estudarem aspectos

morfométricos de cinetos de B. bovis e B. bigemina, em amostras de hemolinfa de

fêmeas de B. microplus infectadas com cepas modificadas, observaram uma alta taxa de

mortalidade na população de carrapatos relacionada para o experimento.

GUGLIELMONE et al. (1997) registraram taxa de infecção de 100% para

as fêmeas de B. microplus, que ingurgitaram e desprenderam-se naturalmente do

hospedeiro infectado com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas. As

amostras utilizadas foram coletadas entre o quinto e o 10o dia de incubação das fêmeas.

A taxa de infecção das amostras de ovos obtidas das fêmeas infectadas foi pequena e

parecem não ter relação com a variação de níveis de infecção observados nas amostras

de hemolinfa.



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Localização do experimento

A fase experimental deste projeto foi desenvolvida nos laboratórios da Área

de Parasitologia, Departamento de Biologia Animal, Faculdade de Medicina

Veterinária, Fundação Pinhalense de Ensino, município de Espírito Santo do Pinhal,

Estado de São Paulo, Brasil. A Faculdade de Medicina Veterinária, está localizada a

22°17’ de latitude sul e 46°16’ de longitude a oeste de Greenwich, com uma altitude

máxima de 710 metros e uma área aproximadamente de 385,6 km2. O clima da região

onde foi realizado o experimento, segundo a classificação de Koppen, é do tipo CWA:

clima mesotérmico de inverno seco em que a temperatura do mês mais frio é inferior a

18°C e do mês mais quente ultrapassa a 22°C.
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3.2. Obtenção e manutenção dos animais

Para o desenvolvimento do experimento foram selecionados oito animais

(BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, BH6, BH7, BH8) da raça Holandês, machos com seis

dias de vida, não infectados com B. bovis e B. bigemina.

Várias medidas foram adotadas como critério de seleção dos animais.

Inicialmente os animais foram submetidos ao banho por aspersão, utilizando-se como

produto carrapaticida, piretróide à base de decametrina 1 [(S)-alfa-ciano 3-fenoxibenzil

CIS-(IRE3), 2,3-dimetil-3-(2,2-dibromovinil) ciclopropanocarboxilato], na concentração

de 25 ppm, para controle de possíveis infestações ocorridas após o nascimento e ou

durante o transporte, uma vez que os animais foram obtidos em propriedades distantes

do local do experimento. Amostras de fezes foram coletadas para realização dos

exames, com finalidade de diagnosticar possíveis infecções por helmintos e protozoários

intestinais e posteriormente tratados com drogas específicas. O quadro hematológico foi

avaliado, a partir de amostras de sangue coletadas em tubos estéreis com vácuo

(Vacutainer), contendo como anticoagulante EDTA. Todas as medidas adotadas para

avaliar as condições clínicas e sanitárias dos animais, foram realizadas com intervalo de

30 dias até conclusão da fase experimental, cujo período foi de oito meses.

A pesquisa das infecções por B. bovis, B. bigemina e outros parasitos

foi  realizada  inicialmente através da confecção  e  exames  dos esfregaços  sangüíneos.

                                                                
1 Butox P, Quimio Roussel, USA.
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As amostras de sangue foram coletadas por punção dos vasos de pequeno calibre do

pavilhão auricular e os esfregaços sangüíneos fixados em álcool metílico, sendo

posteriormente coradas pelo método de Giemsa e examinadas em microscopia ótica e

com auxílio de um microscópio binocular, utilizando-se objetivas de imersão (100X) e

ocular (10X). A temperatura retal dos animais foi verificada duas vezes ao dia durante

toda a fase experimental.

Os animais foram considerados livres de B. bovis e B. bigemina a partir dos

resultados negativos observados em exames de imunofluorescência indireta, realizados

no laboratório da UNESP - Campus Jaboticabal, sendo os animais mantidos em um

galpão de alvenaria, em baias individuais fechadas com tela de nylon à prova de inseto,

lateralmente foram protegidos do sol, chuva e vento, através da utilização de cortinas

instaladas junto à tela do galpão. O piso era constituído de cimento áspero para permitir

uma melhor movimentação, evitando queda e possíveis contusões que impedisse a

permanência dos animais no experimento. A serragem de madeira forrava as baias,

sendo recolhida e trocada diariamente para manter um alto padrão de higiene, evitando

assim, que os animais permanecessem em contado com a umidade. No período de

queda natural das fêmeas ingurgitadas (teleóginas), o piso das baias foi protegido por

um ripado de madeira, de modo a evitar que os carrapatos fossem esmagados pelo

hospedeiro.

A alimentação dos animais no início do experimento era constituída de leite

em pó diluído, ração balanceada e água. Posteriormente ao desmame, utilizou-se

silagem e sal mineral, apropriados à espécie bovina.
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Com aproximadamente cinco meses de idade e comprovadamente negativos

para B. bovis e B. bigemina, os animais foram esplenectomizados. A técnica aplicada

durante a cirurgia foi baseada na metodologia descrita por THOMPSOM (1976). Além

dos cuidados adotados durante o pós-operatório, foram confeccionados esfregaços de

sangue diariamente, verificação da temperatura retal duas vezes ao dia e observação do

volume globular. Estas medidas foram adotadas durante um período de 30 dias. Após

este período, estes animais foram utilizados no experimento.

3.3. Obtenção e manutenção das colônias de Boophilus microplus

3.3.1. Obtenção das larvas de Boophilus microplus  livres de Babesia bovis e

Babesia bigemina

Inicialmente foram utilizadas 430 fêmeas ingurgitadas (teleóginas) de B.

microplus, coletadas de bovinos holandêses, naturalmente infestados, mantidos em

sistema semi-extensivo na Fazenda Imbiruçu, município de Espírito Santo do Pinhal,

São Paulo.

A remoção das fêmeas ingurgitadas dos hospedeiros, foi realizada de forma

cuidadosa, para evitar possíveis lesões do aparelho bucal que interferissem na sua

biologia.

Estas amostras não foram utilizadas para estudos dos parâmetros biológicos

durante a fase de vida livre do carrapato B. microplus.
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No laboratório, fragmentos do tecido do hospedeiro era removido do rostro

dos carrapatos com o auxílio de uma pinça entomológica e pincel, para que os dados

relacionados ao peso das fêmeas fossem reais. Posteriormente, as fêmeas foram lavadas

em água corrente e secadas em papel de filtro, de acordo com STEWART et al. (1982).

A seleção das fêmeas foi realizada de acordo com o peso médio (238,4 mg)

(BITTENCOURT et al., 1990), capacidade de movimentação e dimensão (acima de 6

mm). Esta metodologia foi aplicada para todos os grupos de fêmeas utilizadas no

experimento. Em seguida, as fêmeas ingurgitadas foram fixadas em bandejas com a

utilização de fita adesiva e identificadas numericamente. Este procedimento teve como

finalidade principal, selecionar, identificá-las isoladamente e obter os ovos dos

diferentes dias de postura e das respectivas fêmeas de maneira precisa. As bandejas

previamente identificadas, foram incubadas em câmaras climatizadas à temperatura de

27 ± 2°C, com umidade relativa acima de 80% (DAVEY et al., 1982, 1984). Para a

classificação taxonômica dos exemplares, foi utilizado como referência básica as chaves

propostas por ARAGÃO & FONSECA (1961).

Amostras de ovos de fêmeas com até quatro dias de incubação, foram

coletadas, homogeneizadas e pesadas em balança analítica2. Os ovos foram separados

em amostras de 500 mg (aproximadamente 10.000 larvas) e 250 mg (aproximadamente

5.000 larvas) e transferidas para seringas plásticas descartáveis, adaptadas à criação de

carrapatos. As amostras foram identificadas e acondicionadas em câmara climatizada3 à

temperatura de 27 ± 2°C e umidade relativa acima de 80%.

                                                                
2 Balança Sartorius 1213P.
3 Estufa incubadora para BOD, Mod. 347, FANEM.
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Com a finalidade de eliminar uma possível infecção das larvas com B.

bovis e B. bigemina, amostras de ovos foram selecionadas e examinadas, a partir da

confecção de macerado de ovos, corados pelo método de Giemsa4 e examinados em

microscópio ótico, utilizando-se objetiva de imersão de 100X e ocular de 10X. A partir

do quinto dia de incubação, amostras de hemolinfa das fêmea que constituíram este

grupo foram coletadas e tratadas de acordo com a metodologia aplicada às amostras de

ovos. Somente fêmeas negativas foram mantidas neste experimento.

Amostras contendo aproximadamente 40.000 larvas de B. microplus, com

10 dias após eclosão, foram utilizadas para infestação dos bezerros BH1 e BH2

sensíveis, esplenectomizados, livres de B. bovis e B. bigemina.

A finalidade das infestações foi verificar se as amostras de larvas a serem

utilizadas no experimento estavam negativas, reforçando assim, as provas realizadas

com amostras de hemolinfa inicialmente obtidas de fêmeas ingurgitadas em condições

naturais e posteriormente com amostras de ovos obtidos em laboratório. Os animais

submetidos ao desafio foram controlados diariamente através de exame clínico,

esfregaço sangüíneo, avaliação da temperatura retal e volume globular.

A população de larvas de B. microplus livres de B. bovis e B. bigemina,

foram utilizadas nas infestações dos bezerros durante toda a fase experimental.

                                                                
4 Giemsa Drmstadt.
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3.3.2. Obtenção e manutenção de larvas de Boophilus microplus infectadas

com Babesia bovis e Babesia bigemina

A metodologia utilizada para obtenção de larvas de B. microplus infectadas

com B. bovis e B. bigemina, foi baseada nos trabalhos de THOMPSON (1976),

MAHONEY & MIRRE (1977) e DE VÓS et al. (1984).

Para a obtenção das larvas, foi utilizado o bezerro BH3 com seis meses de

idade, mantido em baia individual, durante todo o período experimental. As infestações

foram realizadas por um período de 12 dias consecutivos, com aproximadamente 5.000

larvas de B. microplus por dia, obtidas na primeira infestação, portanto,

comprovadamente livres de B. bovis e B. bigemina. 15 dias após a primeira infestação

larvar, o bezerro foi inoculado por via intravenosa com 5 ml de sangue bovino

(originados da Fazenda Imbiruçu) comprovadamente infectado por exame microscópico

com B. bovis e B. bigemina, por via intravenosa, permitindo assim, que a parasitemia

provocada coincidisse com a queda natural das fêmeas ingurgitadas de B. microplus,

originados das infestações iniciais.

As fêmeas que desprenderam-se naturalmente do bezerro BH3 no período de

parasitemia, foram coletadas do piso e em seguida levadas ao laboratório onde

receberam o mesmo tratamento adotado para as amostras de campo. Posteriormente à

seleção, utilizando os mesmos critérios empregados para as amostras anteriores, as

fêmeas foram fixadas em bandejas por meio de fita adesiva, permitindo assim,

selecionar somente os ovos originados de fêmeas infectadas. Os ovos utilizados para
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obtenção das larvas infectadas foram coletados de fêmeas ingurgitadas,

comprovadamente positivas com B. bovis e B. bigemina, a partir do 10o dia após

desprenderem-se naturalmente do hospedeiro, período em que foi observado um grande

número de esporocinetos nas amostras de hemolinfa das fêmeas de carrapatos utilizadas

para a confecção dos esfregaços e posterior diagnóstico. Com o auxílio de um pincel

fino, os ovos foram separados e pesados em amostras de 500 mg (aproximadamente

10.000 larvas) e acondicionadas em seringas plásticas descartáveis, adaptadas para a

criação e manutenção dos carrapatos em condições de laboratório. As amostras foram

identificadas e incubadas em câmara climatizada sob as mesmas condições de

temperatura e umidade relativa utilizada inicialmente. As larvas foram utilizadas com

10 dias após eclosão, embora tenham permanecido viáveis por um período de 25 dias.

 3.4. Obtenção e manutenção das cepas de Babesia bovis e Babesia bigemina

modificadas e não modificadas

3.4.1. Cepas modificadas de Babesia bovis e Babesia bigemina

As cepas de B. bovis e B. bigemina modificadas utilizadas neste experimento

eram mantidas no Laboratório de Protozoologia do Curso de Pós-Graduação em

Medicina Veterinária - Parasitologia Veterinária, Instituto de Veterinária, Universidade

Federal Rural do Rio de Janeiro. As amostras de sangue infectadas foram

acondicionadas em nitrogênio líquido, em criotubo com capacidade para 5 ml em 10%
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de DMSO. Antes da inoculação, os tubos contendo as amostras foram removidos do

nitrogênio para um becker com capacidade de 50 ml, contendo água a 37°C, para o

descongelamento. As cepas utilizadas foram obtidas a partir de passagens sucessivas de

sangue infectado com B. bovis e B. bigemina em bezerros esplenectomizados (11

passagens).

A cepa de B. bovis foi originalmente isolada pelo Dr. Victor Hermes

Cereser, do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, RS. A cepa de B.

bigemina foi isolada e cedida à UFRRJ pela Dra. Rosângela Zacarias Machado da

UNESP - Campus Jaboticabal.

3.4.2. Cepas de Babesia bovis e Babesia bigemina não modificadas (cepas de

campo)

As cepas não modificadas foram obtidas a partir de amostras de sangue

coletadas de um bezerro com cinco meses de idade, mantido em condições naturais na

Fazenda Imbiruçu, São Paulo. A manutenção destas amostras foi realizada a partir das

infestações do bezerro BH4, utilizando aproximadamente 5.000 larvas de B. microplus

livres de B. bovis e B. bigemina, durante um período de 12 dias consecutivos.

Posteriormente, o mesmo animal foi submetido ao desafio com 500 mg de larvas de B.

microplus infectadas, obtidas a partir das infestações do bezerro BH3. A infecção do

bezerro BH4 foi comprovada a partir dos exames dos esfregaços de sangue

confeccionados com amostras de sangue coletadas através da punção de vasos de
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pequeno calibre do pavilhão auricular. Os esfregaços foram fixados em álcool metílico,

corados pelo método de Giemsa e examinados em microscópio óptico, utilizando-se

objetiva de imersão de 100X e ocular de 10X.

3.5. Infecção  experimental  dos  carrapatos  com  cepas  modificadas  e  não

modificadas de Babesia bovis e Babesia bigemina

3.5.1. Infecção dos carrapatos com cepas de Babesia bovis e Babesia bigemina

não modificadas

Para infecção de fêmeas ingurgitadas de B. microplus com amostras não

modificadas de B. bovis e B. bigemina, infestou-se diariamente o bezerro BH5 com

aproximadamente 5.000 larvas não infectadas, obtidas do bezerro BH2, durante 12 dias.

10 dias após a primeira infestação, o bezerro foi submetido a um desafio com

aproximadamente 10.000 larvas infectadas com cepas não modificadas de B. bovis e B.

bigemina, originadas do bezerro BH3. Após um período de 20 dias, a partir da primeira

infestação, observou-se o início da queda natural das fêmeas ingurgitadas. No

laboratório as fêmeas foram lavadas em água corrente, secadas em papel de filtro e

selecionadas de acordo com o peso (acima de 238,4 mg), capacidade de movimentação

e tamanho (acima de 6 mm). Em seguida, as fêmeas selecionadas (total de 100 fêmeas)

foram acondicionadas individualmente em tubos de vidro, previamente identificadas,

medindo 2,5 cm de largura por 1,5 de diâmetro, fechados com rolhas de algodão
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hidrófobo e incubadas em câmara climatizada à temperatura de 27°C, com umidade

superior a 80%.

As 100 fêmeas ingurgitadas selecionadas desprenderam-se naturalmente do

animal BH5, no período em que a parasitemia calculada para B. bovis foi de 1,5% e

para B. bigemina 55,0%.

A infecção das fêmeas que constituíram o grupo estudado, foi comprovada a

partir da observação de esporocineto de B. bovis e B. bigemina nas amostras de

hemolinfa.

3.5.2. Infecção dos carrapatos com cepas de Babesia bovis e Babesia bigemina

modificadas

Na metodologia utilizada para infectar B. microplus com amostras

modificadas de B. bovis e B. bigemina, três bezerros (BH6, BH7 e BH8) foram

infectados diariamente com 5.000 larvas de B. microplus não infectadas (BH2) durante

12 dias consecutivos. Após o aparecimento das primeiras fêmeas ingurgitadas, os

animais foram inoculados por via intravenosa com 5 ml de sangue infectado com cepas

modificadas. O bezerro BH6 recebeu sangue contendo B. bovis, o bezerro BH7,

contendo B. bigemina e o BH8 foi infectado com cepas mistas de B. bovis e B.

bigemina. No laboratório, as fêmeas ingurgitadas de B. microplus que desprenderam-se

naturalmente dos hospedeiros, foram selecionadas e separadas em grupos de acordo

com os mesmos critérios adotados para as amostras coletadas dos bezerros infectados
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com cepas de campo de B. bovis e B. bigemina. Assim, todas as amostras de fêmeas

ingurgitadas foram coletadas no período em que os bezerros BH6 e BH7 apresentaram

uma parasitemia de 1,5% para B. bovis e 22% para B. bigemina, respectivamente. No

entanto, os valores da parasitemia observados no bezerro BH8, no período da queda

natural das fêmeas ingurgitadas foram de 0,8% para B. bovis e 18% para B. bigemina.

Para conhecer o comportamento biológico das cepas de B. bovis e B. bigemina

modificadas e não modificadas no carrapato B. microplus, foram coletadas 50 fêmeas

ingurgitadas dos diferentes bezerros, no mesmo período em que foram obtidas as

amostras para estudos sobre os possíveis efeitos destes protozoários nos parâmetros

biológicos do carrapato vetor.

Os animais utilizados durante a fase experimental, quando necessário, foram

tratados com 3 mg/kg de peso vivo de dipropionato de imidocarb [3,3’-bis-(2-

imidazolin-2-yl) cabanilida]5 (DE VÓS et al., 1984).

Para obtenção do grupo controle, foram coletadas 100 fêmeas que

ingurgitaram no animal (BH1) livre de B. bovis e B. bigemina. Este bezerro foi

infestado diariamente com 5.000 larvas de B. microplus não infectadas, por um período

de 12 dias consecutivos. Para a seleção e manutenção das fêmeas do carrapato B.

microplus em condições de laboratório, foram adotados os mesmos critérios que os

utilizados para os outros grupos estudados.

                                                                
5 Imizol, Coopers, USA.
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3.6. Técnica para exame da hemolinfa de fêmeas ingurgitadas de Boophilus

microplus

As amostras de hemolinfa utilizadas para confecção dos esfregaços e

diagnósticos dos esporozoítos de B. bovis e B. bigemina em fêmeas ingurgitadas

de  B. microplus,  foram  coletadas  entre  o  sexto  e  12o  dia  após  desprenderem-se

naturalmente do hospedeiro (EL-ALLAWY, 1977; MAHONEY & MIRRE, 1977;

AKINBOADE & DIPEOLU, 1981; GUGLIELMONE et al., 1985; BARREIRA, 1988),

a partir da secção da região distal (tarso) de uma ou mais patas, com auxílio de tesoura e

pinças de dissecção (BURGDORFER, 1970). A gota de hemolinfa obtida era

transportada para lâminas de vidro para microscopia. Todas as lâminas foram

identificadas e secadas em temperatura ambiente. Posteriormente, foram fixadas em

álcool metílico P.A. por um período de três a cinco minutos e coradas pelo método de

Giemsa durante 30 minutos, numa diluição de três gotas do corante por mililitro da

solução tampão pH 7.4. Após a coloração, as lâminas foram lavadas em água corrente,

secadas ao ar e examinadas em fotomicroscópio6, utilizando-se objetivas de 10X, 40X e

100X, ocular de 10X e ocular micrométrica7.

O diagnóstico diferencial entre os esporocinetos de B. bovis e B. bigemina,

foi baseado nos trabalhos de RIEK (1964, 1966) e MORZARIA & BROCKLESBY

(1977), utilizando-se como parâmetro a morfometria.

                                                                
6 JENA/JENAVAL, Carl Zeiss Com. Automatic-2, modelo mf-AKS 24x36.
7 Ocular micrométrica série 250-CF, para microscópio Carl Zeiss.
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3.7. Técnica para exame dos órgãos internos

As amostras dos órgãos internos foram coletadas do total de 50 fêmeas

ingurgitadas por um período de cinco dias consecutivos após desprenderem-se

naturalmente dos hospedeiros infectados e não infectados com cepas de B. bovis e B.

bigemina modificadas e não modificadas.

A metodologia aplicada para o tratamento das amostras dos órgãos internos

foi baseada no trabalho de BARREIRA (1988).

3.8. Cálculo do grau de infecção por Babesia bovis e Babesia bigemina  das fêmeas

ingurgitadas

Para estabelecer o grau de infecção das fêmeas ingurgitadas, foi utilizado

como referência o trabalho de FRIEDHOFF & SMITH (1981).

As amostras de hemolinfa coletadas para estabelecer o diagnóstico de B.

bovis e B. bigemina nas várias fêmeas de B. microplus, também foram utilizadas

para o cálculo do grau de infecção. O exame das amostras foi realizado utilizando-se

objetivas de 100X e ocular de 10X, obedecendo o seguinte critério: Grau 1 - um a

cinco esporozoítos por campo microscópico, Grau 2 - seis a 50 esporozoítos por campo,

Grau 3 - 50 a 100 esporozoítos por campo e Grau 4 - mais que 100 esporozoítos por

campo.
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3.9. Cálculo da parasitemia

O cálculo da parasitemia dos bezerros mantidos em experimento durante o

ingurgitamento e queda natural de fêmeas de B. microplus, foi realizado de acordo com

os dados apresentados pelo INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO

PARA AGRICULTURA (1985).

As amostras de sangue utilizadas para confecção dos esfregaços foram

coletadas a partir da punção dos vasos de pequenos calibre na região do pavilhão

auricular, fixadas em álcool metílico e coradas pelo método de Giemsa. Para conhecer o

número de eritrócitos não infectados por campo, após exame de todo esfregado, foram

selecionados seis campos que apresentaram distribuição uniforme dos eritrócitos. O

total de eritrócitos dos campos examinados, foram somados e posteriormente calculado

a média. Para calcular o percentual de eritrócitos infectados, foi necessário dividir o

valor constante pela média de eritrócitos não infectados. O resultado corresponde ao

número de campo a ser examinado. Após exame dos campos, foram somados os

eritrócitos infectados e calculado o percentual de células infectadas. O valor constante

utilizado para o cálculo da percentagem de eritrócitos infectados com B. bovis foi de

10.000. Para B. bigemina este valor foi modificado para 5.000.

Os esfregaços de sangue foram examinados utilizando-se microscopia ótica

com objetiva de imersão de 100X e ocular de 10X.
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3.10. Observação dos parâmetros biológicos de Boophilus microplus

As fêmeas ingurgitadas de B. microplus que desprenderam-se naturalmente

dos hospedeiros mantidos em condições experimentais, foram levadas ao laboratório e

pesadas individualmente em balança analítica. Este critério foi adotado para permitir

conhecer com precisão o peso inicial das fêmeas ingurgitadas.

Para avaliar o período de pré-postura das fêmeas de B. microplus, foram

realizadas observações conforme a metodologia proposta por HITCHCOCK (1955).

Período este compreendido entre a queda natural das fêmeas ingurgitadas até o início de

postura.

Após o início da oviposição, foram realizadas observações diárias de cada

fêmea ingurgitada, para estabelecer o período de postura. Para estabelecer este

parâmetro, as amostras de ovos eram coletadas individualmente e acondicionadas em

bandejas previamente identificadas, de acordo com o número correspondente a cada

fêmea ingurgitada e incubadas sob as mesmas condições de temperatura e  umidade

relativa. As observações e colheitas das amostras de ovos, foram realizadas diariamente

até o final de postura de cada fêmea ingurgitada, considerando-se como período de

postura aquele compreendido entre o primeiro e o último dia de oviposição.

As amostras de ovos obtidos durante o período de oviposição, foram pesadas

individualmente, permitindo estabelecer o peso de postura de cada fêmea ingurgitada;

utilizou-se como referência os trabalhos descritos por DAVEY et al. (1980) e DAVEY

(1981).
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O número de ovos foi avaliado a partir da postura de cada fêmea

ingurgitada, infectada e não infectada, dividido pelo peso médio. Este parâmetro foi

avaliado, aplicando uma regra de três simples:

1,0 g ___________ 20.000 ovos

   x g ___________ y ovos

onde x representa o peso da postura e y o número de ovos, de acordo com proposta de

SUTHERST et al. (1978) e STEWART et al. (1982).

A partir do peso da postura de cada fêmea ingurgitada, foi calculado o índice

de produção de ovos (IPO), de acordo com as descrições de BENNETT (1974),

aplicando a seguinte expressão:

Índice de produção de ovos (IPO) =           Peso dos ovos (mg)            x 100
                                                              Peso inicial das fêmeas (mg)

Considerou-se como período de incubação aquele compreendido entre

o primeiro dia de postura e o início de eclosão das larvas. Este parâmetro foi

analisado com base nos trabalhos de DAVEY (1981) e GUGLIELMONE et al. (1989).

O período de eclosão foi estabelecido a partir de observações diárias da

massa de ovos de cada fêmea, após o final da postura. Este parâmetro foi considerado

como aquele compreendido entre o primeiro e o último dia de eclosão. O percentual de

eclosão dos ovos foi estimado seis semanas após o início da eclosão (DAVEY et al.,
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1984). Para estabelecer estes percentuais, todas as amostras de ovos foram submetidas

ao exame, utilizando-se um estereomicroscópio.

O cálculo do índice de eficiência reprodutiva (IER) realizado para as fêmeas

ingurgitadas, foram baseados na metodologia proposta por DRUMMOND et al. (1971),

utilizando a seguinte expressão:

Índice de eficiência reprodutiva (IER) =             Número de ovos
                                                                     Peso inicial das fêmeas (mg)

Na fase conclusiva do experimento, calculou-se o índice real de conversão

(IRC) das fêmeas ingurgitadas do carrapato B. microplus não infectados e infectados,

com amostras de B. bovis e B. bigemina modificadas e não modificadas, aplicando a

expressão proposta por BENNETT (1974).

Índice real de conversão (IRC) =              Peso dos ovos (mg)              x 100
                                                      Peso inicial das fêmeas (mg) - Peso
                                                               residual das fêmeas (mg)

3.11. Análise estatística

O delineamento experimental utilizado para a obtenção dos dados, foi o

inteiramente casualizado com 10 repetições e cinco tratamentos. Os tratamentos

aplicados consistiram de duas espécies de protozoários (B. bovis e B. bigemina),

estudados em dois níveis (ausência e presença), em grupos de fêmeas ingurgitadas do
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carrapato B. microplus, os quais foram descritos obedecendo os seguintes critérios:

ausência de B. bovis e B. bigemina - Tratamento 1, presença de B. bigemina modificada

- Tratamento 2, presença de B. bovis modificada - Tratamento 3, presença de B. bovis e

B. bigemina modificadas - Tratamento 4 e presença de B. bovis e B. bigemina não

modificadas - Tratamento 5.

A unidade experimental era constituída de um grupo de 10 fêmeas

ingurgitadas, escolhidas ao acaso, a partir de cada população de 100 fêmeas submetidas

aos diferentes tratamentos relacionados. Para a análise de dados, calculou-se as médias

de cada unidade obtida, o que permitiu trabalhar com valores com distribuição normal.

Foi realizada a análise de variância, mediante a utilização do teste F de

Fisher-Snedecor, levando-se em conta o esquema fatorial 2 x 2. Considerou-se o nível

de significância de 5%.

Posteriormente, realizou-se a análise de variância com desdobramento, para

que permitisse calcular e testar os efeitos da B. bovis dentro de cada nível da B.

bigemina e também os efeitos da B. bigemina dentro de cada nível da B. bovis.

Estabelecido o nível de significância entre as médias de cada tratamento, a

partir da análise de variância, aplicou-se o teste de Tukey, que consiste em comparar as

diferenças de médias dos tratamentos, duas a duas, com os valores calculados da

diferença mínima significativa (DMS), o que permitirá verificar as diferenças entre as

médias calculadas. Para verificar a precisão das estimativas, foi calculado o coeficiente

de variação.



4. RESULTADOS

4.1. Comportamento  biológico  das  cepas  de  Babesia  bovis  e  Babesia  bigemina

modificadas e não modificadas, nos hospedeiros vertebrado e invertebrado

4.1.1. Hospedeiro vertebrado

Nas amostras de sangue periférico coletadas dos bezerros infectados com

cepas de B. bovis e B. bigemina após um período de incubação entre o 10o e 14o dia,

foram observadas no interior dos eritrócitos estruturas de aspecto arredondado, oval,

piriforme simples e piriforme pareados (Figura 1). Formas amebóides foram descritas

principalmente nas amostras de sangue coletadas de bezerros no período em que os

níveis de parasitemia variaram entre 0,8 e 2,3% para B. bovis e 2,3 e 5,6% para B.

bigemina. Todas as estruturas observadas no interior dos eritrócitos foram encontradas

livres no plasma sangüíneo.
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FIGURA 1. Formas intra-eritrocíticas de Babesia bigemina em esfregaços de sangue
periférico de bovino esplenectomizado. Corados pelo método de Giemsa
(1000X).
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As estruturas de aspecto piriforme apresentaram medidas de 2,0-2,4 µm de

comprimento e 1,0-1,3 µm de largura, com valores médios de 2,3 x 1,2 µm para B.

bovis e 4,1-4,6 µm de comprimento e 2,2-2,6 µm de largura, sendo que a média

encontrada foi de 4,5 x 2,3 µm para B. bigemina.

4.1.2. Hospedeiro invertebrado

Nos exames das amostras de conteúdo intestinal coletadas das fêmeas

ingurgitadas de B. microplus durante as primeiras 24 horas de incubação, após

desprenderem-se naturalmente dos bezerros BH5, BH6, BH7 e BH8, foram observadas

estruturas de localização intraeritrocítica de aspecto arredondado, oval, piriforme

simples e piriforme pareados. Um grande número destas estruturas foram observadas

livres no conteúdo intestinal. As mensurações destas formas foram semelhantes às

encontradas no sangue periférico do hospedeiro vertebrado. Nas amostras coletadas de

fêmeas ingurgitadas com o mesmo período de incubação, foi descrito a presença de

estruturas de aspecto claviformes denominadas de oocineto. Estas estruturas eram

constituídas de citoplasma corado de azul, com grandes vacúolos distribuídos em toda

sua extensão, o núcleo de aspecto arredondado corado acentuadamente de vermelho de

localização mediana, embora, em algumas apresentavam-se deslocados para a região

posterior. Uma massa de cromatina apresentando a mesma intensidade de cor que o

núcleo, na extremidade anterior do parasito, também foi observada. As mensurações
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realizadas destas estruturas variaram entre 9,8-12,4 µm de comprimento e 7,4-8,5 µm

de largura, com valores médios de 11,6 x 8,3 µm.

Nas amostras coletadas de fêmeas ingurgitadas com 48 e 72 horas de

incubação, foi observado um grande número de estruturas raiadas, com o citoplasma

corado de azul claro. Um núcleo de localização central, corado fortemente de vermelho

e um total de seis a oito projeção de diferentes comprimentos. Estas  estruturas foram

encontradas em maior número nas amostras de conteúdo intestinal, obtidas das fêmeas

de B. microplus que desprenderam-se naturalmente dos bezerros (BH6, BH7 e BH8)

infectados com cepas de B. bovis e B. bigemina modificadas.

Nos exames das amostras de hemolinfa coletadas das fêmeas de B.

microplus que desprenderam-se do bezerro (BH5) infectado com a cepa de B. bovis e B.

bigemina não modificadas, foi observado um grande número de esporocinetos (Figura

2). Estas formas evolutivas apresentaram aspecto vermicular, citoplasma corado de azul

claro, contendo pequenos vacúolos distribuídos em toda a sua extensão e um núcleo

central, corado fortemente de vermelho. Na mesma amostra, foi observado que um

grande número de esporocinetos apresentaram o núcleo deslocado para as extremidades.

Em todas as formas evolutivas, foi observado um ponto de cromatina localizado na

extremidade anterior, com uma coloração semelhantemente ao núcleo.

As medidas encontradas para os esporocinetos de B. bovis, variaram de 12,80-

16,40 µm de comprimento e 2,60-3,40 µm de largura, com médias de 15,80 x 3,10 µm.

Para os esporocinetos de B. bigemina, as mensurações obtidas foram de 10,40-15,60 µm

de comprimento e 1,60-3,80 µm de largura, com valores médios de 13,70 x 3,20 µm.
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FIGURA 2. Esporocineto de Babesia spp. em amostras de hemolinfa coletadas em
fêmeas de Boophilus microplus, infectadas com cepas não modificadas.
Corados pelo método Giemsa (1000X).
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As formas evolutivas observadas nas amostras de túbulos de malpighi,

apresentaram dados morfométricos semelhantes aos observados nas amostras de

hemolinfa. Nos exames das amostras de ovário coletadas a partir do quinto dia de

incubação, foi observado a presença de esporocinetos de Babesia sp. (Figura 3). As

estruturas observadas apresentaram formas vermiculares com o citoplasma corado de

azul claro, distribuído uniformemente, com núcleo de localização central ou deslocado

para a extremidade posterior e um ponto de cromatina na extremidade anterior, ambos

corados fortemente de vermelho. Nestas amostras, foi verificada a presença de

esporocinetos com pequenos vacúolos distribuídos em todo o citoplasma. Verificou-se

ainda, que o aumento no número e tamanho destes vacúolos, tem inteira relação com o

aumento do período de incubação. Nas amostras coletadas de fêmeas a partir do oitavo

dia de incubação, foi registrada a presença de estruturas ovais, arredondadas e

irregulares. Estes esporocinetos apresentaram-se com o citoplasma uniforme, corado de

azul escuro e um núcleo de localização central ou mesmo periférico, corado de vermelho.

Com relação às medidas, os esporocinetos de Babesia sp. encontrados no ovário

apresentaram valores entre 9,3-14,2 µm de comprimento e 2,55-3,40 µm de largura. As

estruturas arredondadas apresentaram medidas que variaram entre 2,35 e 4,05 µm de

diâmetro. Os valores médios não foram calculados devido ao número reduzido de

parasitos observados.
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FIGURA 3. Esporocineto de Babesia spp. em amostras de ovário coletadas em fêmeas
de Boophilus microplus, infectadas com cepas não modificadas. Corados
pelo método Giemsa (1000X).
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Nas amostras de hemolinfa, túbulos de malpighi, traquéia e ovário, coletadas

de fêmeas que desprenderam-se dos bezerros infectados com cepas de B. bovis e B.

bigemina modificadas (BH6, BH7 e BH8), não foi observado a presença de

esporocinetos.

4.2. Efeitos das cepas de Babesia bovis e Babesia bigemina  modificadas e não

modificadas, sobre as fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus

4.2.1. Fêmeas ingurgitadas não infectadas

Do total de fêmeas ingurgitadas que constituíram o grupo controle, 98%

apresentaram-se negativas ao exame das amostras de hemolinfa realizado entre o sexto

e o 10o dia de incubação. A coloração das amostras de hemolinfa, o período de pré-

postura, o período de postura e a massa de ovos, não apresentaram qualquer alteração

que sugerisse efeitos destes protozoários sobre os parâmetros biológicos destas fêmeas

(Figura 4). Neste mesmo grupo observou-se uma taxa de mortalidade de 2% entre o

segundo e o terceiro dia após as fêmeas desprenderem-se naturalmente do hospedeiro.

A morte destas fêmeas tem uma estreita relação com ação mecânica determinada pelo

hospedeiro durante a sua movimentação na baia, embora se apresentassem normais aos

exames realizados durante a seleção e organização dos grupos a serem estudados. A

morte precoce destas fêmeas não permitiu a coleta e exame das amostras de hemolinfa,

e conseqüentemente a avaliação dos parâmetros biológicos.
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FIGURA 4. Fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus não infectadas (com 10 dias
de incubação).
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4.2.2. Fêmeas ingurgitadas infectadas com cepas de Babesia bovis e Babesia

bigemina modificadas

Durante os exames das amostras de conteúdo intestinal coletadas de fêmeas

de B. microplus que desprenderam-se dos bezerros (BH6, BH7 e BH8) infectados

com cepas de B. bovis e B. bigemina modificadas, foi observado um maior número

de estruturas de aspecto raiado. Nas amostras de hemolinfa de fêmeas de carrapatos

obtidas destes mesmos hospedeiros (BH6, BH7 e BH8), não foram observadas a

presença de esporocinetos. Durante o período de incubação das fêmeas, as amostras de

hemolinfa apresentaram-se normais, sem qualquer alteração na sua coloração. Neste

grupo, não foi observado modificações no comportamento biológico das fêmeas durante

o período de incubação (Figura 5).

A taxa de mortalidade encontrada nos diferentes grupos de fêmeas

ingurgitadas e que desprenderam-se naturalmente dos bezerros BH6, BH7 e BH8, foi de

2%, 1% e 5%, respectivamente. Das 300 fêmeas que constituíram os grupos infectados

com cepas modificadas, utilizadas no experimento, apenas oito não realizaram postura.

O período de sobrevivência destas fêmeas foi de dois dias após desprenderem-se

naturalmente dos respectivos hospedeiros, o que impossibilitou analisar seu

comportamento e parâmetros biológicos.
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FIGURA 5. Fêmeas  ingurgitadas  de  Boophilus  microplus  infectadas  com  cepas  de
Babesia bovis e Babesia bigemina modificadas (com 10 dias de
incubação).
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4.2.3. Fêmeas ingurgitadas infectadas com cepas de Babesia bovis e Babesia

bigemina não modificadas

Nos resultados obtidos a partir dos exames realizados das amostras de

hemolinfa coletadas de fêmeas que ingurgitaram no bezerro BH5, infectado com cepas

de B. bovis e B. bigemina não modificadas, observou-se que 100% dos carrapatos

apresentaram esporocinetos. Estas estruturas de aspecto claviforme foram

observadas simultaneamente no interior dos hemócitos e livres na hemolinfa, a partir de

48 horas de  incubação. Do total de 100 fêmeas infectadas, apenas 30% delas iniciaram

a oviposição.

Das fêmeas que iniciaram a oviposição, 12 apresentaram um período de

oviposição compreendido entre dois e sete dias e 18 entre 10 e 12 dias.

Nestas amostras foi observado, redução nos valores relacionados à massa de

ovos, tanto do grupo de fêmeas que apresentaram o período de oviposição reduzido,

como para aquelas com período próximo do normal, quando comparados com os dados

encontrados para o grupo controle de 91,31 mg, exceto para 1% das fêmeas, cujo valor

observado para o número de ovos estava próximo do normal (Figura 6).

Nas observações realizadas após o período de cinco dias de incubação

com o grupo de fêmeas infectadas que não realizaram postura, assim como, para

as que apresentaram um período de ovipostura reduzido, observou-se uma mudança

acentuada na cor natural da hemolinfa para o marrom escuro, evoluindo para o preto

a partir do sétimo dia após desprenderem-se naturalmente do hospedeiro.
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FIGURA 6. Fêmeas  ingurgitadas  de  Boophilus  microplus  infectadas  com  cepas  de
Babesia bovis e Babesia bigemina não modificadas (com 10 dias de
incubação).
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Neste mesmo período, observou-se que as amostras de hemolinfa das fêmeas

infectadas apresentaram uma coloração vermelho claro, com tendência ao vermelho

escuro após o sétimo dia de incubação. A alteração observada na cor das fêmeas

ingurgitadas, assim como, nas amostras de hemolinfa, indicam estar relacionado com a

presença da hemoglobina provenientes dos eritrócitos do hospedeiro vertebrado na

cavidade geral do carrapato vetor. A contaminação da cavidade geral das fêmeas de B.

microplus com hemoglobina, indicou também uma íntima relação com alterações de

permeabilidade da parede intestinal, devido à multiplicação e migração dos

esporocinetos de B. bovis e B. bigemina.

A taxa de mortalidade encontrada após o sétimo dia de incubação nas

amostras de fêmeas infectadas com cepas não modificadas de B. bovis e B. bigemina,

foi de 82% (82 fêmeas). Destas, 70 fêmeas corresponde ao grupo que não realizou a

oviposição e 12 para as fêmeas que apresentaram um período de ovipostura reduzido.

Para as que realizaram a ovipostura durante o período próximo do observado para as

que constituíram o grupo controle, observou-se mortalidade de 18 fêmeas. O período de

sobrevida observado para esta amostra foi de 12 dias de incubação.

O grau de infecção observado nas amostras de hemolinfa coletadas de

fêmeas de B. microplus, com sete e 11 dias de incubação, foi de três e quatro,

respectivamente.
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4.3. Efeitos das cepas modificadas e não modificadas de Babesia bovis e Babesia

bigemina sobre os parâmetros biológicos de fêmeas ingurgitadas de Boophilus

microplus

4.3.1. Peso médio inicial das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus

O grupo de fêmeas de B. microplus infectadas com cepas de B. bovis

modificada, apresentou valor médio de 264,95 mg com relação ao peso inicial. Este

valor foi superior aos valores médios relacionados ao mesmo parâmetro biológico,

encontrados para as fêmeas que constituíram os grupos infectados experimentalmente

com cepas puras de B. bigemina e mista de B. bovis e B. bigemina modificadas, cujo

valores médios foram de 252,51 mg e 246,63 mg, respectivamente. Resultado

semelhante foi encontrado quando comparou-se dados das amostras de fêmeas

infectadas com cepas de B. bovis modificadas, com o peso médio de 244,15 mg

encontrado para o grupo de fêmeas infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não

modificadas. Os valores médios encontrados para os diferentes grupos de fêmeas de B.

microplus infectadas com amostras de Babesia sp. modificadas e não modificadas,

foram superiores quando comparados com o valor médio (216,54 mg), obtido para o

grupo controle (Figura 7).
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FIGURA 7. Peso  médio  inicial  das  fêmeas  ingurgitadas  de  Boophilus  microplus
coletadas em bovinos infectados com cepas de Babesia bovis e Babesia
bigemina modificadas e não modificadas.
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4.3.2. Período médio de pré-postura das fêmeas ingurgitadas de Boophilus

microplus

O período médio de pré-postura encontrado para o grupo de fêmeas de

B. microplus infectadas com cepas de B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina

modificadas, foram de 2,95, 3,02 e 3,14 dias, respectivamente. Estes valores não

apresentaram diferenças significativas quando comparados com o período de pré-

postura médio de 2,99 dias, calculado para o grupo constituído de fêmeas não infectadas

(grupo controle).

Para o grupo de fêmeas de B. microplus infectadas com cepas de B. bovis e

B. bigemina não modificadas, foi observado período de pré-postura, cujo valores

paramétricos foram de 3,0 e 6,0 dias, com média de 3,93 dias. Este valor mostrou-se

superior e significativo quando comparado com os dados encontrados para os grupos de

fêmeas infectadas com cepas de Babesia sp. modificadas e o grupo controle (Figura 8).

4.3.3. Período  médio  de  postura  das  fêmeas  ingurgitadas  de  Boophilus

microplus

Os valores médios calculados para o período de postura das fêmeas de B.

microplus que constituíram os grupos não infectados e infectados com B. bovis, B.

bigemina e, B. bovis e B. bigemina modificadas, foram de 12,2, 12,05, 12,09 e 12,04

dias, respectivamente.



63

FIGURA 8. Período médio de pré-postura das fêmeas ingurgitadas de Boophilus
microplus  coletadas em bovinos infectados com cepas de Babesia bovis
e Babesia bigemina modificadas e não modificadas.
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Para as fêmeas que constituíram o grupo infectado com B. bovis e B.

bigemina não modificadas, o período de postura variou de 2,0 a 12,0 dias, com valor

médio de 7,86 dias (Figura 9). A diferença observada entre este valor e os dados

encontrados para os grupos infectados com as cepas de Babesia sp. modificadas e o

grupo controle, caracteriza um efeito patogênico destes protozoários sobre as fêmeas de

B. microplus.

4.3.4. Peso médio da postura e número de ovos das fêmeas ingurgitadas de

Boophilus microplus

Os valores paramétricos encontrados para o peso da postura das fêmeas de

B. microplus que constituíram o grupo controle, foram de 54,6 e 180,0 mg, com média

de 91,31 mg. Neste mesmo grupo, observou-se valores médios de 1839,33 ovos por

postura.

Para os grupos de fêmeas infectadas com cepas de B. bigemina, B. bovis e,

B. bovis e B. bigemina modificadas, os valores médios foram de 118,85, 123,84 e

108,32 mg, respectivamente (Figura 10). Apesar dos valores médios terem sido

superiores ao grupo controle, observou-se dados de 46,1 mg para as fêmeas

ingurgitadas com B. bigemina, 26,3 mg para o grupo infectado com B. bovis e 18,8 mg

para as infectadas com B. bovis e B. bigemina.
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FIGURA 9. Período médio de postura das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus
coletadas em bovinos infectados com cepas de Babesia bovis e Babesia
bigemina modificadas e não modificadas.
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FIGURA 10. Peso médio da postura das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus
coletadas em  bovinos infectados com cepas de Babesia bovis e Babesia
bigemina modificadas e não modificadas.
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O número médio de ovos obtidos para os grupos de fêmeas infectadas com

cepas de B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina modificadas, foi de 2.376,73,

2.473,21 e 2.165,52 ovos, respectivamente (Figura 11).

Com relação ao grupo de fêmeas de B. microplus infectadas com

amostras de B. bovis e B. bigemina não modificadas, o peso médio da postura foi de

9,72 mg. Para este mesmo grupo, o valor médio relacionado ao número de ovos foi

194,47.

4.3.5. Período médio de incubação dos ovos das fêmeas ingurgitadas de

Boophilus microplus

Para a população das fêmeas que constituíram o grupo controle, obteve-se

um período médio de 26,27 dias para o período de incubação. Com relação às fêmeas de

B. microplus infectadas experimentalmente com amostras de B. bigemina, B. bovis e, B.

bovis e B. bigemina modificadas, verificou-se valores médios para o período de

incubação dos ovos de 26,45, 25,77 e 25,34 dias, respectivamente.

Entretanto, para as amostras de ovos coletadas a partir de fêmeas de B.

microplus infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas, o valor

médio relacionado ao período de incubação não foi estabelecido. Este cálculo

tornou-se impossível, devido à baixa taxa de eclosão, exceto para a amostra número 27,

onde foi observado taxa de eclosão de 100% após um período de incubação de 26 dias

(Figura 12).
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FIGURA 11. Número médio de ovos das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus
coletadas em  bovinos infectados com cepas de Babesia bovis e Babesia
bigemina modificadas e não modificadas.
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FIGURA 12. Período médio de incubação dos ovos das fêmeas ingurgitadas de
Boophilus microplus coletadas em bovinos infectados com cepas de
Babesia bovis e Babesia bigemina modificadas e não modificadas.
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4.3.6. Período  e  percentual  médio  de  eclosão  das  larvas  das  fêmeas

ingurgitadas de Boophilus microplus

O período de eclosão estabelecido para as amostras de ovos coletados das

fêmeas de B. microplus não infectadas foi em média de 6,45 dias. Neste grupo o

percentual médio de eclosão foi de 89,00%. Os valores médios encontrados para o

período de eclosão dos grupos de fêmeas infectadas com cepas de B. bovis, B. bigemina

e, B. bovis e B. bigemina modificadas, foram de 6,67, 6,83 e 7,65 dias, respectivamente.

O percentual médio de eclosão calculado para os grupos de fêmeas de B. microplus

infectadas com cepas de B. bovis, B. bigemina, e B. bovis e B. bigemina modificadas,

foram de 84,21, 84,00 e 93,30%, respectivamente (Figuras 13 e 14).

Com relação ao grupo de fêmeas de B. microplus infectadas com cepas

de B. bovis e B. bigemina não modificadas, somente em uma amostra de ovos foi

calculado o período e percentual de eclosão, cujo valor encontrado para o período de

eclosão foi de 7,0 dias. Nesta mesma amostra o percentual de eclosão foi de 100%.

Neste grupo, os valores encontrados para o período e percentual médio de eclosão, não

foram tratados estatisticamente.



71

FIGURA 13. Período médio de eclosão dos ovos das fêmeas ingurgitadas de Boophilus
microplus coletadas em bovinos infectados com cepas de Babesia bovis e
Babesia bigemina modificadas e não modificadas.
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FIGURA 14. Percentual  médio  de  eclosão  de  ovos  das  fêmeas  ingurgitadas  de
Boophilus microplus coletadas em bovinos infectados com cepas de
Babesia bovis e Babesia bigemina modificadas e não modificadas.

4.3.7. Índice médio de produção de ovos das fêmeas ingurgitadas de Boophilus

microplus
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Para as amostras de fêmeas de B. microplus que constituíram o grupo

controle, o valor médio para o índice de produção de ovos foi de 41,87%. No entanto,

para as fêmeas infectadas com cepas de B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina

modificadas, os valores médios para o índice de produção de ovos foram de 47,26,

47,02 e 44,39%, respectivamente. O índice de produção de ovos, observado para o

grupo infectado com B. bovis e B. bigemina não modificadas, apresentaram valores

paramétricos variando de 0,08 a 50%. O valor médio deste parâmetro para o grupo de

fêmeas infectadas com cepas não modificadas foi de 3,97% (Figura 15).

4.3.8. Índice médio de eficiência reprodutiva das fêmeas ingurgitadas de

Boophilus microplus

Os valores paramétricos obtidos para o índice de eficiência reprodutiva das

fêmeas de B. microplus que constituíram o grupo não infectado, foram de 0,60 e

13,99% e o valor médio de 8,42%.

Para os grupos de fêmeas de B. microplus infectadas com cepas de B.

bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina modificadas, os valores médios foram de

9,48, 9,27 e 8,60%. Entretanto, para as fêmeas coletadas de bovinos infectados com B.

bovis e B. bigemina não modificadas, o índice de eficiência reprodutiva médio foi de

0,80% (Figura 16).



74

FIGURA 15. Índice médio de produção de ovos das fêmeas ingurgitadas de Boophilus
microplus coletadas em bovinos infectados com cepas de Babesia bovis e
Babesia bigemina modificadas e não modificadas.
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FIGURA 16. Índice  médio de  eficiência  reprodutiva  das  fêmeas  ingurgitadas de
Boophilus microplus coletadas em bovinos infectados com cepas de
Babesia bovis e Babesia bigemina modificadas e não modificadas.
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4.3.9. Índice médio real de conversão das fêmeas ingurgitadas de Boophilus

microplus

Com relação ao índice real de conversão, foram encontrados valores

paramétricos de 5,82 e 69,70% e valor médio de 55,65% para as fêmeas de B.

microplus, que constituíram o grupo não infectado. Para o grupo de fêmea infectada

com cepa pura de B. bigemina modificada, os valores paramétricos foram de 30,40 e

78,84%. Para as fêmeas infectadas com cepa pura de B. bovis, estes valores foram de

31,05 e 91,68%. Sendo que, os valores médios relacionados ao grupo infectado com B.

bigemina foi de 62,55% e para as amostras com B. bovis foi de 60,07%. Para as

amostras de fêmeas com infecções mistas de B. bovis e B. bigemina modificadas, os

valores paramétricos foram de 7,90 e 99,02% e a média calculada foi de 51,95%.

Para o grupo constituído de fêmeas de B. microplus infectadas com cepas de

B. bovis e B. bigemina não modificadas, observou-se valores que variaram entre 0,25 e

64,80% e uma média calculada de 13,06% (Figura 17).

4.3.10. Peso médio final das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus

Nas observações realizadas para o peso final com as fêmeas de B. microplus

não infectadas, os valores paramétricos foram de 25,8 e 182,7 mg, com média de 53,12

mg. Entretanto, para os grupos de fêmeas infectadas com cepas de B. bigemina, B.

bovis e, B. bovis e B. bigemina modificadas, os valores paramétricos encontrados

foram  de  11,8  e  208,8 mg,  28,1  e  146,5  mg  e  16,7  e  155,6 mg,  respectivamente.
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FIGURA 17. Índice médio real de conversão das fêmeas ingurgitadas de Boophilus
microplus coletadas em bovinos infectados com cepas de Babesia bovis
e Babesia bigemina modificadas e não modificadas.
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Os valores médios calculados para os mesmos grupos, estabelecendo a mesma

seqüência foram de 58,94, 53,61 e 38,31 mg.

Os valores encontrados para o grupo de fêmeas infectadas com cepas de B.

bovis e B. bigemina não modificadas, variaram entre 50,9 e 276,2 mg, com média de

193,90 mg (Figura 18).

4.4. Análise estatística

Durante o desdobramento da análise de variância aplicada aos valores

médios encontrados para o peso inicial das fêmeas ingurgitadas de B. microplus,

observou-se diferenças significativas. Neste parâmetro as fêmeas de B. microplus que

constituíram o grupo não infectado por B. bovis e B. bigemina (grupo controle),

apresentaram o peso médio significativamente menor que os valores encontrados para

os grupos de fêmeas infectadas com cepas modificadas e não modificadas. O contraste

entre as médias encontradas para os grupos de fêmeas infectadas com cepas puras e

mistas de B. bigemina e B. bovis modificadas, não diferiram significativamente entre si.

Entretanto, diferenças significativas foram observadas entre os valores encontrados para

os grupos de fêmeas infectadas com B. bovis modificadas e, B. bovis e B. bigemina não

modificadas.

Na avaliação de período de pré-postura das fêmeas de B. microplus, foi

observada influência da infecção de B. bovis e B. bigemina não modificadas.
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FIGURA 18. Peso médio final das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus
coletadas em  bovinos infectados com cepas de Babesia bovis e Babesia
bigemina modificadas e não modificadas.



80

Após a aplicação do teste de Tukey, observou-se uma diferença significativa

quando confrontada a média do grupo infectado com cepas de B. bovis e B. bigemina

não modificada, com os dados obtidos das amostras de fêmeas de B. microplus não

infectadas e infectadas com cepas modificadas. No entanto, para os grupos não

infectados e infectados com cepas de B. bovis, B. bigemina e, B. bovis e B. bigemina

modificadas, as diferenças observadas foram não significativas.

Com relação ao parâmetro período médio de postura, as avaliações

estatísticas mostraram claramente que o grupo de fêmeas de B. microplus infectados

com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas, sofreram uma influência

significativa no tempo de postura. Após a aplicação do teste de Tukey, observou-se que

o contraste entre as médias encontradas para as fêmeas de B. microplus infectadas com

cepas não modificadas e os valores obtidos para os grupos não infectado e infectado

com cepas puras e por infecção mista de B. bovis e B. bigemina modificadas, diferiram

significativamente entre si. Verificou-se ainda, que os valores médios encontrados para

as amostras de B. microplus não infectadas e infectadas com cepas puras e por infecção

mistas de B. bovis e B. bigemina modificadas, apresentaram diferenças não

significativas.

Através da análise de variância, foi constatado que valores relacionados ao

peso médio da postura dos grupos de fêmeas de B. microplus, sofreram influências

devido à presença de B. bovis e B. bigemina modificadas e não modificadas. A análise

dos contrastes das médias pelo teste de Tukey revelou que as infecções por cepas puras

e mistas de B. bovis e B. bigemina modificadas, induziram a um aumento nos valores
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médios da postura, com diferenças significativas quando comparados com o grupo

controle. No mesmo estudo, observou-se uma redução acentuada no peso médio da

massa de ovos coletados do grupo de fêmeas infectadas por B. bovis e B. bigemina,

originados de cepas não modificadas, diferindo assim significativamente dos valores

encontrados para os grupos não infectado e infectados com cepas modificadas.

O número médio de ovos observados nas diferentes amostras de fêmeas de

B. microplus, foram analisados estatisticamente, tomando-se como base os valores

encontrados para a população utilizada como controle. Neste estudo, observou-se que, a

diferença entre o número de ovos das fêmeas ingurgitadas infectadas com cepas de B.

bovis, B. bigemina e, B. bovis e B. bigemina modificadas foi significativamente maior,

quando comparada com o grupo controle. Por outro lado, as diferenças encontradas

entre os valores obtidos para os grupos de fêmeas infectadas com cepas puras de B.

bovis e B. bigemina e por infecção mista de B. bovis e B. bigemina modificadas não

foram significativas. O valor médio calculado para as amostras obtidas de fêmeas

ingurgitadas infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas, foi

significativamente menor que os valores encontrados para as amostras de fêmeas que

constituíram o grupo controle e as infectadas com cepas modificadas.

Nos estudos relacionados aos efeitos da presença de Babesia sp. sobre o

período de incubação dos ovos de B. microplus, observou-se diferenças significativas

entre os valores médios encontrados para as amostras analisadas. Após a aplicação do

teste de Tukey, verificou-se que os valores calculados para as amostras de ovos obtidos

do grupo de fêmeas de B. microplus infectadas com cepas puras de B. bovis e B.
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bigemina modificadas, não apresentaram diferenças significativas, quando comparadas

com os dados estabelecidos para o grupo controle. Resultados semelhantes foram

encontrados quando os valores médios dessas amostras foram comparados entre si. Para

os valores encontrados nas amostras de ovos infectados com cepas mistas de B. bovis e

B. bigemina não modificadas, observou-se diferenças significativas ao confrontá-las

com os dados do grupo controle, assim como, com o grupo infectado com amostras

puras de B. bovis. Neste parâmetro, concluiu-se que, das amostras analisadas, as fêmeas

com infecção mista de B. bovis e B. bigemina não modificadas, apresentaram alterações

acentuadas, o que permitiu obter neste tratamento apenas um dado do total de 100

fêmeas de carrapatos, o que tornou impossível estabelecer o valor médio e confrontá-los

com os valores médios dos demais tratamentos e o grupo controle.

Os resultados observados para o período médio de eclosão dos ovos de B.

microplus, foi influenciado pela presença de infecção mista com B. bovis e B. bigemina

modificada, apresentando diferenças significativas após a aplicação do teste de Tukey

em relação às amostras de ovos não infectadas e infectadas com cepas puras de B. bovis

e B. bigemina modificadas. Na análise das diferenças observadas entre os grupos

infectados com cepas puras de B. bovis e B. bigemina e o grupo controle foram

significativas. As amostras de ovos obtidos das fêmeas infectadas com cepas de B. bovis

e B. bigemina não modificadas, foi intensamente afetada, o que tornou impossível a

aplicação dos testes estatísticos. Neste tratamento, apenas um dado foi coletado do total

de 100 amostras analisadas experimentalmente.
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Durante estudos sobre o percentual médio de eclosão, foram observadas

diferenças não significativas em relação às amostras de ovos coletados de fêmeas

ingurgitadas infectadas com cepas puras e por infecção mista de B. bovis e B. bigemina

modificadas, quando comparadas ao grupo controle após o teste de Tukey. Dados

semelhantes foram encontrados após o contraste entre os valores médios das amostras

de ovos infectados com cepas puras de B. bovis e B. bigemina modificadas. Para os

valores médios obtidos, a partir das amostras de ovos infectados com cepas puras e

mistas de B. bovis e B. bigemina modificadas, foi observado um contraste significativo.

Com relação às amostras de ovos coletados de fêmeas infectadas com cepas de B. bovis

e B. bigemina não modificadas, o efeito destes protozoários foi tão intenso, que impediu

obter dados para estudos estatísticos dos parâmetros biológicos.

Os dados encontrados para o índice médio de produção de ovos das fêmeas de

B. microplus infectadas com cepas puras de B. bovis e B. bigemina modificadas, foram

significativos quando comparados com o grupo controle. Resultados semelhantes foram

observados no contraste entre os valores médios obtidos para as amostras infectadas

com cepas puras e por infecção mista de B. bovis e B. bigemina modificadas. Estes

quatro grupos, confrontados com o de fêmeas infectadas com cepas de B. bovis e B.

bigemina não modificadas, evidenciaram resultados significativos, posteriormente à

aplicação do teste de Tukey.

O índice de eficiência reprodutiva média das fêmeas de B. microplus

calculado para as amostras infectadas com cepa pura de B. bigemina modificadas,

apresentou diferenças significativas em relação ao grupo controle. No entanto, os
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valores médios estabelecidos para as amostras infectadas com cepa pura de B. bovis e

por infecção mista de B. bovis e B. bigemina modificadas, não foram significativos

quando comparados com o grupo não infectado. Dados não significativos foram

também obtidos entre os grupos de fêmeas infectadas com cepas puras, e por infecção

mista de B. bovis e B. bigemina. Ao contrário, contrastes altamente significativos foram

encontrados para os grupos não infectados e infectados com cepas de B. bovis e B.

bigemina modificadas, quando confrontadas com o valor médio obtido para as amostras

de fêmeas com cepas não modificadas.

O índice real de conversão calculado para fêmeas de B. microplus com

infecção mista por B. bovis e B. bigemina modificadas, apresentaram diferenças não

significativas em relação ao grupo controle. Dados semelhantes foram observados entre

os valores médios das amostras infectadas com cepas puras de B. bovis e B. bigemina

modificadas. Com relação aos valores médios obtidos para os grupos não infectados e

infectados com cepas puras e por infecção mista de B. bovis e B. bigemina modificadas,

foi observado valores significativos com contrastes acentuados, quando confrontados

com as amostras tratadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas.

Os valores médios encontrados para os grupos de fêmeas infectadas com

cepas puras de B. bovis e B. bigemina modificadas em relação ao grupo de controle,

durante a aplicação do teste de Tukey para estudo sobre o parâmetro peso final das

fêmeas, não foram significativos. Resultados semelhantes foram encontrados quando

contrastados os grupos infectados com cepas puras de B. bovis e B. bigemina

modificadas. Para as amostras de fêmeas com infecção mista por B. bovis e B. bigemina
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modificadas, o valor médio apresentou contrastes significativos em relação aos demais

grupos infectados e não infectados. Resultados significativos foram obtidos nos

contrastes calculados para o grupo de fêmeas infectadas com cepas de B. bovis e B.

bigemina não modificadas em relação aos grupos não infectados e infectados com cepas

modificadas, posteriormente ao teste de Tukey.



5. DISCUSSÃO

5.1. Comportamento  biológico  das  cepas  de  Babesia  bovis  e  Babesia  bigemina

modificadas e não modificadas nos hospedeiros vertebrados e invertebrados

5.1.1. Hospedeiro vertebrado

As estruturas de aspecto arredondado oval, piriforme simples e ou pareadas,

assim como as amebóides de B. bovis e B. bigemina modificadas e não modificadas,

encontradas nas amostras de sangue periférico coletadas dos bezerros infectados, foram

também observadas por RIEK (1964, 1966), MEHLHORN & SCHEIN (1984) e

BARREIRA (1988). Em relação às mensurações destas estruturas, não foi observado

nenhuma diferença significativa quando comparadas com os dados encontrados na

literatura.
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5.1.2. Hospedeiro invertebrado

Em relação à morfometria das estruturas encontradas no interior dos

eritrócitos e livres no conteúdo intestinal das fêmeas infectadas com B. bovis e B.

bigemina modificadas e não modificadas, os resultados obtidos foram semelhantes aos

descritos para as formas encontradas nas amostras de sangue periférico. Estes dados

foram também obtidos por RIEK (1964, 1966), STEWART et al. (1986) e BARREIRA

(1988), trabalhando experimentalmente em condições semelhantes.

As estruturas raiadas observadas nas amostras de conteúdo intestinal das

fêmeas infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina modificadas e não modificadas,

com 48 e 72 horas de incubação, foram relacionadas com o processo de reprodução

sexuada destes protozoários, contrariando as observações propostas por RIEK (1964,

1966), que relacionou estas estruturas à degeneração dos parasitos. Apesar dos dados

encontrados neste experimento não estarem de acordo com os resultados reportados por

RIEK (1964, 1966), elas foram compatíveis com as observações de DALGLIESH et al.

(1981b), MEHLHORN & SCHEIN (1984) e BARREIRA (1988). No mesmo período,

verificou-se um número maior destas estruturas nas amostras de conteúdo intestinal das

fêmeas coletadas dos bezerros infectados com cepas de B. bovis e B. bigemina

modificadas, sugerindo assim, que as passagens sucessivas em bezerros

esplenectomizados interferem na capacidade de infectar o hospedeiro vertebrado.

Observações semelhantes foram feitas por DALGLIESH et al. (1981b), MEHLHORN

& SCHEIN (1984) e STEWART et al. (1986).
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Os aspectos morfométricos dos esporocinetos encontrados nas amostras de

hemolinfa, obtidos de fêmeas infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não

modificadas, foram semelhantes aos descritos na literatura, especificamente às

descrições realizadas por DENNIS (1932), RIEK (1964, 1966); MORZARIA &

BROCKLESBY (1977), DALGLIESH et al. (1981a), MEHLHORN & SCHEIN

(1984), GUGLIELMONE et al. (1985) e BARREIRA (1988). Nestas amostras

verificou-se um aumento dos esporocinetos à medida que aumentava o período de

incubação, o que permitiu relacionar o efeito do tempo sobre o fenômeno evolutivo

destes protozoários, observações estas, realizadas por EL-ALLAWY (1977) e

AKINBOADE & DIPEOLU (1981). A semelhança das características morfológicas

observadas entre os esporocinetos encontrados nas amostras de hemolinfa, túbulos de

malpighi, traquéia e ovário, foram também propostas por DENNIS (1932), RIEK (1964,

1966) e MEHLHORN & SCHEIN (1984).

A ausência de esporocineto nas amostras de hemolinfa, túbulos de malpighi

e ovários, coletados das fêmeas que desprenderam-se naturalmente dos bezerros

infectados com cepas de B. bovis e B. bigemina modificadas, foi relacionada com a

redução da patogenicidade e capacidade de infecção, devido a realização de passagens

sucessivas em bovinos esplenectomizados. Dados semelhantes foram relatados por

STEWART (1978), DALGLIESH et al. (1981a) e STEWART et al. (1986),

trabalhando com amostras de B. bovis modificadas.
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5.2. Efeitos das cepas de Babesia  bovis  e  Babesia  bigemina modificadas e não

modificadas sobre o hospedeiro Boophilus microplus

5.2.1. Fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus infectadas com cepas de

Babesia bovis e Babesia bigemina modificadas

A presença de formas raiadas (irregulares) nas amostras de conteúdo

intestinal das fêmeas ingurgitadas de B. microplus infectados com cepas de B. bovis e B.

bigemina modificadas e ausência de esporocinetos nas amostras de hemolinfa, indica a

redução da infectividade destes protozoários para o vetor B. microplus. Estas

observações estão de acordo com os dados apresentados por DALGLIESH et al. (1981),

MEHLHORN & SCHEIN (1984), STEWART et al. (1986) e BARREIRA (1988), onde

relacionaram a redução da infectividade à passagens sucessivas das amostras em

bovinos esplenectomizados.

5.2.2. Fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus infectadas com cepas de

Babesia bovis e Babesia bigemina não modificadas

A taxa de infecção de 100% encontrada no experimento para o grupo de

fêmeas ingurgitadas de B. microplus infectadas com B. bovis e B. bigemina não

modificadas, foi superior ao observado por RIEK (1964, 1966) que ao examinar

amostras de hemolinfa de fêmeas de B. microplus infectadas naturalmente por B. bovis
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e B. bigemina, encontrou taxa de 25 e 60%, respectivamente. Em condições

semelhantes, GUGLIELMONE et al. (1989) encontraram taxa de infecção de 23,29%.

Por outro lado, em condições experimentais, os valores reportados por GRAY (1982),

BARREIRA (1988), DE VÓS et al. (1989), MELENDEZ & FORLANO (1995) e

GUGLIELMONE et al. (1997), variaram entre 96 e 100%. De acordo com os resultados

encontrados na literatura, podemos sugerir que, a taxa de infecção das fêmeas

ingurgitadas está relacionada a patogenicidade das cepas de B. bovis e B. bigemina,

sensibilidade dos carrapatos, método de infecção e grau de parasitemia.

A coloração vermelha observada nas amostras de hemolinfa coletadas das

fêmeas de B. microplus infectadas com estas cepas de B. bovis e B. bigemina, indica a

presença de conteúdo intestinal na cavidade geral do carrapato vetor. Estas observações

estão de acordo com os dados apresentados por RIEK (1964), DALGLIESH et al.

(1980) e BARREIRA (1988).

A taxa de mortalidade de fêmeas de B. microplus infectadas com cepas de B.

bovis e B. bigemina modificadas, foi de 82%. Observações semelhantes foram

encontradas por RIEK (1966), GRAY (1982), GUGLIELMONE et al. (1985),

BARREIRA (1988) e DE VÓS et al. (1989), cujo os dados foram 90, 93,3, 90, 94,79 e

98%, respectivamente. Entretanto, OUHELLI et al. (1987) trabalhando em condições

semelhantes, registraram taxa de mortalidade de 47% no grupo de fêmeas de B.

microplus infectadas com B. bigemina. Os diferentes resultados descritos para taxa de

infecção das fêmeas de B. microplus, indica a relação entre patogenicidade das cepas de

B. bovis e B. bigemina, grau de infecção e sensibilidade do carrapato vetor.
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O alto grau de infecção das fêmeas de B. microplus foi observado nas

amostras de hemolinfa coletadas após o período de incubação de sete dias, concordando

com os resultados obtidos por AKINBOADE & DIPEOLU (1981), GUGLIELMONE

et al. (1985), GAIDO & GUGLIELMONE (1995) e GLUGLIELMONE et al. (1997).

De acordo com os dados, o grau de infecção está relacionado à infectividade do

protozoário e período de incubação dos carrapatos infectados.

5.3. Efeitos das cepas de Babesia bovis e Babesia bigemina  sobre os parâmetros

biológicos de fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus

5.3.1. Peso médio inicial das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus

O peso médio das fêmeas ingurgitadas de B. microplus do grupo controle

neste experimento foi de 216,54 mg, dado este próximo ao descrito por COSTA (1982)

e GUGLIELMONE et al. (1989) trabalhando em condições semelhantes, onde os

valores foram de 223,3 e 223,0 mg, respectivamente. No entanto, este dado mostrou-se

menor quando confrontado com os valores médios obtidos por DAVEY et al. (1980),

BENAVIDES (1984), DAVEY et al. (1984) e BITTENCOURT et al. (1990), cujo

valores foram de 448, 245,5, 259,3, e 238,3 mg, respectivamente. Apesar do valor neste

experimento apresentar semelhanças e diferenças quando confrontado com os dados

encontrados na literatura, podemos considerá-lo normal. A partir destas observações,

podemos sugerir que, as variações encontradas estão relacionadas às diferentes cepas de
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B. microplus, variações climáticas das diferentes regiões, fatores genéticos e

imunológicos dos hospedeiros.

Os valores médios encontrados para o peso inicial dos grupos de fêmeas

infectadas com cepas de B. bovis, B. bigemina e, B. bovis e B. bigemina  modificadas,

foram de 264,95, 252,5 e 246,63 mg, respectivamente. Para o grupo de fêmeas

infectadas com B. bovis e B. bigemina não modificadas, o peso médio foi de 244,5 mg.

Os valores obtidos neste trabalho para os diferentes grupos de fêmeas ingurgitadas

infectadas com cepas modificadas e não modificadas, foram maiores que os valores

propostos por BENNETT (1974) de 180,0 e 225,0 mg, quando estudou a influência do

tamanho das fêmeas de B. microplus não infectadas na produção de ovos. Resultados

semelhantes foram encontrados com relação aos trabalhos de COSTA (1982) em

experimento com B.  microplus, onde o valor encontrado foi de 223,3 mg. Por outro

lado os valores obtidos neste trabalho são semelhantes ao valor médio encontrado por

BENAVIDES (1984) que foi de 245,5 mg, exceto para o valor apresentado para o grupo

de fêmeas ingurgitadas infectadas com B. bovis modificada, onde o peso médio foi de

264 mg.

Apesar dos resultados encontrados por GUGLIELMONE et al. (1989) terem

sido menores que os observados neste experimento, diferenças não significativas foram

registradas entre os grupos de fêmeas ingurgitadas de B. microplus infectados e não

infectados com Babesia sp., cujo valores foram de 224,7 e 223,0 mg, respectivamente.

O contrário foi observado após o confronto entre os valores encontrados no presente

trabalho e os obtidos por DAVEY et al. (1980) que registraram para os grupos de
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fêmeas de B. microplus infectados e não infectados com B. bovis 395,0 e 409,3 mg,

respectivamente. Embora os resultados encontrados na literatura para amostras de

carrapatos B. microplus infectados e não infectados terem apresentados variações em

relação aos resultados obtidos neste experimento, estes autores não observaram

nenhuma diferença significativa após o confronto entre os grupos de fêmeas tratadas e o

controle dos respectivos experimentos.

Os resultados encontrados na literatura e no presente trabalho, sugerem a

não interferência destes protozoários sobre o peso inicial das fêmeas de B. microplus, e

que as variações observadas neste parâmetro, podem estar relacionadas à resistência

individual do hospedeiro vertebrado às infestações por carrapatos e comprometimento

do sistema imunológico devido à infecção por B. bovis e/ou B. bigemina, permitindo

melhor fixação e ingurgitamento do carrapato vetor.

5.3.2. Período médio de pré-postura das fêmeas ingurgitadas de Boophilus

microplus

O período de pré-postura médio das fêmeas ingurgitadas de B. microplus

que constituíram o grupo controle neste experimento foi de 2,99 dias, valor este

semelhante aos observados por DAVEY et al. (1980), BITTENCOURT et al. (1989) e

BITTENCOURT (1992), que em condições idênticas, encontraram dados de 3,0, 2,88 e

2,3 dias, respectivamente. O período de pré-postura obtido nos grupos infectados com

cepas de B. bigemina e B. bovis modificadas, não apresentaram diferenças acentuadas,
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quando comparadas aos dados encontrados para as fêmeas ingurgitadas que

constituíram o grupo controle. Estes dados estão de acordo com os obtidos por DAVEY

et al. (1980), BITTENCOURT et al. (1989) e BITTENCOURT (1992). Os valores

relativos ao período de pré-postura para as fêmeas que constituíram o grupo controle e

os grupos tratados com cepas modificadas, não apresentaram diferenças significativas

entre si, mesmo quando comparados com os dados encontrados na literatura. Com base

nestas observações podemos sugerir que a infecção dos carrapatos com cepas

modificadas não interferiram neste parâmetro biológico.

Para o grupo de fêmeas de B. microplus infectadas com B. bovis e B.

bigemina não modificados, os valores paramétricos foram de 3,0 e 6,0 dias com média

de 3,93 dias. Estes valores mostraram-se superiores quando comparados aos dados

encontrados para os grupos de fêmeas infectadas com cepas modificadas e o grupo

controle. Estas considerações podem ser aplicadas aos resultados obtidos por DAVEY

et al. (1980), BITTENCOURT et al. (1990) e BITTENCOURT (1992). Ao contrário

destas observações, os dados obtidos neste trabalho são semelhantes aos encontrados

por TATE (1941) e DAVEY et al. (1984), que trabalhando com carrapatos

supostamente não infectados, encontraram valores paramétricos de 2,0 e 6,0 dias. Com

referência aos trabalhos realizados com carrapatos infectados com amostras de B. bovis,

DAVEY (1981), obteve para o grupo tratado, o valor médio de 3,7 dias. Posteriormente,

GUGLIELMONE et al. (1989) encontraram valores médios de 3,4 dias para o grupo

infectado com Babesia spp. Apesar dos resultados encontrados na literatura não apontar

estes protozoários como fator de interferência sobre o período de pré-postura de fêmeas
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de B. microplus, os dados ora obtidos apresentam indicações contrárias. As variações

observadas entre os resultados parece ter íntima relação com os graus de patogenicidade

das diferentes cepas de B. bovis e B. bigemina.

5.3.3. Período médio de postura das fêmeas ingurgitadas de Boophilus

microplus

O período médio de postura das fêmeas ingurgitadas de B. microplus que

constituíram os grupos infectados com cepas de B. bovis, B. bigemina e, B. bovis e B.

bigemina modificadas, foi de 12,05, 12,09 e 12,04 dias, respectivamente. Para o grupo

controle o valor obtido foi de 12,2 dias. Após o confronto dos dados encontrados, não

foi observado diferenças significativas. Estes valores foram semelhantes aos descritos

por BITTENCOURT et al. (1990) e BITTENCOURT (1992), cujo valores médios

foram de 11,1 e 11,7 dias. Diferente destes resultados, COSTA (1982) obteve a média

de 7,0 dias, bem como BENAVIDES (1984) que encontrou o valor médio de 9,3 dias,

ambos inferiores aos demais dados. No entanto, os dados reportados por BENNETT

(1974) e DAVEY et al. (1980) foram de 16,0 e 17,3 dias, respectivamente, e portanto

superiores. É importante lembrar que os resultados de literatura aplicado à discussão

deste parâmetro biológico, foram obtidos de trabalhos realizados com fêmeas de B.

microplus não infectadas. Apesar dos trabalhos relacionados aos parâmetros de vida

livre dos carrapatos serem desenvolvidos em condições de laboratório, estas

observações nos faz acreditar que, diferenças entre as cepas de B. microplus e fatores
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relacionados aos hospedeiros, tais como: idade, raça, genética, aspectos imunológicos e

ecológicos, tenham interferência maior que estes protozoários.

Para as fêmeas que constituíram o grupo infectado com cepas de B. bovis e

B. bigemina não modificadas, o valor médio foi de 7,86 dias, portanto inferior aos

encontrados para os grupos não infectados e infectados com cepas modificadas de B.

bovis, B. bigemina e, B. bovis e B. bigemina, cujo valores foram de 12,2, 12,05, 12,09 e

12,04 dias, respectivamente. Observações semelhantes foram feitas com os resultados

obtidos por TATE (1941), BITTENCOURT et al. (1990) e BITTENCOURT (1992),

com respectivos valores de 11,0, 11,0 e 11,7 dias, nos experimentos em condições de

laboratório com população de carrapatos não infectados. Da mesma forma, o resultado

7,86 dias é semelhante aos encontrados por DAVEY (1981) e OUHELLI et al. (1987)

em experimentos com grupos de carrapatos infectados, onde os valores foram de 8,8 e

8,9 dia, respectivamente. Portanto as variações observadas no período de postura, a

partir do confronto dos resultados obtidos para o grupo de fêmeas de B. microplus

infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificada e os valores

encontrados para os demais grupos do experimento e a literatura, podem ser atribuídos à

presença, ausência e aos diferentes graus de patogenicidade destes protozoários.

5.3.4. Peso médio da postura das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus

O peso médio da postura das fêmeas ingurgitadas de B. microplus infectadas

com cepas de B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina modificadas, foi de
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118,85, 123,84 e 108,32 mg, respectivamente, portanto, maior que o do grupo controle,

onde foi observado o valor médio de 91,31 mg. Observação contrária foi estabelecida

por DAVEY (1981), quando encontrou 163,5 mg para as amostras obtidas de grupos

não infectados e 91,1 mg para os infectados com cepas de B. bovis não modificadas.

Mesmo com dados menores que os valores obtidos para as amostras dos diferentes

grupos infectados com cepas modificadas, GRAY (1982) encontrou diferenças

significativas entre o peso médio da postura das fêmeas infectadas e não infectadas com

B. bigemina, cujo os valores foram de 25,1 e 77,5 mg, respectivamente. Para

DAVEY (1981), DAVEY et al. (1984) e BITTENCOURT (1990), os valores

encontrados para o peso médio de postura de carrapatos não infectados foram de 153,5,

141,0 e 151,0 mg, respectivamente. As variações observadas entre os valores

encontrados no experimento e na literatura, podem estar relacionadas à sensibilidade do

hospedeiro e às diferentes cepas de B. microplus, utilizadas nos respectivos

experimentos. Outro dado que pode auxiliar na discussão deste resultado, é a diferença

significativa entre o peso médio das fêmeas que constituíram o grupo controle e os

dados obtidos para as fêmeas de B. microplus infectadas com Babesia spp. modificadas

e não modificadas.

Para o grupo de fêmeas que constituíram o grupo infectado com B. bovis e

B. bigemina não modificadas, o peso médio da postura estabelecido foi de 9,72 mg,

valor significativamente inferior aos encontrados nos diferentes grupos no experimento.

O mesmo foi observado em relação aos dados encontrados nos trabalhos descritos por

DAVEY (1981), DAVEY et al. (1984) e BITTENCOURT et al. (1990), com cepas de
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carrapatos não infectados, onde os valores encontrados foram de 163,5, 141,0 e 151,0

mg, respectivamente. Diferenças significativas entre o peso médio de postura de fêmeas

de B. microplus, B. decoloratus e o grupo controle, foram observadas por DAVEY

(1981) e GRAY (1982), respectivamente. Apesar dos valores serem diferentes aos

descritos neste trabalho, podemos observar o efeito de B. bovis e B. bigemina sobre o

peso de postura dos carrapatos vetores.

5.3.5. Número médio de ovos das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus

O número médio de ovos obtidos nos grupos de fêmeas ingurgitadas de B.

microplus infectadas com cepas de B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina

modificadas, foram de 2.376,73, 2.473,21 e 2.165,52 dias, respectivamente. Diferenças

significativas foram observadas após o confronto com o valor médio de 1.839,33 ovos

obtidos para o grupo controle. Resultados contrários foram estabelecidos mediante a

comparação entre o valor médio de 2.057 ovos, reportado por BENAVIDES (1984) e o

grupo controle, onde foi observado diferenças não significativas. Por outro lado, os

valores encontrados por TATE (1941), HITCHCOCK (1955), STEWART et al. (1981)

e COSTA (1982), com 2.257, 2.496, 2.324 e 2.215 ovos, respectivamente, foram

significativamente menores que o grupo controle. Os valores médios reportados por

estes autores, não apresentaram diferenças significativas, quando confrontados com

dados obtidos para os grupos infectados com amostras modificadas, exceto, para o valor
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reportado por BITTENCOURT et al. (1990), onde a média foi de 2.841 ovos para

amostras de carrapatos B. microplus não infectados.

Para o grupo de fêmeas infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não

modificadas, o valor médio encontrado foi de 194,7 ovos, dado significativamente

menor que o encontrado para o grupo controle e para as demais amostras infectadas

com cepas modificadas. Estas observaçõs foram semelhantes às obtidas para o número

médio de ovos do grupo de fêmeas infectadas com amostras não modificadas e os dados

registrados por TATE (1941), HITCHCOCK (1955), STEWART et al. (1981), COSTA

(1982), BENAVIDES (1984) e BITTENCOURT et al. (1990), com amostras de

carrapatos não infectados.

Dados relacionados a este parâmetro biológico com população de B.

microplus experimentalmente infectados com protozoários do gênero Babesia, não

foram encontrados na literatura.

5.3.6. Período médio de incubação dos ovos das fêmeas ingurgitadas de

Boophilus microplus

O período de incubação médio foi de 26,27 dias para a população de fêmeas

que constituíram o grupo controle. Resultados semelhantes foram encontrados para a

população de fêmeas ingurgitadas de B. microplus, que constituíram os grupos

infectados com cepas de B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina modificadas,

com valores de 26,45, 25,77 e 25,34 dias, respectivamente. Os dados encontrados para
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este parâmetro não apresentaram diferenças significativas comparadas aos da literatura

e estão de acordo com os valores apresentados por DAVEY et al. (1980), COSTA

(1982), BENAVIDES (1984), BITTENCOURT et al. (1990) e BITTENCOURT

(1992). Com relação às amostras de ovos obtidas de fêmeas de B. microplus infectadas

com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas, apenas em uma parte foi

observada o período de incubação, o que tornou impossível estabelecer os valores

médios para este parâmetro. Estas amostras foram observadas durante um período de

120 dias, o que nos deu a certeza da inviabilidade dos ovos. Apesar da interferência

deste protozoário sobre o período de incubação para o grupo infectado com cepas não

modificadas, GUGLIELMONE et al. (1989) em seu experimento encontrou valores de

23,4 dias para o grupo de carrapatos infectado com B bovis e B. bigemina,

caracterizando uma diferença não significativa. A diferença não significativa obtida por

GUGLIELMONE et al. (1989), indicou a não interferência destes protozoários no

período de incubação dos ovos. Os dados obtidos neste experimento, referentes aos

grupos controle e aos infectados com cepas de B. bovis e B. bigemina modificadas,

foram semelhantes aos reportados por GUGLIELMONE et al. (1989); entretanto,

diferenças acentuadas foram observadas quando comparados estes valores com os

descritos para amostras de ovos originados de fêmeas infectadas com B. bovis e B.

bigemina não modificadas. Com base nestes dados, podemos sugerir que as diferenças

observadas, foram em conseqüência das alterações determinadas por estes protozoários

em relação aos hospedeiros invertebrados B. microplus.
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5.3.7. Período médio de eclosão das larvas das fêmeas ingurgitadas de

Boophilus microplus

O período médio de eclosão das larvas para as fêmeas que constituíram os

grupos infectados com cepas de B. bigemina, B. bovis e B. bovis e B. bigemina

modificadas, foi semelhante ao observado para o grupo controle, onde o valor médio foi

de 6,45 dias. Os valores obtidos para as fêmeas infectadas com cepas modificadas e o

grupo controle, são semelhantes aos encontrados por BITTENCOURT et al. (1990) e

BITTENCOURT (1992). Para o grupo infectado com cepas de B. bovis e B. bigemina

não modificadas, verificou-se a não eclosão de larvas, o que tornou impossível

estabelecer valores médios para este parâmetro. Do total das 100 amostras, apenas na de

número 27 foi possível estabelecer o período de eclosão de 7,0 dias. Estes resultados

mostram a ação patogênica das amostras de B. bovis e B. bigemina não modificadas

sobre este parâmetro. O valor encontrado para a fêmea número 27, pode ser relacionado

ao baixo grau de infecção e/ou à resistência individual do carrapato  às cepas de Babesia.

5.3.8. Percentual médio de eclosão das larvas das fêmeas ingurgitadas de

Boophilus microplus

O percentual médio de eclosão das larvas originadas das amostras de ovos

relacionado ao grupo controle foi de 89,0%. Para o grupo de fêmeas infectadas com

cepas de B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina modificadas, dos quais os
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valores médios foram de 84,21, 84,00 e 98,30%, não foi encontrado diferenças

significativas quando comparados ao obtido para o grupo controle. Apesar das

variações observadas nos valores apresentados neste experimento, dados semelhantes

foram propostos por BENNETT (1974), COSTA (1982), DAVEY et al. (1984),

BITTENCOURT et al. (1990) e BITTENCOURT (1992), em experimentos com

carrapatos não infectados. Com relação aos valores encontrados nos experimentos com

carrapatos infectados e não infectados, DAVEY (1981) e GUGLIELMONE et al.

(1989) observaram o percentual de eclosão superior a 85% para os grupos infectados e

não infectados, as diferenças observadas entre os valores dos grupos estudados não

foram significativas. Resultados estes semelhantes aos observados neste experimento, o

que nos leva a acreditar que as cepas de B. bigemina e B. bovis utilizadas na infecção

destes grupos, são apatogênicas para o hospedeiro invertebrado ou ainda, o método de

obtenção e manutenção destes protozoários em condições de laboratório, reduz sua

capacidade de penetração e multiplicação no carrapato. No entanto, ao contrário dos

resultados discutidos, GRAY (1982) trabalhando com B. decoloratus e OUHELLI et al.

(1987) com B. annulatus, encontraram valores médios para o percentual de eclosão para

os grupos infectados com Babesia sp. de 27,7 e 50%, respectivamente. Para o grupo

infectado com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas, utilizado neste

experimento, não foram estabelecidos valores médios para o percentual de eclosão,

devido às alterações observadas nas amostras pela ação patogênica destes protozoários.

As diferenças observadas nos dados, principalmente os obtidos em amostras de

carrapatos infectados com cepas não modificadas, leva a acreditar que estes
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protozoários sejam patogênicos para o hospedeiro invertebrado. No entanto, a sua

manutenção em condições artificiais por passagens sucessivas em bovinos

esplenectomizados, contribui para a redução da patogenicidade.

5.3.9. Índice médio de produção de ovos das fêmeas ingurgitadas de Boophilus

microplus

O índice médio de produção de ovos dos grupos de fêmeas infectados com

cepas de B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina, foram 47,26, 47,02 e 44,39%,

respectivamente. Estes valores não apresentaram diferenças significativas, exceto

quando comparados ao valor obtido para o grupo controle, onde a média foi de 41,87%.

O baixo valor encontrado para o grupo controle está relacionado ao menor valor médio

encontrado para o peso inicial das fêmeas e pesos da postura. Ao contrário do valor

observado para o grupo controle por BENNETT (1974), DAVEY et al. (1980),

BITTENCOURT et al. (1990) e BITTENCOURT (1992) com população de carrapatos

não infectados, foram de 62,0, 57,95, 58,0 e 54,82%, respectivamente. No entanto, os

resultados descritos para o grupo infectado com cepas modificadas, são semelhantes aos

apresentados por COSTA (1982) e BENAVIDES (1984). As diferenças e semelhanças

observadas entre os resultados obtidos no experimento e na literatura, estão diretamente

relacionadas às variações encontradas para o peso inicial das fêmeas ingurgitadas e peso

da postura dos respectivos trabalhos. Para as amostras de carrapatos infectados com

cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas, o índice de produção de ovos foi de
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3,97%. O baixo índice de produção de ovos observados nesta amostra está relacionado a

ação patogênica destes protozoários, principalmente sobre o peso de postura.

5.3.10. Índice médio de eficiência reprodutiva das fêmeas ingurgitadas de

Boophilus microplus

O valor médio encontrado para o índice de eficiência reprodutiva foi de

8,42% para o grupo controle. Para as fêmeas que constituíram os grupos infectados com

B. bigemina, B. bovis e, B. bovis e B. bigemina modificadas, os dados foram de 9,48,

9,27 e 8,60%, respectivamente. Entre os valores encontrados para as amostras de

fêmeas que constituíram os grupos infectados com cepas modificadas, não foi

registrado nenhuma diferença marcante. Para as fêmeas infectadas com B. bovis e B.

bigemina não modificadas, o índice de eficiência reprodutiva foi de 0,80%. Resultado

que, quando confrontado com os demais valores obtidos no experimento, torna evidente

o efeito das cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas sobre o índice de

eficiência reprodutiva. Observação contrária foi estabelecida por GUGLIELMONE et

al. (1989) ao confrontar dados de 11,36 e 11,5%, obtidos para os grupos de fêmeas de

B. microplus não infectadas e infectadas com B. bovis e B. bigemina. A diferença não

significativa encontrada por este autor, caracterizou a não interferência deste

protozoário sobre o índice médio de eficiência reprodutiva. As diferenças encontradas

entre os resultados do experimento e dados obtidos por este autor, estão relacionadas à
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sensibilidade das cepas de B. microplus e/ou patogenicidade das amostras de B. bovis e

B. bigemina.

5.3.11. Índice médio real de conversão das fêmeas ingurgitadas de Boophilus

microplus

Para o grupo controle, o índice médio real de conversão foi de 55,65%, que

ao ser comparado com o valor encontrado de 62,55% para o grupo infectado com B.

bigemina modificada, foi considerado significativo . Observações semelhantes foram

realizadas para os grupos de fêmeas com infecção pura por B. bigemina e mista de B.

bovis e B. bigemina modificadas, cujo valor estabelecido foi de 51,95%. Entretanto, ao

contrário do observado, diferenças não significativas entre os grupos de fêmeas de B.

microplus não infectadas e infectadas com B. bovis e, B. bovis e B. bigemina

modificadas, onde os valores obtidos foram de 55,65, 60,07 e 51,98%, respectivamente.

Para o grupo de fêmeas infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não

modificadas, o valor calculado para o índice médio real de conversão foi de 13%. O

confronto deste dado com os resultados obtidos para os grupos não infectados e

infectados com B. bovis, B. bigemina e, B. bovis e B. bigemina, foram significativos. O

cálculo do índice de conversão está diretamente relacionado ao peso de postura das

fêmas ingurgitadas, parâmetro este, com alterações significativas quando estudado nas

amostras infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas. A partir das
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considerações, pode-se entender o baixo índice real de conversão das fêmeas infectadas

com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas.

5.3.12. Peso médio final das fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus

O valor médio calculado para o peso final das fêmeas não infectadas foi de

53,12 mg. As variações observadas calculadas para o grupo controle e aqueles

infectados com cepas puras de B. bigemina e B. bovis modificadas, cujo os valores

foram de 58,94 e 53,61%, respectivamente, não apresentaram diferenças significativas.

Valores significativos foram observados entre o grupo de fêmeas infectadas com cepas

mistas de B. bovis e B. bigemina modificadas, onde a média foi de 38,31 mg, e os

grupos não infectados e infectados com cepas puras de B. bigemina e B. bovis. O maior

valor encontrado para o peso final das fêmeas ingurgitadas está relacionado ao grupo

infectado com cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas, onde a média calculada

foi de 193,90 mg. Diferenças altamente significativas, foram observadas quando este

dado foi comparado aos valores médios obtidos para os grupos de fêmeas não

infectadas e infectadas com cepas puras e mistas de B. bovis e B. bigemina modificadas.

Este resultado indica que as fêmeas infectadas com cepas de B. bovis e B. bigemina não

modificadas, apresentaram um elevado peso final. Resultado que está relacionado ao

efeito patogênico destes protozoários sobre a capacidade de oviposição das fêmeas, a

partir do processo de multiplicação esporogônico observado em vários órgãos dos

carrapatos, principalmente ovário.



6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Após a descrição envolvendo carrapatos na transmissão de protozoários do

gênero Babesia, vários experimentos foram desenvolvidos com os objetivos de estudar

o comportamento biológico, formas e mecanismo de transmissão aos diferentes

hospedeiros vertebrados. Entretanto, os primeiros relatos sobre os efeitos destes

protozoários no hospedeiro invertebrado, foram realizados a partir da década de 60,

quando RIEK (1964, 1966) observou alterações no período de sobrevida e peso da

massa de ovos de fêmeas de B. microplus que ingurgitaram em bovinos infectados

naturalmente com cepas de B. bigemina e B. bovis, respectivamente. Posteriormente,

autores desenvolveram experimentos onde evidenciaram a patogenicidade destes

protozoários sobre os hospedeiros invertebrados e seus parâmetros biológicos na fase

não parasitária. Verificaram ainda, que a patogenicidade e os efeitos sobre os vetores

podem sofrer variações de acordo com o método de infecção do hospedeiro vertebrado,

manutenção das cepas do protozoário, patogenicidade das cepas e espécies de Babesia,
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grau de parasitemia, sensibilidade das cepas de carrapato e passagens sucessivas das

cepas de Babesia em hospedeiro vertebrado esplenectomizado.

Apesar de vários trabalhos indicarem a importância destes fatores na relação

dos protozoários do gênero Babesia com o carrapato vetor, os resultados não são

conclusivos, e mesmo conflitantes quando confrontados.

A ausência de conclusões e os resultados conflitantes encontrados na

literatura sobre o mecanismo de ação dos fatores sobre o grau de patogenicidade e o

comportamento biológico das cepas de Babesia em relação ao carrapato vetor, nos

indicam a necessidade de conduzir novos experimentos.



7. CONCLUSÕES

1. A ausência de esporocineto nas amostras de hemolinfa, túbulos de

malpighi e ovários, coletados de fêmeas ingurgitadas em bezerros infectados com cepas

de B. bovis e B. bigemina modificados, está relacionada com a redução da

patogenicidade e capacidade de infecção dos protozoários, devido à passagens

sucessivas das amostras em bovinos esplenectomizados.

2. A alta taxa de mortalidade observada no grupo de fêmeas infectadas com

cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas, entre o sétimo e 11o dias de

incubação, se relaciona com a alta patogenicidade deste protozoário em condições

naturais, com conseqüente aumento do número de esporocinetos nas amostras de

hemolinfa durante este período.

3. As cepas de B. bigemina e B. bovis modificadas por 11 passagens

sucessivas em hospedeiros esplenectomizados, utilizados para a infecção dos

carrapatos, não determinaram alterações significativas nos parâmetros biológicos dos

diferentes grupos de fêmeas de B. microplus.
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4. As cepas de B. bovis e B. bigemina não modificadas estudadas, que

infectaram os carrapatos, demonstraram claramente que são patogênicas e determinam

alterações acentuadas nos parâmetros biológicos relacionados ao vetor B. microplus.

5. O peso médio inicial das fêmeas de B. microplus foi o único parâmetro

biológico estudado que não mostrou diferenças significativas entre os grupos não

infectados e infectados com cepas de B. bovis e B. bigemina modificadas e não

modificadas.
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APÊNDICE 1. Planilha de dados referentes aos parâmetros biológicos observados em
fêmeas de Boophilus microplus, que desprenderam-se naturalmente do
hospedeiro não infectado com Babesia bovis e Babesia bigemina.

REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
01 178,4 02 11 86,4 1728 26 07 100% 48,43 9,68 56,73 26,1
02 260,5 02 11 117,5 2350 27 06 100% 45,10 9,02 56,40 52,2
03 262,4 03 10 118,8 2376 26 08 100% 45,27 9,05 57,25 54,9
04 170,0 03 10 133,4 1667 27 09 70% 35,35 7,07 47,02 42,2
05 242,3 02 11 115,3 2306 27 06 100% 47,39 9,51 56,46 39,1
06 260,0 02 11 118,6 2372 26 06 100% 45,61 9,12 60,88 65,2
07 148,7 02 11 129,2 2584 27 07 25% 35,30 7,06 43,20 45,5
08 242,3 03 12 108,3 2166 26 09 100% 44,51 8,93 56,05 49,1
09 211,0 03 12 106,4 2128 26 06 100% 50,52 10,08 60,52 35,2
10 176,5 03 10 63,6 1272 28 07 50% 36,03 7,20 43,92 31,7
11 256,0 02 11 123,8 2476 26 07 100% 48,35 9,67 63,06 59,7
12 219,9 02 11 99,2 1984 28 08 100% 45,11 9,02 57,24 46,6
13 158,5 03 12 158,8 3176 27 05 100% 40,37 8,07 49,00 27,9
14 176,4 03 12 81,5 1630 26 05 100% 46,20 9,24 61,32 43,5
15 200,0 02 11 103,8 2076 27 06 100% 51,90 10,38 61,54 31,1
16 255,7 02 11 123,7 2474 26 06 50% 48,37 9,67 69,48 51,2
17 234,3 02 11 108,1 2162 26 06 50% 46,13 9,22 56,18 41,9
18 210,4 03 12 100,3 2006 25 07 100% 47,67 9,53 60,13 43,6
19 285,6 03 12 133,1 2662 26 06 100% 46,60 9,32 61,44 68,4
20 222,8 00 00 00 00 00 00 0% 0,00 00 00 182,7
21 228,6 03 12 138,6 1773 29 08 25% 37,66 7,53 45,26 38,4
22 211,3 03 12 75,7 1514 27 08 50% 35,82 7,16 43,33 36,6
23 220,6 02 11 108,1 2162 26 09 100% 49,00 9,80 58,14 34,7
24 253,3 02 11 111,8 2236 27 07 75% 44,13 8,82 52,26 39,4
25 206,9 02 11 74,0 1480 26 08 100% 35,76 7,15 41,59 29,0
26 228,5 02 11 116,0 2320 26 08 100% 50,76 10,15 62,83 43,9
27 248,6 03 12 114,4 2288 27 07 75% 46,01 9,20 57,69 50,3
28 234,5 03 12 113,7 2274 26 06 100% 48,48 9,69 61,65 50,1
29 240,8 03 12 84,9 1698 29 06 100% 35,25 7,05 45,71 55,1
30 266,9 02 11 125,8 2516 28 07 50% 47,13 9,42 58,92 53,4
31 202,7 02 11 95,7 1914 26 05 100% 47,21 9,44 61,26 46,5
32 244,5 04 10 120,4 2408 00 06 0% 16,89 4,60 00 0,0
33 179,5 02 11 89,2 1784 26 06 100% 49,69 9,93 59,19 28,8
34 164,7 03 12 79,2 1584 26 06 100% 48,08 9,61 62,41 37,8
35 182,4 02 11 80,8 1616 29 07 45% 44,29 8,85 59,94 47,2
36 222,6 03 12 115,6 2312 25 07 100% 51,93 10,38 53,05 47,0
37 204,1 02 11 99,5 1990 27 05 100% 48,75 9,75 59,65 37,7
38 182,7 03 12 81,0 1620 29 06 75% 44,33 8,86 52,73 29,1
39 183,8 02 12 74,8 1496 28 08 90% 40,69 8,13 59,55 58,2
40 215,6 02 11 97,8 1956 29 06 90% 45,36 9,07 55,06 38,0
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REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
41 264,2 04 10 92,6 1856 26 07 100% 35,04 7,02 52,82 88,9
42 229,7 03 12 105,2 2104 25 06 100% 47,79 9,15 57,80 47,7
43 204,5 03 12 63,9 1278 26 07 100% 31,24 6,24 00 0,0
44 255,7 03 12 105,5 2110 25 06 75% 41,25 8,25 56,23 68,1
45 198,0 03 12 63,8 1276 26 06 100% 32,22 6,44 50,63 72,0
46 217,4 03 12 98,0 1960 26 05 100% 47,07 9,01 57,78 47,8
47 227,7 04 10 88,4 1768 24 07 50% 38,82 7,76 53,64 62,9
48 227,9 03 12 102,9 2058 27 07 100% 45,15 7,40 44,93 48,1
49 193,9 04 10 69,6 1392 26 07 100% 36,00 7017 55,63 68,8
50 263,4 03 12 114,2 2284 26 07 100% 43,35 8,67 57,58 65,1
51 213,8 03 12 103,0 2060 26 06 100% 48,17 9,63 62,27 48,4
52 225,6 03 12 95,1 1902 27 08 100% 42,15 8,43 53,57 48,1
53 213,9 03 12 133,2 2664 28 05 100% 25,75 5,15 00 0,0
54 280,5 04 10 117,0 2340 27 09 100% 41,71 8,34 59,45 83,74
55 211,8 00 00 0,0 00 00 00 0% 0,00 00 00 32,0
56 246,9 04 10 102,1 2042 27 06 75% 41,35 8,27 53,42 55,8
57 217,9 03 12 91,4 1828 25 06 100% 41,94 8,38 48,25 28,5
58 213,9 03 12 93,0 1860 25 07 100% 43,47 8,02 60,27 59,6
59 252,8 03 12 109,7 2194 26 06 100% 36,78 8,67 55,62 55,6
60 208,0 03 12 101,2 2024 25 05 100% 48,65 9,73 65,84 54,3
61 207,6 03 12 63,2 1264 26 07 100% 30,44 6,08 00 0,0
62 178,0 03 12 146,0 2920 26 06 100% 26,44 5,31 00 0,0
63 247,6 03 12 107,1 2142 27 07 100% 43,25 8,65 53,95 49,1
64 173,5 04 10 80,1 1602 27 08 100% 46,16 9,23 60,54 41,2
65 207,3 04 10 94,7 1894 24 07 100% 45,68 9,13 62,17 55,0
66 204,6 04 10 117,1 2342 26 06 100% 57,23 11,44 69,70 36,6
67 262,9 03 12 125,4 2508 26 06 100% 47,69 9,53 61,68 59,6
68 225,4 03 12 112,1 2242 25 05 100% 49,73 9,94 60,89 41,3
69 210,3 03 12 102,3 2046 25 05 100% 48,64 9,72 54,12 21,3
70 210,7 03 12 89,2 1784 25 05 100% 42,33 8,46 59,07 59,7
71 172,4 04 10 67,0 1340 26 07 100% 38,86 7,77 57,36 55,6
72 251,5 03 12 117,9 2358 27 08 100% 46,87 9,37 61,08 58,5
73 194,8 03 12 88,0 1760 27 06 100% 45,17 9,03 59,86 47,8
74 239,5 03 12 116,0 2320 26 05 100% 48,43 9,68 66,13 64,1
75 215,5 03 12 99,6 1992 25 09 100% 46,21 9,24 60,43 50,7
76 164,7 03 12 69,4 1388 26 05 100% 42,13 8,42 54,30 36,9
77 226,0 03 12 109,8 2196 25 06 100% 48,58 9,71 54,95 26,1
78 172,4 03 12 58,7 1174 26 05 100% 34,04 6,80 54,25 64,2
79 218,3 04 10 89,1 1782 25 06 100% 40,81 8,16 62,22 75,1
80 246,9 03 12 65,8 1316 29 07 100% 26,65 5,33 00 0,0
81 222,4 03 12 95,4 1908 25 07 100% 42,89 8,57 38,47 51,4
82 207,0 03 12 93,4 1868 25 06 100% 45,12 9,02 59,37 49,7
83 232,2 03 12 83,5 1670 30 06 50% 35,96 7,19 50,08 65,5
84 205,0 03 12 76,7 1534 00 00 0% 37,41 7,48 48,23 46,0
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REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
85 240,0 04 10 84,1 1682 00 00 0% 35,04 7,00 53,36 82,4
86 187,3 03 12 75,1 1502 25 09 100% 40,09 13,99 48,86 53,6
87 223,9 03 12 88,8 1776 28 05 50% 39,66 7,93 56,38 65,5
88 212,3 03 12 85,0 1700 31 06 25% 40,03 8,00 49,41 40,9
89 212,3 04 10 72,7 1454 28 06 100% 38,14 7,68 60,13 68,4
90 214,7 04 10 92,0 1840 25 06 100% 42,85 8,57 59,66 60,5
91 169,0 04 10 65,3 1306 24 07 100% 38,63 7,72 57,73 55,9
92 202,7 03 12 91,8 1836 25 05 100% 45,28 9,05 58,62 46,1
93 193,7 04 10 148,6 29,71 00 00 0% 3,04 0,60 5,82 101,3
94 243,3 04 10 118,6 2372 26 06 100% 48,74 9,74 63,62 56,9
95 171,5 03 12 166,3 3327 25 06 100% 44,37 8,87 58,49 41,4
96 169,9 03 12 152,6 3052 27 05 100% 44,55 8,91 60,46 44,7
97 201,0 03 12 54,6 1092 25 07 100% 27,16 5,43 31,96 30,2
98 239,9 04 10 100,4 2008 24 06 100% 41,85 8,37 58,38 66,8
99 248,7 04 10 102,9 2040 25 06 50% 41,37 8,20 50,44 44,7

100 188,7 03 12 180,0 3600 28 05 25% 36,40 7,28 42,17 25,8

REP = Repetições.
PFE = Peso das fêmeas (mg).
PPP = Período de pré-postura (dias).
PPO = Período de postura (dias).
POU = Peso da postura (mg).
NOV = Número de ovos.
PIN = Período de incubação.
PEC = Período de eclosão.
PEE = Percentagem de eclosão.
IPO = Índice de produção de ovos (PPO/PFEx100).
IER = Índice de eficiência reprodutiva (NOV/PFE).
IRC = Índice real de conversão (POU/PFE-PFFx100).
PFF = Peso final das fêmeas (mg).
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APÊNDICE 2. Planilha de dados referentes aos parâmetros biológicos observados em
fêmeas de Boophilus microplus, que desprenderam-se naturalmente do
hospedeiro infectado com cepa modificada de Babesia bigemina.

REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
01 235,1 03 12 75,7 1514 27 06 10% 32,19 6,43 43,15 56,1
02 235,4 03 11 137,4 27,48 24 07 100% 58,36 11,67 71,11 42,2
03 320,0 04 11 93,7 1874 24 08 10% 29,28 5,85 30,40 11,8
04 283,3 04 10 46,1 922 23 09 100% 16,27 3,25 00 0,0
05 264,0 02 11 136,2 2724 27 07 100% 51,59 10,31 61,62 43,0
06 273,6 03 11 147,8 2956 26 08 100% 54,02 10,80 69,81 61,9
07 223,5 04 11 112,1 2242 25 07 100% 50,15 10,03 60,82 39,2
08 239,4 03 12 118,8 2376 26 06 100% 46,62 9,92 63,05 51,0
09 263,3 04 11 133,5 2670 24 07 100% 50,70 10,14 67,76 66,3
10 321,5 00 11 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 0,0
11 286,1 03 11 133,9 2678 27 05 100% 46,80 9,36 59,96 57,8
12 275,3 03 11 146,1 2922 26 06 100% 53,06 10,61 63,68 45,9
13 221,6 03 12 11,6 2312 26 06 100% 52,16 10,43 70,00 55,9
14 242,4 03 10 113,0 2260 28 06 100% 46,61 9,32 65,31 69,4
15 279,8 03 10 150,8 3016 25 07 100% 53,89 10,77 71,77 69,7
16 238,8 03 11 117,0 2340 27 07 100% 48,99 9,79 58,09 37,4
17 266,1 03 11 121,1 2422 26 08 25% 45,50 9,10 69,12 90,9
18 250,0 03 11 132,8 2656 26 07 100% 53,12 10,62 69,05 57,7
19 324,5 03 10 133,9 2678 29 06 75% 41,26 8,25 56,09 85,8
20 244,5 03 11 130,4 2600 25 06 100% 53,33 10,63 64,61 43,3
21 221,4 03 12 120,1 2402 26 05 100% 54,24 10,84 67,05 42,3
22 252,0 03 12 120,2 2404 26 07 100% 47,69 9,53 55,72 36,3
23 265,1 03 11 148,3 2966 26 08 100% 55,94 11,18 69,20 50,8
24 216,4 03 10 85,2 1704 30 06 50% 39,37 7,87 54,61 60,4
25 241,7 03 11 116,4 2328 30 05 50% 48,17 9,63 63,22 57,6
26 337,6 03 11 143,8 2876 25 06 90% 42,59 8,51 56,01 80,9
27 230,0 03 12 117,0 2340 26 06 100% 50,86 10,17 59,84 34,5
28 236,1 03 12 127,1 2542 26 07 100% 53,83 10,76 64,94 40,4
29 211,9 03 12 114,9 2298 25 07 100% 54,22 10,84 65,99 37,8
30 297,0 03 10 166,5 3330 25 07 100% 56,06 11,21 68,97 72,1
31 275,6 03 11 145,3 2906 25 07 100% 52,72 10,54 71,61 72,1
32 241,7 03 12 0,0 00 00 00 0% 0,00 00 00 0,0
33 200,5 03 12 100,0 2000 29 06 100% 49,87 9,97 65,35 47,5
34 257,0 03 11 138,4 2768 25 06 100% 53,85 10,77 66,22 48,0
35 239,2 03 11 121,5 2430 27 06 100% 50,79 10,15 68,99 63,1
36 241,7 03 11 133,4 2668 25 06 100% 55,19 11,03 64,10 33,6
37 221,5 03 11 115,5 2310 25 07 100% 52,14 10,42 64,81 43,3
38 207,8 03 12 112,4 2248 26 07 100% 54,09 10,81 65,15 35,3
39 209,6 03 12 112,3 2246 26 07 100% 53,57 10,71 67,33 42,9
40 211,0 03 11 115,5 2310 25 06 100% 54,73 10,94 67,96 41,8
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REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
41 263,5 03 12 138,7 2774 25 07 100% 52,63 10,52 66,71 55,6
42 240,6 03 11 129,5 2590 26 06 100% 53,82 10,76 68,73 52,2
43 232,5 03 11 88,4 1786 30 07 10% 38,02 7,56 54,03 58,9
44 247,0 03 12 79,3 1586 00 00 0% 32,10 6,42 47,06 78,5
45 228,9 03 12 122,6 2452 26 06 100% 53,56 10,71 67,36 46,9
46 246,2 03 11 123,5 2470 26 07 100% 50,16 10,03 59,89 40,0
47 245,2 03 12 118,9 2378 27 08 100% 48,49 9,69 64,93 62,1
48 275,1 03 12 128,6 2572 28 07 50% 46,74 9,34 63,34 72,1
49 216,6 02 11 115,3 2306 25 06 100% 53,23 10,64 67,90 46,8
50 231,8 03 12 112,4 2248 26 07 100% 48,49 9,69 65,04 58,2
51 221,2 03 11 94,0 1880 26 07 75% 42,49 8,49 56,59 55,1
52 224,2 02 11 118,6 2372 25 07 100% 52,89 10,57 66,74 46,5
53 201,5 03 12 92,8 1856 26 07 100% 46,05 9,21 60,37 47,8
54 203,0 03 11 82,7 1654 30 06 50% 40,73 8,14 55,46 53,9
55 208,2 03 10 110,8 2216 25 06 100% 53,21 10,64 67,85 44,9
56 212,5 03 12 113,3 2266 27 06 100% 53,31 10,66 65,83 40,4
57 218,2 03 11 116,2 2324 26 06 100% 53,25 10,65 67,24 45,4
58 217,7 03 10 97,4 1948 30 08 90% 44,74 8,94 58,28 50,6
59 193,1 02 12 93,8 1876 26 07 100% 48,57 9,71 55,33 23,6
60 200,0 03 11 102,0 2040 28 07 100% 51,00 10,20 62,96 38,0
61 326,7 03 11 152,5 3050 27 06 75% 46,67 8,40 53,54 77,9
62 269,2 03 11 142,8 2856 25 07 100% 53,04 10,60 66,23 53,6
63 310,0 03 12 153,7 3074 28 08 100% 49,58 9,90 65,40 75,0
64 285,8 03 12 158,9 3178 26 07 100% 38,55 11,11 78,84 61,5
65 339,0 03 11 136,6 2732 30 07 100% 44,30 8,05 62,51 120,5
66 284,5 03 12 147,3 2946 26 06 75% 38,73 10,35 64,49 56,1
67 329,6 03 11 169,3 3386 26 08 100% 51,36 10,27 66,34 74,4
68 347,1 03 11 183,9 3678 26 07 100% 31,74 10,59 68,97 80,5
69 217,5 03 12 113,9 2278 25 07 100% 52,36 10,47 60,68 29,8
70 291,8 03 11 141,3 2826 29 06 10% 48,42 9,68 74,21 101,4
71 216,4 03 12 114,6 2292 25 07 100% 52,95 10,59 64,12 37,7
72 216,7 03 11 117,9 2358 24 06 100% 54,40 10,88 66,98 40,7
73 262,6 03 12 131,2 2624 26 08 100% 49,96 9,99 59,39 42,3
74 298,0 03 11 126,6 2532 29 07 50% 42,36 8,49 58,36 81,1
75 245,2 03 12 97,5 1950 29 07 50% 39,76 7,95 57,72 76,4
76 261,3 03 11 111,2 2224 29 06 100% 42,55 8,51 55,62 61,4
77 348,5 03 12 204,7 2004 25 06 100% 58,73 5,75 70,95 60,0
78 261,2 03 11 72,4 1440 26 07 100% 27,71 5,51 00 0,0
79 248,7 03 12 122,4 2448 27 07 100% 49,21 9,84 66,30 64,5
80 175,1 03 11 85,6 1712 26 07 100% 48,88 9,77 62,75 38,7
81 337,3 03 12 163,5 3270 25 06 100% 48,47 9,69 69,19 10,1
82 219,8 03 11 112,1 2242 26 06 100% 51,00 10,20 62,97 41,8
83 239,2 03 12 129,5 2580 25 07 100% 54,13 10,78 68,66 50,6
84 364,5 03 12 140,8 2816 29 08 10% 38,62 7,72 60,53 131,9
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REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
85 210,0 03 11 74,3 1486 30 06 10% 35,38 7,07 44,84 44,3
86 249,0 03 11 134,2 2684 26 07 100% 53,80 10,77 66,96 48,6
87 291,1 03 12 129,1 2582 28 07 15% 44,34 8,86 58,31 69,9
88 279,8 03 11 144,4 2888 26 06 100% 51,60 10,32 67,57 66,1
89 208,7 03 12 59,8 1196 29 06 5% 28,65 5,73 49,25 87,3
90 227,9 03 11 50,9 1018 26 07 100% 22,33 4,46 55,32 135,9
91 219,2 03 12 97,6 1952 28 08 20% 45,14 8,90 59,73 55,8
92 226,6 03 11 113,9 2278 26 06 100% 50,26 10,05 65,91 53,8
93 274,4 02 11 131,0 2620 26 06 100% 47,74 9,54 63,19 67,0
94 240,3 02 12 119,7 2394 26 07 100% 49,81 9,96 62,63 49,2
95 229,3 02 11 102,0 2040 27 06 100% 44,48 8,89 60,64 61,6
96 265,2 03 11 113,6 2272 26 06 10% 42,83 8,56 50,71 41,2
97 236,6 03 11 104,8 2096 28 07 50% 44,29 8,85 59,85 61,5
98 248,6 03 12 135,2 2704 25 07 100% 54,38 10,87 70,08 55,7
99 286,1 02 12 62,3 1246 24 06 50% 21,77 4,35 41,25 135,1

100 232,1 02 11 128,5 2570 25 06 100% 53,36 11,07 68,35 44,1

REP = Repetições.
PFE = Peso das fêmeas (mg).
PPP = Período de pré-postura (dias).
PPO = Período de postura (dias).
POU = Peso da postura (mg).
NOV = Número de ovos.
PIN = Período de incubação.
PEC = Período de eclosão.
PEE = Percentagem de eclosão.
IPO = Índice de produção de ovos (PPO/PFEx100).
IER = Índice de eficiência reprodutiva (NOV/PFE).
IRC = Índice real de conversão (POU/PFE-PFFx100).
PFF = Peso final das fêmeas (mg).
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APÊNDICE 3. Planilha de dados referentes aos parâmetros biológicos observados em
fêmeas de Boophilus microplus, que desprenderam-se naturalmente do
hospedeiro infectado com cepas modificadas de Babesia bovis.

REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
01 262,9 03 12 153,2 3064 25 06 100% 58,27 11,64 71,25 47,9
02 264,0 03 11 137,8 2756 24 05 75% 52,19 10,43 66,95 38,2
03 242,3 03 12 126,6 2532 24 07 100% 52,24 10,44 68,24 56,8
04 286,0 03 12 127,3 2543 23 06 70% 44,51 8,89 60,96 77,2
05 252,3 03 12 150,2 3004 24 06 70% 59,53 11,90 71,62 42,6
06 220,7 03 11 125,1 2501 25 07 100% 56,68 11,32 69,77 41,4
07 277,3 03 12 113,3 2266 26 07 25% 40,85 8,17 60,04 88,6
08 229,1 04 12 115,3 2306 26 08 50% 50,32 10,06 66,49 55,7
09 299,1 03 11 171,8 3436 25 06 90% 57,43 11,48 71,02 57,2
10 300,0 03 11 134,6 2692 24 05 90% 44,86 8,97 60,41 77,2
11 265,4 03 11 144,2 2884 23 07 100% 54,33 10,86 70,44 60,7
12 248,0 03 12 135,4 2708 24 07 100% 54,59 10,91 66,21 43,5
13 222,1 03 11 132,2 2644 26 06 100% 59,52 11,90 75,54 47,1
14 244,2 03 12 131,4 2628 26 07 100% 53,80 10,76 65,37 43,2
15 265,1 04 10 152,1 3042 24 07 50% 57,37 11,47 71,27 51,7
16 268,8 03 12 129,0 2580 26 06 100% 47,99 9,59 36,23 38,6
17 315,9 02 11 116,0 2320 31 06 0% 36,72 7,34 44,87 57,4
18 260,5 02 11 127,2 2544 26 08 10% 48,82 9,76 63,22 59,3
19 313,3 03 12 146,5 2930 26 07 10% 46,76 9,35 58,60 63,3
20 276,5 03 10 140,7 2814 26 08 10% 50,88 10,17 64,65 58,9
21 337,7 02 11 180,1 3602 25 08 10% 53,33 10,66 70,15 81,0
22 220,0 03 10 113,3 2266 25 07 10% 51,50 10,30 61,81 36,7
23 261,7 03 11 126,4 2528 25 06 50% 48,29 9,65 63,48 92,6
24 263,6 03 14 119,9 2398 31 06 0% 45,53 9,09 53,77 41,2
25 303,2 03 12 138,4 2768 27 07 5% 45,64 9,12 58,15 65,2
26 282,5 03 11 152,6 3052 25 07 100% 54,01 10,80 64,11 47,6
27 330,2 03 11 97,9 1958 30 08 5% 29,64 5,92 41,13 146,5
28 295,9 03 11 143,2 2864 25 08 100% 48,39 9,67 57,88 48,5
29 232,0 03 11 123,2 2464 25 06 100% 53,10 10,62 66,09 45,6
30 279,6 03 12 149,4 2988 25 07 100% 53,43 10,68 63,27 43,5
31 234,2 03 11 47,7 954 29 06 75% 20,36 4,07 31,05 44,2
32 256,8 03 11 112,4 2248 29 07 5% 43,76 8,75 63,79 80,6
33 260,8 04 12 84,9 1698 26 08 25% 32,55 6,51 44,59 70,4
34 245,7 03 10 117,6 2352 25 05 100% 47,86 9,57 54,04 28,1
35 247,2 02 11 127,3 2546 26 06 100% 51,49 10,29 60,24 35,9
36 290,3 04 12 26,3 526 00 07 0% 9,05 1,81 00 0,0
37 212,5 04 12 93,0 1860 26 07 50% 43,76 8,75 55,62 45,3
38 254,4 04 11 125,0 2508 26 07 50% 49,13 9,85 63,74 58,3
39 274,2 03 11 139,9 2798 25 06 100% 51,02 10,20 58,04 33,2
40 223,9 03 11 56,0 1120 31 06 0% 25,01 5,00 44,58 98,3



131

REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
41 297,0 03 10 54,7 1094 25 07 100% 18,41 3,68 00 0,0
42 259,7 03 12 128,0 2560 25 07 100% 49,28 9,85 63,49 58,1
43 265,1 03 10 136,8 2736 26 07 100% 51,60 10,32 65,04 54,8
44 248,0 03 11 105,2 2104 29 07 50% 42,41 8,48 54,84 48,2
45 318,7 03 12 162,3 3246 27 08 100% 50,92 10,18 64,16 65,7
46 235,4 03 11 108,8 2176 27 06 75% 46,21 9,24 58,11 48,2
47 261,6 04 12 147,8 2956 24 06 100% 56,49 11,29 70,51 52,0
48 260,1 03 11 120,7 2414 26 07 100% 46,40 9,28 59,31 56,6
49 261,8 00 12 0,0 00 00 06 0% 0,00 00 00 0,0
50 204,5 03 12 99,9 1998 25 07 75% 48,85 9,77 59,14 35,6
51 237,1 03 12 160,5 3210 25 06 100% 67,69 13,53 82,77 43,2
52 264,2 03 11 150,4 3008 25 06 100% 56,92 11,38 68,83 45,7
53 252,0 03 12 127,6 2552 25 07 100% 50,63 10,12 66,45 60,9
54 257,4 03 11 117,2 2344 27 07 25% 45,53 9,10 55,51 46,3
55 344,7 03 12 182,8 3656 25 07 100% 53,03 10,60 67,75 74,9
56 235,4 03 11 117,8 2356 25 08 100% 50,23 10,00 64,33 52,3
57 247,8 03 11 111,5 2230 26 08 100% 44,99 8,99 52,96 37,3
58 298,3 03 11 154,8 3096 26 07 100% 51,89 10,37 66,40 65,2
59 289,9 03 10 145,2 2904 25 07 100% 50,08 10,01 59,26 44,9
60 202,7 03 11 59,3 1186 27 06 75% 29,25 5,85 37,48 44,5
61 244,1 04 11 125,7 2514 26 07 100% 51,49 10,29 67,72 58,5
62 363,4 03 11 109,6 2192 26 07 100% 30,15 6,03 36,88 66,3
63 344,5 03 12 124,3 2486 27 08 100% 36,08 7,21 61,29 141,7
64 270,0 03 12 139,6 2792 26 06 100% 51,70 10,34 62,45 50,8
65 351,9 03 12 167,7 3354 26 07 100% 47,65 9,53 66,38 99,3
66 283,9 03 11 136,9 2738 26 07 100% 48,22 9,64 56,45 41,4
67 237,8 03 12 91,7 1834 26 06 75% 38,56 7,71 54,13 68,4
68 202,7 03 11 97,3 1946 26 07 100% 48,00 9,60 59,22 38,4
69 265,0 03 11 141,6 2832 26 06 100% 53,43 10,68 65,22 47,9
70 225,2 03 12 110,0 2200 26 07 100% 48,84 9,76 61,21 45,5
71 228,2 03 11 116,5 2330 26 07 100% 51,05 10,21 67,81 56,4
72 279,9 03 12 120,8 2416 26 06 100% 43,15 8,63 50,75 41,9
73 232,4 03 11 60,3 1206 26 06 100% 25,94 5,18 00 0,0
74 281,3 03 12 1194 2388 26 07 100% 42,44 8,48 49,19 38,6
75 237,2 03 12 61,8 1236 26 07 50% 26,05 5,21 31,13 38,7
76 268,0 03 11 133,6 2672 26 06 100% 49,85 9,97 61,25 49,9
77 264,2 02 11 136,6 2732 25 07 100% 51,70 10,34 62,37 45,2
78 261,2 03 10 127,1 2542 26 08 100% 48,66 9,73 58,46 43,8
79 262,3 03 10 137,9 2758 26 08 100% 52,57 10,51 65,57 52,0
80 241,3 03 10 125,0 2500 24 08 100% 51,80 10,36 63,03 43,0
81 257,7 03 10 125,0 2500 25 07 100% 48,50 9,70 59,21 46,6
82 253,7 03 11 116,7 2334 25 06 100% 45,99 9,19 55,28 75,9
83 193,7 03 11 104,2 2084 25 07 100% 53,39 10,75 67,48 39,3
84 244,0 03 12 88,9 1778 00 06 0% 36,43 7,28 48,73 61,1
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REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
85 246,8 03 12 132,9 2658 27 08 100% 53,84 10,76 67,91 51,1
86 296,8 03 10 83,2 1664 26 09 75% 28,03 5,60 37,49 74,9
87 266,2 03 11 147,6 2592 26 09 100% 55,44 9,73 64,99 39,1
88 238,5 03 11 117,5 2350 28 06 75% 49,26 9,85 49,26 51,0
89 241,3 02 11 103,2 2064 26 07 90% 42,76 8,55 50,09 35,5
90 300,3 03 11 230,4 4608 23 08 100% 76,72 15,34 91,68 49,0
91 236,0 04 11 128,0 2560 26 07 100% 54,23 10,84 68,23 48,4
92 263,4 03 11 75,2 1504 26 06 100% 28,54 5,70 34,41 44,9
93 242,4 03 10 131,1 2622 25 08 100% 54,08 10,81 00 0,0
94 269,2 03 11 137,3 2746 24 09 100% 51,00 10,20 65,59 59,9
95 323,4 02 10 26,6 532 00 06 0% 8,22 1,64 00 0,0
96 329,6 03 11 172,6 3452 26 06 100% 52,36 10,47 62,35 39,6
97 254,3 03 10 140,6 2812 24 06 100% 55,28 11,05 64,67 39,6
98 276,9 03 10 141,6 2832 26 07 100% 51,13 10,22 65,95 62,2
99 256,8 03 11 145,0 2900 24 06 100% 56,46 11,29 69,34 47,7

100 298,4 03 12 155,1 3102 26 07 100% 51,97 10,39 63,80 55,3

REP = Repetições.
PFE = Peso das fêmeas (mg).
PPP = Período de pré-postura (dias).
PPO = Período de postura (dias).
POU = Peso da postura (mg).
NOV = Número de ovos.
PIN = Período de incubação.
PEC = Período de eclosão.
PEE = Percentagem de eclosão.
IPO = Índice de produção de ovos (PPO/PFEx100).
IER = Índice de eficiência reprodutiva (NOV/PFE).
IRC = Índice real de conversão (POU/PFE-PFFx100).
PFF = Peso final das fêmeas (mg).
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APÊNDICE 4. Planilha de dados referentes aos parâmetros biológicos observados em
fêmeas de Boophilus microplus, que desprenderam-se naturalmente do
hospedeiro infectado com cepas modificadas de Babesia bovis e
Babesia bigemina.

REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
01 323,9 03 12 120,4 2408 25 08 100% 37,17 7,43 42,61 41,4
02 218,3 03 12 61,4 1228 25 06 100% 28,12 5,62 34,41 39,9
03 261,4 03 12 106,6 2132 25 07 100% 48,78 8,15 64,88 30,6
04 260,2 03 12 120,5 2410 25 09 100% 46,31 9,26 52,87 32,3
05 184,9 03 12 82,4 1648 25 08 100% 44,56 8,91 50,18 20,6
06 256,7 03 12 112,9 2258 25 08 100% 43,98 8,79 49,95 30,7
07 303,5 04 11 140,2 2804 24 07 100% 46,19 9,23 51,58 31,7
08 216,4 03 11 94,8 1896 24 06 100% 43,80 8,76 50,26 27,8
09 255,9 03 12 120,3 2406 25 07 100% 47,00 9,40 53,68 31,8
10 238,6 03 12 102,0 2040 25 06 100% 42,74 8,54 49,22 31,4
11 187,6 04 11 24,3 486 24 08 0% 12,95 2,59 25,93 94,3
12 257,0 03 12 120,8 2416 25 08 100% 47,00 9,40 53,64 31,8
13 273,7 03 12 116,6 2332 25 09 100% 42,60 8,52 51,75 48,4
14 145,8 03 12 57,3 1146 25 06 100% 39,30 7,86 44,38 16,7
15 254,6 04 11 106,8 2136 24 10 100% 41,94 8,38 49,01 36,7
16 275,3 04 11 126,9 2538 24 06 100% 46,09 9,21 52,17 32,1
17 160,8 03 12 74,1 1482 25 06 100% 46,08 9,21 53,46 22,2
18 258,9 03 12 34,8 696 25 07 100% 13,44 2,68 19,23 78,0
19 213,5 03 12 102,2 2044 25 07 100% 47,86 9,57 53,59 22,8
20 236,6 04 11 101,9 2038 24 07 100% 43,06 8,61 99,02 30,8
21 213,6 04 11 87,7 1754 24 08 100% 41,05 8,21 47,27 28,1
22 219,2 03 12 124,0 2480 26 06 50% 56,56 11,31 75,42 54,8
23 202,3 03 11 94,5 1890 27 11 100% 46,71 9,34 54,06 28,5
24 183,1 03 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 0,0
25 325,7 03 12 156,3 3126 26 08 100% 47,98 9,59 54,84 40,7
26 207,5 04 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 0,0
27 208,0 04 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 0,0
28 309,3 04 11 153,6 3072 25 06 100% 49,66 9,93 56,40 37,0
29 261,7 03 12 114,5 2290 26 08 100% 43,75 8,75 49,41 30,0
30 290,8 03 12 157,3 3066 26 10 100% 54,09 10,54 59,94 28,4
31 263,0 03 12 152,0 3040 26 06 100% 57,79 5,77 67,64 38,3
32 273,4 03 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 0,0
33 214,7 03 12 83,4 1668 26 07 100% 38,84 7,76 48,57 43,0
34 314,3 03 12 149,5 2990 25 09 100% 47,56 9,51 53,29 33,8
35 370,0 02 12 167,6 3352 27 10 100% 45,29 9,05 48,92 27,4
36 291,0 03 12 153,6 3072 25 08 100% 52,78 10,55 60,63 37,7
37 203,4 03 12 92,9 1858 25 07 100% 45,67 9,13 52,86 29,0
38 266,0 03 12 127,2 2544 25 07 100% 47,81 9,56 54,73 33,8
39 209,5 03 12 96,2 1924 25 06 100% 45,91 9,18 53,89 31,0
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REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
40 234,4 03 12 148,9 2978 26 05 100% 63,52 12,70 72,84 30,0
41 269,6 04 11 83,6 1672 24 06 100% 31,00 6,20 54,18 92,7
42 233,3 04 11 10,41 2082 24 09 100% 44,62 8,92 51,45 31,0
43 274,6 03 12 112,1 2242 26 08 100% 10,82 8,16 94,20 155,6
44 263,7 03 12 104,8 2096 25 06 100% 39,74 7,94 50,07 54,4
45 255,4 03 12 18,0 360 25 07 70% 7,04 1,40 7,90 27,7
46 352,4 04 11 136,6 2732 24 06 100% 38,76 7,75 42,44 30,6
47 239,9 02 10 114,2 2284 27 07 10% 47,60 9,52 80,14 97,4
48 206,9 03 12 82,8 1656 25 09 100% 40,01 8,00 46,91 30,4
49 271,8 03 12 184,6 3692 25 09 100% 67,91 13,58 78,08 35,8
50 253,8 03 12 110,1 2202 25 10 100% 43,38 8,67 49,19 30,0
51 279,6 04 11 126,5 2530 25 06 100% 45,24 9,04 51,61 34,5
52 259,8 04 11 126,4 2528 25 07 100% 48,65 9,73 55,70 38,3
53 285,4 03 12 136,1 2722 26 08 100% 47,68 9,53 62,25 58,9
54 318,9 03 12 150,9 3018 00 06 0% 0,00 00 00 0,0
55 302,3 03 12 110,8 2216 26 07 100% 36,65 7,33 00 0,0
56 282,4 03 12 112,5 2250 26 05 100% 39,83 7,96 49,14 53,5
57 257,8 03 12 119,9 2398 27 09 100% 46,50 9,30 52,06 27,5
58 230,0 03 12 98,8 1976 25 10 100% 42,95 8,59 49,17 29,1
59 255,9 03 12 101,7 2034 26 10 100% 39,74 7,94 47,21 40,5
60 247,9 03 12 114,8 2296 26 07 100% 46,30 9,26 52,95 31,2
61 149,7 03 12 68,7 1374 26 09 100% 27,51 5,50 35,70 57,3
62 237,8 03 12 114,6 2292 26 11 100% 48,19 9,63 53,82 24,9
63 254,5 03 12 114,3 2286 26 08 100% 44,91 8,98 50,55 28,4
64 229,9 03 12 105,7 2114 26 09 100% 45,97 9,19 51,89 62,2
65 217,8 03 12 90,2 1804 25 08 100% 41,41 8,28 46,54 24,0
66 187,9 03 12 84,2 1684 25 07 100% 44,81 8,96 50,14 20,0
67 182,3 03 12 77,4 1548 25 08 100% 42,45 8,49 48,92 24,1
68 253,1 03 12 75,8 1516 25 09 100% 29,94 5,98 48,92 55,1
69 298,7 04 11 137,9 2758 24 07 100% 46,16 9,23 51,80 32,5
70 183,3 03 12 78,1 1562 25 10 100% 42,60 8,52 47,79 19,9
71 255,3 03 12 115,9 2318 25 10 100% 45,39 11,03 51,55 30,5
72 269,5 03 12 107,1 2142 26 06 100% 39,76 7,94 45,56 39,5
73 174,8 03 12 71,6 1432 25 06 100% 40,96 8,19 46,25 20,0
74 215,2 03 12 3,2 64 00 08 0% 0,00 0,29 2,70 97,1
75 206,8 03 12 89,0 1780 26 07 100% 43,03 8,60 48,13 21,9
76 197,3 03 12 90,2 1804 25 09 100% 45,71 9,14 00 22,4
77 268,3 03 00 0,0 0 00 06 0% 0,00 00 00 0,0
78 171,1 03 12 77,2 1544 27 05 100% 45,11 9,02 51,84 22,21
79 212,6 04 11 23,6 472 27 07 0% 0,00 2,22 19,01 74,3
80 287,4 04 010 127,0 2540 24 09 100% 44,18 8,85 56,67 46,3
81 246,7 03 12 111,5 2230 25 09 100% 45,19 9,03 50,93 27,8
82 202,5 03 12 94,1 1882 25 08 100% 46,46 9,29 52,45 23,1
83 208,6 03 12 109,9 2198 25 06 100% 52,68 7,61 60,31 26,4
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REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
84 221,8 03 12 89,7 1794 27 08 100% 40,44 8,08 47,33 32,3
85 237,7 03 10 111,1 2222 27 06 100% 46,73 9,34 54,06 32,2
86 218,0 03 12 91,4 1828 27 07 100% 41,92 8,38 49,35 32,8
87 283,4 03 12 138,0 2760 26 08 100% 48,69 9,73 56,88 40,8
88 282,4 03 12 131,6 2632 27 06 100% 46,60 9,32 58,77 58,5
89 246,0 02 12 119,4 2388 25 05 100% 48,53 9,70 54,62 27,4
90 319,7 03 12 145,6 2912 27 06 100% 45,54 9,10 53,35 46,8
91 248,7 04 10 117,5 2350 24 09 100% 47,24 9,44 53,21 27,9
92 240,1 02 12 123,9 2478 25 11 100% 51,60 10,32 58,60 28,7
93 248,1 03 12 112,9 2258 26 07 100% 45,50 9,10 55,91 46,2
94 326,7 04 12 162,2 3244 25 09 100% 49,64 9,92 64,98 77,1
95 254,1 04 12 124,5 2490 24 06 100% 48,99 9,79 56,69 34,5
96 258,5 03 12 119,4 2388 26 10 100% 46,18 9,23 52,64 31,7
97 219,1 03 12 103,0 2060 26 11 100% 47,01 9,40 53,28 25,8
98 196,2 03 12 102,7 2054 27 06 100% 52,34 10,46 61,02 27,9
99 265,9 02 10 130,5 2610 26 06 100% 49,07 9,81 16,95 29,5

100 199,4 02 12 64,3 1286 25 07 100% 32,24 6,44 40,18 38,5

REP = Repetições.
PFE = Peso das fêmeas (mg).
PPP = Período de pré-postura (dias).
PPO = Período de postura (dias).
POU = Peso da postura (mg).
NOV = Número de ovos.
PIN = Período de incubação.
PEC = Período de eclosão.
PEE = Percentagem de eclosão.
IPO = Índice de produção de ovos (PPO/PFEx100).
IER = Índice de eficiência reprodutiva (NOV/PFE).
IRC = Índice real de conversão (POU/PFE-PFFx100).
PFF = Peso final das fêmeas (mg).
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APÊNDICE 5. Planilha de dados referentes aos parâmetros biológicos observados em
fêmeas de Boophilus microplus, que desprenderam-se naturalmente do
hospedeiro infectado com cepas de campo de Babesia bovis e Babesia
bigemina.

REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
01 246,8 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 208,4
02 221,1 05 10 2,5 50 00 00 0% 1,13 0,22 7,46 187,6
03 229,9 04 11 3,5 70 00 00 0% 1,52 0,30 7,59 183,8
04 269,3 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 178,2
05 319,1 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 193,3
06 277,7 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 168,6
07 190,8 04 12 4,0 80 00 00 0% 2,09 0,41 6,64 130,6
08 237,4 04 10 12,9 258 00 00 0% 5,49 1,09 16,77 157,8
09 271,5 04 12 4,0 80 00 00 0% 1,47 0,29 10,00 231,5
10 238,5 04 11 6,2 124 00 00 0% 2,59 0,51 7,08 151,0
11 263,5 04 11 10,0 200 00 00 0% 3,79 0,75 19,26 211,6
12 309,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 276,2
13 215,1 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 190,4
14 253,7 04 11 7,0 140 00 00 0% 2,75 0,55 10,27 185,6
15 273,7 04 10 4,3 86 00 00 0% 1,57 0,31 9,11 226,5
16 186,3 03 12 18,7 374 00 00 0% 10,03 2,00 30,85 125,7
17 304,1 03 11 2,5 50 00 00 0% 0,82 0,16 4,69 250,8
18 241,1 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 251,6
19 363,2 03 12 6,0 120 00 00 0% 2,27 0,45 12,52 215,3
20 353,3 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 314,3
21 292,2 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 251,2
22 204,3 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 173,7
23 218,9 04 12 5,0 100 00 00 0% 2,28 0,45 16,66 188,9
24 216,5 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 189,7
25 188,5 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 119,6
26 252,5 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 210,6
27 268,0 03 12 140,7 2814 26 07 100% 52,50 10,50 64,80 50,9
28 251,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 215,1
29 197,0 04 11 6,0 120 00 00 0% 3,04 0,60 13,72 153,3
30 279,3 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 240,6
31 266,6 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 219,2
32 256,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 205,0
33 216,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 170,8
34 188,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 158,7
35 283,5 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 246,1
36 275,7 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 234,8
37 267,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 123,0
38 245,2 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 204,7
39 224,8 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 161,7
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REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
40 270,9 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 237,3
41 257,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 226,7
42 247,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 215,3
43 241,8 06 10 1,3 26 00 00 0% 0,53 0,10 4,19 210,8
44 238,8 03 06 14,4 288 00 00 0% 6,03 1,20 22,50 174,8
45 301,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 272,7
46 197,5 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 148,9
47 221,9 03 05 16,0 320 00 00 0% 7,21 1,44 49,00 189,3
48 263,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 123,2
49 218,9 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 163,8
50 145,8 03 02 1,0 20 00 00 0% 0,40 0,08 1,67 186,1
51 252,6 03 03 1,2 24 00 00 0% 0,47 0,09 2,68 207,9
52 246,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 190,3
53 258,5 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 195,5
54 178,9 06 02 0,8 16 00 00 0% 0,44 0,08 00 140,1
55 204,1 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 116,9
56 275,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 246,9
57 192,8 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 157,5
58 241,9 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 223,0
59 292,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 257,0
60 282,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 215,6
61 252,9 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 212,1
62 274,2 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 237,7
63 225,6 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 189,7
64 268,9 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 241,1
65 190,3 04 04 4,2 84 00 00 0% 2,20 0,44 8,12 138,6
66 212,0 04 04 4,8 96 00 00 0% 2,26 0,45 11,48 170,2
67 241,7 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 213,8
68 220,0 04 02 5,2 104 00 00 0% 2,36 0,47 17,27 189,9
69 254,5 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 223,3
70 246,1 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 216,2
71 230,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 173,9
72 279,3 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 244,4
73 242,6 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 208,3
74 246,6 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 217,0
75 218,8 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 196,1
76 240,9 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 183,8
77 289,9 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 218,1
78 271,8 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 250,6
79 218,3 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 185,9
80 284,8 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 224,7
81 190,4 05 02 0,6 12 00 00 0% 0,31 0,06 2,65 167,8
82 207,6 05 02 2,4 48 00 00 0% 1,15 0,22 7,92 176,3
83 206,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 176,7



138

   REP PFE PPP PPO POU NOV PIN PEC PEE IPO IER IRC PFF
84 255,1 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 210,9
85 274,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 229,8
86 268,1 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 230,6
87 22,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 127,0
88 259,8 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 220,7
89 226,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 193,4
90 204,1 05 01 0,8 16 00 00 0% 0,04 00 0,25 165,4
91 226,1 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 189,7
92 248,5 04 02 0,2 4 00 00 0% 0,08 0,01 0,67 218,8
93 185,0 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 164,5
94 177,8 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 215,3
95 251,4 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 129,9
96 161,8 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 129,8
97 262,2 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 225,0
98 228,5 03 12 3,2 64 00 00 0% 1,40 0,28 10,49 198,0
99 262,5 00 00 0,0 0 00 00 0% 0,00 00 00 223,7

100 204,6 03 12 2,3 46 00 00 0% 1,12 0,22 8,15 176,4

REP = Repetições.
PFE = Peso das fêmeas (mg).
PPP = Período de pré-postura (dias).
PPO = Período de postura (dias).
POU = Peso da postura (mg).
NOV = Número de ovos.
PIN = Período de incubação.
PEC = Período de eclosão.
PEE = Percentagem de eclosão.
IPO = Índice de produção de ovos (PPO/PFEx100).
IER = Índice de eficiência reprodutiva (NOV/PFE).
IRC = Índice real de conversão (POU/PFE-PFFx100).
PFF = Peso final das fêmeas (mg).


