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RESUMO 

MANGABEIRA E SILVA, Iasmim Santos. 2017. 116f. Dissertação de Mestrado (Pós-

Graduação em Produção Animal: Sistemas de produção sustentáveis no semiárido) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba – RN, 2017. 

TRANSCRIPTOMA DO ABOMASO DE OVINOS E POSSÍVEIS MECANISMOS 

DE RESPOSTA A Haemonchus contortus. 

 

O objetivo deste estudo foi compreender os mecanismos moleculares associados à 

resistência de ovinos às infecções por nematoides gastrintestinais. Foi comparado o 

transcriptoma da mucosa do abomaso de 17 ovinos mestiços ½ Santa Inês e ½ Dorper, 

previamente classificados como infectados (resistentes e susceptíveis) e não infectados, 

distribuídos em dois sistemas de alimentação (ad libitum e alimentação restrita) em 

resposta a infecção por Haemonchus sp., utilizando a tecnologia RNA-Seq. A preparação 

das bibliotecas, o sequenciamento do genoma e a análise de dados foram realizadas no 

Laboratório de Biotecnologia Animal - ESALQ, Piracicaba, Brasil. A média de sequências 

por amostra antes e depois da filtragem foi de 12.522.573 e 9.626.457, respectivamente, e a 

média da taxa de mapeamento das leituras filtradas contra o genoma de referência do ovino 

Oar_v4.0 foi de 79,66%. Foram identificados como diferencilamente expressos (DE) 421 e 

1123 genes quando comparado os animais infectados e não infectados, dentro do grupo de 

alimentação restrita e ad libitum, respectivamente. Quando avaliados os infectados 

inseridos na alimentação ad libitum versus alimentação restrita, 13 genes foram DE. 

Quando avaliados os animais resistentes e susceptíveis com efeito fixo de alimentação, 

apenas 36 genes foram DE. E por fim, comparando-se os animais infectados versus os 

controles tendo a alimentação como efeito fixo, foram identificados 881 genes DE. A 

análise de enriquecimento funcional mostrou que alguns termos do Gene Ontology foram 

significativamente enriquecidos (valor p ajustado<0,05). Nossos achados sugerem que 

além dos genes que participam diretamente do sistema imunológico, genes que participam 

de outras vias biológicas como o metabolismo do ácido araquidônico, via de sinalização e 

sistema de complemento são essenciais na resposta do hospedeiro a Haemonchus 

contortus. Além disso, a alimentação não apresentou um efeito significativo no perfil de 

expressão gênica dos animais infectados e não infectados, mostrando que a diferença entre 

a expressão dos genes foi devido à infecção por H. contortus. 

 

Palavras-chave: Alimentação de animais. Endoparasitas. Ovinocultura. Resposta imune. 

Resistência. Sequenciamento do RNA mensageiro. 
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ABSTRACT 

 

MANGABEIRA E SILVA, Iasmim Santos. 2017. 116f. Master Thesis (Graduate Diploma 

in Animal Production: sustainable production systems in semiarid) – Federal University of 

Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba – RN, 2017. SHEEP ABOMASAL 

TRANSCRIPTOME AND POSSIBLE MECHANISMS OF HOST RESPONSE TO 

Haemonchus contortus. 
 

 

The aim of this study was to understand molecular mechanisms underlying host 

resistance. We compared the abomasal mucosal transcriptome of 17 crossbred ½ Santa 

Inês and ½ Dorper lambs, previously classified as infected (resistant and susceptible) and 

uninfected distributed in two feeding system (ad libitum and restrict feed) in response to 

Haemonchus sp. infection using RNA-Seq technology. The libraries preparation, genome 

sequencing and sequence analyses were performed at the Laboratory of Animal 

Biotechnology - ESALQ, Piracicaba, Brazil. The average of reads per sample before and 

after filtering was 12.522.573 and 9.626.457, respectively, and the average of mapping rate 

of filtered reads against to Ovis aries Oar_v4.0 reference genome assembly was 79.66%. 

421 and 1123 differentially expressed (DE) genes were identified when compared to 

infected and uninfected animals, within the restricted and ad libitum feed groups, 

respectively. When evaluated the infected animals inserted in the ad libitum feed versus 

restricted feeding, 13 genes were DE. When evaluated the resistant and susceptible animals 

with fixed feeding effect, only 36 genes were DE. Finally, by comparing infected versus 

control animals with feed as a fixed effect, 881 DE genes were identified. Functional 

enrichment analysis showed that some Gene Ontology terms were significantly enriched 

(adjusted p-value <0.05). Our findings suggest that in addition to genes that participate 

directly in the immune system, genes that participate in other biological pathways such as 

arachidonic acid metabolism, signaling pathway and complement system, for example, are 

essential in the host's response to Haemonchus contortus, generating a greater sheep 

resistance. In addition, feeding did not have a significant effect on the gene expression 

profile, showing that the difference between gene expressions was due to H. contortus 

infection. 

 

Keywords: Animal feed. Endoparasites. Immune response. mRNA sequencing. Ovis aries. 

Resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presença de nematoides gastrintestinais em sistemas de produção de ovinos é um 

dos principais problemas sanitários enfrentados pelos produtores em todo o mundo 

(VIEIRA, 2006). Infecções por helmintos podem reduzir o ganho de peso dos animais, 

causar anemia, diminuição do potencial reprodutivo e produtivo (MINHO, 2014), atraso no 

desenvolvimento corporal dos ruminantes (SILVA, 2016) e, em casos mais extremos, pode 

levar os animais a óbito, gerando perdas econômicas.  

Dentre as estratégias para o controle das endoparasitoses destaca-se a criação de 

animais mais resistentes, uma vez que esses abrigam o menor número de parasitos e com 

isso contribuem para menor disseminação dos mesmos no ambiente. Além disso, por 

requererem eventuais administrações de anti-helmínticos, levam à redução dos custos com 

a aquisição dessas drogas, além de retardar o aparecimento da resistência parasitária. O uso 

reduzido destes produtos, por sua vez, implicará, também, na redução da contaminação do 

meio ambiente, motivo de preocupação mundial. 

Nesse contexto, o estudo e a identificação de genes que influenciam a resistência 

adquirida ou inata a parasitos vêm crescendo. Isso é possível uma vez que a 

susceptibilidade ou resistência dos animais a infecções por nematoides gastrintestinais é 

influenciada geneticamente e pode variar entre raças e entre indivíduos de uma mesma raça 

(ZAROS et al., 2014; AMARILHO-SILVEIRA et al., 2015; COUTINHO et al., 2015). 

Por esses motivos, a identificação objetiva e precisa dos indivíduos geneticamente 

resistentes por meio da identificação dos genes envolvidos na resposta imune e, 

consequentemente, a compreensão dos mecanismos subjacentes a essa resistência genética 

(AMARANTE; AMARANTE, 2003) podem ser estratégias eficazes no controle das 

endoparasitoses gastrintestinais em pequenos ruminantes. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

  

Caracterizar o trancriptoma do abomaso de ovinos infectados por Haemonchus 

contortus mantidos em diferentes sistemas de manejo alimentar bem como identificar os 

mecanismos biológicos envolvidos na resposta imune a este parasito. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o transcriptoma do abomaso de ovinos previamente classificados como 

infectados e não infectados, como também resistentes e susceptíveis, por meio da 

metodologia de sequenciamento do RNA mensageiro (RNA-Seq).  

 Identificar e quantificar a expressão de genes diferencialmente expressos nos 

animais experimentais. 

 Verificar a influência da ingestão alimentar e da infecção analisando os genes 

diferencialmente expressos nos animais experimentais. 

 Comparar os genes diferencialmente expressos nos animais infectados, não 

infectados, resistentes e susceptíveis submetidos à alimentação restrita e ad libitum. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Panorama mundial da ovinocultura  

  

A ovinocultura está presente em praticamente todos os continentes (VIANA, 2008), 

de maneira que o rebanho ovino no mundo somou mais de 1 bilhão de cabeças em 2014, 

com um efetivo crescente de 78 milhões quando comparado ao ano de 2010 (FAOSTAT, 

2017). 

A Ásia é responsável pelo maior efetivo ovino quando se comparam os continentes, 

participando com 44,85% do efetivo total no ano de 2014. A África detém 28,45%, 

seguido pela Europa com 10,9%, Oceania com 8,6% e, por fim, as Américas com 7,2% 

(FAOSTAT, 2017). Embora a Oceania esteja em 4º lugar no ranking de maior efetivo 

ovino, a Austrália e Nova Zelândia se destacam por serem um dos maiores produtores e 

exportadores da carne e da lã desses animais.  

Em relação à produção de carne ovina, no ano de 2014, a China ficou em primeiro 

lugar, com 2.081.000 toneladas de carne, seguido pela Austrália, com aproximadamente 

660 mil toneladas e Nova Zelândia com 450 mil toneladas (FAOSTAT, 2017). Embora a 

China seja o país com o maior efetivo ovino e maior produtor dessa carne no mundo, ela 

também é considerada um dos principais compradores da carne ovina no mercado mundial.  

Em relação ao efetivo nacional, o Brasil tinha um rebanho ovino de 18,41 milhões de 

cabeças em 2015 com uma variação de 4,5% quando comparado ao ano de 2014. O 
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rebanho ovino do Nordeste é representado por um efetivo de mais de 10 milhões de 

cabeças, correspondente a 60,6% do rebanho nacional. A Região Sul figura em seguida, 

representando 26,5% do efetivo da espécie, acompanhada pelas Regiões Centro-Oeste 

(5,6%), Sudeste (3,8%) e Norte (3,6%). Embora o Nordeste contenha o maior efetivo 

ovino, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de animais, representando 

21,5% do total nacional (IBGE, 2015). 

O Estado do Rio Grande do Norte ocupa a 6ª posição em efetivo ovino quando 

comparado aos estados do Brasil, sendo o detentor de 872.795 (4,7%) cabeças, perdendo 

apenas para o Rio Grande do Sul (21,5%), Bahia (17,2%), Pernambuco (13,1%), Ceará 

(12,5%) e Piauí (6,5%) (IBGE, 2015). 

O Nordeste brasileiro é uma das regiões mais tradicionais para a criação de ovinos e 

caprinos no país. Estes animais são tipicamente deslanados devido ao clima semiárido, 

englobando raças como Santa Inês, Morada Nova e Rabo Largo que, ao apresentarem uma 

rusticidade natural, conseguem o sucesso na adaptação às condições da caatinga (ZEN; 

SANTOS; MONTEIRO,2014). Entretanto, esta atividade é, em sua maioria, explorada em 

sistema extensivo, onde práticas adequadas de manejo alimentar e sanitárias muitas vezes 

não são adotadas (EMERENCIANO NETO et al., 2011), contribuindo, dessa forma, para o 

aparecimento e permanência de helmintos em sistemas de produção, com destaque para os 

nematoides gastrintestinais. 

 

3.2  Nematoides gastrintestinais em ovinos 

 

Os ovinos, junto com os caprinos, foram as primeiras espécies de produção a serem 

domesticadas pelo homem. Eles são originados de uma região desértica da Ásia Central, 

que por sua baixa umidade se tornava desfavorável para os parasitos. Além disso, esses 

animais tinham um hábito migratório e dificilmente pastejavam no mesmo local. Com o 

passar do tempo, os sistemas de criação passaram a ser de forma intensiva e o 

aparecimento de parasitos se tornou mais evidente, já que os animais passaram a pastejar 

nos mesmos locais, permitindo, assim, maior contaminação do meio e, consequentemente, 

maior nível de infecção (SOTOMAIOR et al., 2009). 

O parasitismo limita consideravelmente o aproveitamento econômico dos animais, já 

que gera diminuição da produtividade e em casos mais extremos, levam o animal a óbito. 

Segundo Vieira (2008), caprinos e ovinos da região semiárida do Nordeste são parasitados 

pelos nematoides Haemonchus contortus e Trichostrongylus axei no abomaso; 
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Strongyloides papillousus, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia sp. e Bunostomum 

trigonocephalum, no intestino delgado e Oesophagostomun columbianum, Trichuris sp., 

Trichuris globulosa e Skrjabinema sp., no intestino grosso.   

Desses nematoides, as duas espécies que mais acometem os ovinos no Brasil são 

Haemonchus contortus e Trichostrongylus colubriformis. Haemonchus contortus, parasito 

do abomaso de pequenos ruminantes, apresenta elevada prevalência associada à grande 

patogenicidade (ACHI et al., 2003; MORTENSEN et al., 2003; AMARANTE; SALES, 

2007; ZAROS et al., 2014; COUTINHO et al., 2015). Pelo seu hábito hematófago, causa 

anemia hemorrágica aguda (AMARANTE; SALES, 2007). 

Trichostrongylus colubriformis é um parasito do intestino delgado (AMARANTE et 

al., 2004), que causa lesões na mucosa intestinal provocando extravasamento do plasma 

para a luz intestinal e perda de proteína. Sintomas como anorexia e edemas podem 

aparecer em infecções com grande número de parasitos, como também diarreias e perdas 

de peso, já que as vilosidades da mucosa se atrofiam causando diminuição da área de 

absorção (RUAS; BERNE, 2001; CANTACESSI et al., 2010). 

H. contortus e T. colubriformis têm um ciclo de vida muito semelhante (Figura 1). 

 

Figura 1 - Diagrama do ciclo biológico dos nematoides gastrintestinais de ruminantes 

indicando suas fases e localização.  

 

 Fonte: SOTOMAIOR et al. (2009). 
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A larva infectante (L3) localizada no solo e nas pastagens são ingeridas pelo animal 

no momento que ele se alimenta. Dentro do hospedeiro, ocorrem duas mudas, uma para o 

quarto estágio (L4) e outra para o quinto estágio (L5), e a partir disso os parasitos adultos 

passam a se reproduzir e produzir os ovos. Esses ovos são depositados pela fêmea e 

eliminados para o meio ambiente junto com as fezes (AMARANTE; SALES, 2007). 

No ambiente, quando houver condições adequadas de oxigênio, temperatura (18 – 

30ºC) e umidade (70%), a larva de primeiro estágio (L1) eclode do ovo. Ainda no 

ambiente, evolui para larva de segundo (L2) e de terceiro (L3) estágio (SOTOMAIOR et 

al., 2009), completando o ciclo (Figura 1) (AMARANTE; SALES, 2007). 

A menor ou maior prevalência de uma ou mais espécies de parasitos, assim como o 

aparecimento dos sinais clínicos, depende de um conjunto de fatores relacionados tanto ao 

meio ambiente como fatores intrínseco aos animais (RUAS; BERNE, 2001; ZAROS, 

2006; MINHO, 2014). 

Por essa razão, o estudo dos mecanismos imunológicos de resposta às 

endoparasitoses, assim como a identificação de genes que influenciam a resistência 

adquirida ou inata como forma de controle aos nematoides gastrintestinais vem crescendo, 

devido ao fato de que a habilidade dos animais em adquirirem e expressarem a imunidade 

contra os nematoides é controlada geneticamente e pode variar entre raças e indivíduos de 

uma mesma raça (ZAROS et al., 2014; AMARILHO-SILVEIRA et al., 2015; COUTINHO 

et al., 2015). 

 

3.3 Resposta Imune 

 

A resposta imunológica dos animais evoluiu para defender o hospedeiro contra 

agentes infecciosos (LIEW, 2002; ZAROS, 2006). Isso ocorre já que o sistema imune é 

composto por células e moléculas (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015) que tem a 

capacidade de reconhecer determinadas estruturas moleculares estranhas (antígenos ou 

patógenos) e desenvolver uma resposta efetora diante destes estímulos, provocando a 

neutralização desses “corpos estranhos”.  

Nesse sentido, a imunidade contra os parasitos atua tanto nos estágios larvais, 

caracterizando-se pela eliminação ou inibição do desenvolvimento das larvas (hipobiose), 

como no estágio adulto, pela expulsão da população de parasitos adultos, alterações na sua 

morfologia e pela redução na fecundidade das fêmeas (BALIC; BOWLES; MEEUSEN, 

2000). 
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As células que constituem o sistema imune dos animais se originam e amadurecem 

na medula óssea. O progenitor mielóide comum é o percursor dos granulócitos 

(neutrófilos, eosinófilos e basófilos), dos monócitos e células dendríticas. Já o progenitor 

linfoide comum dá origem aos linfócitos T e B e as células natural killer (NK) 

(JANEWAY et al., 2002). 

As células dendríticas, também conhecidas como células sentinelas, são as 

apresentadoras de antígenos (APCs) mais especializadas na captura e apresentação do 

antígeno aos linfócitos T imaturos, tendo função semelhante aos macrófagos, iniciando, 

assim, uma resposta imune. Os neutrófilos são os elementos celulares mais numerosos (50 

– 70% dos leucócitos circulantes) e tem grande importância na resposta celular já que seu 

principal papel é ingerir e destruir os “corpos estranhos” e se livrar dos tecidos danificados, 

ou seja, fazem parte do grupo dos fagócitos. Os eosinófilos atuam principalmente na defesa 

contra infecções parasitárias, já que seu número aumenta durante este tipo de infecção, 

gerando um fenômeno conhecido como eosinofilia (PEREIRA, 2010; ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2015).  

Dois tipos de resposta imunológica são estimulados no combate à infecção 

parasitária: a imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata, que está presente 

desde o nascimento do animal, é considerada a primeira linha de defesa de um organismo 

(PARHAM, 2011), atuando nas 12 primeiras horas após infecção. Ela envolve células 

dendríticas, neutrófilos, macrófagos e células natural killer (NK). Estas células são 

compostas de mecanismos capazes de rápidas respostas aos microrganismos e não 

apresentam memória, assim, mesmo após reinfecções, a sua eficiência não é aumentada ao 

longo do tempo (TIZARD, 2008). 

A imunidade adaptativa é desenvolvida ao longo do tempo e é caracterizada pela 

especificidade, ou seja, possui capacidade de reconhecer e responder a uma vasta gama de 

moléculas estranhas, denominadas antígenos. Elas passam a ser eficazes dias ou semanas 

após o contato com diferentes patógenos. Este sistema apresenta memória e, embora ele 

progrida de maneira lenta, o desenvolvimento da imunidade adaptativa contra um 

determinado patógeno faz com que a chance de uma segunda infecção pelo mesmo 

patógeno seja mal sucedida, sendo o animal considerado imune. Essa imunidade é 

composta por linfócitos e anticorpos e é baseada na seleção clonal (TIZARD, 2008). 

Os linfócitos podem ser classificados como T e B, sendo as células T as principais 

reguladoras da resposta imune, enquanto que as células B participam na resposta humoral. 

Os linfócitos T e B são distinguidos pelos seus sítios de diferenciação, sendo as células T 
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no timo e as células B na medula óssea, e por seus receptores de antígenos (JANEWAY et 

al., 2002). 

A resposta imune humoral é mediada por moléculas no sangue e nas secreções da 

mucosa, conhecidas como anticorpos, sendo esses a forma secretada por receptores de 

linfócitos B. Esses anticorpos são agrupados em uma classe de substâncias denominadas de 

imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas podem ser categorizadas em cinco diferentes 

classes: IgG, IgA, IgM, IgE e IgD. Os anticorpos reconhecem antígenos microbianos, 

neutralizam a efetividade deles e os marcam para eliminação por variados mecanismos 

efetores, sendo eles o principal mecanismo de defesa contra microrganismos 

extracelulares. Os anticorpos são especializados, de modo que diferentes tipos de 

anticorpos promovem a fagocitose de patógenos por células do hospedeiro e outros se 

ligam e provocam a liberação de mediadores inflamatórios das células (PEREIRA, 2010).  

Os linfócitos T, ou células T, são responsáveis principalmente pela resposta imune 

(celular) de um animal. Elas são maturadas no timo e armazenadas nos órgãos linfoides 

secundários (linfonodos, baço, medula óssea) (TIZARD, 2008). Ativação, regulação e 

memória desempenhadas por diferentes subpopulações de linfócitos T são os três pilares 

para uma adequada resposta imune. De modo que, uma resposta imune eficaz vai depender 

da perfeita interação entre essas células (LORENZI; BARBOSA-LORENZI; ZANETTE, 

2012).  

As duas principais subclasses de células T, conhecidas como CD4+ e CD8+, 

possuem funções efetoras distintas, sendo diferenciadas com base nos seus marcadores de 

superfície. Elas conseguem reconhecer as diferentes classes (I e II) do MHC (complexo de 

histocompatibilidade principal) (JANEWAY et al., 2002), que nada mais é do que um 

conjunto de genes que atuam no reconhecimento dos antígenos. Esses genes codificam 

proteínas receptoras localizada nas membranas celulares dos ovinos. São exatamente essas 

proteínas (moléculas) que atuam na captura e apresentação dos antígenos aos linfócitos T 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). 

As células TCD8+ que reconhecem o complexo peptídico:MHC de classe I são 

especializadas em matar qualquer célula. Já as células TCD4+ que reconhecem o complexo 

peptídeo:MHC de classe II são especializadas em ativar outras células efetoras do sistema 

imune, como é o caso dos macrófagos e os linfócitos B (JANEWAY et al, 2002). 

A população de células TCD8+ (T citóxicas) tem a função de lisar células alvo 

infectadas por patógenos que vivem no citosol (como vírus, por exemplo), reconhecendo 

os peptídeos estranhos que estão ligados à molécula MHC de classe I. Além disso, as T 
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citóxicas regulam a ativação e o desenvolvimento das células TCD4+ (JANEWAY et al., 

2002; LIEW, 2002). 

Já as células TCD4+ tem a função de auxiliar na síntese de anticorpos. Além disso, 

segundo Liew (2002), foi descoberto em 1986 em experimentos com camundongos e, 

posteriormente, comprovado em células T de humanos, que células CD4+ podiam ser 

subdivididas em dois subgrupos: Th1 e Th2. Essa subdivisão era feita com base no seu 

padrão de produção de citocinas e dependendo do antígeno ou patógeno que entrava em 

contato com a célula. 

A transformação de uma célula TCD4+ virgem em uma célula Th1 ou Th2 armada 

tem impacto sobre a evolução de uma resposta imune adaptativa, determinando se ela será 

dominada pela ativação de macrófagos ou pela produção de anticorpos. Além disso, as 

células Th1 e Th2 podem regular uma a outra, de acordo com os tipos de células 

apresentadoras de antígeno e do ambiente na apresentação dos antígenos.  

Acredita-se que a resposta aos microrganismos (vírus, bactérias, protozoários e 

fungos) seja realizada por células Th1, enquanto que as células Th2 intermeiam a defesa do 

organismo contra helmintos e demais parasitos. Por esta razão, é importante identificar e 

conhecer a estrutura e função dos genes que participam da resposta imune envolvida na 

reação do hospedeiro aos nematoides gastrintestinais, que pode ser feito através de várias 

estratégias, tais como mapeamento de QTL (Quantitative Trait Loci), genes candidatos e 

sequenciamento de DNA e RNA mensageiro desses organismos (COUTINHO; 

ROSÁRIO; JORGE, 2010). 

3.4 Sequenciamento de Nova Geração (NGS) 

O sequenciamento de uma molécula consiste em determinar a ordem em que as bases 

nitrogenadas (A, T, C e G) de um fragmento de DNA se encontram. Ao determinar a 

ordem das bases nitrogenadas e, consequentemente, dos nucleotídeos de um fragmento de 

DNA que formam um genoma, é possível inferir qual o gene que uma determinada 

sequência codifica (ZAROS; ROSÁRIO, 2011), fornecendo informações importantes sobre 

sua estrutura, função e relação evolutiva com outros genes. 

Com a participação da bioinformática na área da genômica e a necessidade por 

tecnologias mais rápidas de sequenciamento com um menor custo, surgiu o 

sequenciamento de segunda geração ou, como mais conhecido, sequenciamento de nova 

geração (do inglês next-generation sequencing - NGS). 
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O sequenciamento de nova geração (NGS) são processos de sequenciamento de 

DNA ou cDNA, realizado em plataformas, que tem como objetivo acelerar e reduzir o 

custo do processo de sequenciamento, podendo ler até bilhões de fragmentos em uma única 

corrida (VARUZZA, 2013). Pelo fato desta tecnologia ter se tornado mais barata em 

relação à quantidade de informação gerada e mais avançada em rendimento ao longo do 

tempo, inovações e conclusões têm sido geradas em várias áreas biológicas 

(GONÇALVES, 2015). 

Cada tecnologia de sequenciamento possui uma estratégia diferente, mas em geral 

pode-se identificar etapas comuns entre todos os sequenciadores que são o preparo da 

biblioteca de fragmentos de cDNA, amplificação da biblioteca, sequenciamento 

propriamente dito e a análise de dados com a ajuda da bioinformática. 

 Dentre as metodologias utilizadas no NGS, pode-se destacar a técnica conhecida 

como sequenciamento do RNA mensageiro ou RNA-Seq. Essa é uma metodologia 

empregada para o mapeamento e quantificação dos transcritos. 

 

3.4.1 Sequenciamento do RNA mensageiro (RNA-Seq) 

 

Recentemente, o desenvolvimento de novas tecnologias para o sequenciamento de 

DNA em larga escala forneceu um novo método, conhecido como Sequenciamento do 

RNA mensageiro ou RNA-Seq, utilizado tanto para o mapeamento como para a 

quantificação dos transcriptomas (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009). 

O transcriptoma pode ser definido como o conjunto completo de transcritos em uma 

célula, ou seja, a parte do genoma que é transcrita em forma de moléculas de RNA 

(RNAm, RNAr, RNAt e os microRNAs) em determinado momento e condições da vida da 

célula (JARAMILLO, 2016), sendo essencial para interpretar os elementos funcionais do 

genoma e revelar os constituintes moleculares de células e tecidos, como também a 

quantificação de splicings alternativos e compreender o desenvolvimento de doença 

(WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009). 

Expectativas acrescidas para o transcriptoma chegaram quando as tecnologias de 

RNA-Seq revelaram que o conhecimento atual da estrutura do gene e suas principais 

informações eram muito escassos. Novos dados obtidos com as plataformas de RNA-Seq 

mostraram uma vasta diversidade de informações sobre a estrutura gênica, identificando 

genes desconhecidos e clareando informações sobre transcritos não codificantes de 

pequeno ou grande comprimento. Estudos posteriores fornecem grande quantidade de 
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(Continua) 

dados de novas espécies que tinham poucas informações sobre seu genoma. Outro fator 

importante é que com a diminuição dos custos com a metodologia do RNA-Seq, espera-se 

uma maior quantidade de informações (MARTIN; WANG, 2011; KORPELAINEN et al., 

2015). 

O RNA-Seq é vantajoso por não necessitar de uma lista pré-definida dos genes que 

se deseja detectar, assim, qualquer transcrito que estiver sendo expresso pode ser detectado 

se o experimento tiver cobertura suficiente, sendo uma alternativa adequada em estudos 

cujos genomas ainda não foram determinados. Ademais, essa metodologia permite 

detectar, além da expressão, eventos de splicing alternativo e expressão de genes 

desconhecidos, como também revelar variações de sequências genômicas nas regiões 

transcritas, como em casos de polimorfismo de nucleotídeo único (SNPs) (VARUZZA, 

2013). Além disso, quando comparado com outros métodos de identificação de transcritos 

como o sequenciamento tradicional de Sanger e o Tiling microarray, o RNA-Seq apresenta 

algumas vantagens (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Vantagens do RNA-Seq quando comparado a outros métodos de identificação 

de transcritos. 

Tecnologia Microarray cDNA ou EST RNA-Seq 

Especificações da tecnologia    

Princípios Hibridização Sequenciamento 
de Sanger 

Sequenciamento 
High-throughput 

Resolução Até 100pb Base única Base única 

Throughput (vazão) Alta Baixa Alta 

Dependência de genoma 
sequenciado 

Sim Não Em alguns casos 

Ruído de fundo Alto Baixo Baixo 

Aplicações    

Mapear regiões transcritas e 
expressão gênica simultaneamente 

Sim Limitado para 
expressão gênica 

Sim 

Faixa dinâmica para quantificar o 
nível de expressão gênica 

Poucos à 
100pb 

Não é prático > 8.000 vezes 

Capacidade de distinguir diferentes 
isoformas 

Limitado Sim Sim 

Capacidade de distinguir expressão 
de alelos 

Limitado Sim Sim 
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(Conclusão) 

Tabela 1 - Vantagens do RNA-Seq quando comparado a outros métodos de identificação 

de transcritos. 

Tecnologia Microarray cDNA ou EST RNA-Seq 

Questões práticas    

Quantidade necessária de RNA Alta Alta Baixo 

Custo para mapeamento de 
transcriptoma de grandes genomas 

Alto Alto Relativamente 
baixo 

Fonte: Adaptado de WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009 

 

Na Figura 2 é possível visualizar um experimento de RNA-Seq, onde uma população 

de RNA é convertida em uma biblioteca de fragmentos de cDNA (CLOONAN; 

GRIMMOND, 2008). 

 

Figura 2 - Experimento de RNA-Seq: Preparação da biblioteca e sequenciamento. 

 

Fonte: Adaptado de WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009 

 

O primeiro passo para preparação da biblioteca é a extração do RNA total de 

amostras de células e/ou tecidos (KORPELAINEN et al., 2015). Após a extração do RNA 

total é importante se verificar padrões de qualidade do RNA, como a degradação, pureza e 

rendimento, já que para se ter um bom resultado no sequenciamento o RNA tem que estar 

em ótima qualidade, ou seja, baixa degradação e puro. Essa checagem deve ser feita antes 

da preparação da biblioteca. 

Na preparação da biblioteca de cDNA, inicialmente é feito a purificação do RNA 

total por meio da captura do RNA mensageiro pela cauda poli-A, utilizando esferas 

magnéticas (beads) que possuem oligonucleotídeos poli-T (Illumina). Essa purificação 

ocorre após sucessivas etapas de lavagens, com o intuito de remover RNA ribossômico ou 
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qualquer outra contaminação, deixando apenas o RNAm na solução. Em seguida, é 

realizado a fragmentação do RNAm já que as sequências são muito grandes e não 

conseguem ser lidas por inteiro no sequenciamento. 

Depois de o RNAm ter sido purificado e fragmentado, é realizado a síntese das duas 

fitas de cDNA, que serão utilizadas no sequenciamento. Como pode ocorrer algum erro nas 

extremidades das fitas no momento da fragmentação ou síntese pela má incorporação dos 

nucleotídeos, é importante que seja feito a reparação das extremidades da molécula.  

E para finalizar a biblioteca de cDNA, é feito o processo de adenilação, que consta 

na adição de um nucleotídeo adenina (A) na extremidade 3’ das fitas de cDNA, que 

posteriormente vão se ligar a adaptadores que possuem um nucleotídeo timina (T) na sua 

extremidade. 

Despois desses passos, é que se inicia o sequenciamento propriamente dito. Cada 

molécula é então sequenciada gerando uma sequência curta. Por fim, as leituras resultantes 

do sequenciamento podem ser alinhadas a um genoma de referência com intuito de 

produzir um mapa em escala genômica (Figura 3) (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009). 

 

Figura 3 - Experimento de RNA-Seq: Análise de dados. 

 

Fonte: adaptado de WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009. 

 

O sequenciamento das bibliotecas de cDNA é realizado em plataformas. Segundo 

Carvalho; Silva (2010), essas novas plataformas de sequenciamento geram redução de 

custo, já que essa metodologia permite um sequenciamento altamente representativo de 

genomas em um único passo, além de gerar dados precisos na quantificação de transcritos.  

Essas tecnologias começaram a ser comercializadas com o lançamento do 

equipamento 454 FLX pela Roche (Roche Diagnostics Corporation) em 2005 e evoluiu 
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rapidamente (CARVALHO; SILVA, 2010; CASTELÃO, 2016). Dentre as principais 

plataformas comercialmente disponíveis, se destacam a Ïllumina Genome Analyzer, o Ion 

Torrent da Life e o PacBio da Pacific Biosciences. 

O sequenciador da Ilumina realiza o sequenciamento baseado em síntese 

(KORPELAINEN et al., 2015), na qual uma fita de cDNA se liga a adaptadores presentes 

na placa (flowcell), sendo amplificado clonalmente em fase sólida por PCR em ponte 

(CARVALHO, 2016). Pela utilização de nucleotídeos terminadores marcados com 

diferentes fluoróforos, a detecção química de cada base nitrogenada é por fluorescência 

(KORPELAINEN et al., 2015). A Illumina oferece uma ampla gama de equipamentos com 

diferentes throughputs. O equipamento Hi-Seq 2500 produz até 4 bilhões de leituras em 

uma única corrida, para leituras de tamanho 2 x 125pb (pares de bases) e um tempo de 

corrida variando de 29 horas a 6 dias. O HiSeq 3000 produz até 2.5 bilhões de leituras em 

uma única corrida, enquanto que o HiSeq 4000 produz até 5 bilhões de reads/corrida com o 

tempo de rodada em ambos os equipamentos de 1 a 3,5 dias, para leituras de tamanho 2 x 

150pb. A plataforma MiSeq permite produzir 25 milhões de leituras, representando 15GB 

de dados, com um tempo de execução de 4 a 55 horas (www.illumina.com). 

A plataforma Ion TorrentTM Personal Genome Machine (PMG), diferente da 

Illumina, realiza o sequenciamento baseado na detecção de íons de hidrogênio que são 

liberados durante a polimerização do DNA, por meio de semicondutores (HENSON; 

TISCHLER; NING, 2012). Um limitação que foi apontada é na leitura de homopolímeros. 

Esta plataforma produz em geral menos leituras do que as outras em uma única corrida. 

Entretanto, o tempo de corrida é de apenas 2-4 horas, diferente das outras plataformas que 

podem chegar a dias. Além disso, uma vez que não são necessários nucleotídeos 

modificados nem instrumentação de medição óptica, a vantagem desta plataforma é a 

acessibilidade, tanto do instrumento como dos reagentes (KORPELAINEN et al., 2015). 

A plataforma PacBio faz parte das chamadas tecnologias de "terceira geração" que 

baseia-se na tecnologia SMRT (molécula única, em tempo real) em que não há a 

necessidade se realizar a etapa de amplificação por PCR (HENSON; TISCHLER; NING, 

2012; KORPELAINEN et al., 2015). Além disso, é baseado no sequenciamento por 

síntese, de maneira que ele opera em tempo real ao invés de incorporar uma única base de 

cada vez (KORPELAINEN et al., 2015). As vantagens dessa plataforma são: as leituras 

são bastante rápidas, com corridas geralmente durando de 30 minutos a 3 horas; as leituras 

são mais longas do que a maioria das outras plataformas de sequenciamento, com uma 

média de aproximadamente 15 kb; e, por fim, o filme captura informações sobre a taxa de 

http://www.illumina.com/
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incorporação dos nucleotídeos, que pode ser usada para determinar o estado de 

modificação do mesmo no modelo (por exemplo, 5-mC, 5-hmC) (www.allseq.com). 

Além das plataformas de sequenciamento, o RNA-Seq é uma metodologia 

extremamente dependente das ferramentas de bioinformática, uma vez que milhões de 

leituras são obtidas em um experimento. Essas ferramentas foram desenvolvidas para dar 

suporte a todas as etapas da análise de dados do processo.  

De modo geral, a análise de dados de um experimento de RNA-Seq ocorre seguindo 

alguns passos como o controle de qualidade e limpeza das sequências (reads), 

alinhamento/mapeamento das reads, contagem dos genes e, por fim, identificação dos 

genes que são diferencialmente expressos. Segundo Korpelainen et al. (2015), como a 

análise de dados do RNA-Seq é um campo ativo de pesquisa para produção de novas 

abordagens e ferramentas em um ritmo rápido, existem muitos programas alternativos para 

cada etapa de análise. Manter o controle das opções disponíveis e selecionar o programa 

mais adequado pode ser um desafio. 

É importante ressaltar que, pelo fato desses sequenciadores gerarem milhões de 

sequências em uma única corrida, é recomendável que antes de analisar as sequências seja 

feito o controle de qualidade para assegurar a qualidade dos dados brutos e, 

consequentemente, evitar que haja problemas ou vieses nos dados que possam afetar as 

análises posteriores (GONÇALVES, 2015).  

Dessa maneira, com a disponibilidade de uma série de plataformas vista acima, com 

a utilização de ferramentas de bioinformática e com o avanço do sequenciamento no 

mundo, principalmente depois do Projeto Genoma Humano, muitos organismos já tiveram 

o seu genoma sequenciado.  

Em um experimento realizado por Huang et al. (2012), eles tiveram como objetivo 

comparar o transcriptoma de leucócitos de duas raças taurinas (Holstein e Jersey) e uma 

raça zebuína (Cholistani). Enquanto o gado taurino é adaptado principalmente a ambientes 

temperados, o gado zebuíno é mais adaptado aos climas tropicais. Como resultado, os 

autores identificaram mudanças de bases específicas de cada raça nas regiões codificadoras 

de proteínas, de maneira que das 7.793.425 bases de codificação, apenas 165 bases 

diferiram entre Holstein e Jersey, enquanto que 3.383 bases diferiram entra Holstein e 

Cholistani. Além disso, a respeito da divergência da sequência de nucleotídeos e proteínas, 

eles encontraram que existia pouca diferença entre as duas raças taurinas, mas uma 

diferença consideravelmente maior entre as raças taurinas e a zebuína. Vários genes foram 

diferencialmente expressos, seguindo o padrão de expressão de cada raça. E algumas vias 

http://www.allseq.com/
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biológicas foram diferencialmente enriquecidas, como por exemplo o transporte de 

elétrons, tradução e resposta imunológica. Esses resultados fornecem informações 

importantes sobre genes que estão associados à adaptação e especialização de raças 

bovinas. 

Yue et al. (2015), com o objetivo de elucidar o mecanismo de regulação molecular 

do desenvolvimento do folículo da lã, realizou um sequenciamento de novo do 

transcriptoma da pele de ovinos (Ovis aries), utilizando o sequenciador Hiseq 2000 da 

Ilumina. Mais de 26.266.670 reads foram coletadas. Um total de 22.164 UniGenes da pele 

de ovinos foram anotados, representando apenas 36,27% do número total de UniGenes 

(número total = 79.741), que foram divididos em 25 categorias que incluíram 218 vias de 

sinalização envolvidas na composição celular. Entre eles, 17 vias de sinalização estavam 

relacionadas ao desenvolvimento do folículo capilar. Esses dados podem ser usados para 

melhorar a qualidade da lã e como modelo para o cabelo humano. 

Guo et al. (2016), compararam o transcriptoma da mucosa do abomaso de duas raças 

ovinas nativas das Ilhas Canárias, a Canária Hair breed (CHB) e a Canaria sheep (CS) em 

resposta a infecção por H. contortus utilizando a tecnologia do RNA-Seq. Já foi visto que a 

CHB tende a ter carga parasitária significativamente menor, atraso na produção de ovos e 

diminuição da contagem de ovos nas fezes quando comparado a raça CS. Eles encontraram 

que 711 e 50 genes foram significativamente impactada (FDR < 0,05) pela infecção em 

CHB e CS, respectivamente.  Dentre esses genes, 27 estavam significativamente afetados 

em ambas as raças. Da mesma forma, 477 e 16 termos do Gene Ontology (GO) foram 

significativamente enriquecidos em CHB e CS, respectivamente, como por exemplo o 

metabolismo do ácido araquidônico, sistema complemento, ciclo celular, entre outros. Os 

autores afirmam que uma ampla gama de mecanismos imunológicos evoluiu em CHB 

resistentes para fornecer proteção contra H. contortus. 

Por essa razão, a identificação dos animais resistentes, com base em uma maior 

compreensão dos mecanismos subjacentes a essa resistência genética (AMARANTE; 

AMARANTE, 2003) vem se tornando uma alternativa viável para um maior controle 

desses endoparasitas gastrintestinais. Dessa forma, a utilização do RNA-Seq para 

identificação de genes relacionado com a resistência e susceptibilidade de ovinos a 

helmintos gastrintestinais pode ser uma alternativa viável no controle das endoparasitoses 

gastrintestinais em pequenos ruminantes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Amostras biológicas dos animais experimentais 

 

Foram utilizadas amostras biológicas do tecido abomasal provenientes de 17 

borregas mestiças ½ sangue Santa Inês e ½ Dorper, previamente selecionadas por meio de 

marcadores fenotípicos (contagem de ovos por grama de fezes – OPG, carga parasitária no 

abomaso e contagem de células de defesa no abomaso), para características de resistência e 

susceptibilidade a infecção por Haemonchus contortus. Os tecidos dos animais utilizados 

para o sequenciamento RNA-Seq foram gentilmente cedidos pelo Laboratório de 

Biotecnologia Animal da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ/USP), onde também foram realizados o sequenciamento e as análises de dados. 

As etapas descritas a seguir que compreendem desde a condução do experimento no 

campo até o sequenciamento das amostras biológicas foram realizadas junto ao projeto de 

pós-doutorado da Dra. Aurea Maria Oliveira Canavessi, financiado pela FAPESP 

(Processo: 2008/09109-7). 

Brevemente, 48 borregas foram selecionadas para o experimento de campo, todas 

advindas do Sistema Intensivo de Produção de Ovinos e Caprinos (SIPOC) do 

Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP.  

As borregas com idade média de 4 meses e livres de infecção foram distribuídas 

aleatoriamente em quatro grupos: Ad libitum infectado (AdI; n=12), Ad libitum não 

infectado (AdNI; n=12), alimentação restrita infectado (RI; n=12) e alimentação restrita 

não infectado (RNI; n=12). Todos os grupos possuíam a mesma média de peso corporal. 

Os animais foram mantidos em baias, sendo dois animais por baia, e monitorados 

diariamente.  

Todas as borregas receberam a mesma dieta, a qual consistia principalmente de 70% 

de milho moído e 10% de feno de coastcross (90% matéria seca e 13% de proteína bruta), 

com alteração somente na quantidade fornecida. A média de ingestão diária dos animais 

dos grupos AdI e AdNI era de 3,8% do peso vivo (PV), enquanto que nos grupos RI e RNI, 

a ingestão diária era de 2% PV. A fim de evitar um longo período de jejum no grupo dos 

animais com dieta restrita, a quantidade diária oferecida para cada animal foi dividida em 

duas porções. Diariamente, o consumo de matéria seca foi estimado através da pesagem da 

quantidade oferecida menos as sobras dos cochos. 
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Os grupos dos animais infectados receberam a dose oral de 5000 larvas infectantes 

(L3) de Haemonchus contortus três vezes por semana durante quatro semanas. As larvas 

L3 utilizadas no experimento foram oriundas de um isolado de H. contortus de ovinos 

criados no município de Pratânia/SP e gentilmente fornecidos pelo Laboratório de 

Parasitologia do Instituto de Biociência da UNESP, Campus de Botucatu sob 

responsabilidade do Prof. Dr. Alessandro Francisco Talamine do Amarante. 

Semanalmente foram colhidas amostras de fezes, sangue e soro para monitoramento 

da contagem de ovos por grama de fezes (OPG), seguindo a metodologia de Gordon; 

Withlock (1939) modificada por Ueno; Gonçalves (1998), determinação do volume 

globular médio (VGM) segundo a metodologia de Jain (1993) e dosagem de proteínas 

séricas, IgG e IgA, segundo a metodologia ELISA descrita por Engvall; Perlmann (1972). 

Além disso, foi feita a contagem e identificação de parasitos no conteúdo abomasal e no 

material abomasal digerido de cada borrega (UENO; GONÇALVES, 1998), como também 

a contagem celular de eosinófilos, leucócitos globulares e mastócitos da região pilórica e 

fúndica da parede abomasal de cada borrega (BRICARELLO et al., 2008). 

Ao final das quatro semanas de infecção, todas as borregas foram abatidas de acordo 

com a autorização do Comitê de Ética para uso de animais (CEUAP – ESALQ. Protocolo 

número 2009-1). Dentre esses parâmetros fenotípicos, a contagem de OPG foi escolhida 

para selecionar os animais com valores mais extremos dentro de cada grupo (AdI, AdNI, RI 

e RNI), resultando em 17 animais, cujas amostras de tecidos foram utilizadas para o 

sequenciamento de RNA mensageiro (RNA-Seq).  

 

4.2 Identificação e determinação da expressão gênica por RNA-Seq 

 

4.2.1 Extração do RNA total 

 

Amostras de tecido abomasal de cada animal foram colhidas, congeladas em 

nitrogênio líquido e armazenadas a -80ºC. O isolamento do RNA total dos tecidos foi feito 

segundo o protocolo descrito por Chomczynski; Sacchi (1987) utilizando o reagente Trizol 

(Invitrogen Co. Carlsbad, USA) e aliquotados em tubos eppendorfs, finalizando o volume 

de 1 mL. Os tecidos foram macerados em homogeneizador T10 Ultra Turrax (IKA) e 

incubados em temperatura ambiente por 5 minutos. A essa mistura foram adicionados 200 

µL de clorofórmio, agitado vigorosamente e incubado por 5 minutos a temperatura 

ambiente (25°C). 
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Após centrifugação a 17900xg por 15 minutos a 4°C, a fase aquosa foi recuperada e 

a esta foi adicionado 500 µL de isopropanol, seguido de incubação por 10 minutos em 

temperatura ambiente. Após a incubação as amostras foram centrifugadas a 15300xg por 

10 minutos a 4ºC e o precipitado de RNA lavado com 1ml de etanol 75%, sendo procedida 

nova centrifugação a 12800xg, por 5 minutos a 4°C. O precipitado de RNA foi seco a 

temperatura ambiente e ressuspendido em 20 µL de água DEPC. 

 A concentração do RNA total foi determinada por espectrofotômetro – OD260mm. 

A qualidade do RNA foi verificada através da razão OD260/OD280 e as amostras foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% para verificação da integridade do RNA 

total. 

A integridade do RNA foi confirmada pelo Bioanalyzer 2100 (Agilent, Santa Clara, 

CA, USA). Apenas amostras com o RNA Integrity Number (RIN) ≥ 6 foram usadas no 

sequenciamento. Um total de 1 μg do RNA total de cada amostra foi usada para a 

preparação da biblioteca de acordo com o protocolo descrito em TruSeq RNA Sample 

Preparation kit v2 guide (Illumina, San Diego, CA). 

 

4.2.2 Construção das bibliotecas de cDNA 

 

O preparo das amostras para a construção das bibliotecas foi realizado no laboratório 

multiusuário FAPESP localizado na ESALQ-USP, seguindo o protocolo TruSeq RNA 

Sample Preparation v2 da Illumina para paired-end. 

As amostras de RNA total individuais de cada animal foram purificadas por meio da 

captura do RNA mensageiro (RNAm) pela cauda poli-A utilizando microesferas 

magnéticas para a separação do RNA ribossômico. O RNAm purificado foi fragmentado 

em enzima específica (Illumina) em fragmentos de aproximadamente 200 pares de bases 

(pb). 

A síntese da primeira fita de cDNA a partir do RNAm foi realizada com a enzima 

Supercript II ® Reverse Transcriptase, InvitrogenTM. Já para a síntese da segunda fita de 

cDNA foi utilizado uma enzima que vem com o reagente Second Strand Master Mix 

presente no kit. 

Depois da obtenção do cDNA dupla fita purificado, foi feito o reparo das 

extremidades. No reparo, as extremidades das moléculas foram tratadas com um mix que 

continha uma exonuclease e uma polimerase, com o intuito de remover os nucleotídeos que 
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estavam em excesso na extremidade 3’ e preencher a sequência na extremidade 5’, 

respectivamente.   

Na adenilação, foi adicionado um nucleotídeo adenina em cada extremidade 3’ dos 

fragmentos para auxiliar na ligação dos adaptadores (que possui um nucleotídeo timina na 

sua extremidade). Para finalizar, foi feito a ligação dos adaptadores nos fragmentos que são 

complementares às sequências ligadas na flowcell, possibilitando a realização do 

sequenciamento.  

 

4.2.3 Sequenciamento das bibliotecas de cDNA 

 

Após a preparação da biblioteca, foi realizada a validação para verificação da 

qualidade e comprimento das bibliotecas usando o Chip DNA 1000 no Agilent 2100 

Bioanalyzer (Agilent Technologies).  

Em seguida, foi feito PCR em Tempo Real no equipamento Light Cycler® da Roche 

para quantificação individual das bibliotecas utilizando o kit KAPA Library Quantification 

Kit, e foi gerado um valor de Ct (CycleThreshold) sendo possível realizar a quantificação 

relativa do cDNA de cada uma das amostras (NOVAIS; PIRES-ALVES; SILVA, 2004). 

Antes de começar o sequenciamento propriamente, foi feito a clusterização das 

amostras. Essa etapa foi realizada no equipamento cBot-HS (Illumina – San Diego, EUA) 

utilizando o TruSeq PE Cluster Kit v3 (Illumina – San Diego, EUA). A alta densidade dos 

clusters possibilita que o sinal de fluorescência gerado no próximo passo com o 

sequenciamento tenha uma intensidade suficiente para garantir sua detecção exata 

(CARVALHO; SILVA, 2010). 

O Sequenciamento foi realizado pelo sequenciador HiScan SQ da Illumina®. 

 

4.2.4 Análise dos dados 

 

4.2.4.1 Controle de qualidade e limpeza das sequências (reads) 

 

Em uma etapa inicial, os dados de sequenciamento foram avaliados quanto à sua 

qualidade e visualizados por meio do software FASTQC v. 0.11.5 

(http://www.bioinformatics.bbsrc.ac.uk/projects/fastqc/).  

Após esta primeira etapa os dados foram submetidos a uma filtragem para retirada de 

possíveis sequências de adaptadores remanescentes, bases e reads de baixa qualidade de 

http://www.bioinformatics.bbsrc.ac.uk/projects/fastqc/


35 
 

sequenciamento (Phred<24) e reads de comprimento menor que 65 pb utilizando o 

programa Seqyclean v.1.9.7 (http://github.com/ibest/seqyclean). 

 

4.2.4.2 Alinhamento das reads 

 

O programa Tophat v.2.1.1 (http://tophat.cbcb.umd.edu) foi utilizado para se fazer o 

alinhamento das reads de RNAm obtidas a partir das 17 amostras contra o genoma de 

referência de ovinos Oar_v4.0 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=ovis+aries/). 

Os parâmetros utilizados no mapeamento foram os padrões (default) oferecidos pelo 

programa. O arquivo de saída do Tophat é um arquivo BAM, que é a versão compactada 

ou binária do SAM. No arquivo BAM há a lista das reads mapeadas e suas posições de 

mapeamento no genoma de referência, fornecendo informações que podem ser usados para 

se descobrir novos genes ou transcritos (KORPELAINEN et al., 2015). A conversão do 

arquivo em formato .SAM em um arquivo com formato .BAM foi feito pela ferramenta 

Samtools v.0.19 (http://samtools.sourceforge.net/). 

 

4.2.4.3 Contagem dos genes 

 

Para a obtenção das contagens brutas do número de reads alinhadas contra o genoma 

de referência foi utilizado o arquivo de anotação do genoma de ovinos (Oar_v4.0 ) obtido a 

partir do banco de dados do National Center for Biotechnology Information (NCBI) e 

realizada por meio do programa HTSeq Python versão 0.6.1 (http://www-

huber.embl.de/users/anders/HTSeq/), utilizando as opções “-stranded = no”, em que a 

read é considerada alinhada independente de ser mapeada na mesma fita ou na fita oposta 

e “-mode = intersection-nonempty”, onde as reads que são alinhadas em mais de um gene 

são consideradas ambíguas e descartadas. Foi então obtida uma planilha com as 

informações de contagem para cada gene contido no arquivo de anotação utilizado. 

 

4.2.4.4 Identificação de genes diferencialmente expressos 

 

Antes dos testes estatísticos os dados brutos foram filtrados de acordo com os 

seguintes critérios: (1) remoção dos genes que não apresentaram contagem para nenhum 

animal (não expressos); (2) remoção dos genes que apresentaram valores de expressão 

perdidos para mais do que 20% das amostras. 

http://github.com/ibest/seqyclean
http://tophat.cbcb.umd.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=ovis+aries/
http://samtools.sourceforge.net/
http://www-huber.embl.de/users/anders/HTSeq/
http://www-huber.embl.de/users/anders/HTSeq/
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A análise de expressão diferencial foi realizada utilizando o pacote DESeq2 do 

programa R (LOVE; HUBER; ANDERS, 2014). O DESeq2 emprega encolhimento 

empírico de Bayes para estimar os parâmetros do modelo e modelos lineares generalizados 

assumindo uma distribuição binomial negativa. Em contraste com a estimativa de máxima 

verossimilhança, o encolhimento de Bayes pode explicar automaticamente a variação 

específica do gene nos dados de contagem.  

O valor de significância (p) utilizado na análise foi de 0.05 após a correção para 

múltiplos testes de acordo com a metodologia de false discovery rate (FDR) proposto por 

Benjamini; Hoghberg (1995), que controla as taxas de falso-positivos. Na notação R, o 

modelo final para a expressão diferencial foi: 

 

Count ~ efeito fixo + grupo testado 

 

Onde, o efeito fixo é o grupo nutricional (Ad liditum e Restrito); e o grupo testado é o 

grupo de animais infectados, não infectados, resistentes e susceptíveis.   

Cinco diferentes testes foram realizados de acordo com os programas de nutrição (Ad 

libitum ou restrita), com o estado de infecção dos animais (infectado ou não infectado) e 

dentro da infecção com os animais de baixa (resistentes) e alta (susceptíveis) infecção. 

 

 Teste 1. Animais infectados (I) versus animais não infectados (NI) dentro do grupo 

de alimentação restrita (R); 

 Teste 2. Animais I x NI dentro do grupo de alimentação Ad libitum (Ad); 

 Teste 3. Alimentação Ad x R dentro do grupo dos animais infectados; 

 Teste 4. Animais com alta infecção (AI) versus animais com baixa infecção (BI) 

com efeito fixo de alimentação.  

 Teste 5. Animais I x NI com efeito fixo de alimentação; 

 

 Nos testes 1 e 2, o efeito de alimentação não foi utilizado como efeito fixo no 

modelo, já que a contagem dos genes foi feita dentro de cada grupo nutricional (Ad e R), 

porém, no teste 5, o efeito de alimentação (Ad e R) foi utilizado no modelo como um efeito 

fixo. Essas análises foram realizadas com o intuito de identificar os genes diferencialmente 

expressos nos animais infectados e não infectados. O teste 3 foi realizado para verificação 

da influência da alimentação dentro do grupo de animais infectados, sendo a infecção 
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considerada um efeito fixo no modelo. O teste 4 foi realizado para encontrar os genes 

diferencialmente expressos entre os grupos de alta (susceptível) e baixa (resistente) 

infecção. 

Para a seleção dos genes diferencialmente expressos, nos testes 1, 2 e 5 foram 

utilizados dois critérios: FDR de 5% e log2FoldChange igual ou maior que 1 e maior ou 

igual a -1; e nos testes 3 e 4 apenas um FDR de 5%. A diferença no critério de seleção dos 

DEGs nos diferentes testes se deu pelo fato de que nos testes 1, 2 e 5 uma grande 

quantidade de genes com expressão significativa foram encontrados, sendo necessário uma 

segunda filtragem para evitar falsos-positivos, fato que não aconteceu nos testes 3 e 4. 

 

4.2.4.5 Enriquecimento funcional dos genes diferencialmente expressos 

 

Para fazer a identificação dos possíveis termos do Gene Ontology (GO) enriquecidos 

para os possíveis processos biológicos e vias metabólicas em que os genes 

diferencialmente expressos participam foi utilizado o banco de dados DAVID (Database 

for Annotation, Visualization, and Integrated Discovery), versão 6.8 

(http://david.ncifcrf.gov/). O valor de significância (p) ajustado para múltiplos testes de 

acordo com o proposto por Benjamini; Hochberg (1995) utilizado nas análises de 

enriquecimento funcional foi 0.05 (padj. <0,05). 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Seleção das amostras biológicas para o sequenciamento 

 

Por meio das medidas fenotípicas de contagem de ovos por grama de fezes (OPG), 

presença de parasitos adultos no abomaso e contagem de células de defesa (eosinófilos, 

mastócitos e leucócitos) no tecido, foi possível identificar os animais que apresentaram 

infecção e não infecção (animais controle) dentro dos grupos nutricionais Ad Libitum e 

restrito como também o alto (animais susceptíveis) e baixo (animais resistentes) grau de 

infecção. Assim, dos 48 animais, 17 foram selecionados para o preparo das bibliotecas e 

sequenciamento, sendo eles considerados os valores mais extremos dentro do experimento 

(Tabela 2).  

 

 

http://david.ncifcrf.gov/
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Tabela 2 - Amostras biológicas selecionadas para o sequenciamento. 

*Onde, animais não infectados dentro do grupo de alimentação Ad libitum (Ad NI); animais infectados dentro 

do grupo de alimentação Ad libitum (Ad I); animais não infectados dentro do grupo de alimentação restrita (R 

NI); animais infectados dentro do grupo de alimentação restrita (R I). 

 

 

A utilização do OPG em sistemas de produção se mostra muito útil no 

monitoramento do grau de infecções por helmintos gastrintestinais. De maneira que quanto 

maior o número de ovos de parasitos presentes nas fezes, maior o grau de infecção do 

ovino (SOTOMAIOR et al., 2009). Para a espécie ovina, a infecção por Haemonchus 

contortus é classificada em três graus de parasitismo de acordo com Ueno; Gonçalves 

(1998): leve (< 2500 OPG), moderado (2.500 – 8.000 OPG) e pesado (> 8.0000 OPG) 

(FEITOSA et al., 2009). Essa classificação corrobora com os resultados desse estudo, já 

que os animais que apresentaram valor de OPG médio acima de 2800 ovos/g foram 

considerados animais mais susceptíveis a infecção. 

Sotomaior et al. (2007), com o objetivo de identificar animais resistentes e 

susceptíveis aos helmintos gastrintestinais, utilizaram como um dos parâmetros de 

avaliação a contagem de OPG. Foram classificados 11 ovinos como resistentes e 11 ovinos 

como susceptíveis. Após a classificação dos animais, observou-se que no grupo dos 

animais resistentes, a média de contagem de ovos foi 129,55 OPG, enquanto a média 

obtida nos susceptíveis foi de 6809,09 OPG. Zaros et al. (2009) constataram que ovinos da 

Animal Tratamento* 

OPG 
total 

(ovos/g) 
Parasito adulto 

abomaso 
Eosinófilos 

(células/mm2) 
Mastócitos 

(células/mm2) 
Leucócitos 

(células/mm2) 
Total 

(células/mm2) 
Grau de 
Infecção 

2956 Ad NI 0 0 0 1 0 1 NI 

2979 Ad NI 0 0 16 0 0 16 NI 

3006 Ad NI 0 0 13 3 0 16 NI 

2959 Ad I 0 10 83 23 7 113 Baixa infecção 

3009 Ad I 400 50 31 11 2 44 Baixa infecção 

3015 Ad I 200 0 126 8 10 144 Baixa infecção 

2961 Ad I 11000 1130 152 1 1 154 Alta Infecção 

3034 Ad I 3800 730 48 8 0 56 Alta Infecção 

2968 R NI 0 0 1 0 0 1 NI 

2995 R NI 0 0 10 2 0 12 NI 

3027 R NI 0 0 3 1 0 4 NI 

2981 R I 0 190 53 27 16 96 Baixa infecção 

2987 R I 0 180 59 7 18 84 Baixa infecção 

3001 R I 0 0 189 7 16 212 Baixa infecção 

3008 R I 2800 370 16 5 9 30 Alta Infecção 

3025 R I 17500 800 21 8 2 31 Alta Infecção 

3043 R I 19700 740 34 3 1 38 Alta Infecção 



39 
 

raça Somalis pertencentes ao grupo resistente apresentaram menores médias de 

contagemde OPG do que os animais do grupo susceptível, com médias de 1312,5 e 5081,6 

ovos/g, respectivamente. Já Zaros et al. (2014), encontraram valores menores de OPG 

também para a raça Somalis, em que os ovinos resistentes apresentaram um OPG médio de 

508 ovos/g, enquanto que os susceptíveis 1311 ovos/g.  

Além do OPG, os achados de necropsia são um importante método para revelar as 

principais lesões causadas pelos nematoides, assim como a quantidade e as espécies de 

parasitos presentes (CLIMENI et al., 2008). Os resultados aqui obtidos não apresentaram 

diferença na carga parasitária entre os animais que receberam alimentação à vontade e os 

que tiveram alimentação restrita, mas sim diferença entre os animais definidos como 

resistentes (baixa infecção) e susceptíveis (alta infecção).  

Para a espécie ovina, o grau de infecção considerando o número de Haemonchus 

contortus adultos no abomaso pode ser classificada em três diferentes categorias: leve 

(<500 indivíduos), moderado (500 – 1500 indivíduos) e pesado (>1500 indivíduos). Assim, 

7 dos nossos animais estavam no grau leve, sendo 6 resistentes e 1 susceptível; 4 estavam 

no grau moderado, sendo todos eles considerados susceptíveis; e nenhum estava no grau de 

infecção pesada (Tabela 2) (UENO; GONÇALVES, 1998).  

Esse estudo também mostra que a infecção por H. contortus causou aumento no 

número de células de defesa presente na mucosa abomasal de todos os ovinos infectados, 

apresentando médias superiores aos animais controles não infectados. Além disso, o 

número de eosinófilos presente no tecido dos animais foi bem maior do que a dos 

leucócitos globulares (Tabela 2). 

Da mesma maneira, em um estudo realizado por Silva et al. (2016), avaliando o 

número de leucócitos globulares (neutrófilos e basófilos) e eosinófilos nos tecidos 

abomaso, intestino delgado e intestino grosso de ovinos mestiço mantidos em pasto de P. 

maximum cv Massai, observaram maior prevalência de eosinófilos quando comparado aos 

leucócitos globulares. Isso pode ser justificado, já que os eosinófilos são recrutados no 

tecido abomasal de ovelhas durante a infecção primária (BALIC; BOWLES; MEEUSEN, 

2000) e iniciam a resposta imune, de maneira que altas contagens de eosinófilos são 

observadas em ovinos resistentes a H. contortus (BASSETTO et al., 2009). 

Além das características fenotípicas, a integridade do RNA das amostras biológicas 

também foi levada em consideração na seleção dos ovinos para o sequenciamento. Por 

meio do Bioanalyzer, essa qualidade é expressa pelo valor de RIN (RNA integrity number) 

e pode variar de 1 a 10.  
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As amostras selecionadas apresentaram o RIN igual ou maior que 6,0 (Figura 4), 

expressando uma boa qualidade, já que segundo Rosa (2015), valores de RIN acima de 

cinco são favoráveis à realização de ensaios de qPCR (PCR quantitativa em tempo real) e 

sequenciamentos. 

 

Figura 4 - Valores do RIN das amostras selecionadas para o sequenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Continua) 
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Figura 4 - Valores do RIN das amostras selecionadas para o sequenciamento. 

 

 

 

 

 

5.2 Resultados do sequenciamento por RNA-Seq 

 

5.2.1 Mapeamento genômico 

 

Após a preparação da biblioteca das amostras de cDNA dos 17 animais, os materiais 

biológicos foram preparados para o sequenciamento, utilizando kits comerciais para a 

plataforma Illumina. Tantos a contagem bruta das reads como a contagem das reads após a 

limpeza e a porcentagem de reads mapeadas podem ser visualizadas na Tabela 3. A média 

de reads antes e depois da filtragem foi de 12.522.573 e 9.626.457, respectivamente.  

A porcentagem média de fragmentos alinhadas contra o genoma de referência do 

ovino (Oar_v4.0) foi em torno de 79,66%. Esse resultado se assemelha ao de Guo et al. 

(2016), que estudando duas raças de ovinos de Grã Canária, a Canaria Hair breed (CHB) e 

a Canaria sheep (CS) para avaliar a resposta imune delas frente ao H. contortus, 

encontraram uma porcentagem de alinhamento de aproximadamente 79,91% mapeadas 

para o genoma ovino (Oar_v3.1). Wang et al. (2016), também utilizando o genoma de 

referência do ovino (Oar_v3.1), com o objetivo de avaliar os efeitos da alimentação 

precoce na expressão do gene do rúmen e a estrutura da comunidade microbiana em 

cordeiros, encontraram uma variação de 68,81 a 84,24% de reads alinhadas. 

(Conclusão) 
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Tabela 3 - Controle de qualidade, limpeza e mapeamento das reads.  

 

. 

 

 

 

*Onde, animais não infectados dentro do grupo de alimentação Ad libitum (Ad NI); animais infectados dentro 

do grupo de alimentação Ad libitum (Ad I); animais não infectados dentro do grupo de alimentação restrita (R 

NI); animais infectados dentro do grupo de alimentação restrita (R I). 

 

5.2.2 Contagem das reads e identificação dos genes diferencialmente expressos 

(DE) 

 

O arquivo de saída do HTSeq forneceu uma planilha com as informações de 

contagem para cada gene em todas as amostras contido no arquivo de anotação, onde 

foram identificados 27.716 genes. Entretanto, existiam genes com contagens muito baixas 

ou até nulas. Por essa razão, antes dos testes estatísticos, os dados brutos foram filtrados de 

acordo com os seguintes critérios: (1) remoção dos genes que não apresentaram contagem 

para nenhum animal (não expressos); (2) remoção dos genes que apresentaram valores de 

expressão perdidos para mais do que 20% das amostras. No entanto, nenhum gene foi 

retirado das análises por este segundo critério de controle de qualidade. Assim, o resultado 

final da contagem dos genes antes e após as filtragens pode ser visto na Tabela 4. A 

contagem dos genes depois da filtragem variou entre os diferentes testes devido à 

contagem dentro de cada amostra e, consequentemente, dentro dos grupos analisados. 

 

Animal 

 

Tratamento* 

Contagem Bruta 

das reads 

Contagem das reads 

depois da limpeza 

% de reads 

mapeados em par 

2956 Ad NI 15.634.108 12.097.774 78,3% 

2959 Ad I 11.240.183 8.638.944 77,4% 

2961 Ad I 12.094.091 9.116.865 80,7% 

2968 R NI 13.730.887 10.810.670 81,4% 

2979 Ad NI 14.107.185 10.844.373 80,3% 

2981 R I 12.275.747 9.438.445 79,3% 

2987 R I 10.367.774 7.996.719 78,7% 

2995 R NI 12.692.848 9.713.831 79,0% 

3001 R I 12.344.613 9.305.966 80,2% 

3006 Ad NI 13.793.443 10.882.759 75,0% 

3008 R I 14.040.578 10.845.533 79,1% 

3009 Ad I 11.295.895 8.839.775 80,3% 

3015 Ad I 12.805.787 9.897.751 81,3% 

3025 R I 12.579.886 9.562.331 80,2% 

3027 R NI 10.991.250 8.229.335 85,5% 

3034 Ad I 11.328.532 8.706.632 80,0% 

3043 R I 11.560.944 8.722.075 77,6% 
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Tabela 4 - Contagem dos genes antes (brutos) e depois da filtragem. 

Teste 

Contagem bruta 

dos genes 

Contagem dos genes 

depois da filtragem 

Total de genes 

excluídos 

1 27.716 21.759 5.957 

2 27.716 21.905 5.811 

3 27.716 22.485 5.231 

4 27.716 22.485 5.231 

5 27.716 19.965 7.751 
Onde, Teste 1: Animais infectados (I) versus não infectados (NI) dentro do grupo de alimentação 

restrita (R); Teste 2: Animais I x NI dentro do grupo de alimentação Ad libitum (Ad); Teste 3: 

Alimentação Ad x R dentro do grupo dos animais infectados; Teste 4: Animais com alta infecção 

(AI) versus animais com baixa infecção (BI) com efeito fixo de alimentação; Teste 5: Animais I x 

NI com efeito fixo de alimentação. 
 

Após a obtenção dos genes que apresentaram expressão, foi feito a identificação dos 

genes diferencialmente expressos (DEGs) em cada um dos testes. Os DEGs foram 

selecionados nos testes 1, 2 e 5 utilizando dois critérios: FDR de 5% e log2FoldChange 

igual ou maior que 1 e maior ou igual a -1. Já os genes DE dos teste 3 e 4 foram 

selecionados por meio apenas do FDR de 5% (Tabela 5). Essa diferença no critério de 

seleção se deu pelo fato de que nos testes 1, 2 e 5 muitos genes apresentaram expressão, 

sendo necessário uma segunda filtragem para evitar falsos-positivos.  

 

Tabela 5 - Quantidade de genes diferencialmente expressos encontrados nos cinco 

testes. 

Teste  

Genes diferencialmente expressos 

(DEGs) 

1 421 

2 1123 

3 13 

4 36 

5 881 
Onde, Teste 1: Animais infectados (I) versus não infectados (NI) dentro do grupo de alimentação 

restrita (R); Teste 2: Animais I x NI dentro do grupo de alimentação Ad libitum (Ad); Teste 3: 

Alimentação Ad x R dentro do grupo dos animais infectados; Teste 4: Animais com alta infecção 

(AI) versus animais com baixa infecção (BI) com efeito fixo de alimentação; Teste 5: Animais I x 

NI com efeito fixo de alimentação.  

 

 TESTE 1 (Animais infectados (I) versus não infectados (NI) dentro do grupo 

de alimentação restrita) e TESTE 2 (Animais I x NI dentro do grupo de 

alimentação Ad libitum) 
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Foram encontrados nos testes 1 e 2, 421 e 1123 genes significativamente impactados 

pela infecção por H. contortus, respectivamente. No teste 1, dos 421 genes, 116 

apresentaram-se com maior nível de expressão nos ovinos controle (não infectados). Já no 

teste 2, dos 1123 genes, 843 genes apresentaram-se com maior nível de expressão nas 

borregas infectados.  

Comparando os genes desses dois testes, 246 genes estavam presentes tanto no teste 

1 como no teste 2 (Figura 5), dentre eles, 213 foram mais expressos nos animais 

infectados, enquanto que apenas 33 genes foram mais expressos nos animais controle.  

 

Figura 5 - Diagrama de Venn mostrando o número de genes diferencialmente 

expressos nos animais infectados versus animais não infectados dentro do grupo de 

alimentação restrita (Teste 1) nos animais infectados versus animais não infectados dentro 

do grupo de alimentação Ad libitum (Teste 2). 

 

 

Após a identificação dos genes diferencialmente expressos, foi feito o 

enriquecimento funcional dos genes pelo DAVID v6.8. Dentre os 13 e 69 termos 

significativamente enriquecidos nos testes 1 e 2, com padj.< 0,05, respectivamente, apenas 

cinco foram significativamente enriquecidos em ambos os testes (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Termos significativamente enriquecidos (padj.<0,05) nos animais 

infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação restrita (Teste 1) 

e nos animais infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação Ad 

libitum (Teste 2).  

    Teste 1 Teste 1 Teste 2 Teste 2 

Categoria Descrição Genes (%) B-H* Genes (%) B-H* 

UP_KEYWORDS Sinalização 97 (22,7) 3,1E-12 236 (21,0) 7,4E-23 

UP_KEYWORDS Ligação dissufureto 47 (11,0) 1,7E-5 111 (9,9) 2,2E-9 

GOTERM_CC_DIRECT Espaço extracelular 36 (8,4) 1,2E-4 80 (7,1) 5,6E-7 

KEGG_PATHWAY Cascata de coagulação e complemento 10 (2,3) 3,9E-3 22 (2,0) 1,7E-7 

KEGG_PATHWAY Ciclo celular 10 (2,3) 4,5E-2 25 (2,2) 1,6E-5 

*Benjamini; Hochberg (1995). (%)Porcentagem total de genes que participaram das vias do Gene Ontology. 
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A via de sinalização conteve o maior número de genes (Tabela 6). Os termos GO que 

estão envolvidos no desenvolvimento da resistência do hospedeiro à infecção por 

Haemonchus estão listados nos Apêndices 3 e 4. Não obrigatoriamente um gene tem que 

estar apenas em uma via, ele pode participar de mais de uma, como os genes que se 

encontram na via de sinalização, por exemplo, que muitas vezes também estão nas vias 

relacionadas ao sistema imune.  

A resposta imune tem papel fundamental na defesa contra agentes infecciosos e se 

constitui no principal impedimento para a ocorrência de infecções disseminadas, 

habitualmente associadas com alto índice de mortalidade (MACHADO et al., 2004). 

Através da ativação de linfócitos T CD4+, é iniciada a resposta ao parasito, com produção 

de células Th1 ou Th2 (CARVALHO, 2014), dependendo do apresentador do antígeno ou 

ambiente no momento da apresentação do antígeno (ZAROS, 2006), como também com 

base no padrão de produção de citocinas (LIEW, 2002).  

Nossos resultados mostraram que o gene CD4 (12,3 vezes), CD28 (5,8 vezes), 

CTLA-4 (10,9 vezes) e CD86 (5,4 vezes) foram mais expressos nos animais infectados do 

que nos animais controle não infectados no teste em que os animais estavam contidos na 

alimentação Ad libitum (teste 2). Com exceção do gene CTLA-4, os outros genes não foram 

diferencialmente expressos no teste 1 (alimentação restrita). 

A molécula CD28 é uma molécula chave na ativação de células T, fornecendo 

importantes sinais estimulantes para essas células, resultando na proliferação aumentada de 

células T, na produção de citocinas e nos sinais antiapoptóticos. Além disso, as funções 

CD28 são opostas as da molécula CTLA-4. Essas duas moléculas competem pelo mesmo 

ligante, o CD86 (ZHENG et al., 2004). 

As citocinas e quimiocinas são mediadores necessários para conduzir a resposta 

inflamatória aos locais de infecção e lesão, favorecendo a cicatrização apropriada da ferida 

e, consequentemente, morte e eliminação dos “corpos estranhos” ao organismo 

(OLIVEIRA et al., 2011). A interleucina 13 (IL-13), a transcrição do receptor IL-17 beta 

(IL17RB), a transcrição do receptor IL-15 alfa (IL15RA) e o receptor do tipo 1 de IL-1 

(IL1RL1) tiveram maior expressão nos animais infectados do que nos animais não 

infectados por H. contortus tanto no teste 1 (alimentação restrita) como no teste 2 

(alimentação Ad libitum). 

Já as citocinas IL-7 e IL-16 e os receptores de interleucina IL13RA2, IL2RA, IL1A, 

IL7R, IL21R, IL2RG, IL2RB, IL6R, IL15RA, IL10RA foram mais expressas nos animais 

infectados apenas no teste 2, em que os animais estavam contidos em uma dieta a vontade. 
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A IL-7 é um fator de crescimento e diferenciação de células T, que é produzido no timo e 

baço e também por queratinócitos (GOULART; PENNA; CUNHA, 2002). Essa célula 

possui uma ação pró-inflamatória desencadeada por células Th1, se assemelhando as IL-1 

e IL-2 (OLIVEIRA et al., 2011).  

Da mesma maneira, as quimiocinas CXCL8, CXCL13, CXCL11, CXCL14, CCL19 e 

o receptor de quimiocina (motif CXC) 4 (CXCR4) apresentaram-se com maior nível de 

expressão nos animais infectados que estavam no tratamento de alimentação a vontade. No 

teste 1, em que os animais estavam sendo tratados com alimentação restrita, esses genes 

não foram diferencialmente expressos. As quimiocinas CCL22 e CCL28 foram 

diferencialmente expressos em ambos os testes, também apresentando maior nível de 

expressão nos animais infectados. Apenas o gene CCL21 foi diferencialmente expresso no 

teste 1, tendo uma menor expressão nos animais controle.   

Assim como nos resultados encontrados por Guo et al. (2016), muitos genes 

envolvidos no metabolismo dos ácidos araquidônicos, incluindo os eicosanoides, foram 

significativamente impactados pela infecção em ambos os testes, como por exemplo o 

ALOX12, ALOX5, ALOX5AP, GPX2, LTC4S e TBXAS1. Os genes GPX3 e PLA2G4A 

foram diferencialmente expressos no teste 1, enquanto que o GGT5, PLA2G1B e PTGS2 

foram DE no teste 2. Apenas os genes GPX3 e PLA2G1B apresentaram-se com maior nível 

de expressão nos animais controle. O metabolismo do ácido araquidônico desempenha 

função importante no organismo animal, como a síntese de eicosanoides, que estão 

envolvidos diretamente no sistema imune, modulando a intensidade e duração da resposta 

inflamatória e também na regulação dasfunções dos linfócitos B e T. Além disso, também 

está envolvido na secreção de ácido gástrico (PERINI et al., 2010). Apenas no teste 2 essa 

via foi enriquecida significativamente (Apêndice 4). 

Além do metabolismo do ácido araquidônico que atua na resposta imune, o sistema 

de complemento (SC) corresponde a um conjunto de proteínas plasmáticas e de membrana, 

produzidas principalmente no fígado, que participam da imunidade inata contra parasitos, 

atuando na defesa do hospedeiro (TRINDADE et al., 2008), além de ser o principal 

mediador humoral do processo inflamatório junto aos anticorpos (ITURRY-

YAMAMOTO; PORTINHO, 2001; CLIMENI et al., 2009). Sua participação no sistema 

imune e, consequentemente no processo inflamatório, se dar pela geração de fragmentos 

que promovem a migração das células inflamatórias (quimiotaxia), auxiliam na ativação 

dos linfócitos T e B e aumento da fagocitose por células fagocitárias, como os neutrófilos e 

macrófagos (TRINDADE et al., 2008). 
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Para que o sistema de complemento consiga exercer suas funções, ele precisa ser 

ativado (ITURRY-YAMAMOTO; PORTINHO, 2001), de maneira que três vias principais 

de ativação são conhecidas, sendo elas a via clássica, que sua principal característica é a 

presença de C1 e é ativada por meio dos anticorpos (principalmente o IgG ou IgM) que se 

ligam ao parasito (imunocomplexos). A via alternativa, que não necessita da presença de 

anticorpos específicos, é ativada a partir da quebra espontânea do componente C3 no fluido 

(plasma), sendo uma via da imunidade inata (TRINDADE et al., 2008; CRUVINEL et al., 

2010). E por fim, a via da lectina ligadora de manose (LLM), que tem início pelo 

reconhecimento de manose na superfície de micro-organismos pela MBL ligada às serina 

proteases MASP1 e MASP2 (CRUVINEL et al., 2010). 

Embora os estímulos para a ativação do sistema complemento sejam diferentes 

inicialmente, as vias clássica, alternativa e das lectinas têm em comum a formação de C5 

convertase, que promove a clivagem do componente C5, dando ao final da cascata origem 

ao MAC (complexo de ataque à membrana), que quando inseridos dentro das membranas 

celulares, levam à lise da célula (TRINDADE et al., 2008; SJOBERG; TROUW; BLOM, 

2009; CRUVINEL et al., 2010). 

Pelo menos 10 genes no Teste 1 (alimentação restrita) e 22 genes no teste 2 

(alimentação a vontade) relacionados à ativação do complemento foram diferencialmente 

expressos. Dentre esses genes, 5 estavam presentes em ambos os testes, sendo eles o C3, 

C7, F3, F5 e PROC. No teste 1, o gene componente 3 do complemento (C3) e componente 

7 do complemento (C7) apresentaram maior expressão nos animais infectados do que nos 

animais controles. Da mesma maneira, no teste 2 os genes C3, C7 e o fator B do 

complemento (CFB) também tiveram maior expressão nos animais infectados. O gene CFI 

(fator I do complemento) foi 44,1 vezes mais expresso nos animais infectados do que nos 

animais controle. Já os genes PROC - em ambos os testes -, FGB e KLKB1 – presentes 

apenas no teste 2 - foram mais expressos nos animais não infectados.  

Estudos demonstraram que a ativação do complemento é um mecanismo 

particularmente específico para ativar os eosinófilos. Estudos in vitro demonstraram a 

importância dos eosinófilos no combate aos parasitos e, em muitos casos, os eosinófilos 

agem mais efetivamente contra os estágios larvais (MEEUSEN; BALIC, 2000). Assim, 

muitos dos nossos genes pertencentes ao sistema complemento foram mais expressos nos 

animais infectados, já que esses necessitavam de uma resposta efetora, associado também a 

um aumento no número de eosinófilos (tabela 2). Em um trabalho realizado por GUO et al. 

(2016), eles também tiveram como resultado que o gene C7 e CFI foram 
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significativamente impactado pela infecção por H. contortus, com maior expressão nos 

ovinos CHB (Canaria Hair Breed) resistentes. 

Alguns genes relacionados à produção de colágeno também foram diferencialmente 

expressos em ambos os testes, como o colágeno tipo IV alfa-5 (COL6A5), por exemplo. O 

colágeno tipo VI alfa-3 (COL6A3) foi DE apenas no teste 1 (alimentação restrita), já os 

colágeno tipo VIII alfa-1 (COL8A1), colágeno tipo XII alfa-1 (COL12A1) e colágeno tipo 

VI alfa-1 (COL6A1) apenas no teste 2 (alimentação a vontade). Todos esses genes foram 

mais expressos nos animais infectados pelo parasito. 

Correlação positiva entre a presença do parasitismo tecidual e a deposição de 

colágeno tem sido encontrada (MARTINS et al., 2015), já que tanto as larvas L4 como os 

parasitos adultos de H. contortus perfuram os vasos sanguíneos do abomaso para se 

alimentarem de sangue. Como forma de resposta do hospedeiro, uma polarização Th2 é 

desencadeada de maneira que a IL-4 e a IL-13 ativam os macrófagos para expressar as 

enzimas que promovem a síntese de colágeno e fibrose. Algumas citocinas, secretadas 

pelos macrófagos, como a IL13 e o TGF-β por exemplo, vão promover o reparo dos 

tecidos danificados pela estimulação do crescimento de novos vasos sanguíneos 

(angiogênese) e síntese de matriz extracelular rica em colágeno (fibrose) (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2015). Por essa razão, a expressão dos genes de colágeno é maior 

nos animais resistentes do que nos animais susceptíveis, já que eles tem uma capacidade de 

reparo maior devido a uma polarização Th2. 

Em uma pesquisa realizada por Gossner et al. (2013), utilizando cordeiros infectados 

pelo parasito Teladorsagia circumcincta encontraram que o gene COL6A5 foi mais 

expresso nos animais resistentes do que nos animais susceptíveis e controles. Guo et al. 

(2016), também encontraram que esse gene foi mais expresso nos ovinos CHB (Canaria 

Hair breed) resistentes ao H. contortus.  

A situação de equilíbrio na relação entre parasito e hospedeiro pode ser alterada por 

diversos fatores, entre eles estão o manejo e a condição nutricional do animal. A nutrição 

tem influência direta na eficiência da resposta imunológica (AMARANTE; RAGOZO; 

SILVA, 2015), aumentando a capacidade do hospedeiro de lidar com as consequências 

adversas do parasitismo (animais resilientes); melhorando a capacidade do hospedeiro em 

conter e eventualmente superar o parasitismo (resistência); como também afetando 

diretamente a população de parasitos através da ingestão de alimentos com propriedades 

anti-helminticas (COOP; KYRIAZAKIS, 2001), como a planta Melia azedarach L. 

popularmente conhecida como cinamomo (FALBO et al., 2008), a planta Azadirachta 
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indica mais conhecida como Neem ou Nim e o Allium Sativum, o alho comum, por 

exemplo (MARTINS et al., 2016).  

Em comparação com animais isentos de infecção por parasitos, estes exigem maiores 

quantidades de proteína metabolizável para reparação de tecidos lesados, bem como para 

aportar nutrientes para o sistema imunológico (AMARANTE, 2009), já que dietas com 

teor elevado de proteína propiciam melhor eficiência na resposta imunológica, 

especialmente daquelas raças que já são naturalmente mais resistentes à hemoncose 

(BRICARELLO et al., 2005). Talvez isso justifique resultados do presente estudo, já que, 

embora a dieta fornecida tenha sido a mesma para todos os animais (70% de milho moído e 

10% de feno de coast-cross, sendo 90% de MS e 13% de PB), a quantidade era menor para 

as borregas do grupo de alimentação restrita (apenas 2% do PV), acarretando em uma 

maior expressão gênica nos animais do grupo ad libitum.  

Além disso, na Tabela 2 é possível observar que embora os animais de ambos os 

grupos nutricionais tenham apresentado infecção (tanto baixa como alta infecção), os 

animais do grupo de alimentação à vontade apresentaram menores médias de OPG e 

maiores médias de células de defesa (eosinófilos, mastócitos e leucócitos). 

Valderrábano, Gomez-Rincón e Uriarte (2006), utilizaram em um estudo ovelhas 

infectadas experimentalmente por H. contortus que foram mantidas em dois grupos 

alimentares distintos (ad libitum e restrito) no início da gravidez. Os resultados 

encontrados por esses autores sugere que as ovelhas alimentadas ad libitum durante o 

início da gravidez aumenta a expressão da imunidade contra parasitos gastrointestinais, 

sendo visualizado na diferença significativa encontrada na carga parasitária no parto, que 

acompanhou a evolução dos valores hematológicos (eosinófilos), juntamente com a 

redução significativa encontrada no tamanho do parasito no alto nível de nutrição.  

Da mesma maneira Bricarello et al. (2005), avaliando o efeito da infecção por H. 

contortus em ovelhas alimentadas com uma dieta de conteúdo proteico moderado e alto, 

encontraram que o aumento do teor de proteína em dietas de cordeiro em crescimento pode 

beneficiar a resistência e resiliência aos parasitos gastrointestinais, mas que esses 

benefícios podem variar entre as raças. 

Embora fenotipicamente já tenha sido reportado o efeito da nutrição no sistema 

imunológico de ovinos, por meio de valores de OPG, FAMACHA, parasito adulto e VG, a 

nível molecular essas interações ainda são desconhecidas. Por essa razão, entender como 

funcionam essas interações são de importância estratégica para o desenvolvimento de 
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medidas sustentáveis para o controle de parasitos em pequenos ruminantes, diminuindo o 

uso, consequentemente, de anti-helminticos (TIRABASSI et al., 2013).  

 

 TESTE 3 (Alimentação a vontade versus alimentação restrita dentro do grupo 

dos animais infectados) 

 

Como os animais que se encontravam no tratamento com alimentação à vontade 

apresentaram uma maior quantidade de genes diferencialmente expressos (DE) e de vias 

metabólicas em resposta a infecção pelo nematoide gastrointestinal H. contortus quando 

comparado aos animais que estavam contidos na alimentação restrita, o teste 3 foi 

realizado para verificar a influência da alimentação na infecção. Nesse teste, apenas 13 

genes foram diferencialmente expressos (Tabela 7). Dentre eles, 12 genes foram mais 

expressos nos animais que estavam contidos na alimentação a vontade e apenas 1 gene foi 

mais expresso nos animais que estavam na alimentação restrita.  

 

Tabela 7 - Genes diferencialmente expressos nos animais infectados contidos na 

alimentação ad libitum versus animais infectados contidos na alimentação restrita (Teste 3) 

com FDR de 5%. 

Gene Tratamento Log2foldchange* FDR (False Discovery Rate) 

PI16 Ad libitum -0.900344572 0.004560354 

TCN1 Ad libitum -0.814963568 0.033538938 

FSTL1 Ad libitum -0.602987113 0.033874916 

SPARC Ad libitum -0.526244593 0.033915267 

SLC30A4 Ad libitum -0.553207128 0.034262799 

TNXB Ad libitum -0.764069204 0.034262799 

ECM2 Ad libitum -0.602491198 0.034461152 

ELN Ad libitum -0.660394205 0.034461152 

LOC105613844 Ad libitum -0.658837984 0.034461152 

THY1 Ad libitum -0.640217065 0.034461152 

LOC101106941 Restrita 0.730010097 0.036080702 

CD248 Ad libitum -0.706736946 0.036434835 

REEP1 Ad libitum -0.729098169 0.042735193 
*Log2FoldChange negativo significa que esses genes foram mais expressos nos animais que 

estavam contidos no tratamento com alimentação à vontade, enquanto que o log2FoldChange positivo 

significa que o gene foi mais expresso nos animais que estavam contidos no tratamento com dieta restrita. 

 

Após a identificação dos genes diferencialmente expressos, foi feito o 

enriquecimento utilizando o DAVID v.6.8, com base no genoma de referência do ovino 
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para identificação dos processos biológicos em que esses genes participam. Apenas 4 vias 

foram significativas (padj. > 0,05) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Termos significativamente enriquecidos (padj.<0,05) nos animais 

infectados contidos na alimentação ad libitum versus animais infectados contidos na 

alimentação restrita (Teste 3). 

Termo Genes B-H* 

Sinalização 

CD248, THY1, ECM2, FGSBP1, 

FSTL1, PI16, SPARC, TCN1 5,2E-4 

Matriz extracelular CD248, SPARC 4,0E-2 

FOLN FSTL1, SPARC 4,9E-2 

Ligação de íon-cálcio CD248, SPARC, FSTL1 4,9E-2 
*Benjamini; Hochberg (1995). 

 

Dentre eles, 5 genes estão relacionados com a resposta ao H. contortus. Sendo eles a 

molécula CD248 (CD248), Thy-1 cell surface antigen (THY1), peptidase inhibitor 16 

(PI16) e transcobalamin 1 (TCN1). Nossos resultados mostram que os animais infectados 

que estavam no grupo de tratamento com dieta à vontade, apresentaram maior número de 

genes diferencialmente expressos relacionado com o sistema imunológico contra o H. 

contortus quando comparados com os animais infectados que estavam contidos na 

alimentação restrita. Dentre os genes DE mostrados na tabela 8, apenas o FGSBP1 foi mais 

expresso nos animais com dieta restrita. 

A molécula CD248 é uma glicoproteína transmembranar que é expressa em células 

estromais durante a embriogênese e pós-natal em tumores e lesões inflamatórias, como por 

exemplo em infecções parasitárias. Tem importante função na adesão celular e regulação 

da inflamação (HARDIE et al., 2011; VALDEZ; MAIA; CONWAY, 2012). No ovino, 

esse gene está localizado no cromossomo 21, na posição NC_019478.2 (NCBI Ovis aries, 

2015). 

Sabe-se que as células do estroma residente nos tecidos (TRS) contribuem para a 

progressão e persistência da inflamação, através do aumento da produção de citocinas pró-

inflamatórias, enzimas de degradação da matriz, fatores de crescimento, recrutamento de 

linfócitos e apoptose de linfócitos reduzidos. Mais especificamente, as células TRS são 

capazes de determinar o tipo e duração da infiltração de leucócitos durante a inflamação 
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aguda e são subsequentemente capazes de regular a retirada de tais sinais de sobrevivência 

e apoptose de leucócitos (POYSER, 2014). 

Em um experimento utilizando ratos realizado por Steintha et al. (2015), eles 

concluíram que o CD248 é um potencial percursos de células dendríticas foliculares 

(FDCs). A localização anatômica das proteínas CD248 no linfonodo, adjacente aos FDC 

nascentes, identifica CD248 como um candidato para a regulação da função FDC em 

condições fisiológicas e patológicas. Saber quais os genes que participam da regulação da 

função das células dendríticas é importante, já que segundo Tizard (2014), após a entrada 

de um parasito, o hospedeiro desencadeia uma inflamação. Essa inflamação ocorre quando 

as células sentinelas, como por exemplo, as células dendríticas, são ativadas por padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs) ou alarminas que se liga a seus receptores. 

Em resposta, essas células sintetizam e secretam citocinas e outras moléculas, a qual 

desencadeia a inflamação e início da resposta imune adaptativa. 

Em um estudo realizado por Lax et al. (2007), foi avaliado a expressão de CD248 em 

tecidos linfoides (LTs) de ratos durante o desenvolvimento e na infecção por Salmonella. 

Eles encontraram que a resposta imune a Salmonella envolve esplenomegalia, gerando um 

aumento no tamanho do baço, que está associada com remodelação completa da 

arquitetura dentro do baço. Observou-se um aumento significativo na expressão de CD248 

à medida que o baço aumentou de peso. À medida que a inflamação diminuía, a expressão 

de CD248 diminuía, embora continuasse a ser ligeiramente superior à observada antes da 

infecção. 

O gene THY-1, conhecido como Thy-1 cell surface antigen, está localizado no 

cromossomo 15 no genoma ovino na posição NC_019472.2 (genoma de referência o 

Oar_v4.0). Embora não tenha sido estudada ainda a relação do gene THY1 com a resposta 

a endoparasitoses gastrointestinais, pesquisas têm sido feitas para entender o papel desse 

gene no sistema imunológico dos animais.  

Esse gene participa da migração transendotelial de leucócitos KEGG pathway 

(Leukocyte transendothelial migration). A migração de leucócitos do sangue para os 

tecidos é vital para a vigilância imunológica e a inflamação. Durante a migração 

transendotelial de leucócitos, quatro etapas podem ser observadas, começando com 

marginação dos leucócitos e rolamento dos mesmos sobre o endotélio; ativação celular, 

adesão celular e, por fim, a diapedese (SIMON; GREEN, 2005; VALOIS et al., 2010; 

SANTOS; PINHEIRO, 2012). 
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Tanto em ratos como em humanos, o gene THY1 também pode ser conhecido como 

CD90. Essa molécula é uma pequena proteína ancorada por GPI (glicosilfosfatidilinositol) 

que é particularmente abundante na superfície de timócitos de rato e células T periféricas. 

Além disso, ela é considerada uma mediadora da interação célula-célula (HAERYFAR; 

HOSKIN, 2004).  

O engajamento de Thy-1 pelos anticorpos monoclonais (mAb) G7 na presença de 

células dendríticas (DCs) induz proliferação de células T e síntese de IL-2 (HAERYFAR et 

al., 2003). O aumento mediado por DC na ativação de células T induzida por Thy-1 é 

dependente das interações CD80/CD86 com CD28, indicando que CD28 co-estimula a 

ativação de células T por Thy-1. Assim, a expressão de Thy-1 pode substituir, pelo menos 

parcialmente, a sinalização de TCR (receptor de células T) (sinal 1) durante a ativação das 

células T e contribuir para a manutenção da homeostase de células T. É importante notar 

que, diferentemente da sinalização através do TCR, a sinalização Thy-1 não é suficiente 

para induzir a função efetora citotóxica, o que garante que as células T estimuladas com 

Thy-1 não exibirão citotoxicidade e, portanto, não representam ameaça aos tecidos 

circundantes (HAERYFAR; HOSKIN, 2004). 

O gene peptidase inhibitor 16 (PI16) é uma molécula pertencente à família CRISP 

(proteínas secretoras ricas em cisteína) (HAZELL et al., 2016; REGN et al., 2016), onde 

são expressas de maneira predominante nas células reguladoras T (Treg) (SADLON et al., 

2010; NICHOLSON et al., 2012). 

As células Treg são componentes essenciais na homeostase e tolerância imunológica 

(MELO; CARVALHO, 2009; SADLON et al., 2010). Elas representam uma subpopulação 

de linfócitos T caracterizados pela expressão da molécula CD25, do fator de transcrição 

FOXP3 e CTLA-4 e induzem a supressão (inibição) das células T efetoras (CAMPBELL; 

ZIEGLER, 2007), bloqueando a ativação, proliferação e a função destes linfócitos, geram 

diminuição na produção de citocinas e anticorpos e diminuição da função citotóxica das 

células Natural Killer (NK), sendo assim importantes no controle da resposta imunológica 

(MELO; CARVALHO, 2009). 

Embora a função da proteína PI16 em resposta aos parasitos gastrointestinais ainda 

não seja bem definida, alguns estudos avaliando a participação do PI16 no sistema imune 

de ratos e humanos foram feitos com o intuito de entender a relação desse gene com as 

células Treg e FOXP3.  

Em um estudo realizado por Nicholson et al. (2012), tiveram como objetivo avaliar o 

potencial de PI16 como um marcador para Treg circulante. Eles encontraram que a maioria 
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das células Treg ativadas pelo fator de transcrição FOXP3 expressaram PI16, enquanto que 

poucas “Treg em repouso” expressaram essa proteína. Além disso, a co-expressão de PI16 

e CD25 identifica um subconjunto distinto da memória funcional FOXP3-positiva Treg, 

demonstrando uma migração aumentada em resposta às quimiocinas CCL17 e CCL20. Isto 

sugere que a memória PI16-positiva Treg é capaz de migrar para os mesmos sítios de 

inflamação que outras células Th que expressam estes receptores, incluindo células Th17 

pró-inflamatórias, e que o Treg positivo para PI16 pode ser recrutado preferencialmente 

para regular a resposta imunológica nos locais de infecção.  

Da mesma maneira, Sadlon et al. (2010), identificaram um novo papel para o 

inibidor de peptidase 16, que é expresso na superfície celular de mais de 80% de Tregs 

CD25 + FOXP3 + em repouso, sugerindo que em conjunto com o CD25 o PI16 pode ser 

um marcador de superfície substituto para Tregs com potencial aplicação clínica.  

O gene transcobalamin 1 (TCN1) está localizado no cromossomo 15 no genoma de 

referência do Ovino (Oar_v4.0). A proteína TCN1 participa do transporte da vitamina B12 

(cobalamina) para dentro das células, além de aparecer co-expressa com genes específicos 

de neutrófilos, sugerindo que o TCN1 é produzido e secretado por este tipo de células 

(IRIZAR et al., 2014).  

Nos nossos resultados, o gene TCN1 foi diferencialmente expresso ao analisarmos os 

animais infectados por H. contortus, sendo mais expresso dentro do grupo nutricional com 

alimentação a vontade. Esse gene também foi significativamente expresso no intestino 

delgado de bovinos durante uma infecção por Cooperia oncophora em um experimento 

realizado por Li; Gasbarre (2009).  

Da mesma maneira, em um experimento realizado por Li et al. (2010), esse gene 

também foi significativamente induzido no abomaso bovino durante uma infecção por 

Ostertagia ostertagi. Eles encontraram também três vias de sinalização significativamente 

impactadas durante a primeira e segunda infecção, sendo elas o sistema de complemento, 

extravasamento de leucócitos e resposta na fase aguda de infecção.  

Pelo fato dos nossos resultados nos testes 1, 2 e 3 terem apresentado diferenças, tanto 

na quantidade de genes DE como nos próprios genes, que são diferencialmente expressos 

entre os grupos nutricionais que estavam sendo testados, foi rodado um PCA (Principle 

Component Analysis) utilizando o pacote DESeq2 do programa R para verificação da 

influência da alimentação na infecção por H. contortus (Figura 6).  

Foi observado no plot do PCA que, nos nossos animais, a alimentação não 

apresentou um efeito significativo no perfil de expressão gênica dos animais infectados e 
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não infectados, já que os animais se apresentaram distribuídos em basicamente dois 

quadrantes devido à infecção e não por meio da alimentação. 

 

Figura 6 - Teste de PCA para identificação da influência do grupo nutricional na 

infecção de borregas por H. contortus. 

 

 

Para validação dos resultados obtidos no PCA, foi rodado a ferramenta Heatmap 

também utilizando o pacote DESeq2. Por meio do Heatmap, foi visto que os animais I e NI 

apresentam diferenças no perfil de expressão gênica, já que eles se agruparam em função 

da matriz de distância, independente do sistema nutricional (Figura 7). 

 

Figura 7 - Heatmap baseado na matriz de distância das amostras, mostrando dois principais 

clusters (quadrantes): Infectado (I) e não infectado (NI) independente do sistema 

nutricional. 
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(Continua) 

Por esta razão, embora tenha tido uma diferença da expressão gênica nos animais 

infectados e não infectados considerando os grupos nutricionais em que os animais 

estavam contidos, nos nossos resultados, a maior diferença entre a expressão dos genes foi 

devido à infecção por H. contortus.  

 

 TESTE 4 (Animais com alta infecção (AI) versus animais com baixa infecção 

(BI) com efeito fixo de alimentação). 

 

O teste 4 foi realizado com o intuito de encontrar os genes que são diferencialmente 

expressos dentro dos animais infectados, avaliando os genes responsáveis por uma maior 

resistência ou susceptibilidade dos nossos animais ao H. contortus. Tanto nesse teste como 

no teste 5, o efeito alimentação foi considerado um efeito fixo. 

Dessa forma, 36 genes foram diferencialmente expressos utilizando como critério de 

seleção o FDR (False Discovery Rate) de 5%. Dentre eles, 14 genes apresentaram-se com 

maior nível de expressão nos animais resistentes e 22 genes apresentaram-se com maior 

nível de expressão nos animais susceptíveis (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Genes diferencialmente expressos nos animais resistentes versus animais 

susceptíveis com efeito fixo de alimentação (Teste 4) com FDR de 5%. 

Genes Maior expressão Log2foldchange* FDR (False Discovery Rate) 

DEGS2 Borregas resistentes 0.858918728 0.010804405 

PPP1R1B Borregas resistentes 0.957157081 0.013501156 

CMPK2 Borregas resistentes 0.741518568 0.019865656 

LOC101105730 Borregas resistentes 0.904075153 0.025679031 

SLC6A8 Borregas resistentes 0.574388039 0.025679031 

MGST1 Borregas resistentes 0.025679031 0.025679031 

CYR61 Borregas resistentes 0.833036495 0.033312684 

LOC101111058 Borregas resistentes 0.732834927 0.036707648 

ALOX5 Borregas resistentes 0.764222825 0.038329575 

LOC101104153 Borregas resistentes 0.742688707 0.038329575 

ISG15 Borregas resistentes 0.800049121 0.044778239 

LOC105614557 Borregas resistentes 0.842679421 0.044778239 

PDLIM1 Borregas resistentes 0.542510641 0.044778239 

LOC101119050 Borregas resistentes 0.461569322 0.049104165 

DPEP2 Borregas susceptíveis -0.997041855 0.010804405 

IRG1 Borregas susceptíveis -1.011052717 0.010804405 

PLA2G7 Borregas susceptíveis -0.809988841 0.010804405 

 



57 
 

(Conclusão) 

Tabela 9 - Genes diferencialmente expressos nos animais resistentes versus animais 

susceptíveis com efeito fixo de alimentação (Teste 4) com FDR de 5%. 

SLAMF7 Borregas susceptíveis  -0.885931483 0.010804405 

XDH Borregas susceptíveis -1.002353506 0.010804405 

LYZ Borregas susceptíveis -0.833152541 0.0164265 

LOC101110613 Borregas susceptíveis -0.932436531 0.019865656 

COL27A1 Borregas susceptíveis -0.742616686 0.025679031 

ICOS Borregas susceptíveis -0.865810778 0.025679031 

MEF2C Borregas susceptíveis -0.828832981 0.025679031 

LOC101106806 Borregas susceptíveis -0.803301506 0.027143937 

LOC101117706 Borregas susceptíveis -0.852394919 0.029826502 

MS4A8 Borregas susceptíveis -0.848445752 0.036707648 

CTLA4 Borregas susceptíveis -0.873197566 0.038329575 

DMXL2 Borregas susceptíveis -0.806450134 0.038329575 

AKAP5 Borregas susceptíveis -0.788933366 0.044778239 

CXCL14 Borregas susceptíveis -0.65593991 0.044959873 

TFEC Borregas susceptíveis -0.829747803 0.044959873 

LOC105603415 Borregas susceptíveis -0.400214645 0.049104165 

ABCA1 Borregas susceptíveis -0.594571842 0.049881743 

CAPN3 Borregas susceptíveis -0.836840818 0.049881743 

MARCH1 Borregas susceptíveis -0.731294865 0.049881743 

*log2FoldChange positivo significa que o gene foi mais expresso em animais resistentes (baixa 

infecção), enquanto que log2FoldChange negativo significa que o gene foi mais expresso em animais 

susceptíveis (alta infecção). 

 

Neste estudo, apenas o termo de sinalização no gene ontology (GO) foi 

significativamente (padj. < 0,05) enriquecido no transcriptoma de ovelhas resistentes e 

susceptíveis em resposta à infecção por H. contortus. Dentre os genes presentes nessa via, 

8 estão relacionados direta ou indiretamente com o sistema imune desses animais. Sendo 

eles o CXCL14 (C-X-C motif chemokine ligand 14), CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte 

associated protein 4), o SLAMF7 (signaling lymphocytic activation molecule, family 7), 

DPEP2 (dipeptidase 2), dipeptidase 3 (LOC101110613) e ICOS (inducible T-cell 

costimulator) mais expressos em animais susceptíveis; e os genes ALOX5 (arachidonate 5-

lipoxygenase), mast cell protease 1A-like (LOC101105730) e butyrophilin-like protein 1 

(LOC101111058) mais expressos em animais resistentes.  

O gene CXCL14, também conhecido como BRAK, é um membro da família das 

quimiocinas e consiste de aproximadamente 50 ligantes e 20 receptores (MEUTER et al. 

2007). Ele atua principalmente no endereçamento de macrófagos para a pele no momento 

da entrada de um patógeno (PALOMINO; MARTI, 2015), além de fornecer um sistema 

antimicrobiano instantâneo que protege a pele de respostas celulares inflamatórias 
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excessivas (SEVANE et al., 2015). Entretanto, quando comparamos os animais com baixa 

e alta infecção, esse gene foi mais expresso nos animais susceptíveis, com um 

log2FoldChange (FC) de -0,65. 

Os genes CTLA-4 e ICOS são considerados moléculas de cunho regulador em células 

T parasito-específicas. O gene CTLA-4 é uma molécula pertencente à família B7, sendo um 

heterodímero e cada cadeia apresenta apenas um domínio IgV exposto (GREENWALD; 

FREEMAN; SHARPE, 2005). Esse gene é expresso principalmente na presença de células 

T ativadas e sua principal importância é na inibição (down-regulation) da ativação de 

células T (SU et al., 2007; MELO; CARVALHO, 2009). Como se sabe, ativação de 

linfócitos T é mediada por sinais específicos do antígeno em associação com sinais 

adicionais dos co-receptores como CD28+ e CTLA-4 expressos em linfócitos T (NEVES 

et al., 2015). Pelo fato desta molécula ser homóloga ao CD28, ela regula negativamente as 

respostas desses linfócitos enquanto que o CD28 fornece sinais positivos que promovem e 

sustentam as respostas de células T, respectivamente (ISE et al., 2010).   

Os nossos resultados demonstraram que os animais mais susceptíveis à infecção por 

H. contortus apresentaram uma maior expressão do gene CTLA-4, com log2FoldChange de 

-0,87. Da mesma maneira, em estudo realizado por Neves et al. (2015), eles concluíram 

que o Trypanosoma cruzi promoveu um aumento da expressão de CTLA-4 em T CD4+ e T 

CD8+, indicando que o parasito induz uma regulação negativa da ativação desses 

linfócitos. Desta forma, os resultados sugeriram que o T. cruzi desenvolve um mecanismo 

de fuga do sistema imunológico, ao induzir alterações na expressão dessas moléculas 

acessórias na ativação de células T. 

Da mesma maneira que o gene CTLA-4, o ICOS também é um membro da família 

B7, é um heterodímero e cada cadeia apresenta apenas um domínio IgV exposto 

(GREENWALD; FREEMAN; SHARPE, 2005). A proteína ICOS é expressa 

principalmente em células T ativadas e um dos seus papéis é a indução de IL-10, 

necessária para diferenciação terminal de linfócitos B em plasmócitos e células de 

memória. Além disso, a via de sinalização ativada por ICOS e seu ligante é importante 

para a ativação de células T auxiliares (ROSA, 2011), levando ao direcionamento para um 

perfil Th2 (COSTA, 2013). Por ser homólogo das moléculas CD28, atuam de maneira 

similar. Considerando a função do ICOS, diferente do que se esperava, esse gene foi mais 

expresso nos animais susceptíveis, não seguindo o padrão encontrado na literatura de que 

uma polarização Th2 está relacionada com os animais resistentes enquanto que uma 

polarização da resposta imune Th1 desencadeia maior susceptibilidade. 
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A proteína SLAMF7 (membro 7 da família da molécula de sinalização de ativação 

do linfócito) é expressa em células natural killer (NK), sendo um regulador positivo na 

ativação dessas células. Além disso, também é expresso em células T ativadas, na maioria 

das células B, incluindo células plasmáticas produtoras de anticorpos e células mieloides 

(GUO et al., 2015).  

Segundo Garcia et al. (2001), o gene SLAM pode ser um ponto focal para a 

modulação de respostas de citocinas de células T em doenças caracterizadas por respostas 

de Th2 disfuncionais. Já que uma maior expressão SLAM pode ocorrer em enfermidades 

nas quais há uma resposta Th1 exacerbada, demonstrando, assim, que existe uma 

correlação direta da expressão de SLAM com o perfil de citocinas Th1 e uma maior 

produção de interferon-gama (IFN-γ), redirecionando respostas Th2 a um fenótipo Th1 ou 

Th0. Prévios estudos demostraram que a resposta imune Th1 contra nematoides 

gastrointestinais está mais relacionada com a sensibilidade dos animais a esses 

endoparasitos (GRENCIS, 2001; FINKELMAN et al., 2004; BRICARELLO et al., 2008), 

enquanto que a resposta Th2 está relacionado com a resistência à infecção por nematoides 

(ZHAO et al., 2003; ZAROS, 2006). Por essa razão, isso justifica nossos resultados, em 

que o gene SLAMF7 apresentou-se com maior nível de expressão nos animais susceptíveis.  

Dentre os genes envolvidos no termo do GO metabolismo dos ácidos araquidônicos, 

o ALOX5 foi o único diferencialmente expresso no teste 4, apresentando uma maior 

expressão nos animais resistentes. Além disso, esse gene também foi diferencialmente 

expresso nos testes 1, 2 e 5. Sua principal função descrita é na síntese de leucotrienos (LT), 

já que faz parte do grupo de enzimas lipoxigenases, responsáveis por catalisar o primeiro 

passo da biossíntese desse hormônio (SAYERS et al., 2003; NELSON; COX, 2014).  

Os LTs são uma das três classe dos eicosanoides, que são derivados do ácido 

araquidônico. Os leucotrienos foram encontrados pela primeira vez em leucócitos e já se 

sabe que eles são poderosos sinalizadores biológicos (NELSON; COX, 2014), participando 

da resposta inflamatória ao promover o recrutamento, a sobrevivência e a ativação dos 

leucócitos. Além disso, estimulam a ativação e quimiotaxia de neutrófilos, estimulam a 

quimiotaxia e motilidade de eosinófilos, aumentama permeabilidade vascular e contração 

da musculatura lisa. De maneira que já se sabe que a IL13 regula positivamente a produção 

de leucotrieno D4 (LTD4) (TIZARD, 2014), e como a IL13 está relacionada com uma 

polarização Th2, justifica o ALOX5 ter sido mais expresso nos animais resistentes. 

O gene mast cell protease 1A-like (LOC101105730) apresentou-se com maior nível 

de expressão nos ovinos resistentes em nosso experimento, com um log2FoldChange de 
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0.84. A função desse gene ainda não é bem definida, necessitando de futuras pesquisas. 

Entretanto, sabe-se que esse gene está associado aos mastócitos (células sentinelas), que 

tem papel fundamental na defesa do hospedeiro, já que por se localizam próximos as 

superfícies corporais dos ovinos, como a pele, vias aéreas e intestinos, atuam de maneira 

rápida no reconhecimento de patógenos (URB; SHEPPARD, 2012; TIZARD, 2014). A 

medida que os MCs encontram os patógenos, alguns estímulos (como a presença da IgE, 

por exemplo) vão fazer com que eles liberam seus grânulos nos tecidos e a partir daí vão 

liberar moléculas que irão causar uma inflamação aguda (TIZARD, 2014). Pelo fato dessas 

células serem essenciais na defesa do hospedeiro contra parasitos, acredita-se que uma 

maior expressão desse gene esteja relacionado a maior resistência dos animais. 

Da mesma maneira que o gene anterior, poucos estudos foram feitos para entender a 

função do butyrophilin-like protein 1 (LOC101111058) durante uma infecção parasitária.  

Entretanto, em estudos realizados com ratos foi visto que o gene da butirofilina (BTLN) 

pertence à superfamília da imunoglobulina (Ig), tem mais expressão no intestino delgado e 

têm semelhança estrutural com os genes da família B7, que codificam reguladores 

positivos e negativos dos linfócitos T (LEBRERO-FERNANDEZ et al., 2016). Esse gene 

foi mais expresso nos animais resistentes no nosso experimento. 

 

 TESTE 5 (Animais infectados versus animais não infectados com efeito fixo 

de alimentação) 

 

Da mesma maneira que no teste 4, esse teste teve como objetivo encontrar os genes 

diferencialmente expressos comparando os animais infectados com os animais não 

infectados, tendo a alimentação como um efeito fixo. Dessa forma, 881 genes foram 

considerados diferencialmente expressos nesse teste (Figura 8).  

Desses 881 genes, 647 genes apresentaram-se com maior nível de expressão nos 

animais infectados e 234 genes apresentaram-se com maior nível de expressão nos animais 

não infectados (controle). O maior número de genes expressos nos animais infectados pelo 

parasito H. contortus pode ser justificado pela atuação ativa do sistema imune e outros 

processos biológicos na defesa do hospedeiro, que é diminuída nos animais controle, já que 

eles não foram infectados experimentalmente.  
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(Continua) 

Figura 8 - Genes diferencialmente expressos nos animais infectados versus animais 

não infectados com efeito fixo de alimentação (Teste 5) com FDR de 5%. 

 
 

Após a identificação dos 881 genes diferencialmente expressos, foi feito o 

enriquecimento funcional para as vias metabólicas. Dos 296 termos encontrados no 

enriquecimento funcional pelo DAVID 6.8, 58 foram significativos (padj. < 0,05) (Tabela 

10). Dentre as vias metabólicas encontradas, as vias de membrana e transmembrana 

apresentaram o maior número de genes que participavam desses termos, com 217 e 214 

genes, respectivamente. Em seguida, dos 881 genes dos ovinos, 184 estavam contidos na 

via de sinalização. Vale ressaltar que esses genes também se encontravam em outras vias, 

de modo que cada gene pode participar de mais de um caminho.  

 

Tabela 10 - Termos significativamente enriquecidos (padj.<0,05) nos animais infectados 

versus animais não infectados com efeito fixo de alimentação (Teste 5). 

Categoria Termos Genes Porcentagem B-H* 

UP_KEYWORDS Signal 184 20,7 8,3E-21 

UP_KEYWORDS Disulfide bond 91 10,3 3,3E-10 

GOTERM_CC_DIRECT Extracellular space 70 7,9 1,3E-9 

GOTERM_BP_DIRECT Immune response 29 3,3 2,8E-7 

KEGG_PATHWAY Staphylococcus aureus infection 18 2,0 6,1E-7 

KEGG_PATHWAY Complement and coagulation cascades 19 2,1 1,0E-6 

GOTERM_CC_DIRECT External side of plasma membrane 25 2,8 2,3E-6 

UP_KEYWORDS Metalloprotease 11 1,2 3,1E-4 

UP_KEYWORDS Protease 26 2,9 4,3E-4 

UP_KEYWORDS Chemotaxis 8 0,9 6,4E-4 

UP_KEYWORDS Glycoprotein 22 2,5 6,4E-4 
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(Continuação) 

Tabela 10 - Termos significativamente enriquecidos (padj.<0,05) nos animais infectados 

versus animais não infectados com efeito fixo de alimentação (Teste 5). 

Categoria Termos Genes Porcentagem B-H* 

KEGG_PATHWAY Phagosome 23 2,6 7,6E-4 

KEGG_PATHWAY Cell cycle 18 2,0 2,1E-3 

KEGG_PATHWAY Leishmaniasis 14 1,6 2,2E-3 

KEGG_PATHWAY Pertussis 14 1,6 2,3E-3 

KEGG_PATHWAY Hematopoietic cell lineage 14 1,6 3,1E-3 

KEGG_PATHWAY Legionellosis 12 1,4 3,6E-3 

KEGG_PATHWAY Cytokine-cytokine receptor interaction 25 2,8 4,0E-3 

INTERPRO C-type lectin-like 16 1,8 4,9E-3 

INTERPRO Immunoglobulin-like domain 39 4,4 5,4E-3 

KEGG_PATHWAY Arachidonic acid metabolism 13 1,5 5,6E-3 

SMART CLECT 15 1,7 6,0E-3 

INTERPRO C-type lectin, conserved site 9 1,0 6,1E-3 

INTERPRO Immunoglobulin-like fold 47 5,3 6,9E-3 

INTERPRO C-type lectin 15 1,7 7,5E-3 

INTERPRO Chemokine interleukin-8-like domain 9 1,0 8,5E-3 

INTERPRO C-type lectin fold 16 1,8 8,5E-3 

INTERPRO CC chemokine, conserved site 6 0,7 1,2E-2 

UP_KEYWORDS Transmembrane 214 24,1 1,2E-2 

KEGG_PATHWAY Cell adhesion molecules (CAMs) 18 2,0 1,3E-2 

UP_KEYWORDS Transmembrane helix 214 24,1 1,3E-2 

UP_KEYWORDS Membrane 217 24,5 1,7E-2 

KEGG_PATHWAY Systemic lupus erythematosus 17 1,9 1,8E-2 

KEGG_PATHWAY Chagas disease (American trypanosomiasis) 14 1,6 1,9E-2 

KEGG_PATHWAY Pancreatic secretion 13 1,5 2,0E-2 

KEGG_PATHWAY Allograft rejection 10 1,1 2,1E-2 

KEGG_PATHWAY Chemokine signaling pathway 18 2,0 2,1E-2 

KEGG_PATHWAY Rheumatoid arthritis 13 1,5 2,1E-2 

KEGG_PATHWAY Progesterone-mediated oocyte maturation 12 1,4 2,2E-2 

KEGG_PATHWAY Renin secretion 10 1,1 2,2E-2 

UP_KEYWORDS Phosphoprotein 18 2,0 2,5E-2 

GOTERM_CC_DIRECT extracellular matrix 12 1,4 2,6E-2 

UP_KEYWORDS Secreted 29 3,3 2,7E-2 

INTERPRO Sushi/SCR/CCP 10 1,1 2,7E-2 

GOTERM_CC_DIRECT cell surfasse 26 2,9 2,8E-2 

UP_KEYWORDS Immunity 9 1,0 2,8E-2 

KEGG_PATHWAY Type I diabetes mellitus 10 1,1 2,9E-2 

UP_KEYWORDS EGF-like domain 13 1,5 3,1E-2 

INTERPRO Chloride channel calcium-activated 4 0,5 3,2E-2 

INTERPRO Calcium-activated chloride channel protein 4 0,5 3,2E-2 

SMART SCY 8 0,9 3,6E-2 

INTERPRO Cyclin, C-terminal domain 6 0,7 4,0E-2 

KEGG_PATHWAY Graft-versus-host disease 9 1,0 4,1E-2 
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(Conclusão) 

Tabela 10 - Termos significativamente enriquecidos (padj.<0,05) nos animais infectados 

versus animais não infectados com efeito fixo de alimentação (Teste 5). 

Categoria Termos Genes Porcentagem B-H* 

SMART SM01332 6 0,7 4,3E-2 

SMART CCP 10 1,1 4,9E-2 

UP_KEYWORDS Cytokine 10 1,1 5,0E-2 

KEGG_PATHWAY Tuberculosis 18 2,0 5,0E-2 

KEGG_PATHWAY T cell receptor signaling pathway 12 1,4 5,0E-2 

*Benjamini; Hochberg (1995). 

 

As vias relacionadas e/ou ligadas diretamente ao sistema imune se destacam. Como 

já foi bastante discutido, a tentativa ou estabelecimento de uma infecção em um 

hospedeiro, envolve vários mecanismos, sendo um dos mais relevantes o modo de 

interação do parasito com o sistema imune e a resposta desse contra o agente invasor 

(COELHO-CASTELO et al., 2009). De modo que a resposta imune inata e a adaptativa se 

completam na defesa de um hospedeiro. 

Como parte fundamental desse sistema, estão as células apresentadoras de antígeno 

(APCs) que reconhecem os padrões moleculares associados à patógenos (PAMPs), por 

meio dos seus receptores de reconhecimento padrão (PPRs). Um dos PPRs mais estudados 

são os do tipo Toll (TLR: Toll like receptor) (COELHO-CASTELO et al., 2009).  

Os TLRs são moléculas de superfície, presentes nas células de defesa dos ovinos 

tanto da imunidade inata (macrófagos e as células dendríticas) (FERRAZ et al., 2011) 

como da imunidade adaptativa (linfócitos T) (LOURES, 2010), responsáveis pelo 

reconhecimento de “corpos estranhos” e na geração de sinais, que por meio de fatores de 

transcrição, como o NFkB e AP-1 por exemplo, ativam genes que levam à produção de 

citocinas ligadas a inflamação (LOURES, 2010; FERRAZ et al., 2011) essenciais para uma 

resposta efetora do hospedeiro.   

Nossos resultados mostraram que os genes TLR-2 e TLR-7 foram 3,5 e 4,7 vezes 

mais expressos nos animais infectados pelo parasito H. contortus, respectivamente. 

Campos et al. (2001) sugerem que grupamentos glicosilfosfatidilinositol (GPI) isolados do 

protozoário Trypanosoma cruzi ativam a produção de IL-12, TNF-α e óxido nítrico (NO) 

por macrófagos de camundongos via TLR-2, mostrando que a ativação do TLR-2 poderia 

iniciar um mecanismo de defesa inata e uma resposta inflamatória durante o processo de 

infecção pelo protozoário. Além disso, Campos et al. (2004), sugerem que a proteína 

MyD88 é indispensável no controle de infecções causada pelo T. cruzi. 
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Pelo fato da resposta imune inata não promover a eliminação total de nematoides 

gastrointestinais, haverá necessidade da participação da resposta imune adaptativa. Nesta 

etapa destacam-se os mecanismos efetores que envolvem linfócitos T CD4+. 

Após o processo de apresentação de antígeno realizado pelas células apresentadoras 

de antígenos (APCs), como macrófagos e células dendríticas, por exemplo, os linfócitos T 

CD4+ podem se diferenciar em células Th1 e Th2 dependendo dos co-estímulos recebidos 

na apresentação antigênica, como as citocinas IL-12 e IL-4, e a partir daí vão auxiliar na 

produção de anticorpos e novas citocinas, que vão atuar na resposta anti-helmíntica 

(LORENZI; BARBOSA-LORENZI; ZANETTE, 2012). Nos nossos animais, a expressão 

do gene CD4 foi 3,6 vezes maior nos animais infectados quando comparado aos animais 

controle. Da mesma maneira, os genes CD27, CD28 e CD274 também foram mais 

expressos nos animais infectados do que nos animais não infectados (controle). 

Entre os genes significativamente afetados pela infecção por H. contortus, as 

citocinas Th2 bem conhecidas, como a IL-10 e IL-13 apresentaram-se com um maior nível 

de expressão nos ovinos infectados do que quando comparado às borregas controles não 

infectadas, sendo 3,6 e 16 vezes mais expressos nos animais infectados, respectivamente. 

O gene IFN-γ, que participa no favorecimento da polarização Th1, também apresentou 

maior expressão nos animais infectados, sendo sua expressão 3 vezes maior do que nos 

animais não infectados.  

Várias quimiocinas e receptores de quimiocinas e citocinas também apresentaram 

maior expressão nos animais que foram infectados experimentalmente do que nos animais 

controle, como é o caso dos genes CCL17, CCL21, CCL22 e CCL26, sendo 30 vezes mais 

expressos nos animais infectados. Essas quimiocinas participam do recrutamento das 

células T reguladoras (ZHU et al., 2016). A transcrição do receptor IL-17 beta (IL17RB) 

foi 8,9 vezes mais expressos em animais infectados do que borregas controles não 

infectados. O IL-2 receptor alpha (IL2RA) e o IL-5 receptor alpha (IL5RA) também foram 

upregulated nos animais infectados. De modo semelhante, o receptor de quimiocina (motif 

CXC) 6 (CXCR6) foi regulado positivamente por causa da infecção. 

O PF4, também conhecido como CXCL4 (quimiocina motif ligante 4), estava 

presente em todas as vias relacionadas às citocinas (Tabela 10). Essa molécula é 

predominantemente produzida por megacariócitos e grânulos α de plaquetas e contribui 

para a coagulação do sangue (KOWALSKA; RAUOVA; PONCZ, 2010). Além disso, o 

PF4 é um regulador negativo na diferenciação da célula TH17 (SHI et al., 2014) e já tem 

sido bem descrito o seu papel patológico na trombocitopenia induzida por heparina (HIT), 
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que gera um decréscimo na contagem de plaquetas durante ou logo após a exposição à 

heparina (BERTINI et al., 2017). Nos nossos animais, esse gene foi mais expresso nos 

ovinos que apresentaram infecção, sendo 3,36 vezes maior do que nos animais controle. 

Essa maior expressão nos animais infectados pode se justificar devido as feridas que o 

parasito Haemonchus causa no abomaso dos ovinos, necessitando de uma coagulação 

sanguínea rápida em resposta aos nematoides. 

O gene CTLA-4 e o ICOS, que são consideradas moléculas de cunho regulador em 

células T parasito-específicas, também foram mais expressos nos animais infectados, com 

valores de expressão 5,1 e 4,3 vezes maiores do que nos animais NI. Esses genes também 

foram diferencialmente expressos no teste 4 quando comparado os animais resistentes e 

susceptíveis, sendo mais expresso nos animais com alta infecção.   

O CTLA-4 é considerado o "líder" dos inibidores de controle imune, uma vez que 

interrompe potencialmente a ativação das células T, tipicamente nos gânglios linfáticos. 

Além de atuar ela mesmo na inibição das células T, essa molécula também está envolvida 

em outros aspectos no sistema imune, como nas células T reguladoras (Tregs), que 

controlam as funções das células T efetoras e, portanto, são atores-chave na manutenção da 

tolerância periférica. Diferentemente das células T efetoras, as Tregs expressam 

constitutivamente CTLA-4, dessa maneira, em modelos animais, a deficiência genética de 

CTLA-4 em Tregs prejudicou suas funções supressoras (BUCHBINDER; DESAI, 2016). 

Os genes SLAM6 e SLAM7 que também foram diferencialmente expressos no teste 4, 

apresentaram maior expressos nos animais que tiveram a infecção (3,1 e 3,5 vezes maior, 

respectivamente). Como já descrito no teste 4, expressão elevada da molécula sinalizadora 

na ativação dos linfócitos (SLAM), tem sido observada em enfermidades onde há uma 

resposta Th1 exacerbada. Normalmente, essa resposta está associada a animais mais 

susceptíveis a infecções por H. contortus.  

Vários genes envolvidos no metabolismo dos ácidos araquidônicos foram mais 

expressos nos animais infectados do que nos animais controles, como o leucotrieno C4 

sintase (LTC4S 4,3 vezes), aroquidonato 12-lipoxigenase (ALOX12 6,2 vezes), 

araquidonato 5-lipoxigenase (ALOX5 5,8 vezes), glutationa peroxidase 2 (GPX2 3,9 

vezes), tromboxano A sintase 1 (TBXAS1 2,8 vezes) e fosfolipase A2 do grupo IVA 

(PLA2G4A 2,5 vezes). Já o gene fosfolipase A2 do grupo IB (PLA2G1B) apresentou maior 

expressão nos animais controles do que nas borregas infectadas. 

Pelo menos 7 genes que participaram da via da cascata de coagulação e complemento 

foram mais expressos nos animais infectados (F3, F5, C3, C7, C9, CFB, CFI) do que nos 
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animais não infectados. Apenas dois genes foram mais expressos nos animais não 

infectados, sendo eles o FGB (3,6 vezes) e o PROC (2,8 vezes).  De acordo com Li et al. 

(2010), a ativação do complemento age como um dos primeiros eventos na resposta imune 

do hospedeiro à infecção por helmintos, desempenhando, assim, um papel importante no 

desenvolvimento da resistência do hospedeiro. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo contribuiu gerando informações que irão auxiliar na melhor 

compreensão sobre os mecanismos moleculares que regulam uma resposta eficiente contra 

os parasitos gastrintestinais. A alimentação não apresentou um efeito significativo no perfil 

de expressão gênica dos animais infectados e não infectados, mostrando que a diferença 

entre a expressão dos genes foi devido à infecção por H. contortus, confirmado pela maior 

quantidade de genes diferencialmente expressos (de 13 a 1123) nesse grupo de animais. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - Genes diferencialmente expressos no teste que se comparava os animais 

infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação restrita com 

critério de seleção FDR de 5% e o log2FoldChange> 1,0. 

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

DUOX2 -3.111640252 3.92E-21  SLC7A11 -1.790507041 2.27E-05 

COL6A5 -2.867275627 4.10E-18  LOC101105359 -1.787879404 1.26E-06 

CLCA1 -2.775436775 2.76E-11  BMX -1.784109627 3.30E-07 

SH2D6 -2.761931179 2.41E-14  JCHAIN -1.769559098 8.26E-08 

LOC101108817 -2.524667195 5.16E-13  CRISP3 -1.745048707 0.000232 

LOC101113215 -2.477854162 1.68E-10  ALOX12 -1.740792723 1.06E-06 

SFTPD -2.473509073 1.27E-10  LOC101111946 -1.740402322 0.0001885 

LOC101108901 -2.468907824 2.71E-12  CHRDL2 -1.74004929 9.87E-05 

IL17RB -2.452114998 1.08E-19  IL13 -1.730362586 0.0002688 

ALOX5AP -2.446509771 3.45E-14  CFTR -1.728842788 3.98E-06 

CELA1 -2.444530919 4.84E-17  SEMA3A -1.723771494 8.48E-05 

CLDN2 -2.420862023 2.41E-08  LOC101106610 -1.713849192 0.0003002 

KRT23 -2.377997523 2.50E-20  ALOX5 -1.703739863 4.52E-06 

SH2D7 -2.364761357 3.24E-13  ST3GAL1 -1.698898619 1.07E-07 

CHAT -2.350321537 1.54E-11  KCNE1 -1.69742721 0.0001375 

ALPL -2.339693311 9.84E-17  SUSD1 -1.692492399 2.01E-06 

TFF3 -2.338606025 6.49E-08  LOC443475 -1.681106249 4.47E-06 

F5 -2.298246934 2.65E-08  LOC101103517 -1.67514151 0.0003766 

LOC101108522 -2.232284204 3.30E-07  LOC101112183 -1.67493989 0.0004501 

C15H11orf53 -2.162684177 4.00E-08  ORAI2 -1.672884529 1.19E-06 

LOC101108638 -2.16107651 1.26E-06  TNFRSF17 -1.658097443 0.0001255 

LOC101113831 -2.152092259 1.68E-10  DLGAP5 -1.649657133 5.23E-07 

DIO2 -2.070463637 1.42E-06  RGS18 -1.643381459 8.77E-05 

FCER2 -2.052736199 1.19E-06  GABRP -1.638384618 0.0006363 

LOC101116002 -2.013475571 2.32E-08  ITLN -1.630113732 0.0007313 

LOC101105315 -2.002947104 8.47E-08  SLC23A1 -1.62871498 2.41E-05 

LRP8 -1.99926473 1.11E-07  F3 -1.613796142 1.69E-10 

CAPN14 -1.967327698 4.03E-06  LOC106990121 -1.604584397 0.0006306 

DUOXA2 -1.951624285 2.08E-05  CCDC129 -1.595703049 0.0005835 

DUOX1 -1.945187289 1.83E-05  CDK1 -1.580169271 3.09E-05 

LOC101107738 -1.918635851 3.19E-05  LOC101116991 -1.578675666 0.0012215 

LOC101115959 -1.899552665 5.51E-10  OSMR -1.56098931 7.93E-08 

POU2F3 -1.892863956 1.36E-05  NOX5 -1.547891005 9.90E-06 

LGALS15 -1.861463731 6.10E-05  C12H1orf186 -1.538567608 0.0004451 

MMP3 -1.838036238 7.90E-05  GCNT1 -1.535082714 9.13E-06 

LIF -1.837660446 3.03E-06  DPEP2 -1.532247569 0.000249 

EREG -1.835722314 6.17E-05  MSMB -1.531194762 2.86E-06 

LRMP -1.830790072 7.75E-08  CLCN2 -1.523144017 1.86E-05 

LOC106990167 -1.797160164 1.33E-08  LOC101106941 -1.520763413 0.0009441 
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Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

MZB1 -1.511676727 0.001882  MASTL -1.390731544 0.0002562 

PBK -1.509841663 1.09E-05  KIF11 -1.387305492 5.45E-06 

GPX2 -1.504494577 8.68E-06  SAMSN1 -1.375038948 1.38E-05 

LOC105609451 -1.499830869 0.002342  MCTP1 -1.375005028 2.44E-05 

NEUROD4 -1.499244929 0.0013786  CAPN13 -1.373293314 2.84E-05 

MGAT3 -1.492785525 0.001859  SHCBP1 -1.372749243 0.0001139 

ADGRE3 -1.490506522 0.0028011  LOC101106728 -1.370372085 0.0001205 

LOC101117184 -1.484882379 0.0015546  IL15RA -1.35916525 1.19E-06 

LOC101107809 -1.483266965 0.0030189  TRIM36 -1.358504601 8.75E-05 

AIF1L -1.480312236 2.44E-05  TOP2A -1.357333818 1.26E-05 

TMEM190 -1.479970237 0.0014824  TNC -1.35444267 0.0011482 

SRSF12 -1.476697946 0.0008743  SGK1 -1.353519961 6.17E-05 

HMMR -1.463921491 1.70E-06  C21H11orf54 -1.35144182 2.41E-10 

LOC101110613 -1.462996111 0.0008203  LOC101115172 -1.350918086 0.0081719 

LOC101117691 -1.459161756 0.0009094  SKA3 -1.350699943 0.001948 

LOC101111409 -1.456054102 0.0003763  RARRES1 -1.350229274 0.0007313 

TMEM211 -1.453603764 0.0034951  LOC101103658 -1.343953572 0.0096043 

ANLN -1.448109826 6.48E-06  FN1 -1.338208628 5.23E-07 

TTK -1.446447427 1.86E-05  PTGR1 -1.331109418 0.000259 

CASC5 -1.445746022 8.13E-05  ARNTL2 -1.330118091 0.0086523 

PDZK1IP1 -1.444901329 0.0003937  PRG4 -1.329606843 0.0087418 

LOC101108071 -1.438976892 0.0019348  LOC101116248 -1.328210092 0.0053055 

HK3 -1.438562031 0.0001612  SMOC2 -1.327787412 6.39E-06 

CHDH -1.438460299 0.0003073  GLI2 -1.326047315 0.0002021 

MUC6 -1.43830628 5.63E-05  IL1RL1 -1.324792265 0.0037393 

LOC101113636 -1.434007892 0.0001618  ADGRF4 -1.321638612 0.0062914 

LOC101102548 -1.43216895 0.002488  GNGT1 -1.318786858 0.0108765 

DERL3 -1.429285034 0.0021638  LOC101108297 -1.317800512 0.0091105 

LOC101102473 -1.426752228 0.0001523  CENPE -1.315158475 0.0002487 

C3 -1.424993432 8.22E-05  LOC101106844 -1.309778733 0.0117759 

GSTA1 -1.424266899 0.0042798  ASPM -1.304586439 2.12E-05 

POSTN -1.415643508 4.77E-08  CD300LF -1.303045054 4.72E-06 

LOC101109111 -1.413566272 0.0037246  CDH2 -1.299466021 0.0063071 

MAP2 -1.412007159 6.49E-08  LOC101108519 -1.298103213 0.0069354 

HMGB3 -1.407641463 0.000274  LOC106991709 -1.297866124 0.005911 

NDC80 -1.403032387 0.0003503  CENPF -1.295925853 2.32E-05 

LOC101107119 -1.402710545 0.0055522  RGS1 -1.293041403 0.0010925 

LOC101114082 -1.398186195 7.67E-06  BTK -1.290002224 0.0003937 

MELK -1.398135823 0.0001648  HES6 -1.283524649 0.0074649 

RGS13 -1.396276134 0.0018361  LOC101108329 -1.28177013 0.0148106 

LOC101117706 -1.394783972 0.0016332  ASGR2 -1.280308603 0.0071864 
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Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

LOC105605927 -1.270056251 0.0111097  ARHGAP11A -1.167698298 0.0012845 

TRPA1 -1.269984987 0.0118026  LOC105613004 -1.164998357 0.0280263 

GNLY -1.268547171 0.0152798  RHOH -1.164692734 0.0045863 

GJB7 -1.263438897 0.0141661  LOC101110922 -1.160516596 0.0304456 

CCNB1 -1.258734422 0.000718  NMU -1.158358119 0.0172636 

LOC105606144 -1.258263385 0.013563  BPIFB1 -1.156343469 0.0126145 

LOC101122747 -1.253380262 0.0177287  ST6GALNAC1 -1.154628913 0.0240802 

PROM2 -1.250364171 0.0061839  TLR2 -1.150064125 0.0089657 

CEP55 -1.246127684 0.0011253  SLC7A10 -1.149622995 0.0311565 

ITIH4 -1.245253843 0.001707  LOC101107996 -1.148859106 0.0349707 

SOCS1 -1.242557964 0.0141661  FCER1A -1.14865409 0.0354553 

SRXN1 -1.240927923 0.0003774  LOC101118024 -1.147948429 0.0302124 

HKDC1 -1.239710754 0.0088987  GCLC -1.144531386 0.0030154 

LOC101105876 -1.239681142 0.0183319  CCL28 -1.143516375 0.032478 

KIF20A -1.237166459 7.41E-05  KCNS3 -1.143491778 0.0265052 

LOC105606131 -1.235342923 0.0112884  LOC101115772 -1.14322846 0.0363095 

IRF4 -1.232269057 0.020285  TMEM150B -1.1403063 0.0371476 

ABCG8 -1.228586252 0.0183238  ABCG4 -1.137161739 0.0357413 

CYSLTR2 -1.228221037 0.0004245  TNFRSF18 -1.135265601 0.0107546 

CENPP -1.222709198 0.0030641  C7 -1.134557464 0.001365 

CENPN -1.219664134 5.58E-05  CD1E -1.134142079 0.0105834 

PTTG1 -1.217029093 6.48E-06  KCNF1 -1.130186392 0.0398383 

ERCC6L -1.206779215 0.0055522  LOC101119773 -1.129821261 0.0297914 

E2F2 -1.20453368 0.000259  LOC105608691 -1.128778787 0.0358811 

DUOXA1 -1.204462498 0.0225351  GCLM -1.127650756 0.0121728 

PIK3CG -1.192803382 0.0031603  SRGN -1.126329705 2.32E-05 

MAPK10 -1.191051401 0.0117247  FAM111B -1.125176838 0.0019348 

COLCA2 -1.189407511 0.0004431  LOC101114089 -1.124897789 0.0376368 

LOC101106291 -1.189261529 0.0280142  CFP -1.122639474 0.0030959 

LOC101113817 -1.188846661 0.0280263  PLA2G4A -1.119042534 5.88E-07 

LOC100101238 -1.188579651 0.0034479  CCNB3 -1.117829756 0.0057838 

LOC101122087 -1.184286047 0.026979  EPPK1 -1.11726889 0.0334985 

SDS -1.181738099 0.0137315  LOC106991842 -1.114678465 0.000249 

CCR10 -1.179246126 0.0225973  ARL11 -1.113382823 0.0275377 

LOC101116862 -1.178664137 0.0013786  CCL22 -1.113209185 0.0435287 

MDFI -1.176958131 0.0135994  LOC101107851 -1.109014963 0.0434925 

RNF223 -1.175078102 0.0004666  LOC105614557 -1.107417833 0.0436489 

LOC101113279 -1.174255372 0.0275377  OIP5 -1.105752936 0.0309868 

LOC105615627 -1.173621501 0.0011383  TXN -1.104101529 0.0014998 

STAP1 -1.173258029 0.0261981  PARPBP -1.102662161 0.025418 

MAP7D2 -1.168846057 0.0301851  LTC4S -1.101708976 0.0282125 
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LOC101123159 -1.10068462 0.0354639  PIK3R5 -1.020891114 0.0065148 

LOC101110185 -1.096166445 0.0469783  MISP -1.020879995 0.0046285 

POU2AF1 -1.094423153 0.0222448  ZBP1 -1.020628418 0.0125592 

UBE2C -1.092259313 0.0013918  EPS8L3 -1.014920745 0.0277162 

LOC101115257 -1.091785796 0.0009285  SLC4A4 -1.014482557 0.0202469 

UGT1A3 -1.089355839 0.0477033  NUSAP1 -1.014473577 0.000718 

ESCO2 -1.088006374 0.0083003  LOC101103227 -1.013739572 0.0109492 

KPNA2 -1.08590233 0.0003002  HILPDA -1.013625779 0.0135571 

DHRS9 -1.085271868 0.0364462  MKI67 -1.012608848 0.0030551 

EXO1 -1.082773684 0.0064167  CCNB2 -1.012361201 0.0023249 

MIS18A -1.078894456 0.0169567  NEB -1.010145176 0.008682 

KIF4A -1.076687426 0.0030557  GPR65 -1.009448839 0.0197084 

LOC105609897 -1.073181627 0.0421244  CD27 -1.009053529 0.0482002 

LOC105604792 -1.070519802 0.0489086  TLR7 -1.006945684 0.0419326 

BUB1B -1.068122011 0.000718  PIK3R6 -1.006876221 0.0484557 

OAS2 -1.067997146 0.0225775  MOGAT1 -1.006283564 0.0478481 

NCAPG -1.067122291 0.001365  SLC28A1 -1.004870187 0.0233084 

PLK4 -1.065810498 0.0006917  LOC105604060 -1.004260443 0.0003677 

LOC101107541 -1.062923627 0.0484054  PROM1 -1.003218099 0.0383413 

MCOLN2 -1.061743131 0.0034859  DIAPH3 -1.003064054 0.0059783 

KIAA0101 -1.060163734 4.07E-05  IGF2BP3 -1.00154952 0.0468606 

GRASP -1.05774464 0.0056278  FANCD2 -1.000549768 0.0012283 

SPC25 -1.057128264 0.0272182  AHNAK2 1.000471148 0.0056977 

IFIT2 -1.053923501 0.0148151  LOC101103595 1.000652396 9.17E-07 

FAM174B -1.045246789 2.10E-07  RPS8 1.013473455 0.003213 

RRM2 -1.044227135 0.0002823  ESRRB 1.015634202 0.0154531 

KIF2C -1.043642598 0.0075368  GHRL 1.018673533 0.0210519 

KNSTRN -1.041046723 0.0021638  GPA33 1.027062891 0.0043402 

APOBEC3Z1 -1.039423704 0.001129  ADAMTS5 1.02897498 0.0343029 

CTLA4 -1.039072686 0.0484557  RPL7A 1.032057148 2.39E-05 

ADAMTS6 -1.038212722 0.0302818  IGFBP6 1.036966538 0.0114734 

ZDHHC21 -1.038186528 0.0466415  SCTR 1.045832351 0.0306474 

LMO4 -1.03689935 1.69E-07  TCTE1 1.051417725 0.0436816 

LOC106991386 -1.036082312 0.0487093  OSR1 1.058931029 0.0238231 

TBXAS1 -1.034558783 0.0053481  CLEC14A 1.061816376 0.0061888 

STIL -1.032087852 0.0116779  GPX3 1.062166608 0.0004233 

MTFR2 -1.02906486 0.01246  LTBP4 1.072669634 0.0007691 

SMC2 -1.028488042 0.000274  RPS20 1.074319709 0.0002765 

COL6A3 -1.023238883 9.65E-06  EDIL3 1.075264334 0.0450068 

AURKA -1.022644929 0.0202468  LOC101107920 1.07721334 4.90E-06 

CACNA1D -1.021981845 0.0416419  CLEC3B 1.078060854 0.0012128 
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CDKL1 1.080532712 0.0191537  ISLR 1.186029408 0.0058827 

PROC 1.085138036 0.0394642  MESP2 1.188946338 0.0280263 

NOV 1.085755526 0.0421244  LMCD1 1.192171524 0.0054795 

LOC101113537 1.086316366 0.0225036  KANK3 1.200501909 0.0037639 

PHYHD1 1.08876196 0.0039073  LOC105614373 1.202147675 0.0229237 

PI16 1.09460606 0.025418  GFPT2 1.202483331 0.0128214 

SMARCD3 1.096842449 0.003467  LOC101115115 1.202737315 0.0052704 

TCEA3 1.097151372 0.0154531  MEDAG 1.204880367 0.0085396 

CES3 1.103270896 0.026935  GSDMB 1.213486873 5.19E-05 

LOC105616325 1.10389585 0.0058827  LOC101112296 1.218023005 0.0046534 

CHRDL1 1.10507832 0.0176925  LOC101115343 1.22165734 0.0228733 

MEIS2 1.108169763 0.0021831  SPOCK1 1.230469422 0.0004233 

TEK 1.111225215 4.07E-05  FBP2 1.238860674 0.0078852 

FBLN2 1.113566718 0.0003748  TNNI3 1.241897762 0.0005936 

KCNC4 1.114882871 0.000718  ALDH1L1 1.243700245 0.0187594 

B3GNT6 1.114905025 0.007007  ECM2 1.253013997 0.0038516 

KCNK2 1.115131558 0.0265123  TNXB 1.257914594 0.0085665 

LOC105613077 1.117209267 0.0183319  NTRK2 1.266613083 0.0129595 

LOC105613844 1.12451649 0.0324059  VSNL1 1.267522611 0.0165401 

FAM184B 1.127327997 0.0275377  DPT 1.271510483 0.0115224 

LOC105615045 1.129027717 0.0325745  BTNL2 1.28046537 0.0150963 

LOC101114622 1.131728634 0.0322144  ASXL3 1.28237256 0.0133455 

LOC101113571 1.136727239 0.0004185  ITGBL1 1.302516931 0.0093349 

AGTR1 1.137626052 0.0358906  LOC101105319 1.303298991 0.0129836 

LOC101104661 1.139357085 0.0024178  ADH1C 1.309908379 0.0125313 

THBS4 1.142646163 0.0034479  SFRP2 1.314667656 0.0118026 

LOC105607019 1.143606285 0.008404  PXMP2 1.326354646 0.0001656 

LOC101110202 1.148104622 0.0101692  SLC27A6 1.337318358 0.0011383 

NCMAP 1.149286761 0.0279346  DLK1 1.345278233 0.0042737 

LARP6 1.150380441 0.0101692  RCAN2 1.348333892 0.0010855 

LOC101104808 1.152249557 0.0343921  PAMR1 1.35947506 0.0018374 

SAMD11 1.153338251 0.000212  CCDC141 1.365366169 0.0004177 

C19H3orf67 1.155008783 0.0152798  LEP 1.391980845 0.0038799 

FAH 1.158879999 0.0096043  LOC101112822 1.404272026 0.0021443 

LOC105603777 1.165767986 0.0318184  MOB3B 1.435874095 1.16E-05 

MGP 1.168031098 0.0053427  PCDH20 1.441325768 0.00185 

BMP3 1.170409064 0.00709  EPB42 1.447526625 0.003691 

C1QL1 1.172133562 0.0196727  LOC101110006 1.468941724 0.0011383 

THRB 1.17756337 0.0010234  LOC101119182 1.473739508 0.0014998 

DUSP26 1.183276159 0.0236307  REEP1 1.497749823 5.68E-05 

B3GALT5 1.185016724 8.30E-05  TSPAN19 1.497935606 6.10E-05 
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Gene Log2FoldChange* 
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Discovery Rate)  

LOC106991634 1.502223084 0.0014021 

CCL21 1.515802987 8.03E-05 

CUBN 1.520226067 0.0010774 

LOC105604198 1.548736382 5.63E-05 

ZBTB16 1.551975238 0.0014824 

ANGPTL3 1.559353023 0.0011752 

GLT1D1 1.609844518 0.0008012 

AGT 1.835924517 1.36E-05 

PGC 1.862866445 5.53E-11 

CA12 1.871850797 4.52E-06 

OGN 1.87974143 6.48E-06 

LOC105609164 1.885830433 1.49E-05 

TTR 1.912072198 9.84E-07 

PNOC 1.918398718 3.17E-05 

ATP6V1G3 2.061454997 5.18E-06 

*log2FoldChange positivo significa que o gene foi mais expresso em animais controle (não 

infectados), enquanto que log2FoldChange negativo significa que o gene foi mais expresso em animais 

infectados. 

 

Apêndice 2 - Genes diferencialmente expressos no teste que se comparava os animais 

infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação ad libitum com 

critério de seleção FDR de 5% e o log2FoldChange> 1,0 

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

CFI -4.246616833 7.56E-30  CFHR5 -2.75355595 2.08E-10 

CLCA1 -3.976827058 4.15E-18  LOC443475 -2.753184268 6.23E-17 

LOC101107738 -3.354506111 9.20E-11  C3 -2.724772851 1.48E-40 

LOC101112206 -3.316536713 3.02E-11  HK3 -2.721630442 1.81E-12 

LOC101118024 -3.249312189 1.78E-18  LOC101108638 -2.7037184 3.35E-06 

C12H1orf186 -3.244913146 1.17E-12  TFF3 -2.697560257 2.74E-06 

MMP1 -3.222019287 2.63E-15  TRIM36 -2.645230875 4.08E-09 

LOC101105315 -3.18966375 2.22E-16  CELA1 -2.639501999 3.36E-16 

LOC101108519 -3.111809076 1.78E-18  GCNT1 -2.60665008 2.49E-17 

DUOX2 -3.10072483 1.78E-18  JCHAIN -2.598957537 1.83E-06 

FCER2 -3.005028318 1.70E-09  LOC101108522 -2.596047837 9.90E-06 

LRMP -2.943038124 3.07E-17  ASGR2 -2.584172431 2.68E-09 

MMP3 -2.934785253 1.76E-08  LYZ -2.583147809 2.37E-09 

DIO2 -2.914841996 1.68E-10  LOC101103238 -2.54075373 2.16E-06 

DUOXA2 -2.880441737 3.60E-08  LOC101107171 -2.527045558 1.41E-12 

CHRDL2 -2.756564996 1.46E-07  LOC101108034 -2.526245213 4.54E-06 
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MZB1 -2.525022291 1.43E-05  POLE2 -2.181075728 1.23E-06 

ALOX12 -2.50634591 1.82E-18  ALPL -2.175394923 2.94E-09 

RGS18 -2.499327722 2.27E-06  CENPP -2.1640069 1.14E-05 

SFTPD -2.492013731 5.51E-09  RARRES1 -2.163964875 1.52E-07 

LOC101108297 -2.452353045 4.16E-05  TMEM71 -2.163856364 2.21E-05 

LOC101117706 -2.431107245 6.07E-06  SUSD1 -2.154560107 1.03E-06 

PIK3R5 -2.390114293 5.74E-12  HELLS -2.151896872 2.83E-09 

CAPN14 -2.362649122 5.33E-05  LOC101119801 -2.142897569 0.0003797 

ALOX5AP -2.360967084 2.33E-06  RCAN1 -2.141904851 2.49E-17 

FCGBP -2.359470233 2.25E-09  ALOX5 -2.133970524 5.25E-07 

FAM111B -2.353160909 1.70E-09  LOC101113215 -2.133804581 4.10E-05 

TNFRSF17 -2.348117216 2.47E-05  LOC101119889 -2.130497973 0.0004913 

LOC101117184 -2.345518926 7.19E-06  B3GALT2 -2.130398543 0.0001637 

LOC101108901 -2.338692507 4.18E-05  LOC105602976 -2.118243714 0.0001811 

MGAT3 -2.336454111 4.44E-05  ST3GAL1 -2.115642724 1.92E-07 

C7 -2.335402923 2.11E-12  CCR10 -2.112465003 0.0004318 

LOC443162 -2.33499886 8.56E-11  CLEC9A -2.110559316 0.0001362 

LOC105607690 -2.321462709 9.74E-08  MELK -2.107800494 8.64E-07 

KIAA0101 -2.310644031 7.99E-11  PRG4 -2.107640938 0.000203 

LOC101111190 -2.302940162 0.0001146  RGS13 -2.102787325 6.16E-05 

LOC101107475 -2.287401068 4.08E-09  FANCD2 -2.091561232 5.86E-08 

LOC101115518 -2.28581716 2.25E-09  LOC101109219 -2.071295569 0.0003335 

TNFRSF18 -2.285278059 1.39E-05  MSLN -2.070209929 1.52E-05 

KCNE1 -2.284966591 1.92E-06  EAF2 -2.067026653 0.0001536 

PIK3CG -2.275255708 4.68E-07  PDZK1IP1 -2.066917123 3.07E-13 

LOC101113831 -2.274030358 3.55E-09  RGS16 -2.064797117 0.0002008 

SOCS3 -2.272963888 3.99E-05  POSTN -2.06221941 3.25E-08 

SLC2A3 -2.271152282 3.16E-21  CD300LF -2.059641338 3.31E-08 

NAIP -2.268941406 4.29E-05  TLR7 -2.05686757 7.66E-05 

LRP8 -2.267288197 8.05E-06  ESCO2 -2.04529872 1.57E-05 

FABP7 -2.259754041 1.33E-06  SLAMF7 -2.043455138 2.29E-05 

LOC101107996 -2.242457706 0.0001054  IRF4 -2.043105186 0.0008448 

RGS1 -2.235336772 1.17E-08  LOC101111409 -2.039524739 0.0001009 

LOC105616741 -2.234866517 0.0001688  POU2F3 -2.039217734 0.0005731 

ITLN -2.231761077 0.0001135  LOC101114082 -2.037536827 7.42E-06 

SRGN -2.231033414 1.04E-10  OLR1 -2.03644809 0.0005013 

BTK -2.222338216 1.56E-06  DLGAP5 -2.028188976 1.53E-06 

CD1E -2.222244253 2.27E-05  SHCBP1 -2.027751692 1.14E-06 

GNLY -2.218517277 9.21E-08  PSPH -2.027034927 2.34E-06 

SAMSN1 -2.18330073 1.35E-05  TNFRSF9 -2.026976944 0.0007135 
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SLC7A11 -2.02595502 0.0001302  ADGRE3 -1.897521219 0.0023848 

CENPK -2.02117561 0.0003335  MYBPH -1.894463188 0.0025071 

CASC5 -2.015772808 1.46E-07  KIF11 -1.892355421 6.04E-09 

LOC101112463 -2.01038156 0.0009677  FAM72A -1.892251863 0.0009207 

LOC101116862 -2.007915743 8.43E-06  MMP12 -1.891981984 0.0014562 

DPEP2 -2.006356983 0.0004772  BANK1 -1.885859201 0.0005908 

IGF2BP3 -2.001797392 0.0003035  LOC105605927 -1.884802912 0.000728 

CDK1 -1.989675528 2.29E-06  TIGIT -1.884462987 0.0002262 

CENPE -1.987773359 6.13E-07  C15H11orf53 -1.879032945 0.0023117 

RRM2 -1.977716126 5.56E-13  IL13RA2 -1.872401633 0.0024891 

LOC101116991 -1.975867981 0.0006759  MMP7 -1.872147544 0.0026838 

MCOLN2 -1.970751672 0.0002659  AURKA -1.87136593 1.05E-05 

DOK3 -1.968734566 0.0005902  IL17RB -1.870717068 0.0016268 

CLEC2D -1.963640374 8.12E-05  FCER1A -1.870017423 0.0020189 

CEP55 -1.961066085 5.25E-06  WDFY4 -1.869795621 0.000479 

OSMR -1.960547667 5.51E-09  PF4 -1.865745612 0.0002046 

TMEM156 -1.959882808 5.75E-06  MCP1 -1.862207819 0.0010438 

LOC101110577 -1.958152456 0.0013381  DUOXA1 -1.855973017 0.0029969 

ADAMDEC1 -1.955313813 4.31E-09  ZBED2 -1.852913389 0.0026063 

PROM1 -1.951343884 6.08E-05  PRKCB -1.849954786 0.0001242 

LOC101116002 -1.951202274 1.98E-05  CARD9 -1.842327612 0.0007595 

UBE2C -1.949072193 2.02E-08  ST6GALNAC1 -1.841926212 0.0026026 

SPC24 -1.945434732 6.62E-06  LOC101120392 -1.836813311 0.0036071 

ITGAX -1.94109343 0.0001853  PBK -1.836304137 6.59E-05 

LOC101104035 -1.938463715 0.0018884  LOC101113636 -1.834434151 5.96E-05 

TCN1 -1.935820137 0.0004215  BCL2A1 -1.832064209 8.12E-05 

IL1RL1 -1.930990132 0.0002356  YIPF7 -1.827489223 0.0038056 

NDC80 -1.925871718 2.95E-06  ADAM12 -1.826102237 0.0006759 

F5 -1.924574577 0.0003246  LOC101123290 -1.824012209 3.37E-05 

BMX -1.921334086 1.80E-05  TREML2 -1.821104373 0.0025974 

NCF2 -1.915905018 0.0004059  ST3GAL4 -1.819723229 0.0002815 

LOC101108817 -1.915020171 0.0021654  LOC101115959 -1.815337248 5.47E-07 

CHDH -1.913582352 0.0001943  LOC100101238 -1.806548747 7.71E-08 

CD4 -1.912901102 0.0012161  C26H8orf4 -1.804276888 1.39E-05 

LOC106990167 -1.909505311 5.01E-05  ITIH4 -1.802337528 0.0001363 

LOC101103658 -1.908733944 0.0023005  PIGR -1.794995086 1.39E-05 

LOC101119973 -1.904050059 0.0013368  CTSS -1.794441457 1.26E-06 

GABRP -1.902616883 0.0023005  SLC15A2 -1.789500311 0.004142 

MIS18BP1 -1.902491807 1.60E-05  ICOS -1.788954359 0.0032434 

PRRX2 -1.89769131 0.0010268  LOC105614177 -1.787582207 0.0009533 
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MARCH1 -1.783991838 8.92E-05  CD3G -1.682120647 4.38E-05 

PLXNC1 -1.780987579 7.95E-05  SKA1 -1.678333184 0.0005939 

LOC101102473 -1.779188882 3.39E-05  LOC101105876 -1.677016223 0.0002539 

CDA -1.777688311 0.0043916  LOC101119832 -1.676846559 6.06E-06 

TRPA1 -1.774407749 0.0002909  AIF1 -1.676693655 1.22E-06 

TLR8 -1.771672694 0.0013716  LOC101107641 -1.672483699 0.001274 

GPR171 -1.7713384 0.000372  GPNMB -1.669214067 7.29E-05 

IRG1 -1.766594344 0.0047146  SLC37A2 -1.668698142 0.0006073 

RHOH -1.761383927 0.0015974  LOC105605445 -1.663086781 0.0004942 

ADAMTS4 -1.761110683 0.0022977  LOC101106542 -1.662897839 0.0051667 

PARPBP -1.759648832 0.0004652  ADGRE1 -1.659314004 0.0096866 

GPR65 -1.758565814 0.0014678  CD53 -1.658674004 7.38E-05 

LOC101103133 -1.757338278 0.0050961  LOC105609451 -1.657500475 0.0096254 

LOC105604528 -1.756636616 0.005616  ICAM3 -1.657082588 6.19E-05 

FCMR -1.749859189 0.0001468  SH2D7 -1.656987351 0.0013484 

ATP6V1B1 -1.748798072 0.0030182  CTLA4 -1.654043151 0.0084058 

SLC28A3 -1.74864119 0.0056802  CENPL -1.652476406 2.98E-05 

LOC101111946 -1.747427676 0.0039636  CFTR -1.65228267 0.0058662 

CLCA4 -1.74208975 0.0058456  CFB -1.649765903 5.45E-08 

PLAU -1.741209508 3.75E-06  CTGF -1.649594378 1.98E-05 

DUSP5 -1.741177607 0.0002063  PLEK -1.644024225 0.0014438 

LOC105607801 -1.739294236 0.0053764  LOC101106806 -1.643713517 0.002511 

LOC101103530 -1.737510436 0.0005169  GJB7 -1.642911497 0.0104686 

PROCR -1.732232125 5.78E-09  LOC105602100 -1.64142946 0.0050669 

TTK -1.732193938 4.41E-05  HILPDA -1.641216194 0.0011183 

SH2D6 -1.73129712 0.0055225  C4BPA -1.639562348 0.0029742 

LOC105606131 -1.727723252 0.0030663  ANLN -1.63620524 0.0001245 

NCAPG -1.718556567 2.44E-05  VAV1 -1.634577482 0.0002884 

EXO1 -1.711697926 0.0004601  TEAD4 -1.629680616 0.0057333 

MMP9 -1.709982827 0.005202  LOC101105560 -1.628494172 0.0011532 

TH -1.708954708 0.0074082  TK1 -1.628459593 0.0016754 

CENPW -1.704121731 8.05E-05  BLK -1.624844236 0.0068407 

LAT2 -1.703536885 2.84E-05  LOC101118515 -1.623980147 0.0078475 

LOC105616659 -1.702052004 0.0076832  NCF4 -1.623209988 0.001656 

CCDC88B -1.698207199 0.0014244  BUB1B -1.622041847 1.53E-06 

MAD2L1 -1.693866855 7.24E-07  PLCB2 -1.619470142 5.44E-05 

LOC101103869 -1.692800364 0.0001219  LGALS15 -1.618812571 0.0104306 

LOC101113780 -1.691785952 0.0081374  CHI3L1 -1.618693592 0.0002211 

CFP -1.686311797 8.48E-09  IL2RA -1.616321445 0.0108441 

EVI2B -1.685417698 5.93E-05  CRTAM -1.615290517 0.0011313 
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TNFSF8 -1.610712989 0.0055729  BUB1 -1.546857344 2.81E-06 

LOC101117691 -1.608298213 0.0004772  SULF1 -1.546845645 0.0061655 

GPR183 -1.60517825 0.0030663  SPTA1 -1.546221098 0.0155321 

P2RY10 -1.600557349 0.0039627  NEIL3 -1.544075063 0.0058886 

HMGB2 -1.597423824 0.0062906  LOC101116157 -1.543725532 0.0066775 

LOC101111014 -1.596626067 0.0083973  SPC25 -1.543252775 0.0039636 

GPX2 -1.595995081 2.12E-07  LOC101117107 -1.543106323 4.71E-05 

GPR18 -1.595784628 0.0072479  LIMD2 -1.54286368 0.0007075 

SRSF12 -1.594431248 0.0081219  LAG3 -1.54183165 0.0100502 

IL1A -1.592870694 0.0072774  LOC101103517 -1.535733791 0.0177595 

TYMS -1.590439056 4.89E-06  ORC1 -1.535440225 0.000421 

LOC105614851 -1.589003733 0.0137158  ADORA3 -1.534878681 0.0039124 

SLC5A1 -1.588509489 0.000332  CORO1A -1.532980889 0.0005169 

BIN2 -1.58672644 0.0009568  LOC105601924 -1.532421345 0.0183557 

LOC101120093 -1.58581145 1.28E-05  SDS -1.532187775 0.0060946 

LCP1 -1.584859965 0.0003692  LOC105613002 -1.530557915 2.32E-05 

LOC101109388 -1.582352275 0.0005902  S1PR4 -1.527986398 0.0127791 

RAD51AP1 -1.582270223 0.0040633  AIF1L -1.527747021 0.0008242 

ERCC6L -1.577242482 0.0009533  KIF2C -1.525783013 0.0002389 

LOC101105810 -1.577223269 0.0007077  LOC443441 -1.523853778 0.0191949 

ARHGAP15 -1.573227296 0.0011123  SIRPB2 -1.523342643 0.0185083 

FYB -1.570228016 3.22E-06  HAVCR2 -1.523214389 0.0087543 

LOC101112891 -1.569680471 0.0005099  GMFG -1.521447036 0.0022533 

LOC101120999 -1.567605648 0.013424  CECR1 -1.519747168 0.0073076 

IGSF6 -1.566962264 0.0029137  TNC -1.519709039 0.0001002 

CENPN -1.566558288 0.0003093  SKA3 -1.519147016 0.0070095 

IL7R -1.563253354 0.0091724  LOC105604171 -1.519138717 0.0193874 

HMMR -1.561149106 0.0002148  MAP4K1 -1.516393809 0.0009588 

CLDN2 -1.559597027 0.015891  ASPM -1.512121243 5.39E-06 

LOC101110341 -1.558730388 0.0021932  KYNU -1.511453408 0.0092537 

MASTL -1.558064783 0.001525  DOCK10 -1.511347498 0.0009624 

GINS1 -1.556943842 7.38E-05  SLC39A8 -1.508669367 0.0008247 

SLC7A10 -1.556561662 0.0149997  MAP7D2 -1.507968938 0.0207273 

GFI1B -1.553391076 0.0159098  HMHA1 -1.507551271 0.0017213 

NCKAP1L -1.551421304 0.000681  LOC101113516 -1.507261337 0.018161 

IFI16 -1.550042456 0.000259  UHRF1 -1.505777548 4.37E-07 

TOP2A -1.549994074 1.85E-06  CCNA2 -1.504857378 5.96E-05 

CENPA -1.549385905 0.0001317  DERL3 -1.503239136 0.0210137 

FCGR3A -1.548855137 7.78E-06  LOC105614569 -1.503069257 0.0096866 

NMU -1.547525078 0.0140817  AGR3 -1.501220578 0.0117934 
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IKZF1 -1.5008903 0.002272  CYTH4 -1.437140219 0.0041409 

ITGB2 -1.500355797 0.0001391  MTHFD1L -1.436334487 0.0083049 

MND1 -1.499860625 0.0017886  CNPY1 -1.434815299 0.0263289 

TAGAP -1.499460386 0.010048  SLAMF6 -1.430914524 0.0221627 

OVAR-DRB1 -1.498202365 0.0099393  CYBB -1.430389648 0.0020789 

BIRC5 -1.494434938 2.01E-05  LY86 -1.42730857 0.0244517 

PRKCQ -1.492783458 0.0038015  WAS -1.426646906 0.0035584 

CCNB2 -1.492246953 0.0001368  DEPDC1B -1.425546485 0.0087376 

SLA -1.489566735 0.0030931  SAMHD1 -1.425365981 0.0004396 

F3 -1.489476109 0.0004599  IL21R -1.424446215 0.0219428 

LOC101106844 -1.488300872 0.0213418  LOC101103227 -1.423004414 0.006499 

LOC654331 -1.487733059 0.0224251  TRIB3 -1.422882594 0.0146066 

PLA2R1 -1.48667787 0.0094113  CERKL -1.422578604 0.0139871 

GEN1 -1.486399401 1.75E-05  LOC101113211 -1.42070255 0.0118087 

LRR1 -1.485292931 0.0003704  RNF122 -1.42018411 0.0098398 

FLI1 -1.479046306 0.0001302  MAP2 -1.418934736 0.0004137 

COL8A1 -1.478497777 0.0015442  SLC9A5 -1.418738619 0.019295 

DCSTAMP -1.477990797 0.0238189  PTPRC -1.418260242 0.001074 

LOC101114718 -1.475995908 0.0156068  PRR11 -1.416880081 0.0061838 

CD300E -1.474250857 0.0195965  RINL -1.416090138 0.005616 

FN1 -1.468791781 7.37E-06  TRAF3IP3 -1.415253582 0.0019336 

IRF8 -1.467362643 0.0017562  LOC105616150 -1.413631754 0.0234915 

LOC101122689 -1.46727305 0.001193  PTTG1 -1.413479872 0.0008253 

CDC6 -1.467148441 0.0008253  SASH3 -1.412938454 0.0052277 

FBXO5 -1.46557101 0.000479  ARHGAP25 -1.412510439 0.0048655 

BRIP1 -1.46461725 0.0021168  ATP6V0D2 -1.412459853 0.0257156 

DAPP1 -1.463717146 0.0020305  LOC101117129 -1.411816081 0.01607 

LOC106992022 -1.462283391 0.0136881  LOC106990937 -1.411292466 0.0302359 

CCL28 -1.456877119 0.0263678  P2RY13 -1.410752002 0.0160133 

LOC106990865 -1.456609563 0.0166191  TMC5 -1.410133485 0.0255999 

RECQL4 -1.455804268 0.0002787  MGST1 -1.408028219 1.98E-05 

TMEM190 -1.454107407 0.0088097  CD27 -1.405133615 0.0268393 

LOC101105359 -1.453713924 0.0246451  TESPA1 -1.403584159 0.0059376 

DHRS9 -1.452084046 0.0078939  ECT2 -1.402584487 0.0003466 

SLC2A6 -1.449921849 0.0092951  LOC101110974 -1.402004087 0.0091858 

LOC101119572 -1.445535108 0.0087376  FGL2 -1.399780627 0.000248 

SELPLG -1.444138215 0.0044316  LOC101119153 -1.39780125 0.0328086 

ARL4C -1.443711431 0.0091611  RND3 -1.396769924 0.0013508 

TFEC -1.443282739 0.0115707  SPN -1.396572414 0.0039041 

DEPDC1 -1.442789644 0.0014417  EVI2A -1.395937795 0.0177607 

LCP2 -1.437965875 0.0005228  ASRGL1 -1.395911276 0.0002063 
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LOC101102142 -1.395785857 0.005197  KPNA2 -1.358538014 1.08E-06 

VPREB3 -1.395679759 0.0129024  ARHGAP30 -1.358350108 0.0023967 

FAM78A -1.395094155 0.0157109  CD83 -1.357316764 0.0133189 

PCNA -1.394319345 1.89E-06  TXN -1.356770613 0.0008615 

LOC101120001 -1.394191627 0.0256982  VCAN -1.356550962 2.13E-06 

CHAT -1.393392547 0.0351095  LOC105610135 -1.355923902 0.0410708 

LMNB1 -1.39337021 5.86E-08  LY96 -1.355602659 0.0010572 

KNTC1 -1.38426238 8.89E-05  ARHGAP11A -1.355433429 7.39E-05 

LOC101120815 -1.383636553 0.001996  CCDC129 -1.355340711 0.0348381 

ARL11 -1.383276147 0.0317811  NCF1 -1.353460365 0.0085212 

CD86 -1.382443405 0.0181374  CD84 -1.352897489 0.0054933 

LST1 -1.381771989 0.0188842  P2RY8 -1.348803848 0.0386941 

KIF20A -1.381724357 0.0001362  LOC101114852 -1.348488682 0.0421447 

PFKFB3 -1.380591988 0.0063784  GZMK -1.348156468 0.0421435 

KIF18A -1.379877335 0.0040925  MXRA5 -1.348014967 4.02E-06 

MUC6 -1.37975339 0.0130348  LOC101106728 -1.346860791 0.0029137 

DNAH11 -1.37892673 0.0325866  MDFI -1.346090439 0.019327 

MANF -1.378032753 3.56E-08  CKAP2L -1.3456059 0.000564 

NAPSA -1.377584073 0.0282048  GIMAP2 -1.345178516 0.0338844 

RELT -1.376029532 0.0065412  LOC101102973 -1.345088994 0.0268093 

LOC101113279 -1.375929236 0.017754  LOC101102413 -1.34503217 0.0428722 

SH2D2A -1.375033706 0.0104643  HCLS1 -1.344206267 0.0024321 

LOC101123029 -1.374228455 0.0321453  FGD3 -1.344137417 0.0037698 

LOC101109747 -1.372877135 0.0001169  EREG -1.343424946 0.0312348 

KIFC1 -1.371669223 2.51E-06  LOC105615131 -1.342489449 0.008027 

CYTIP -1.371503396 0.0005976  KCNAB2 -1.340749892 0.0036147 

RAB44 -1.36946275 0.0328485  GGCT -1.340018697 0.0102113 

BPIFB1 -1.369061948 0.0219213  CD28 -1.338328913 0.0367404 

BLM -1.367942021 0.000538  LOC101117013 -1.337800661 0.0181981 

FCGR2B -1.366527689 0.0057626  POU2AF1 -1.335012723 0.0442197 

COL6A5 -1.365585339 0.039604  KIF4A -1.333926773 0.0002863 

CXCL8 -1.365435492 0.0393812  LOC101106730 -1.333016098 0.0107525 

GPR34 -1.363938542 0.0060946  RGS14 -1.332758361 0.0001688 

LOC105605187 -1.361693249 0.0129191  SERPINE3 -1.332727026 0.0426697 

ADCY7 -1.361660075 0.0019629  CCNB3 -1.332406494 0.0021228 

HIVEP3 -1.361476629 0.0312348  NRG1 -1.331624947 0.0002688 

LOC105611978 -1.360055802 0.0156882  CCNB1 -1.331573636 0.0011183 

MCTP1 -1.35957874 0.0008387  CXHXorf21 -1.330316042 0.0290222 

SPP1 -1.359459655 0.0182294  JAML -1.329819752 0.0002048 

LOC101122319 -1.359200558 0.009982  RAD51 -1.329396372 9.55E-05 

XDH -1.359119274 0.0407754  TNFAIP6 -1.327043333 0.0166303 
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CXCL13 -1.327024733 0.0342909  LOC105615627 -1.288107011 0.0060609 

LOC101113965 -1.326961904 0.034671  KCNA3 -1.288025779 0.0127844 

FOSL1 -1.326912259 0.0435685  THEMIS2 -1.285131034 0.0061541 

C9 -1.325316509 0.0462464  MEGF6 -1.284731546 0.0105653 

CTPS1 -1.323977028 0.0011123  TYROBP -1.284627167 0.001165 

TNIP3 -1.323585184 0.0476497  PRR16 -1.284066423 0.0247309 

OIP5 -1.322259909 0.0198668  NLRP3 -1.283812753 0.0394359 

C25H10orf128 -1.321744903 0.0276723  STAP1 -1.283031196 0.0349206 

LOC101104288 -1.320977919 0.0268393  CENPF -1.281584118 2.21E-05 

IL7 -1.320641431 0.0001265  AQP5 -1.281466672 0.0364332 

IL2RG -1.31949993 0.0041185  GLIPR1 -1.27934767 0.0206412 

SMC2 -1.319302894 1.48E-05  LOC101107420 -1.2782977 0.0395372 

CCDC34 -1.317716835 0.0008387  DOCK2 -1.277315775 0.0091858 

GPR174 -1.317546188 0.0133189  CCR4 -1.277228568 0.0258364 

ST6GAL1 -1.317532501 0.0246714  C1RL -1.276793175 0.0042985 

DUOX1 -1.317380709 0.0453926  BIRC3 -1.275778322 0.0011134 

NT5C -1.316789968 0.0046542  LTC4S -1.2749411 0.035626 

BATF -1.31669765 0.0433664  PSTPIP1 -1.272702673 0.0003466 

LOC101108797 -1.314243638 0.0323723  IGF1 -1.27092494 0.0053336 

ADAMTS14 -1.31397708 0.0120558  PRDM1 -1.270560728 0.0089815 

IL13 -1.31242639 0.0484528  MFSD2A -1.269880687 0.0010209 

LOC105609512 -1.31174944 5.12E-07  ACSL4 -1.26945176 1.17E-08 

TRPV2 -1.311357746 0.0024638  CLEC7A -1.268862881 0.0051176 

RASGRP2 -1.310799083 0.0166303  DDIAS -1.267469515 0.0044594 

RFC3 -1.310703521 0.0001418  LOC101105208 -1.265158649 0.0177912 

LOC101112639 -1.308875266 0.0346808  CP -1.264859227 0.0407754 

ZWILCH -1.308789521 4.18E-05  KITLG -1.263412432 0.0009363 

KCNN3 -1.307813575 0.0134879  LOC105608771 -1.26316792 0.0263042 

LRRC25 -1.307802531 0.0176828  LAT -1.260825001 0.0089198 

CLEC4A -1.306323898 0.0136175  LOC101116099 -1.25920017 0.0016569 

LOC105612852 -1.304507444 0.004538  TEX30 -1.257541423 0.0080477 

C1H1orf54 -1.301713484 0.001485  TLR2 -1.256524707 0.0255634 

CDK5R1 -1.3016223 0.0323895  IL6R -1.256498507 0.0033954 

CCR6 -1.299244485 0.0357827  PTPN22 -1.255005654 0.0052984 

E2F2 -1.297598426 1.98E-05  PHTF2 -1.254814122 0.0042895 

MAFB -1.297242656 0.000332  ABCA6 -1.2529511 0.0019629 

C7H15orf48 -1.295172831 0.0016269  NR4A3 -1.249895723 0.0485978 

IL2RB -1.294513934 0.0066829  DNAJC22 -1.248396667 0.048745 

PDE4B -1.290659004 0.0051574  LOC101102548 -1.248230944 0.040047 

LOC101109746 -1.28951319 0.0002157  IL15RA -1.246453053 0.0087278 
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CCL22 -1.241816796 0.0481398  TM6SF1 -1.196415535 0.01579 

ITGA4 -1.240839176 0.0404789  MYBPC2 -1.195691362 0.0421447 

GPR82 -1.239909246 0.0221627  CXCL11 -1.195346133 0.0362013 

APITD1 -1.239141389 0.0072377  EPSTI1 -1.1939933 0.0253867 

MKI67 -1.236216584 0.0003665  LOC101109907 -1.193863741 0.005939 

PARVB -1.236028934 0.0388373  DNAJC9 -1.192726446 2.32E-05 

PARVG -1.235008306 0.0174716  KIF23 -1.191090024 8.14E-05 

SLAMF1 -1.234354681 0.0497423  BATF3 -1.18950863 0.0169302 

SGOL1 -1.233728472 0.0210137  MS4A7 -1.189462229 0.0236333 

SLC43A3 -1.233675895 0.000134  SH3KBP1 -1.187729401 0.0030788 

ARHGAP4 -1.233482592 0.0120904  LOC101119895 -1.186265316 0.0385841 

LDHA -1.230503871 2.29E-06  LOC105601843 -1.185418224 5.14E-06 

RDM1 -1.229940827 0.0171851  FLT3 -1.184909705 0.0496245 

TFRC -1.2283381 1.52E-07  SRPX2 -1.183760803 0.0049043 

MYO1F -1.228232343 0.0041185  GAS2L3 -1.183164342 0.013473 

ZNF829 -1.227762066 0.01335  LOC105612575 -1.181790598 0.0097931 

LPXN -1.227683607 0.0144537  LOC101116441 -1.180851541 0.0139012 

SNX20 -1.225697193 0.0206935  GCNT3 -1.18068537 0.0019282 

LOC101117971 -1.224755453 0.0092294  TBXAS1 -1.180165013 0.0038015 

AURKB -1.222989291 0.0007714  ITGAM -1.178971775 0.0383733 

CCNE2 -1.222011472 0.0034129  CPXM2 -1.17879 0.0037736 

DLL1 -1.22047071 0.0307345  PNP -1.176924588 0.0001223 

CENPH -1.220309038 0.0177607  KCNS3 -1.176192144 0.0425887 

LOC101110545 -1.217197818 0.020336  RASL11A -1.174939073 0.0058025 

DSEL -1.217055155 2.47E-05  ORAI2 -1.174630231 0.0018163 

PMCH -1.21620121 0.0399528  SPI1 -1.17372835 0.0061232 

SUSD3 -1.21559983 0.005157  HMOX1 -1.173441413 0.0061943 

CD69 -1.214415683 0.0258505  MEF2C -1.172887462 0.0208915 

LOC101101888 -1.214204205 0.0087376  BRCA1 -1.171585979 0.0016752 

LOC101123578 -1.214072322 0.0076409  MRC1 -1.170354813 0.0056573 

FCHO1 -1.211079225 0.0239948  SERPINE2 -1.169688965 0.0009977 

LOC101116896 -1.210972435 0.0060031  DNA2 -1.1683771 0.0061187 

LOC101112563 -1.210430678 0.0036587  TICRR -1.167684071 0.0118438 

PLA2G7 -1.20724014 0.0093536  METTL18 -1.167477125 0.0108845 

CDKN3 -1.206393322 0.011537  TNFSF13B -1.166473167 0.0369552 

CCNE1 -1.204539299 0.0038173  LOC101103178 -1.165778685 0.0001922 

PIK3R6 -1.202293985 0.0248009  SLC35B4 -1.163558042 0.015094 

MILR1 -1.201925194 0.0178828  ITGB7 -1.160828935 0.0051596 

PLAC8 -1.200064358 0.0178449  NUSAP1 -1.159175682 0.0008387 

CXCR4 -1.199640884 0.0139704  CPT1C -1.158984843 0.0184244 

CDC20 -1.198113196 0.0026171  MIS12 -1.153554352 0.0007268 
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P2RX5 -1.151728262 0.0354508  IFNGR1 -1.120017368 5.37E-05 

NCAPG2 -1.150623389 0.003397  NDUFAF5 -1.117616256 0.0033954 

C1QTNF6 -1.15047214 0.0232947  CFH -1.115672755 0.0090707 

TNFAIP8L2 -1.149821528 0.0266835  RNF150 -1.11378699 0.0343765 

ITGB6 -1.14938549 0.0026917  ASPN -1.113017257 0.0217496 

HMGN5 -1.149343488 0.0234804  TGFBI -1.112876037 4.62E-06 

NPM3 -1.147794311 0.0013636  LOC101106431 -1.111002564 0.0241142 

PGAM1 -1.147706218 0.0002077  CNN2 -1.110782653 0.0090222 

PLK4 -1.147676532 0.0023818  LOC105613374 -1.108643906 0.0103763 

BORA -1.145932044 0.0041585  LOC101110848 -1.108134052 0.0171504 

PMAIP1 -1.145842516 0.0029969  LOC105605879 -1.107366742 0.0208107 

E2F7 -1.142723058 0.0301373  MYB -1.10718393 0.0161397 

RELL1 -1.141843784 5.55E-06  MCM6 -1.106886352 3.08E-06 

PSMA3 -1.141826927 0.000283  HACD2 -1.106682461 0.000112 

ODF2L -1.141591255 0.0149237  AOC1 -1.105874007 0.0453926 

NLRP1 -1.141410459 0.0418325  SEPT1 -1.105697571 0.0335365 

STAT4 -1.140560618 0.0217004  E2F8 -1.104153956 0.0143031 

GRAP -1.139716965 0.01809  TNFRSF12A -1.103639048 0.0119424 

DBF4 -1.139274495 0.0098286  IL16 -1.103440794 0.0206589 

NFIL3 -1.139198918 0.0003494  CCDC84 -1.102247031 0.0150552 

ATP1B3 -1.139143118 0.0007437  AP1S3 -1.101625328 0.0003252 

LOC101107036 -1.137706678 0.0102907  PSMA1 -1.100997337 9.71E-05 

RGS10 -1.137502138 0.0037349  LOC105608734 -1.100957687 0.0372205 

CYSLTR2 -1.136732164 0.0185077  CD247 -1.100222828 0.0416543 

MRPL33 -1.135778258 0.0077029  NCR3 -1.099422136 0.0396434 

LOC105608013 -1.135704749 0.0218665  LTB -1.09903727 0.0423859 

PPIL3 -1.134129493 0.0005169  RASA3 -1.097978949 0.011265 

EEF1E1 -1.133283934 0.0001169  CENPT -1.097841902 0.0287965 

LOC101119648 -1.133112082 0.00146  RCSD1 -1.09705633 0.0146454 

HSP90B1 -1.132814624 1.01E-05  FAM49A -1.096877278 0.0122067 

CD200 -1.132393774 0.0277547  FAS -1.095546483 0.0082182 

SLC25A24 -1.131428625 0.0015582  LIN9 -1.094066119 0.0113173 

PROS1 -1.129538506 0.0068057  LOC101120804 -1.093852767 0.0247261 

MS4A8 -1.127780548 0.0308409  TPSB2 -1.092738822 0.0347836 

NABP1 -1.127280291 0.0019222  F2RL2 -1.092600782 0.0061444 

LOC105614340 -1.124525045 0.034671  CLIC2 -1.091169141 0.005059 

SMC4 -1.123716818 0.0008253  CEP72 -1.08911411 0.0182415 

FMNL1 -1.123192498 0.0255587  PIM2 -1.089034061 0.0315091 

LOC101123625 -1.122636773 0.0403728  LOC105611472 -1.088096851 0.0387658 

LOC101107359 -1.120400871 0.0090795  RGS2 -1.087094115 7.40E-05 

CDC25C -1.120063701 0.0287288  DOK2 -1.086726634 0.0066728 
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NLRC5 -1.086196716 0.0164718  LPAR6 -1.037833646 0.0169304 

C21H11orf54 -1.082657384 0.005616  PLAGL1 -1.034619272 0.0170921 

LOC101107504 -1.081466586 0.0217496  GJA1 -1.033882996 0.0019898 

WDHD1 -1.077775323 0.0007628  HS3ST1 -1.033775609 0.0206796 

NFE2L3 -1.076870265 6.62E-05  COL12A1 -1.033280935 0.0001392 

B4GALNT1 -1.075647339 0.0417276  CCDC69 -1.032520169 0.0149881 

CAPZA1 -1.075161713 0.0025974  KIF22 -1.029538362 0.0092853 

LOC106991442 -1.072144271 0.0126027  FAM83D -1.029168392 0.0087376 

CACYBP -1.068150411 0.0002336  CEP78 -1.028675001 0.0014417 

LMO4 -1.06736948 0.0007437  LOC101123419 -1.028206953 0.0114845 

SPAG5 -1.067304887 0.0004396  POLQ -1.02639803 0.0252744 

VRK1 -1.066265013 0.0013792  RASAL3 -1.025943419 0.023969 

MTFR2 -1.065609654 0.0159868  MCM4 -1.025648695 2.16E-05 

LAPTM5 -1.064661907 0.0085938  ZNF135 -1.024234004 0.0085043 

DNAJB11 -1.064570452 3.27E-05  EGLN3 -1.023447124 0.0053489 

TAF13 -1.063127438 0.0066794  CREM -1.022998268 0.0136814 

SRP19 -1.062823324 0.0008112  TPX2 -1.020981046 0.0012683 

XRCC2 -1.06228973 0.0123202  LOC105611847 -1.020355425 0.0001969 

KIF18B -1.059789278 0.0104102  RCN2 -1.019874859 0.0001174 

PRC1 -1.058756512 0.0088531  ABRACL -1.019843258 0.0004438 

TRPM2 -1.058051918 0.0474437  IL10RA -1.019823138 0.0417276 

KIF20B -1.056859465 0.0091037  GCLM -1.019519442 0.0212156 

CDCA2 -1.055323574 0.0447572  NRROS -1.017620733 0.0450054 

GGH -1.05143438 0.0047146  PRIM1 -1.017330831 0.001682 

LOC105609861 -1.051367759 0.0312676  GLS -1.016563069 0.0241142 

TXNDC9 -1.050049087 0.005394  PARP3 -1.016434058 0.0266143 

WDR12 -1.049238811 5.98E-05  LOC101122788 -1.016429231 0.0236591 

SNX22 -1.048960661 0.0081374  PLBD1 -1.016415044 0.0257106 

RIPK3 -1.048948423 0.0038361  ORC6 -1.013591126 0.0390806 

TMEM45A -1.048794165 0.0221956  DUT -1.012882785 0.0085085 

DTL -1.044474748 0.0123859  C24H16orf54 -1.011982537 0.0482667 

SERPINF2 -1.044226778 0.0234552  RDH10 -1.011352861 0.0052277 

C16H5orf28 -1.04274146 0.0010059  TRIP13 -1.010789907 0.0173795 

LOC105611345 -1.042311243 0.034671  CCL19 -1.00971426 0.0086161 

CENPM -1.042237155 0.0478345  AOAH -1.005434526 0.0160938 

LOC101105465 -1.041870213 0.019546  LOC101104342 -1.004833682 0.0077024 

LTBP1 -1.041727396 0.0009966  MAP3K12 -1.004317572 0.0287965 

WDR89 -1.040416318 0.0040732  ARPC5L -1.002691533 3.37E-06 

AGR2 -1.04025423 0.0098372  PTGS2 -1.00239483 0.0396368 

KIF14 -1.040098413 0.0200447  LOC101118514 -1.001814274 0.0366571 

CXCL14 -1.039097348 0.0090741  GPR180 -1.000973551 0.00591 
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GGT5 -1.000802536 0.0004161  VAT1 1.068562944 7.93E-07 

AIM1L 1.001999556 0.0068057  EML5 1.069364451 0.0009668 

TAF3 1.005339293 0.0032434  CAMSAP3 1.0695244 1.92E-06 

UBL7 1.005743688 0.0001216  IRX3 1.069773541 0.0008646 

MANBA 1.008881771 0.0002048  RAB17 1.071746128 0.0088691 

SEPP1 1.012141435 5.55E-06  OGN 1.072382146 0.0169323 

SEMA4F 1.014287057 0.0057552  RASSF10 1.075511045 0.0102494 

PIRT 1.01533764 0.0008247  FOXP4 1.076048781 1.12E-06 

LOC101121750 1.017432053 0.0095662  RPH3AL 1.078607959 0.0004624 

CCKBR 1.018971105 0.0006193  RIMS4 1.079832652 0.0223449 

RAMP1 1.020292258 0.0146466  LOC101106641 1.079900678 0.002514 

FBXW4 1.022166111 0.0087347  SHROOM2 1.080376915 0.0018161 

LYRM9 1.023643723 0.0020276  LOC101117785 1.08227805 0.0142905 

RAPGEFL1 1.026633096 0.0001151  FOXO3 1.082566063 0.0017213 

NFIC 1.026979347 0.0080212  PDK2 1.084374274 0.0011123 

TMEM8B 1.030455328 0.0348547  PRDM16 1.087329514 0.0002389 

LOC101109342 1.031589951 0.0119764  THRA 1.08937202 3.37E-05 

SYT5 1.033305897 0.0081374  THRB 1.089488357 0.017232 

CNNM2 1.034932664 0.0277737  GRB7 1.090137552 1.56E-05 

CPE 1.036838579 2.34E-05  LOC105616325 1.091116234 0.0328681 

GSDMB 1.038861796 0.0123196  SNX30 1.092855474 1.98E-05 

LOC106991092 1.039642899 0.0196888  LOC105610102 1.09289455 0.0118087 

ZNF641 1.040325888 0.0097145  LOC101122545 1.093344202 0.001348 

RRAD 1.04041283 0.0258705  PER3 1.09455665 0.0011133 

ZNF438 1.041541717 0.0027926  NKAIN1 1.096213204 0.0084611 

CACNB1 1.042302709 0.0154812  TNNI3 1.096899857 0.0051291 

RORC 1.045024685 1.27E-06  LRRC29 1.099067681 0.0193039 

PPP1R3B 1.046525017 4.37E-07  MAT1A 1.09962057 0.0350521 

PALM 1.046695881 0.0324643  LOC105606457 1.099806186 0.0108845 

SPATA2L 1.047370609 0.0420899  GAMT 1.101041638 2.51E-06 

HDAC11 1.047517168 0.0152735  TRIM44 1.101283166 0.0166333 

ADCK3 1.048793225 3.00E-08  RNASE12 1.103135272 0.0473305 

MBOAT4 1.056197119 0.0001957  CCDC92 1.103139761 0.0077669 

MTURN 1.056943325 2.83E-05  HYKK 1.104422995 0.0260249 

MLPH 1.056999697 8.18E-07  TEX15 1.106743314 0.0089017 

SAMD11 1.058765518 0.0015164  SLC43A1 1.107900957 5.04E-06 

FZD7 1.062785952 0.0329673  C12H1orf116 1.109110665 8.18E-07 

C15H11orf49 1.062971555 0.0013368  HSD11B2 1.110026123 0.0221243 

NEUROD1 1.06332953 0.0223914  TXNIP 1.112234513 2.03E-05 

NCKIPSD 1.063375387 0.0001751  DYNC1I1 1.112484738 0.0143955 

SEMA3G 1.06796639 0.0319408  SLC26A9 1.112789656 3.48E-05 
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Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

LOC105611786 1.11364855 0.0125396  SNAP91 1.208823005 0.0489906 

HPCAL1 1.114219419 0.000134  SMPDL3B 1.208831656 0.0195413 

ALPK1 1.114578063 0.0004235  KANK1 1.210568064 1.58E-08 

RNF157 1.117177321 5.70E-05  GPR119 1.213564536 0.0074687 

ITPRIPL2 1.124503316 0.012239  LOC106991412 1.21592936 0.0097561 

HCN2 1.13013895 0.0106546  HS3ST6 1.218069618 0.0456345 

DIRAS3 1.132810192 0.0001169  CCKAR 1.221488754 0.0474437 

GLP1R 1.133410887 0.002663  HSPB1 1.221595673 4.54E-06 

RREB1 1.135696909 0.000728  LOC443320 1.226741725 0.000206 

TEX35 1.135726512 0.0148076  DSCAML1 1.226848426 0.0035344 

ESYT3 1.138286846 0.0005052  CTNND2 1.227000524 0.0058724 

LOC105606766 1.138691207 0.0012022  PGAM2 1.227646215 0.045667 

LOC105613077 1.141035256 0.0002091  ZNF385C 1.22828923 0.0053326 

CDKL1 1.143773633 0.0168816  ZNF395 1.23014342 0.0005984 

ACE 1.143867448 0.0006952  SULT1B1 1.233562137 1.12E-05 

SCTR 1.148001249 0.0048934  ZC3H6 1.237955808 0.0009356 

HNF1B 1.149125582 0.0004368  CASKIN2 1.242375853 1.88E-06 

PEG3 1.152349941 0.0023848  PAQR7 1.244712599 0.0017031 

LOC101116298 1.155047193 0.0013524  FRMD5 1.24690757 0.0210286 

KCNK15 1.16595229 0.0070223  MAPK8IP2 1.247148808 0.0085286 

LOC106991057 1.169524517 0.019521  ANKRD6 1.247779542 1.53E-06 

CAMK2B 1.170420384 0.0292369  BMPR1B 1.252089241 0.0063099 

LOC101101878 1.172739306 0.0377546  LOC106992033 1.253291761 0.0155318 

GKN1 1.174024749 0.001165  ERBB2 1.254424282 4.61E-06 

NUPR1 1.178576096 2.59E-06  NELL2 1.255116806 0.0249868 

LOC106991777 1.179200088 0.0421008  ETV5 1.258591182 5.44E-05 

FAM222B 1.180147059 1.00E-06  RBPMS2 1.261570258 0.0056111 

ABHD1 1.182686515 0.0052277  NDRG4 1.264287509 0.0097071 

KCNJ15 1.183405602 0.0001811  FUOM 1.268335147 0.0008112 

ME3 1.183575765 0.0021168  TLE6 1.270576727 0.0179623 

FAM198A 1.185138587 0.0121453  LAMC3 1.271367313 0.0396934 

ZC3H3 1.185238724 0.0001611  LOC105611487 1.274557825 0.0393812 

TGFB2 1.185840696 0.0028562  PLA1A 1.27589397 0.0479067 

PLEKHM3 1.187308918 0.0421447  GPR179 1.276101401 0.017078 

CACNA1A 1.187839744 0.0074823  GRID2IP 1.277152854 0.0114021 

WIPF3 1.188861095 7.50E-05  PLIN5 1.278545491 0.0047145 

SLC27A1 1.196496337 0.0042968  SEC16B 1.27927404 4.89E-06 

DHRS12 1.199224592 0.0012087  ETV1 1.28023606 2.24E-05 

FOXRED2 1.199830905 0.0016998  DTNB 1.280236766 1.57E-05 

MAMLD1 1.204535517 0.0001169  CACFD1 1.282339637 0.0001089 

PTPRU 1.204873818 0.0048165  SMARCD3 1.288990182 0.0001495 
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(Continuação) 

Apêndice 2 - Genes diferencialmente expressos no teste que se comparava os animais 

infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação ad libitum com 

critério de seleção FDR de 5% e o log2FoldChange> 1,0 

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

FOXN3 1.292287622 0.0001769  LOC105613076 1.468704017 0.0173409 

UBALD1 1.29519325 0.0087376  SLC52A3 1.474016865 0.0161932 

SOAT2 1.296491695 0.0160688  DAB1 1.480015221 0.0059769 

KCNJ3 1.310508372 8.32E-05  LOC106991667 1.480021181 0.0075182 

KLKB1 1.314044168 0.0210682  ACACB 1.485691799 0.0001966 

KIAA1211L 1.31432215 2.51E-06  RAMP3 1.493739166 0.0043799 

NRCAM 1.322844852 0.0027365  LOC101106088 1.498424345 0.0139012 

GAP43 1.338556622 0.0423505  LOC105609164 1.50691625 0.0018367 

CYB561 1.339369418 0.0028707  LOC105611292 1.507524096 0.0187484 

LOC105605293 1.342152156 0.0436282  CCDC8 1.510031881 0.0014417 

LOC106990141 1.343787885 0.0341144  SLC16A9 1.513659234 3.38E-07 

TMEM92 1.345202566 0.0001225  PHYHD1 1.514224996 8.74E-06 

LRP3 1.347479962 0.0084441  GRAMD1B 1.523728367 2.63E-20 

UGT1A1 1.353646504 0.0020189  SHISA6 1.528207574 0.0124978 

LOC101110277 1.355380707 0.003844  NDUFA4L2 1.530641985 0.0135703 

TST 1.356505234 7.65E-05  PCSK2 1.533741564 0.001656 

PROC 1.357939009 0.0107431  CREB3L3 1.541863547 0.0069664 

PELI3 1.36779919 0.0189362  ANGPTL3 1.548530566 0.0026063 

SCGN 1.369825749 2.77E-06  CA12 1.549133508 0.0043916 

ENO4 1.37671869 0.0242416  LOC105616706 1.550927232 0.0098286 

B3GALT5 1.379574036 0.0030182  PNOC 1.551499235 0.0144537 

KCNN4 1.384696473 0.0037698  AHNAK2 1.552536348 1.58E-08 

FBP2 1.389182557 0.0004836  NPTX2 1.560042134 0.0121467 

PCLO 1.393932166 0.0034156  MYH15 1.56195283 0.0013305 

LOC106991743 1.397188221 0.0321453  B3GNT6 1.574659214 0.0002157 

GPAT2 1.407816132 0.0331433  KLF11 1.589964163 1.48E-06 

GRB10 1.414136512 2.32E-05  MFI2 1.592207217 0.0013484 

LOC106991829 1.414869712 0.0007714  REG4 1.599077866 0.0076006 

ZSWIM5 1.42504951 0.0021702  ALB 1.601158474 0.0123196 

HRH2 1.425260056 0.003651  GREB1 1.604487656 0.0024326 

RCAN2 1.426223058 9.32E-05  LOC105608561 1.627672701 3.31E-05 

SPOCK1 1.428017453 7.66E-05  MEGF11 1.635284766 0.0003322 

FAM110B 1.445236599 0.0025252  LOC105603888 1.644682381 3.01E-06 

LOC101115927 1.453081442 0.0091408  CNNM1 1.675252275 0.0052027 

LOC101106487 1.453366519 0.0258705  DLK1 1.675902437 0.0089017 

NR1D1 1.456074638 1.29E-06  ZNF704 1.676117175 0.0019674 

COL26A1 1.45724414 0.0191321  PTPRN 1.680394818 1.07E-05 

AGT 1.457305508 0.0001362  LOC106991828 1.683649364 2.03E-05 

SLC4A9 1.461278596 0.0212086  ELOVL2 1.695253597 0.0008203 

LOC443322 1.463169415 7.37E-06  KCNK16 1.695654827 0.0007775 

SHC4 1.467312963 0.000481  LOC101113860 1.701524569 6.69E-10 



86 
 

(Conclusão) 

Apêndice 2 - Genes diferencialmente expressos no teste que se comparava os animais 

infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação ad libitum com 

critério de seleção FDR de 5% e o log2FoldChange> 1,0 

 
 

*log2FoldChange positivo significa que o gene foi mais expresso em animais controle (não infectados), 

enquanto que log2FoldChange negativo significa que o gene foi mais expresso em animais infectados. 

 

 

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

CES2 1.707052059 4.91E-05 

PLA2G1B 1.707652511 5.02E-06 

RNASE9 1.725098643 0.0004246 

LOC101105864 1.726113327 4.36E-06 

SLURP1 1.726308258 0.0027887 

SYT7 1.739893111 0.0005954 

BMP3 1.751529737 9.91E-08 

MUC15 1.759215048 0.0055672 

HMGCS2 1.76633256 6.06E-06 

LOC105611555 1.767931907 1.09E-05 

RESP18 1.782000297 1.44E-08 

PAK6 1.789186679 1.13E-06 

ISM1 1.789407436 5.93E-05 

PON3 1.800429329 0.0001637 

MRLN 1.821159846 0.0037698 

DBP 1.822620727 2.00E-12 

DUSP26 1.870635167 0.0001957 

RGS6 1.887902075 0.0003763 

LOC105604198 1.911972097 2.16E-06 

GHRL 1.92372668 1.34E-23 

REP15 1.927491284 2.36E-06 

FGF9 1.944472513 0.0005731 

CES3 1.978184061 2.19E-06 

SH3RF2 1.988863644 8.26E-06 

TCEA3 2.024542313 3.55E-11 

LOC101103396 2.054538299 2.55E-06 

TMEM37 2.070718332 0.0001362 

DIO1 2.074475541 4.10E-05 

ANKRD24 2.096134709 4.24E-06 

ITGBL1 2.250655664 1.82E-07 

ALDOB 2.257997719 0.0001089 

ATP6V1G3 2.276132515 1.98E-05 

SST 2.304867335 2.39E-14 

FGB 2.367162465 4.08E-05 

TTR 2.374660044 3.20E-09 
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Apêndice 3 - Termos significativamente enriquecidos (padj.< 0,05) no teste 1 (animais 

infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação restrita) 

Categoria Termo Genes % B-H* 

UP_KEYWORDS Signal 97 22,7 3,1E-12 

UP_KEYWORDS Disulfide bond 47 11,0 1,7E-5 

KEGG_PATHWAY Arachidonic acid metabolismo 13 3,0 3,2E-5 

GOTERM_CC_DIRECT extracellular space 36 8,4 1,2E-4 

GOTERM_MF_DIRECT calcium ion binding 28 6,5 5,3E-4 

KEGG_PATHWAY Complement and coagulation cascades 10 2,3 3,9E-3 

PIR_SUPERFAMILY aldo-keto reductase 5 1,2 8,0E-3 

KEGG_PATHWAY Progesterone-mediated oocyte maturation 9 2,1 2,2E-2 

KEGG_PATHWAY Retinol metabolismo 8 1,9 2,3E-2 

INTERPRO NADP-dependent oxidoreductase domain 6 1,4 2,4E-2 

KEGG_PATHWAY Type II diabetes mellitus 7 1,6 2,9E-2 

KEGG_PATHWAY Glutathione metabolism 7 1,6 3,4E-2 

KEGG_PATHWAY Cell cycle 10 2,3 4,5E-2 

*Benjamini; Hochberg (1995). 

 

Apêndice 4 - Termos significativamente enriquecidos (padj.< 0,05) no teste 2 (animais 

infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação ad libitum) 

 

Categoria Termo Genes % B-H* 

UP_KEYWORDS Signal 236 21,0 7,4E-23 

GOTERM_BP_DIRECT immune response 43 3,8 4,8E-13 

KEGG_PATHWAY Staphylococcus aureus infection 24 2,1 1,7E-9 

UP_KEYWORDS Disulfide bond 111 9,9 2,2E-9 

KEGG_PATHWAY Phagosome 36 3,2 2,6E-8 

KEGG_PATHWAY Leishmaniasis 24 2,1 3,9E-8 

KEGG_PATHWAY Cytokine-cytokine receptor interaction 42 3,7 7,6E-8 

KEGG_PATHWAY Complement and coagulation cascades 22 2,0 1,7E-7 

GOTERM_CC_DIRECT external side of plasma membrane 31 2,8 4,0E-7 

GOTERM_CC_DIRECT extracellular space 80 7,1 5,6E-7 

KEGG_PATHWAY Rheumatoid arthritis 24 2,1 9,6E-7 

KEGG_PATHWAY Tuberculosis 32 2,8 1,5E-5 

KEGG_PATHWAY Cell cycle 25 2,2 1,6E-5 

KEGG_PATHWAY Intestinal immune network for IgA production 16 1,4 2,0E-5 

KEGG_PATHWAY Chemokine signaling pathway 29 2,6 2,2E-5 

INTERPRO Immunoglobulin-like fold 69 6,1 2,4E-5 

KEGG_PATHWAY Pertussis 19 1,7 2,9E-5 

INTERPRO Immunoglobulin V-set 28 2,5 3,4E-5 

INTERPRO Immunoglobulin-like domain 54 4,8 3,5E-5 

INTERPRO C-type lectin 20 1,8 4,3E-5 

INTERPRO C-type lectin-like 21 1,9 1,5E-4 

KEGG_PATHWAY Type I diabetes mellitus 16 1,4 1,6E-4 

GOTERM_BP_DIRECT inflammatory response 26 2,3 1,7E-4 
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(Continuação) 

Apêndice 4 - Termos significativamente enriquecidos (padj.< 0,05) no teste 2 (animais 

infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação ad libitum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Termo Genes % B-H* 

KEGG_PATHWAY Cell adhesion molecules (CAMs) 26 2,3 1,7E-4 

INTERPRO C-type lectin fold 21 1,9 4,1E-4 

KEGG_PATHWAY Graft-versus-host disease 14 1,2 5,8E-4 

KEGG_PATHWAY Natural killer cell mediated cytotoxicity 20 1,8 7,0E-4 

INTERPRO Sushi/SCR/CCP 14 1,2 7,1E-4 

KEGG_PATHWAY Hematopoietic cell lineage 17 1,5 8,0E-4 

SMART CLECT 19 1,7 1,5E-3 

GOTERM_CC_DIRECT cell surfasse 36 3,2 1,7E-3 

KEGG_PATHWAY Inflammatory bowel disease (IBD) 15 1,3 1,9E-3 

INTERPRO Immunoglobulin subtype 39 3,5 3,0E-3 

KEGG_PATHWAY NF-kappa B signaling pathway 16 1,4 3,8E-3 

KEGG_PATHWAY Allograft rejection 13 1,2 4,4E-3 

KEGG_PATHWAY Chagas disease (American trypanosomiasis) 18 1,6 4,7E-3 

KEGG_PATHWAY Autoimmune thyroid disease 14 1,2 5,7E-3 

KEGG_PATHWAY Legionellosis 13 1,2 5,8E-3 

INTERPRO Kinesin, motor domain 11 1,0 8,4E-3 

KEGG_PATHWAY NOD-like receptor signaling pathway 11 1,0 8,8E-3 

KEGG_PATHWAY Osteoclast differentiation 18 1,6 9,1E-3 

SMART CCP 13 1,2 9,3E-3 

KEGG_PATHWAY Measles 19 1,7 1,0E-2 

INTERPRO Chemokine interleukin-8-like domain 10 0,9 1,1E-2 

UP_KEYWORDS Chemotaxis 8 0,7 1,1E-2 

UP_KEYWORDS Glycoprotein 24 2,1 1,1E-2 

KEGG_PATHWAY HTLV-I infection 31 2,8 1,1E-2 

KEGG_PATHWAY Transcriptional misregulation in cancer 22 2,0 1,1E-2 

GOTERM_CC_DIRECT extracellular matrix 15 1,3 1,2E-2 

INTERPRO Kinesin, motor region, conserved site 10 0,9 1,2E-2 

GOTERM_CC_DIRECT Midbody 15 1,3 1,5E-2 

KEGG_PATHWAY Asthma 9 0,8 1,5E-2 

KEGG_PATHWAY Systemic lupus erythematosus 20 1,8 1,6E-2 

KEGG_PATHWAY Leukocyte transendothelial migration 17 1,5 1,6E-2 

KEGG_PATHWAY Progesterone-mediated oocyte maturation 14 1,2 1,8E-2 

INTERPRO Cyclin, C-terminal domain 7 0,6 1,9E-2 

INTERPRO Regulator of G-protein signaling, domain 1 8 0,7 1,9E-2 

SMART KISc 11 1,0 2,0E-2 

KEGG_PATHWAY T cell receptor signaling pathway 15 1,3 2,3E-2 

SMART SM01332 7 0,6 2,5E-2 

GOTERM_BP_DIRECT chromosome segregation 11 1,0 2,8E-2 

INTERPRO C-type lectin, conserved site 9 0,8 2,9E-2 

KEGG_PATHWAY p53 signaling pathway 12 1,1 3,1E-2 

SMART IG 39 3,5 3,1E-2 

GOTERM_BP_DIRECT positive regulation of T cell proliferation 11 1,0 3,5E-2 
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(Conclusão) 

Apêndice 4 - Termos significativamente enriquecidos (padj.< 0,05) no teste 2 (animais 

infectados versus animais não infectados dentro do grupo de alimentação ad libitum) 

 

Categoria Termo Genes % B-H* 

UP_KEYWORDS Protease 26 2,3 3,8E-2 

UP_KEYWORDS Secreted 37 3,3 3,9E-2 

UP_KEYWORDS Immunity 11 1,0 4,0E-2 

SMART IGv 15 1,3 4,3E-2 

*Benjamini; Hochberg (1995). 

 

Apêndice 5 - Genes diferencialmente expressos no teste que se comparava os animais 

infectados versus animais não infectados com efeito fixo de alimentação com critério de 

seleção FDR de 5% e o log2FoldChange> 1,0 

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

CLCA1 -4.442873356 8.11E-38  C12H1orf186 -2.336293803 8.71E-11 

TFF3 -3.424330173 2.42E-19  C15H11orf53 -2.327845758 5.38E-09 

DUOX2 -3.330697036 6.51E-35  GNLY -2.318022685 2.01E-08 

LOC101108638 -3.319640398 1.84E-16  POU2F3 -2.301700932 6.24E-09 

LOC101108522 -3.306575602 2.74E-17  MZB1 -2.281233853 6.01E-08 

LOC101107738 -3.296637119 4.43E-16  LOC105609451 -2.275948942 4.08E-07 

DUOXA2 -3.171047547 2.52E-17  LOC443475 -2.256599355 1.70E-16 

LOC101108297 -2.972741961 5.07E-12  COL6A5 -2.239252395 7.45E-08 

MMP3 -2.817128621 1.95E-12  LOC101111946 -2.226398728 2.49E-08 

FCER2 -2.809988729 2.54E-15  ADGRE3 -2.226151408 5.06E-07 

DIO2 -2.808493379 1.27E-15  TNFRSF17 -2.225515048 4.50E-09 

SFTPD -2.799924554 5.27E-18  KCNE1 -2.220574557 4.77E-10 

LGALS15 -2.79484063 2.11E-10  LOC101116002 -2.217729738 2.54E-15 

LOC101113215 -2.692795091 4.16E-15  LOC101116991 -2.208376009 1.66E-07 

LOC101108901 -2.675272309 2.86E-13  ALOX12 -2.20392373 3.96E-19 

CELA1 -2.665195845 3.38E-30  GABRP -2.201010701 4.60E-07 

ALOX5AP -2.615016465 4.97E-17  DUOXA1 -2.194256121 6.72E-07 

CHRDL2 -2.542916335 3.38E-12  RGS18 -2.185695842 3.13E-09 

LOC101108817 -2.542081504 3.54E-10  SLC7A11 -2.170478411 6.65E-10 

ITLN -2.512054491 2.46E-10  LOC101103658 -2.164150512 1.22E-06 

F5 -2.500850553 5.54E-12  JCHAIN -2.16156063 6.86E-09 

LOC101105315 -2.500008609 7.84E-13  MGAT3 -2.131497195 1.65E-07 

SH2D6 -2.497044347 1.50E-10  SH2D7 -2.114229138 7.65E-11 

CAPN14 -2.475506704 9.30E-10  LOC101103517 -2.111985782 1.67E-06 

IL17RB -2.472803827 7.73E-16  LOC101117184 -2.104278652 1.77E-08 

CLDN2 -2.451180551 2.14E-08  CHAT -2.091681282 3.71E-07 

LRMP -2.389044651 4.00E-18  SUSD1 -2.068837506 1.69E-14 

ALPL -2.370249905 4.53E-22  GCNT1 -2.062543176 3.93E-15 

LOC101113831 -2.364184529 4.00E-18  LOC101108519 -2.059222852 1.02E-08 

LRP8 -2.348615365 7.09E-13  ALOX5 -2.043125147 4.46E-12 
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(Continuação) 

Apêndice 5 - Genes diferencialmente expressos no teste que se comparava os animais 

infectados versus animais não infectados com efeito fixo de alimentação com critério de 

seleção FDR de 5% e o log2FoldChange> 1,0 

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

IL13 -2.038111327 3.63E-06  CCR10 -1.828929354 1.57E-05 

LOC101118024 -2.032839533 8.91E-08  OSMR -1.823275929 2.06E-16 

HK3 -2.030466338 6.79E-12  CHDH -1.816467535 8.01E-09 

C3 -2.027055599 4.98E-16  RARRES1 -1.815484516 2.53E-09 

GJB7 -2.019387268 1.07E-05  LOC101112183 -1.811177848 3.14E-05 

LOC101104035 -2.011575194 1.11E-05  IL1RL1 -1.801744146 1.67E-07 

LOC101106844 -2.004546032 1.21E-05  CASC5 -1.801509251 4.83E-11 

ST3GAL1 -2.004294053 2.03E-15  LOC105613004 -1.800682147 0.000106223 

PRG4 -2.001679536 7.96E-07  SRSF12 -1.795023829 1.32E-06 

LOC101117706 -1.99992975 8.29E-08  KRT23 -1.790657202 4.70E-08 

BMX -1.985528439 8.76E-12  PBK -1.781471677 1.51E-10 

LOC106990167 -1.984914105 3.78E-12  BTK -1.776494338 1.77E-08 

CFTR -1.976610245 3.58E-09  RGS1 -1.771125606 9.30E-10 

LOC101107996 -1.963827227 2.87E-06  LOC101111190 -1.767464818 0.000156229 

LOC101115959 -1.961566198 7.51E-16  CENPP -1.76623478 1.26E-08 

MMP1 -1.959409512 9.82E-06  LOC101103133 -1.765352895 8.43E-05 

ASGR2 -1.951096266 1.26E-08  SAMSN1 -1.762642046 1.02E-07 

LOC101105359 -1.949544188 1.11E-07  LOC101115772 -1.75940463 9.91E-05 

CLCA4 -1.944768122 2.64E-05  CD1E -1.757995507 3.54E-07 

LOC101119889 -1.939376477 1.97E-05  NDC80 -1.756677859 1.66E-09 

LOC101112206 -1.936577271 2.79E-05  SHCBP1 -1.748486923 3.13E-10 

EREG -1.935108812 2.44E-06  POSTN -1.748329697 3.08E-12 

LOC101119801 -1.932548776 1.45E-05  LOC101113636 -1.743055287 5.52E-09 

LOC101111409 -1.931700703 2.29E-09  PIK3CG -1.741855817 1.59E-08 

DLGAP5 -1.929322052 1.95E-12  LOC101110613 -1.738469836 8.87E-05 

TRIM36 -1.924970569 3.68E-10  LOC101114082 -1.735999164 5.23E-09 

DPEP2 -1.923501005 6.69E-07  TMEM190 -1.728203134 1.93E-06 

MSLN -1.915721145 1.09E-07  C9 -1.721893275 0.000223885 

CDK1 -1.914011772 1.34E-11  LOC101102473 -1.720548261 8.40E-10 

IRF4 -1.906846717 1.44E-05  DERL3 -1.717116904 9.42E-05 

RGS13 -1.903594518 7.79E-08  DUOX1 -1.702151402 0.00024198 

LOC443162 -1.888766625 8.63E-09  CCL17 -1.69636882 0.000306409 

CCL28 -1.886333546 3.73E-05  HRH4 -1.694439075 0.000295448 

LOC101105876 -1.881515159 1.75E-05  TNFRSF18 -1.694115189 5.69E-06 

CCDC129 -1.871147943 2.21E-06  TRPA1 -1.693537089 5.46E-06 

FCER1A -1.852807683 1.56E-05  ST6GALNAC1 -1.692623429 5.69E-05 

MAP7D2 -1.850192386 5.12E-05  CENPE -1.692211477 8.87E-10 

LOC101114089 -1.843579042 6.63E-05  LOC105602976 -1.69079818 6.73E-05 

MELK -1.840260394 9.03E-11  CD300LF -1.68772045 1.16E-13 

PDZK1IP1 -1.838922193 2.03E-11  LOC101122747 -1.684816823 0.000239686 

LOC105605927 -1.832848666 7.67E-07  KIF11 -1.683669641 1.27E-13 
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LOC101106941 -1.682159853 1.24E-05  CLEC9A -1.57752281 2.84E-05 

FAM111B -1.681114824 3.85E-09  EAF2 -1.577171752 5.37E-05 

TTK -1.677631932 4.39E-10  MUC6 -1.575884765 1.26E-07 

SLC2A3 -1.677181979 1.70E-08  LOC105604792 -1.572832101 0.000938917 

LOC101117691 -1.676867573 5.77E-07  MYBPH -1.571741133 0.000559293 

C7 -1.674443994 2.11E-09  TNC -1.57014105 2.19E-08 

LIF -1.662171243 3.01E-07  LOC101116862 -1.568686393 1.04E-07 

CEP55 -1.654737483 1.41E-08  CDA -1.566070747 0.000596259 

LOC101106610 -1.651043238 0.000275474  MCP1 -1.564169907 0.000985932 

LOC443441 -1.649714196 0.000306258  ORAI2 -1.561971119 1.38E-10 

LOC101102548 -1.648139561 1.06E-05  ZBED2 -1.561860939 0.00027937 

DCSTAMP -1.634398698 0.000484361  SLCO4C1 -1.559261725 0.000584077 

LOC105606131 -1.632940689 3.70E-05  ADAM12 -1.556547833 2.08E-05 

GPX2 -1.632752469 6.62E-12  NMU -1.556268169 6.70E-05 

LOC101103238 -1.631668621 0.000270481  LOC101111041 -1.554871695 0.00103342 

STEAP4 -1.630814155 0.000560375  B3GALT2 -1.553644885 5.07E-05 

TLR7 -1.626752672 3.65E-06  LOC100101238 -1.552248123 1.92E-08 

LOC101115518 -1.625197992 2.04E-05  LOC101113279 -1.540474126 0.000108378 

IGF2BP3 -1.622207304 1.70E-05  PARPBP -1.538113781 9.89E-06 

MASTL -1.62144374 1.70E-08  TMEM150B -1.530241533 0.000997684 

FCGBP -1.620012129 7.31E-05  MCOLN2 -1.514104893 1.99E-05 

ANLN -1.618659668 1.95E-09  TOP2A -1.513705777 2.03E-11 

ARNTL2 -1.616304036 6.44E-05  RHOH -1.512537946 4.60E-05 

LOC101107675 -1.612945873 0.000573859  ATP6V1B1 -1.510568416 0.000484361 

F3 -1.612522208 9.84E-11  ERCC6L -1.509823297 1.22E-06 

SKA3 -1.611367818 5.30E-06  UBE2C -1.509396437 1.07E-09 

LOC105601924 -1.611065732 0.000604604  LOC101119973 -1.503384885 9.32E-05 

SLC7A10 -1.610908964 0.00019969  LOC101111303 -1.502670556 0.001611315 

PIK3R5 -1.610609336 8.63E-09  GNGT1 -1.499835473 0.001669664 

ST3GAL4 -1.608317521 6.70E-05  LOC101120395 -1.49931889 0.00128545 

ITIH4 -1.607796302 5.50E-07  SDS -1.498885454 5.36E-05 

LOC101107809 -1.605957025 0.00035434  CTLA4 -1.495412181 0.000456851 

ADAMTS4 -1.605634535 0.000279312  HELLS -1.49172593 1.36E-08 

LOC101110577 -1.599407183 0.000412092  FANCD2 -1.491429684 6.62E-09 

AIF1L -1.598837925 6.69E-08  LOC101113780 -1.491042956 0.001167584 

MGAM -1.595195896 0.00073858  CCL22 -1.489725064 0.000938923 

KIAA0101 -1.594764991 1.08E-09  POLE2 -1.48970916 1.67E-06 

SRGN -1.594488702 8.56E-10  LOC101105730 -1.488788561 0.001789955 

HMMR -1.593112238 5.02E-10  LOC101104218 -1.487752492 0.00131973 

NAIP -1.588942571 0.000100771  ELFN2 -1.486852069 0.001515149 

ESCO2 -1.578415964 5.44E-07  MDFI -1.484889359 1.35E-05 
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ARL11 -1.484862849 0.000146178  NCAPG -1.405924199 3.21E-07 

SULF1 -1.48329281 3.29E-05  CENPK -1.404548777 0.000444879 

MAP2 -1.481687067 1.37E-10  CCNB1 -1.397572336 6.95E-08 

RRM2 -1.481340721 5.52E-12  FOSL1 -1.396323115 0.000919599 

CAPN13 -1.480787411 7.33E-07  LOC105614851 -1.39555464 0.003664508 

AURKA -1.480206313 6.43E-07  BPIFB1 -1.395229628 0.00027937 

MMP9 -1.478124117 0.001518476  KMO -1.394995346 0.002516378 

LOC101106728 -1.474628154 4.08E-08  OLR1 -1.390985933 0.00106829 

MCTP1 -1.470570185 7.18E-10  KCNS3 -1.389807407 0.000160131 

ASPM -1.470515508 8.61E-12  IL15RA -1.387730519 4.86E-08 

EXO1 -1.468407586 6.87E-08  LOC101123159 -1.386082137 0.000726794 

STAP1 -1.462634745 0.000290029  SEMA3A -1.381756232 0.001519725 

CLEC5A -1.457334604 0.002006432  CCR3 -1.378428582 0.004346234 

NMUR1 -1.452941199 0.00247399  TEAD4 -1.377562929 0.001030576 

CENPN -1.452288568 2.59E-09  SERPINE3 -1.377538134 0.003543772 

EID2 -1.451452085 0.000852538  KIF20A -1.374157216 7.91E-10 

SPTA1 -1.451113024 0.002177021  PTTG1 -1.372198468 2.77E-09 

FN1 -1.450889732 3.27E-12  ABCG4 -1.37196759 0.003195555 

ADGRG3 -1.44999922 0.002507122  LOC101108329 -1.369608652 0.0043774 

LOC101109111 -1.449052614 0.000318616  BUB1B -1.366768948 4.77E-10 

SLC23A1 -1.447407451 2.15E-05  IL5RA -1.364732676 0.004684396 

CFP -1.445411646 1.58E-09  POU2AF1 -1.362776561 0.002171049 

LOC101110922 -1.445297308 0.002406787  LOC105610049 -1.362774316 0.004360359 

ITGAX -1.444367173 9.15E-06  PLEK -1.35908047 7.81E-05 

GPR65 -1.442760623 2.48E-05  MIS18BP1 -1.356744742 1.06E-05 

LOC105609492 -1.439633474 0.002723741  HILPDA -1.355699532 5.36E-05 

RGS16 -1.439483367 0.000601287  LTC4S -1.355402566 0.000484831 

GFI1B -1.438388858 0.002287435  CENPF -1.354528544 1.12E-10 

OIP5 -1.435710174 5.37E-05  LOC105615647 -1.354474031 0.004778207 

SPC25 -1.433556078 2.05E-05  LOC105610048 -1.353392455 0.005085076 

LOC105614557 -1.429623452 0.002771103  TMEM156 -1.34923249 7.30E-07 

LOC101110185 -1.426477608 0.00073967  TREML2 -1.347551334 0.0017685 

ICOS -1.426343004 0.000492424  SLC9A5 -1.347187595 0.000409412 

SLAMF7 -1.420207926 3.48E-05  KCNF1 -1.345885831 0.002959749 

TRIM15 -1.416944981 0.003184025  MAD2L1 -1.34414479 1.64E-08 

CFHR5 -1.41671494 0.002029703  IGSF6 -1.343112683 0.000157602 

DHRS9 -1.416440023 0.000213153  LOC105606144 -1.339796318 0.001485252 

PDCD1 -1.411418156 0.002558263  CLCN2 -1.339758192 2.55E-05 

LOC105614978 -1.407758611 0.003161716  LOC101120482 -1.338612034 0.005128206 

GATA1 -1.406879466 0.003427384  LOC105610135 -1.338234623 0.003693031 

PROM1 -1.406623992 0.000427222  MMP12 -1.33744025 0.005700177 
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CD27 -1.334776822 0.001736206  TXN -1.278519231 2.64E-06 

SLC28A2 -1.334284291 0.005700177  PIK3R6 -1.277704584 0.000121642 

SOCS3 -1.332356389 0.001526217  CECR1 -1.277345939 0.001428374 

MTHFD1L -1.331794244 4.21E-05  SLAMF6 -1.274126677 0.000432772 

KIF2C -1.331570953 9.03E-07  LOC101103227 -1.273377794 0.000103719 

ARHGAP11A -1.330255879 3.58E-08  NOX5 -1.272569599 8.43E-05 

DEPDC1B -1.328314947 0.000112037  LOC105605445 -1.272485521 1.74E-05 

LOC105610077 -1.327903982 0.004970693  IL13RA2 -1.271704437 0.003086751 

LOC101110974 -1.325790697 0.000975761  LOC101105560 -1.265894411 0.000836906 

LOC101103869 -1.325205494 3.53E-06  KIF4A -1.264793015 2.35E-07 

FAM72A -1.324354714 0.000218952  LOC101113817 -1.264601842 0.008284611 

TCN1 -1.321464124 0.001523926  LOC101107003 -1.263543467 0.007795944 

CCNB3 -1.32067428 5.07E-07  LOC443423 -1.26315677 0.009967189 

LOC101112463 -1.319804993 0.006573395  BCL2A1 -1.261264309 6.16E-05 

LOC101116267 -1.319799777 0.00505284  FAM78A -1.26063713 0.001271755 

LOC101107119 -1.318910886 0.003574038  MMP7 -1.260318957 0.009928753 

LOC105615627 -1.318284513 1.78E-06  CFB -1.259502679 7.61E-06 

TLR2 -1.318124156 0.000199601  KPNA2 -1.258666175 2.17E-10 

TH -1.317060041 0.005592661  KIF18A -1.256574766 4.95E-05 

DUSP5 -1.316587035 3.79E-05  LOC105602079 -1.256336725 0.009446197 

E2F2 -1.315165792 7.91E-10  TMEM71 -1.253510368 0.000327817 

GSTA1 -1.312176405 0.002423579  HMGB2 -1.253234078 0.000598574 

GPR183 -1.309987037 0.000171386  FABP7 -1.253037674 0.000843097 

COL8A1 -1.308993583 6.65E-05  C21H11orf54 -1.250881097 6.86E-09 

LOC101106806 -1.306310438 0.000204006  LOC101118515 -1.244890586 0.002936488 

CYSLTR1 -1.305401307 0.001477037  C4BPA -1.243770439 0.000985932 

LOC105601911 -1.304595548 0.002602203  PRR11 -1.241454634 1.15E-05 

CENPW -1.303971437 4.30E-06  CD28 -1.240883541 0.00415772 

TNFRSF11B -1.303204376 0.003166571  CD274 -1.240791284 0.003446954 

XYLT1 -1.300646626 0.003549661  IRG1 -1.238389171 0.011592527 

LOC101117107 -1.29952531 2.65E-05  LOC106992032 -1.235473714 0.011901471 

LOC101117093 -1.299107055 0.006577835  HES6 -1.234517328 0.000880881 

CCNB2 -1.294080473 1.12E-07  LOC105616741 -1.233560945 0.011444154 

LYZ -1.293301501 0.001638425  MSMB -1.233230183 0.011784937 

NEIL3 -1.287883102 0.001047306  LAG3 -1.225538258 0.00513218 

LOC105606129 -1.287643131 0.002404229  CD4 -1.224500084 0.005700177 

EVI2A -1.286916639 0.000352234  SOCS1 -1.223642981 0.00186458 

CYSLTR2 -1.285874413 1.69E-06  CDH2 -1.222613152 0.000218549 

LOC106990937 -1.284635813 0.001402668  P2RY13 -1.219729381 0.001242968 

CLEC2D -1.283384497 0.000243295  LOC101106326 -1.219434051 0.010535134 

FCN1 -1.281154606 0.007435926  LOC105602100 -1.215389058 0.00508814 
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LRRC25 -1.213790494 0.000353714  MKI67 -1.168800348 7.70E-07 

ECT2 -1.21145359 1.22E-06  CD69 -1.168356874 7.20E-05 

LOC106990865 -1.210459134 0.001972025  MIS18A -1.167788187 3.82E-05 

CCNA2 -1.209507439 1.67E-06  FCMR -1.165687037 0.001183198 

GLI2 -1.207085244 2.45E-06  SELL -1.165439932 0.009077263 

PF4 -1.206370408 0.001614321  SFTPB -1.165427144 0.017468541 

DEPDC1 -1.20624714 2.68E-05  CEBPE -1.164050435 0.018966436 

NCF2 -1.206153634 0.001437172  RECQL4 -1.163700794 1.80E-05 

CTSS -1.205331389 1.81E-05  PLK4 -1.160855567 3.48E-07 

LOC101115172 -1.204315895 0.014674849  LOC101123158 -1.160441193 0.015893568 

SMC2 -1.204270986 1.02E-09  SGK1 -1.160360636 1.89E-05 

IL2RA -1.203865015 0.007167115  BLM -1.155793302 1.22E-06 

LOC101122087 -1.203357486 0.014515501  PMCH -1.155375764 0.001985313 

LOC101106588 -1.202198246 0.001543072  LMNB1 -1.154957906 2.39E-10 

DOK3 -1.199121528 0.003949408  PLAC8 -1.154869642 0.000247388 

CKAP2L -1.198688284 2.61E-06  CLCA2 -1.153609902 0.018830305 

EVI2B -1.197324079 5.78E-05  LOC101123532 -1.153416176 0.017393774 

SKA1 -1.196255778 0.000219571  NEUROD4 -1.153004638 0.010803666 

ARL4C -1.195980627 0.000328215  BANK1 -1.151983742 0.005894451 

GPR171 -1.194777737 0.000318968  NR4A3 -1.150048342 0.004892023 

ARHGAP15 -1.194154437 8.64E-05  WDFY4 -1.149473029 0.008801701 

LOC101108034 -1.193544111 0.012292884  WFDC2 -1.147471896 0.011756808 

BUB1 -1.191092703 1.66E-07  LOC105607801 -1.146689327 0.011261863 

RAD51AP1 -1.190383494 0.00021478  VAV1 -1.146427853 0.000152983 

RCAN1 -1.189845113 0.000236944  TNFSF8 -1.142910218 0.004821501 

MND1 -1.185868876 4.44E-05  TK1 -1.142845977 0.001477037 

DDIAS -1.185683744 4.82E-05  SPC24 -1.13986766 7.77E-05 

CFI -1.183860196 0.015853044  LOC105604528 -1.139617615 0.021188789 

LOC101107475 -1.183366033 0.003655924  LOC105607533 -1.138540471 0.007575222 

LOC101114718 -1.182761232 0.002250908  LOC101119773 -1.138029105 0.018790603 

LOC105604171 -1.181796173 0.014722292  MTFR2 -1.137737126 3.07E-05 

TBXAS1 -1.179774324 1.47E-06  LOC101120859 -1.136862099 0.020004986 

BIRC5 -1.178472302 2.90E-06  CDC20 -1.136162022 4.58E-05 

LOC105609022 -1.177121473 0.016605689  LOC101112891 -1.134724428 0.000741986 

HTR7 -1.176305463 0.017552792  HIGD1A -1.133889029 0.001494245 

PRDM1 -1.176196032 0.000127433  LDHA -1.133743317 2.46E-10 

LOC105605187 -1.17492766 0.000910346  HMGB3 -1.133456867 0.000458847 

CDC25C -1.173225871 0.000209772  C7H15orf48 -1.133441245 4.87E-05 

LOC101120118 -1.171681428 0.01799256  PRRX2 -1.132464182 0.006027745 

LOC105601985 -1.170500479 0.016723017  SRXN1 -1.130959583 4.96E-05 

GCLM -1.169002704 0.000285033  TNFRSF9 -1.130000872 0.012548232 
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KNTC1 -1.12891326 5.75E-07  LOC101109388 -1.096521076 0.000214008 

PRKCB -1.127752811 0.000918797  CNPY1 -1.09594057 0.026868107 

TFEC -1.127628413 0.003052046  APITD1 -1.095702203 5.78E-05 

NUSAP1 -1.127267764 1.98E-07  LOC101106542 -1.094937209 0.009524782 

ST6GAL1 -1.126979605 0.002840741  DAPP1 -1.094381094 0.000341989 

ADORA1 -1.124725681 0.022854495  FBXO5 -1.094051845 2.20E-06 

ADRA2A -1.12434379 0.005275257  MEGF6 -1.091923879 0.00038642 

PTAFR -1.122835032 0.004865118  HSPA6 -1.091838917 0.007626585 

LOC105615221 -1.120897536 0.005440457  BRIP1 -1.091175374 0.000515632 

LOC105602955 -1.120683825 0.02246247  TEX30 -1.090758715 0.000219278 

TMEM211 -1.120475278 0.005917114  PRC1 -1.090220829 2.40E-05 

LOC105605144 -1.120176127 0.007176753  LOC105615569 -1.089344732 0.022074629 

KITLG -1.118883342 4.34E-06  LOC101121923 -1.087949991 0.024736359 

CD3G -1.117515093 4.37E-05  LOC105609897 -1.0876955 0.006109983 

LOC101119153 -1.116129983 0.015734881  STIL -1.08632348 3.84E-05 

LOC101120999 -1.114989109 0.014898154  SLFN11 -1.085270124 0.006123827 

CP -1.114510586 0.007223745  PROCR -1.084582805 5.65E-06 

RND3 -1.114367438 0.00018701  LCP1 -1.084118493 0.000664583 

THEMIS2 -1.114205919 0.000159981  LOC101106291 -1.083426959 0.025005453 

LOC101103766 -1.112383996 0.014810902  LIN7A -1.082541134 0.027533019 

SNX10 -1.112312459 0.016145297  EDN2 -1.082111897 0.031201304 

LOC105613035 -1.112180256 0.013071526  LOC101117013 -1.081604466 0.001796909 

ADAMDEC1 -1.110306613 0.000223824  PSPH -1.081154463 0.003154241 

TNFRSF6B -1.109347427 0.005458105  BRCA1 -1.080505654 8.72E-07 

LOC101113516 -1.109271005 0.024533718  PLXNC1 -1.079000859 0.001953026 

ADAMTS6 -1.109182752 0.000577434  LOC105606280 -1.078062123 0.03129234 

LOC101117971 -1.107396399 0.000270346  TYMS -1.077234317 8.71E-05 

LOC101114852 -1.105812834 0.021289579  GEN1 -1.076759949 9.19E-07 

SLC39A8 -1.105147853 0.000158341  LMO4 -1.076674366 5.76E-10 

CCNE2 -1.105094403 2.61E-06  ITGB2 -1.076086675 0.000285033 

LOC105610031 -1.104926499 0.022605488  SLAMF1 -1.074947892 0.005873059 

LOC105603900 -1.104801294 0.027035749  LOC101123368 -1.074907122 0.015979756 

GPR82 -1.104099977 0.000235989  CLEC4A -1.073438296 0.000573859 

TMC5 -1.103650738 0.018862295  MRC1 -1.072961982 0.000192326 

GRASP -1.103269393 6.09E-05  LOC105605819 -1.07242738 0.006751992 

GPNMB -1.102914032 0.005219353  PIGR -1.071949031 0.021114493 

TLR8 -1.102866596 0.005960443  LOC105614177 -1.070788161 0.004021955 

ITGAM -1.100094018 0.001660123  LOC101107641 -1.070522952 0.000919599 

CHAC1 -1.099564807 0.012051069  SLC6A12 -1.070457503 0.019246777 

CPT1C -1.099442112 0.00019386  LY86 -1.070155586 0.015150099 

LOC101116248 -1.098816236 0.01604039  CYBB -1.069514011 0.000987053 
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LAT2 -1.06860916 0.000365069  NRG1 -1.035698573 0.001387244 

CPXM2 -1.068431866 1.67E-06  GPR141 -1.035383441 0.037197439 

MARCH1 -1.067805997 0.001673205  LOC101110341 -1.035037466 0.00148839 

LOC101105008 -1.065702355 0.00610398  COLCA2 -1.034771575 0.000224345 

DNALI1 -1.065434106 0.03421346  PLA2G4A -1.034557166 3.52E-07 

LOC106990121 -1.065184863 0.026996166  C26H8orf4 -1.032876525 0.00161184 

CFH -1.064668243 0.000118803  ABCA6 -1.032441182 3.19E-05 

CENPA -1.063263357 0.000199601  IL10 -1.031961392 0.025066172 

NCKAP1L -1.063086653 0.000876925  KNSTRN -1.031108547 2.25E-05 

PLA2R1 -1.062732386 0.004999208  CCL26 -1.031044442 0.035211705 

LOC101111014 -1.061683674 0.007847953  GCLC -1.030269381 0.000208193 

CPA3 -1.061103215 0.032974572  LOC101109219 -1.030070491 0.016778525 

IFIT2 -1.060178007 0.001242968  SYT8 -1.028886063 0.000843633 

GRM6 -1.058919468 0.026727869  DNAH11 -1.02881175 0.01387785 

CLEC4G -1.058801101 0.012472365  MGST1 -1.028419204 6.91E-06 

VPREB3 -1.058160563 0.014195851  SLC25A24 -1.0279576 2.11E-06 

CENPL -1.054455854 0.000209056  PLA2G7 -1.027921684 0.001100994 

TROAP -1.054012465 0.000105088  C2H9orf84 -1.027636056 0.015436673 

SPN -1.053190917 0.000420223  RAD51 -1.027549534 2.37E-05 

CTGF -1.052694249 0.000674421  GPR18 -1.026354864 0.011614399 

BLK -1.050945764 0.029715491  TRPC4 -1.025247126 0.022560796 

LOC106991904 -1.050510405 0.028091333  LOC106991842 -1.024695567 3.92E-05 

LOC101115257 -1.049015751 2.40E-07  SELPLG -1.024478315 0.005621043 

OSM -1.048698528 0.02843637  ADORA3 -1.022710107 0.002750054 

SDK1 -1.046679038 0.000267127  ORC1 -1.02245309 0.000585942 

DOCK10 -1.045836671 0.000255529  FAM131B -1.022116436 0.020965023 

LOC101122788 -1.043780153 0.000126772  COL6A3 -1.021322373 5.14E-09 

BGLAP -1.043595797 0.023417327  RDM1 -1.020981747 0.003149026 

RIPK3 -1.042560643 3.64E-06  GPR174 -1.019957017 0.000783229 

LOC101105810 -1.042105922 0.001820218  DIAPH3 -1.019528779 0.000412479 

CCDC34 -1.041732501 6.89E-05  LOC101111587 -1.017386017 0.043304987 

CDKN3 -1.041544762 0.000313113  LOC105616335 -1.017100849 0.031488157 

SLC28A1 -1.04140178 0.000411049  LOC105607690 -1.016200313 0.013021665 

POLQ -1.040663829 0.000188789  CD53 -1.014960934 0.0007857 

CYTIP -1.040166324 6.16E-05  SPON1 -1.014703781 9.04E-07 

PCNA -1.038320059 2.21E-06  MED12L -1.013980394 0.038999063 

RAB44 -1.036883681 0.027399251  CCDC42 -1.013912896 0.045776049 

HSD11B1 -1.036750597 0.00014933  E2F7 -1.013644505 0.00119007 

LOC105613303 -1.036493044 0.007834811  IFNG -1.013481853 0.018270219 

P2RX1 -1.03625734 0.005088657  LOC101108590 -1.012136855 0.046415119 

MEF2C -1.03600195 0.001394148  SGOL1 -1.011083085 0.002771103 



97 
 

(Continuação) 

Apêndice 5 - Genes diferencialmente expressos no teste que se comparava os animais 

infectados versus animais não infectados com efeito fixo de alimentação com critério de 

seleção FDR de 5% e o log2FoldChange> 1,0 

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

 

Gene Log2FoldChange* 

FDR (False 

Discovery Rate)  

LOC101119895 -1.010381757 0.043128528  GCK 1.034946327 0.040414854 

MICA -1.009886484 0.009311181  LOC105605388 1.03516984 0.000284349 

LOC106992022 -1.006688703 0.012738019  EDIL3 1.035990604 0.006910441 

CKAP2 -1.005396684 5.35E-05  FAH 1.03607171 0.001034183 

SLC37A2 -1.005224684 0.003177876  LOC105606766 1.037141063 1.23E-05 

LOC105605770 -1.004508488 0.018110046  ACACB 1.040235201 0.003822082 

LOC105609512 -1.003560005 0.000128571  HSPB1 1.041495519 6.09E-08 

GAS2L3 -1.001668417 0.000557777  GALNT16 1.042457458 0.009210555 

LOC105615118 -1.001656299 0.044237878  LRRC3 1.042653591 0.019008714 

LOC105601843 -1.001173409 9.33E-09  RPH3A 1.043461302 0.038763859 

LOC101111069 -1.001098076 0.028914877  PCSK2 1.044195276 0.00205628 

S1PR4 -1.000605878 0.015295471  RTN4RL1 1.045524982 0.024426224 

LOC105616295 -1.000492022 0.046276188  SLC6A15 1.047935021 0.029706281 

LOC105615761 1.000371373 0.005428587  CREG2 1.048254195 0.02109183 

DYNC1I1 1.002516428 0.00258974  LOC101117587 1.048806379 0.036868127 

LVRN 1.002696256 0.035262657  SHD 1.049181686 0.026727869 

DDIT4L 1.005379047 0.036565989  HIF3A 1.049279826 0.004235406 

NELL2 1.009361993 0.007924113  LOC105611533 1.051678478 0.037215351 

HPCAL1 1.009559179 2.44E-06  LOC106990141 1.052085683 0.008684267 

MEGF11 1.009828686 0.012154169  NRCAM 1.055282304 0.006231981 

SNAP91 1.011206166 0.011423905  MANEAL 1.0572595 0.001417805 

GALNT15 1.011225276 0.044477401  ANKRD6 1.058381954 5.33E-12 

ARL13A 1.011623984 0.046479547  LTBP4 1.061156052 2.65E-07 

GPRIN1 1.012490677 0.002926442  KCNJ15 1.061578441 4.54E-05 

FAM221B 1.012960192 0.00807832  SLC4A9 1.064193718 0.019551628 

ESYT3 1.013116529 3.48E-05  LOC105610032 1.064431528 0.034518315 

THRA 1.013574761 2.13E-09  ALDOB 1.065261161 0.026332171 

HEYL 1.014478251 0.000202171  DSCAML1 1.067281598 0.000346379 

LOC105605360 1.016404529 0.00481102  SLC5A12 1.069271445 0.020004986 

PELI3 1.017952767 0.020697412  CUBN 1.06987507 0.010240945 

VSTM2L 1.01895707 0.04470837  NPAS3 1.07265847 0.022728879 

AIM1L 1.020077269 9.36E-06  OSR1 1.073043147 0.000276289 

PLIN5 1.021446293 0.001051022  CNNM1 1.077025757 0.019582086 

LOC105608322 1.026530114 0.038153752  LOC105608561 1.079569313 0.00060051 

ZNF772 1.026720285 0.022243683  LOC106990644 1.080288649 0.031134302 

SLURP1 1.028188329 0.023377287  KCNK2 1.081400997 0.008040668 

BARX2 1.028648996 9.74E-05  IGSF21 1.081838533 0.029437115 

PCLO 1.032347044 0.001576158  CASKIN1 1.08350199 0.003005945 

LOC106991537 1.032935501 0.037638879  LOC105605605 1.086433961 0.027855728 

TST 1.033496494 2.78E-05  SLC27A6 1.089442432 0.005810816 

ACE 1.033707176 2.04E-06  LOC101110088 1.09208045 0.028373473 
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CLEC14A 1.093093202 1.78E-06  PITPNM3 1.166497097 0.00161926 

FAM110B 1.093630558 0.001415709  SAMD11 1.170268952 3.93E-09 

LOC101105319 1.093754978 0.022293127  SYT7 1.17186899 0.00096483 

ESRRB 1.094176209 3.29E-05  LOC101110277 1.172576813 0.010234419 

SCGN 1.094592923 2.48E-06  DMRT2 1.175515562 0.017072443 

KANK3 1.095544328 5.09E-05  LRP2 1.176167956 0.017334701 

TEX35 1.095665961 0.019483039  SCTR 1.176981141 0.000275474 

BCL11A 1.096642087 0.004834461  LOC105611292 1.177442281 0.011883409 

ASXL3 1.096798938 0.015196338  AK5 1.178744504 0.007202015 

KCNS2 1.096913576 0.012876747  GSDMB 1.181254909 1.44E-06 

LOC101107947 1.098211514 0.011383644  NDUFA4L2 1.182401836 0.011387349 

PCDH20 1.098345199 0.015635476  SLC52A3 1.182931421 0.007587573 

KCNN4 1.098635664 0.000525779  LOC101106487 1.18688503 0.016391197 

LOC105603888 1.100041835 4.23E-05  ALDH1L1 1.19175544 0.015151261 

TSPAN19 1.102013057 0.000470678  LOC105605292 1.193314464 0.005295882 

NTRK2 1.10211187 0.007786551  LOC105616168 1.199371295 0.011654798 

LOC106991829 1.102565124 0.006535861  DTNB 1.20042151 8.74E-08 

MYH15 1.104286196 0.006843279  LOC105616325 1.202383828 3.84E-05 

ME3 1.104382793 4.21E-05  CCDC8 1.204222315 0.001255132 

LARP6 1.104520504 0.000109174  TMEM92 1.205597246 2.00E-08 

RBPMS2 1.108913904 0.000150854  LOC101107408 1.210131035 0.007435926 

COL26A1 1.110977297 0.01667987  NR1D1 1.210398742 1.19E-09 

GREB1 1.113959519 0.004735289  KLF11 1.212972526 7.52E-06 

GRB10 1.11972372 1.65E-05  DAB1 1.213220849 0.001578866 

ETV5 1.124144812 1.93E-08  CCKAR 1.215384961 0.00589368 

TEX15 1.124147862 0.000298459  LOC105613077 1.220880803 3.19E-05 

NDRG4 1.125986402 0.000327817  FGF9 1.222051786 0.004194499 

MEP1B 1.127460882 0.022580299  PXMP2 1.223877692 2.56E-08 

FAM184B 1.138947106 0.001116352  ZNF704 1.226711599 0.00102752 

LOC101104705 1.143339712 0.016711883  LOC101112296 1.22920505 5.20E-05 

DPT 1.144186593 0.000677212  TNNI3 1.23240145 5.94E-06 

TFF2 1.145942777 0.016946083  CDKL1 1.234034481 3.29E-05 

KLKB1 1.146224031 0.00381455  THRB 1.238871747 4.29E-07 

GKN1 1.147206506 0.000106281  LRP3 1.239999669 0.000102037 

LRRC15 1.147567221 0.02081245  RNASE9 1.241300538 0.006277742 

LOC105609379 1.147826099 0.020899409  LOC105611555 1.249533734 2.36E-05 

ZSWIM5 1.156304402 4.38E-05  NCMAP 1.250076433 0.001830934 

SHC4 1.156918498 4.38E-05  SMARCD3 1.254645004 3.47E-07 

SLC16A9 1.157753237 6.02E-05  PON3 1.255137638 0.001433137 

LOC105605232 1.160185174 0.015209574  C19H3orf67 1.262028764 4.49E-05 

HRH2 1.163977306 9.34E-05  CCDC141 1.264663748 3.90E-06 
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RAMP3 1.278722383 2.93E-05  FGB 1.44343337 0.001417805 

REP15 1.284670132 0.00119007  ZBTB16 1.449081655 0.000999922 

MOB3B 1.285319449 7.22E-08  LOC106991634 1.45343333 0.000267578 

VSNL1 1.288470979 0.007158604  SFRP2 1.457464618 0.000223537 

LOC101115927 1.294321277 0.000807183  PROC 1.458968543 9.26E-06 

AGTR1 1.296655487 0.001169943  RGS6 1.476770912 0.000227413 

CES2 1.301577995 8.54E-05  LOC105614373 1.477050715 0.002011271 

LOC105613181 1.302739388 0.004640167  ELOVL2 1.484679375 6.06E-05 

SH3RF2 1.302875524 0.000199601  GHRL 1.496821968 9.97E-09 

LOC101115343 1.306926588 0.005305019  LOC101114622 1.500934585 0.00112312 

RESP18 1.322684458 1.06E-05  PLA2G1B 1.502911373 2.42E-06 

LOC101122683 1.322746869 0.006318667  RCAN2 1.505892567 2.01E-08 

AHNAK2 1.322925511 2.46E-10  BMP3 1.536666364 5.11E-08 

UBALD1 1.328142327 1.21E-05  MESP2 1.54620879 0.000566849 

LOC101105114 1.328945149 0.004613632  KCNK16 1.547714731 1.04E-05 

LOC101113860 1.334455771 2.91E-06  LOC105608876 1.579038834 0.000887752 

TCTE1 1.33574527 0.000329395  CA6 1.581755097 0.000855722 

LOC105613076 1.341471784 0.001228613  ALB 1.584720497 0.000475584 

LOC105605293 1.351454943 0.002844747  DIO1 1.593869067 1.70E-05 

CCL21 1.354713644 8.65E-06  LOC101103396 1.594164543 1.67E-06 

B3GALT5 1.355704011 4.53E-07  SHISA6 1.608686236 4.21E-05 

MFI2 1.357326121 2.78E-05  DGAT2L6 1.613656019 0.000489271 

SST 1.366439279 0.000547088  ANKRD24 1.616285848 1.45E-05 

GAP43 1.36855678 0.002475968  PGC 1.619862255 2.66E-08 

PHYHD1 1.376013412 2.17E-09  TCEA3 1.622440369 1.77E-08 

LMX1A 1.378088472 0.002747251  MRLN 1.626939915 0.000396441 

LOC101107984 1.381510579 0.003039339  LOC105611558 1.639285054 0.000529635 

DBP 1.386498982 7.18E-10  OGN 1.648349007 2.64E-06 

LOC101110006 1.394319804 5.70E-05  CES3 1.652536477 5.77E-07 

ISM1 1.394362625 9.79E-06  ANGPTL3 1.752647621 6.17E-06 

PTPRN 1.397074313 6.67E-08  DUSP26 1.791993132 1.55E-07 

ADH1C 1.399589258 0.003005617  TMEM37 1.836493335 2.62E-05 

LOC101106088 1.402749801 0.000604261  LOC105604198 1.841241734 7.91E-10 

NPTX2 1.407597442 0.001315959  AGT 1.849667093 1.32E-09 

ERICH4 1.407954296 0.003391209  CA12 1.900345802 3.39E-08 

PAK6 1.408098012 6.32E-09  LOC105609164 1.969027422 5.62E-09 

B3GNT6 1.414511164 3.35E-06  DLK1 2.020840443 1.15E-05 

SPOCK1 1.424181167 6.80E-11  ITGBL1 2.022829887 1.89E-09 

FBP2 1.433536539 3.83E-06  CPB1 2.042570478 3.69E-06 

LOC106991828 1.438785595 0.000115235  PNOC 2.151062981 5.96E-07 

GLT1D1 1.442036581 0.002605991  TTR 2.405462446 1.23E-20 
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ATP6V1G3 2.564692383 5.19E-11 

 

*log2FoldChange positivo significa que o gene foi mais expresso em animais controle (não 

infectados), enquanto que log2FoldChange negativo significa que o gene foi mais expresso em animais 

infectados. 
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