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Resumo 

 

A criação do gado bovino é uma atividade essencial para o setor primário em muitas 

regiões. Vários parasitos, principalmente carrapatos, causam injúrias e são vetores de doenças 

que afetam bovinos, resultando em danos para a economia principalmente nas regiões 

tropicais e subtropicais. Criadores utilizam acaricidas químicos para o controle das 

infestações, prejudicando o meio ambiente e a saúde dos animais, além de apresentar efeitos 

limitados e promover a seleção de carrapatos resistentes. O desenvolvimento de vacinas para 

conter as infestações com carrapatos surge como a alternativa mais promissora. Moléculas 

candidatas a compor uma vacina já foram caracterizadas a partir das glândulas salivares dos 

carrapatos por possuírem propriedades antiplaquetárias, anticoagulantes, imunossupressoras e 

anti-inflamatórias. Estas substâncias são inseridas na corrente sanguínea do bovino durante o 

ectoparasitismo, modulando o sistema imune e hemostático do hospedeiro a fim de facilitar a 

hematofagia. Um grupo de moléculas que se destaca entre as pesquisas para os componentes 

das vacinas são as proteínas ricas em glicina, principalmente as encontradas na estrutura de 

fixação dos carrapatos, o cemento. Essas moléculas, além de estarem presentes nas glândulas 

salivares dos carrapatos, compõem o citoesqueleto de células eucarióticas, apresentando 

atividade semelhante à citoqueratina. No presente trabalho, o cDNA de uma proteína rica em 

glicina da glândula salivar de fêmeas ingurgitadas da espécie R. (Boophilus) microplus foi 

isolado e sua caracterização permitiu amplificar e clonar a sua região codificante em vetor de 

expressão procariótico. As expressões das construções recombinantes estão sendo verificadas 

por SDS-PAGE 14% e Western-blot. Caso tenhamos resultados positivos para a expressão, 

será feita a purificação da proteína por cromatografia de afinidade em coluna contendo níquel, 
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a qual será utilizada em testes de hipersensibilidade imediata e tardia e testado seu 

reconhecimento pelo soro de bovinos infestados ELISA.   
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