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RESUMO 

 

Os fungos entomopatogênicos infectam artrópodes através de conídios especializados 

que se fixam para germinar e penetrar a cutícula. Os blastosporos se multiplicam na 

hemocele do hospedeiro, e a morte deste ocorre geralmente dentro de alguns dias. 

Pouco se sabe quais são os impactos da infecção para o sistema imunológico de larvas 

de Musca domestica. Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a 

resposta imunológica de larvas de terceiro estádio (L3) infectadas com Metarhizium 

robertsii IP 146. Foram utilizadas 900 L3 divididas em nove potes plásticos, sendo três 

potes para o grupo controle e seis potes para os grupos tratamento. Nos grupos 

tratamento foram aplicados em papel filtro 1 ml de suspensão de conídios ou 

blastosporos ajustadas a 1,0 × 108 propágulos ml-1 de M. robertsii. A coleta da 

hemolinfa dos grupos controle e tratamento foram realizadas 24, 48 e 72 h após o 

tratamento. Após a coleta, as amostras de hemolinfa foram centrifugadas à 500 rpm por 

3 minutos para a separação do plasma e dos hemócitos. Em placas de Petri contendo 

meio CTC foram semeados conídios ou blastoporos de IP 146 e colocados discos de 

papel filtro embebidos com plasma dos diferentes grupos tratamento. Dois dias após a 

aplicação do fungo sobre o meio CTC, foi avaliada a formação de halo de inibição de 

crescimento fúngico. Para a quantificação de proteínas totais e a avalição do perfil 

proteico do plasma da hemolinfa foi utilizado o método Biureto e eletroforese em gel de 

poliacrilamida, respectivamente. Os hemócitos totais foram contados em 

hematocitometro. Esfregaços em lâminas de vidro de hemócitos foram corados por 

Giemsa para a contagem diferencial de células. Os resultados revelaram o aumento na 

número total de hemócitos no grupo de larvas tratadas com conídios nos tempos de 48 e 

72 horas pós-tratamento. Na contagem relativa das populações celulares, houve o 

aumento de prohemócitos e plasmatócitos em ambos os tratamentos. Nos géis SDS-

PAGE foram detectadas a presença de diferentes perfis de proteínas para os grupos 

controle e tratamento. Os grupos controle, blastoporos e conídios que tiveram a coleta 

realizada 24 horas pós-tratamento foi demonstrada a presença de sete, oito e 10 bandas, 

respectivamente. No tempo de 48 horas, no grupo controle, foram reveladas sete bandas 

e nos grupos blastoporos e conídios ambos revelaram oito bandas. Ao contrário dos 

outros momentos de coleta, no tempo de 72 horas o grupo tratado com blastosporos foi 

o que demonstrou menor número de bandas com seis bandas no total, e os grupos 

controle e tratamento com conídios revelaram ambos sete bandas cada. A banda de 68 

kDa apresentou maior quantidade de proteínas em todos os grupos e independentemente 

do tempo de coleta da hemolinfa pós-tratamento, com média de 22 µg. Tanto para a 

quantificação da concentração média de proteínas presentes na hemolinfa, quanto para o 

volume calibrado das bandas não apresentaram diferença estatística entre os grupos 

controle, conídios e blastoporos para os diferentes tempos de coleta. Não houve a 

formação de halo de inibição no teste de atividade antifúngica do plasma da hemolinfa. 

Ambas os propágulos de M. robertsii induzem resposta imunológica em M. domestica, 

porem a infecção por conídios ocasiona maior resposta imune no hospedeiro. 

Palavras-chave: mosca doméstica, controle microbiano, eletroforese, hemolinfa, 

hemócitos. 
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ABSTRACT 

 

Entomopathogenic fungi infect arthropods with specialized conidia that germinate and 

penetrate the cuticle. The penetrating fungus multiplies in host hemocoel and the death 

of the host usually occurs within a few days. Little is known about how fungal infection 

effect the immune system of M. domestica larvae. Therefore, this study aims to evaluate 

the immunological response of L3 larvae infected with Metarhizium robertsii IP 146. 

Nine hundred L3 larvae were divided into nine plastics pots: three for control group and 

six for treatment groups. In the treatment group, 1 ml of conidial suspension or 

blastospores adjusted to 1.0 × 108 ml -1 propagules of M. robertsii were applied in filter 

paper. Samples of hemolymph were collected 24, 48 and 72 h after treatment. In Petri 

dishes containing CTC medium, conidia or blastopores of IP 146 were spread out on the 

medium, and 10 µl of plasma of different treatment groups was inoculated in filter paper 

dish. Two days after application of the fungus on the medium, the formation of the halo 

of fungal growth inhibition was evaluated. The Biuret Method and polyacrylamide gel 

electrophoresis were used for quantification of total proteins and evaluation of the 

plasma protein profile of hemolymph, respectively. Total hemocytes were counted in a 

hematocytometre. Glass slides with total hemolymph were stained by Giemsa for the 

differential cell count by morphological characteristics. The results revealed an increase 

in the total hemocyte count in the group of conidia treated larvae at 48 and 72 hours 

after treatment. In SDS-PAGE gel revealed the presence of different protein profiles in 

the treatment groups. Control groups, and the groups treated with blastopores or conidia 

that had hemolymph collected 24 h post-treatment had seven, eight and 10 bands, 

respectively. At the time of 48 h, plasma from the control group revealed seven bands, 

and in the groups treated with blastopores or conidia both revealed eight bands. In 

contrast,, at 72 h the group treated with blastospores was the one that presented the 

lowest number of bands, six bands in total; the control group and the group treated with 

conidia  revealed both seven bands each. The 68 kDa band presented the highest 

quantity of protein in all groups, and independently of the time of collection of 

hemolymph, had an average of 22 μg. Both quantification of proteins concentration in 

the hemolymph and the calibrated volume of the bands did not differ statistically among 

the control groups and the groups treated with conidia or blastopores. No inhibition halo 

formation was seen in the hemolymph plasma antifungal activity test. Both M. robertsii 

propagules induce immune response in M. domestica, but conidia infection caused a 

greater immune response in the host than blastospores. 

Key words: House fly, microbial control, electrophoresis, hemolymph, hemocytes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Musca domestica, popularmente chamada de mosca doméstica, causa diversos 

prejuízos aos sistemas de produção animal e à saúde humana. Este inseto é incriminado como 

transmissor de diversas doenças entéricas ocasionada por protozoários (disenteria por 

Entamoeba), bactérias (shigelose, salmonelose, cólera) e helmintos ( .  

O uso exclusivo de inseticidas químicos para o controle deste inseto levaram a 

formação de populações resistentes às principais bases químicas durante a segunda metade do 

século XX. Bastante noticiada a partir da década de 70, a resistência aos produtos químicos 

tem levado ao estudo de novas formas de controle para artrópodes praga, entre os mais 

estudados estão o uso de fungos entomopatogênicos2. 

Conídios e blastoporos são propágulos de fungos entompatogênicos e ambos tem 

a capacidade de infectar e causar a morte do hospedeiro3. Porém, blastosporos possuem 

algumas vantagens sobre conídios como o rápido crescimento sobre a cutícula, que provoca 

alta mortalidade em curto período de tempo. Durante o processo de invasão da hemocele, a 

imunidade inata do artrópode é ativada, e duas possíveis situações são desencadeadas: ou o 

sistema imune consegue eliminar o fungo por meio de ferramentas como a fagocitose, 

encapsulação e melanização; ou o fungo consegue a evasão do sistema imune através da 

produção de toxinas como as destruxinas e serpinas, e posterior colonização dos diversos 

órgãos e morte do hospedeiro4. Dentro deste contexto, as primeiras horas do processo de 

infecção serão decisivas para o sucesso do fungo em programas de controle microbiano.  

Diversos estudos avaliam a relação parasito-hospedeiro do processo infeccioso de 

micro-organismos e a resposta imune do hospedeiro. Os modelos experimentais mais 

utilizados para estes estudos são os carrapatos5, devido a interação destes vetores com 

diversos patógenos de animais e humanos, e a mosca-da-fruta (Drosophila melanogaster) que 

possui o perfil proteômico bem conhecido6. Neste cenário, M. domestica possui uma ampla 

possibilidade de investigações, pois grande parte dos mecanismos de defesa imunológica da 

mosca doméstica são extrapolados de modelos como os dois anteriores. 

Entender melhor a resposta imunológica de M. domestica frente ao processo de 

infecção por diferentes propágulos de fungos entomopatogênicos permite a elaboração de 

novas técnicas mais eficientes para o seu controle. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Ciclo biológico de Musca domestica 

Musca domestica é um inseto da ordem Diptera, sub-ordem Cyclorrapha e família 

Muscidae; é vulgarmente chamado de mosca ou mosca doméstica. Esta espécie possui ciclo 

biológico holometabólico7 (Figura 1). Uma mosca fêmea adulta pode ovipor até 2000 ovos 

durante suas seis a oito semanas de vida, e estes ovos são colocados sobre matéria orgânica1, 8. 

Em condições de temperatura e umidade ideais para o desenvolvimento do embrião nos ovos, 

em cerca de oito horas, ocorre a eclosão e liberação de larvas de primeiro estádio. As larvas 

por sua vez crescem, sofrem duas mudas, e formam larvas de terceiro estádio. Quando 

preparadas, as larvas de terceiro estádio migram para um ambiente mais seco, se enterram no 

solo ou escondem sob objetos que oferecem proteção, para se tornarem pupas. Dentro do 

pupário ocorre a transformação da larva em adulto, que leva entre dois a 10 dias. Ao final da 

transformação a mosca adulta abre seu pupário e caminha para a superfície8.  

 

 
FIGURA 1- Ciclo biológico da mosca domestica (Musca domestica). A: ovos, possuem 

coloração branca e formato alongado/ovoide de 0,8 à 2 mm de comprimento; B: 

três instars larvários, possuem coloração de branco à amarelada e formato 

vermiforme; C: pupa, apresenta a cutícula rígida de coloração preta à 

amarronzada; D: adulto, dispõe de coloração escura, mesonoto com quatro listras 

negras longitudinais, abdômen amarelado, e mede entre 6 e 9 mm. Fonte: Hall e 

Gerhardt7. 
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Após a emergência da mosca, as asas se expandem por bombeamento da 

hemolinfa pelas veias da asa, e o corpo se torna seco e rígido. Poucos dias passados depois de 

se tornar adulta, a mosca já possui capacidade reprodutiva1. 

 

2.2. Comportamento de M. domestica 

A mosca domestica possui hábitos sinantrópicos, pois exploram alimentos e 

habitats criados pela agropecuária ou outras atividades humanas. Também são insetos de 

distribuição cosmopolita7. Elas se alimentam de diversas fontes de matéria orgânica como: 

alimentos humanos e animais, restos de comida, fezes, sangue, secreções, entre outras. A 

alimentação deve ocorrer ao menos duas a três vezes ao dia. Água é parte essencial na dieta 

das moscas, tanto que não sobrevivem por períodos maiores que 48 horas sem acesso a ela. 

As moscas não têm capacidade de morder ou mastigar o alimento, elas sugam sua comida 

através da probóscide1, 9 (Figura 2).  

                            
 

Após pousar no alimento, a mosca vomita sobre a comida. Sucos digestivos e 

saliva são liberados no vômito para quebrar e dissolver o alimento. Se a mosca suga seu 

alimento de fonte contaminada com agentes infecciosos, alguns destes microrganismos podem 

permanecer viáveis no trato digestivo. Quando a mosca se alimenta com comida destinada aos 

humanos, através do vômito ocorre a transferência dos microrganismos9. Outras formas de 

FIGURA 2 – Cabeça de Musca domestica 

(Cyclorrhapha: Muscidae), 

as setas indicam estruturas 

como antena, palpo e 

labellum, e a chave que 

inclui palpo e labellum 

representa a probóscide. 

Fonte Georgis1  
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carrear patógenos são por meio das fezes, das patas durante o pouso e dos pelos presentes no 

corpo8. 

O acúmulo de fezes de animais estão entre os locais mais procurados para 

reprodução das mocas. Alguns fatores influenciam na capacidade da mosca ovipor no estrume 

como a umidade (não muito úmido), a textura (não muito sólido) e o estado de decomposição 

(normalmente dentro de uma semana após a defecação)8. Um exemplo para compreender 

como o estado das fezes influencia na reprodução das moscas, a criação de galinhas poedeiras 

possui alta taxa de infestação por M. domestica devido à grande quantidade de fezes 

acumuladas com características citadas acima10.  

No ambiente urbano o lixo produzido é o principal ambiente que a mosca ovipõe. 

Isso inclui os lixos associados com a preparação, cozimento e distribuição de comida nos lares 

e ambientes públicos. Também associados ao lixo derivado do manuseio, estocagem e venda 

de comida como frutas e vegetais. Grama cortada acumulada, silagem e outros acúmulos de 

matéria vegetal em decomposição servem como fonte para reprodução das moscas8. 

Os adultos são preferencialmente ativos durante o dia, quando se alimentam e 

acasalam. À noite normalmente estão em repouso, embora a adaptação à luz artificial 

mantenha as moscas em atividade8. 

O número de moscas em determinado local varia com a presença de locais de 

alimentação, fotoperíodo, temperatura e umidade. A densidade é maior quando a temperatura 

se encontra entre 20 ºC e 25 ºC11. Em avaliação da dinâmica populacional de M. domestica 

em diferentes temperaturas (20 e 30 ºC), Tardelli12 et al. encontraram equilibro estável na 

dinâmica populacional em ambas as temperaturas. Quando a temperatura ultrapassa 45 ºC ou 

reduz abaixo de 10 ºC não se detecta a presença de moscas. Em temperaturas baixas, os 

espécimes sobreviventes permanecem em estado de dormência na forma adulta ou de pupa.  

 

2.3. Importância de M. domestica para saúde humana e animal 

Os agentes patogênicos ao ser humano transmitidos por moscas incluem infecções 

entéricas (Ex. disenterias, diarreia, febre tifoide, cólera, e infecções por helmintos), infecções 

oculares (Ex. tracoma e a conjuntivite epidêmica), poliomielite, infecções de pele (Ex. bouba, 

difteria cutânea, micoses), e leptospirose8.  

Cohen 13 et al. que realizaram o controle de M. domestica em uma base militar e 

houve queda na população de moscas de 64%, concomitantemente as visitas clínicas por 

diarreia e shigelose reduziram em 42% e 85% respectivamente, também reduziram a taxa de 

soroconversão de anticorpos para Escherichia coli enterotoxigênica e Shigella em 57% e 76% 
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respectivamente. Tais resultados demonstraram o potencial de moscas como vetores 

mecanicos de doenças entéricas. Em surtos de Antraz o controle de mosca deve ser destacado 

como medida profilática. Fasanella14 et al. demonstraram a presença de Bacillus anthracis nas 

fezes e no vômito de M. domestica que se alimentaram em carcaças de coelhos contaminadas 

com a bactéria, bem como estes esporos estavam aptos à germinação e replicação no intestino 

da mosca. Diarreia por Clostridium difficile é uma infecção nosocomial que resulta em 

isolamento de pacientes e alas hospitalares, e frequentemente na morte dos pacientes 

infectados15. Além disso, insetos sinantrópicos como M. domestica contribuem para a 

persistência e distribuição de C. difficile em hospitais16. 

M. domestica também atua como hospedeiro paratênico de diversos parasitos. De 

1180 espécimes de mosca doméstica coletados em Bom Jesus, Piauí, foram isolados cinco 

morfoespécies de protozoários (Entomoeba histolytica, E. dispar, E. moshkovskii, E. coli, 

Iodamoeba butschlii, Cystoisospora sp. e Giardia sp.), além de quatro morfoespécies de 

helmintos (Ascaridídeo, Trichuris sp., Hymenolepis nana e Enterobius vermicularis)17. 

Larvas de moscas podem ser ingeridas por meio de alimentos contaminados e 

permanecerem vivas no intestino, assim causando miíase intestinal com sintomas de dor, 

náusea e vômitos18. 

Na veterinária além de vetores doenças para a avicultura 20, M. domestica também 

causa prejuízos econômicos em diversos sistemas de produção devido ao incomodo e estresse 

provocado nas aves. Miller21 et al. reportaram que alta densidade populacional de moscas em 

fazendas de produção avícola causam irritação e aborrecimentos dos funcionários, como 

causam também a redução na produção de ovos pelas galinhas. Estima-se que o custo anual 

do emprego de inseticidas para o controle de M. domestica em aviários nos Estados Unidos 

seja de 1,6 milhões de dólares. 

 A mosca doméstica atua como vetor biológico de Draschia megastoma e 

Habronema muscae, ambos nematoides parasitas do estômago de equinos22. Na avaliação de 

espécimes de M. domestica capturadas em chiqueiros na Alemanha, Förster23 et al. 

identificaram no exoesqueleto e no intestino desta moscas ovos ou larvas de quatro espécies 

de nematoides intestinais de suínos (Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Metastrongylus sp. 

e indeterminada Strongylida). No exoesqueleto foi identificada uma espécie de ectoparasita, 

Haematopinus suis; portanto, é demonstrado o potencial de M. domestica como carreador de 

parasitas metazoários de importância para a suinocultura. 
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2.4. Métodos de controle 

O controle químico tradicional inclui uma variedade de produtos que afetam o 

sistema nervoso do inseto (piretroide, organofosforado e carbamato); a produção de energia 

(amidinohidrazona, alkyl sulfonamida halogenado); produção da cutícula (inibidor da síntese 

de cutícula); sistema endócrino (reguladores de crescimento) ou balanço hídrico (ácido 

cítrico, ácido bórico, terra diatomácea, entre outros) que podem ser empregados para o 

controle efetivo de populações de M. domestica. Diferentes modos de aplicação como a 

tópica, armadilhas, iscas e fumigação podem ser utilizados9. As desvantagens incluem o fato 

de que os produtos empregados apresentam risco para a saúde humana e animal, além de não 

serem seletivos e frequentemente matar tanto insetos benéficos quanto os vetores. Além disso, 

em longo prazo, inseticidas podem desenvolver populações de moscas resistentes ao principio 

ativo utilizado11. 

Durante a segunda metade do século XX, os sistemas de controle de M. domestica 

dependia fortemente do uso de inseticidas. Assim, grande parte das populações de mosca 

doméstica apresentam algum grau de resistência a inseticidas2. Os insetos desenvolvem os 

seguintes mecanismos que evitam a sua morte por agentes químicos: evolução de mecanismo 

que negam o efeito dos químicos, como por exemplo, a redução na absorção através da 

cutícula; os insetos desenvolvem a habilidade de detoxificar os princípios ativos e seus 

metabólicos; os insetos desenvolvem processos bioquímicos endógenos para reduzir a 

sensibilidade ao sítio de ação do inseticida; além de genes como “kdr” ou “super kdr” que 

promovem a efetiva proteção contra Diclorodifeniltricloroetano (DDT) e variáveis níveis de 

proteção-cruzada contra piretroides; e por final a resistência comportamental, que ocorre com 

o desenvolvimento da capacidade do inseto identificar um dos componentes do produto e 

alterar seu comportamento para evitar o contato11. 

Os guidelines sugerem que o desenvolvimento de resistência pode ser atrasado24. 

O principal consenso entre os autores é primariamente reduzir a pressão de seleção com um 

único principio ativo ou bases relacionadas. Também fazem parte destes guidelines: evitar o 

uso em longo prazo de componentes de um mesmo grupo (um importante fator de seleção 

para resistência é a intensidade e a duração da pressão seletiva), isto pode ser evitado com a 

escolha da rotação de bases químicas; evitar o uso persistente de inseticidas de longa duração 

em abrigo de animais, local que a mosca possui rápido ciclo biológico; evitar o tratamento de 

adultos e larvas com o mesmo principio ativo. Embora o inseticida seja um componente 

essencial no programas de controle, deve-se associar este método com modelos não químicos 
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para se alcançar o máximo de desempenho através do manejo integrado de pragas, como por 

exemplo, o uso de métodos físicos, controle biológico e sanitário. 

Manejo integrado de pragas (MIP) é um termo geral para o controle estratégico 

que utilizam combinados produtos biológicos, medidas preventivas e o uso tático de 

pesticidas químicos para reduzir a população de pragas a um nível tolerável do ponto de vista 

econômico. O MIP tem se mostrado experimentalmente mais eficiente que os métodos 

clássicos, como o uso exclusivo do controle químico ou biológico. O uso de limites 

econômicos, campos de monitoramento e registro dos dados são partes importantes do 

programa de MIP, pois a partir da análise destas informações são tomadas decisões que 

tornam o programa efetivo. Modelos matemáticos tentam prever possíveis resultados em 

função das variáveis inseridas na equação. Desta forma os modelos avaliam a viabilidade do 

MIP e possibilitam corrigir possíveis erros antes mesmo da implantação25. 

O método mais negligenciado, porém de fundamental importância para o controle 

de M. domestica, consiste no uso de medidas preventivas. Geralmente as infestações ocorrem 

devido ao manuseio inapropriado das fezes, alimentos ou abrigo de animais. Portanto, as 

medidas preventivas são baseadas em melhores condições ambientais de higiene e sanitárias, 

como a instalação e o uso de latrinas e sistemas de esgoto que impossibilitem o contato das 

mocas com as fezes. Esta abordagem demonstra resultados após longo período de 

implantação, porém apresenta a melhor relação custo-benefício dentre os métodos2. A 

melhoria das condições sanitárias e de higiene devem ser acompanhadas pela eliminação dos 

locais de reprodução, prevenção do contato da mosca com organismos causadores de doenças, 

e proteção da comida, utensílios e pessoas do contato com as mocas. Além disso, a educação 

das pessoas sobre a melhor maneira de descartar o excremento previne o surgimento de locais 

para a reprodução das moscas24. No ambiente intradomiciliar o contato com a mosca 

doméstica pode ver evitado com a instalação de telas protetoras nas portas e janelas, limpeza 

regular da cozinha e o descarte do lixo orgânico em recipientes com tampa9.  

Associado às medidas preventivas, o controle populacional de mosca domestica 

deve conter métodos físicos como armadilhas luminosas, fitas aderentes, raquete “mata-

mosca”, armadilhas energizadas, entre outros. Estes métodos são usados para matar, repelir ou 

emboscar as moscas, e não selecionam indivíduos resistentes nas populações como no caso 

dos inseticidas químicos2. Métodos de controle físico são de fácil manuseio e seu uso é 

bastante seguro. Eles não causam prejuízos devido aos resíduos ou persistência no ambiente, 

entretanto não são muito efetivos em controlar populações em grande densidade. Outra 

questão deve ser considerada ao se utilizar armadilhas energizadas, pois elas aumentam o 
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número de partículas dispersas no ar e podem assim carrear agentes infecciosos enquanto a 

mosca é eletrocutada24. 

A mosca doméstica pode ser biologicamente controlada pelo uso de extrato de 

plantas, fungos e bactérias patogênicas, parasitoides e predadores. Diversos extratos de 

plantas ou óleos essenciais apresentam importante atividade larvicida, pupicida e adulticida. 

Enquanto outros produtos podem atuar como repelentes e reguladores do crescimento de 

moscas26. A natureza lipofílica dos óleos essenciais de plantas facilita a interferência com o 

metabolismo básico, a fisiologia e o comportamento de insetos. Pesticidas botânicos podem 

ser economicamente e ecologicamente benéficos uma vez que são mais específicos que os 

pesticidas químicos e pouco afetam outros organismos vizinhos. Também testes demostraram 

um aumento sinérgico na toxicidade entre extratos de plantas para insetos, sem efeitos 

deletérios para mamíferos27.  

Bacillus thurigiensis (B.t.) são bactérias Gram-positivas, formadoras de esporos 

caracterizadas por proteínas que formam inclusões cristalinas parasporais. Estas proteínas 

apresentam alta toxicidade para insetos e tem especificidade pelo seu local de atuação 28. 

Várias formulações de B.t. têm sido usadas como biopesticidas para controle de pragas 

agrícolas 28. Diversos estudos têm também demonstrado a eficácia de B.t. ou de suas proteínas 

purificadas contra adultos e larvas de M. domestica 29-31. Muito se conhece a respeito do 

mecanismo de ação das toxinas de B.t. e sua especificidade. Os cristais são inicialmente 

dissolvidos no intestino médio do inseto e liberam uma ou mais proteínas de 27 a 140 kDa. As 

proteínas liberadas do cristal ainda estão na forma de pró-toxinas que por clivagem 

proteolítica das enzimas digestivas são ativadas em toxinas polipeptídicas. As toxinas ativadas 

ligam na membrana celular do epitélio intestinal, e desta forma geram poros que causam 

distúrbios no balanço osmótico que leva a célula ao inchaço e lise. A larva do inseto 

intoxicado rapidamente para de se alimentar e morre. Esse processo bioquímico de atuação 

das toxinas demonstra a presença de alta-afinidade específica pelos sítios de ligação das 

toxinas no epitélio intestinal que difere entre insetos resistentes e susceptíveis28. Assim como 

os inseticidas químicos, existe relato de caso para resistência adquirida de M. domestica para 

B.t. ao longo de diversas gerações32. 

Nematoides entomopatogênicos foram descobertos no século XVII como agente 

causador de mortalidade em populações de insetos, mas somente no último século foi 

constatado que estes nematoides carregam bactérias simbiontes que são liberadas durante a 

infecção e fornece o alimento essencial para o nematoide33. Após a morte do hospedeiro, estes 

nematoides ingerem novamente as bactérias e tecido do hospedeiro em decomposição. Os 
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juvenis infectantes é a forma do nematoide presente no ambiente, e entram no corpo do inseto 

através da boca, ânus, espiráculo ou por penetração direta da cutícula. Se a infecção ocorrer 

pela boca ou ânus, ocorre a perfuração do intestino até alcançar a hemocele, e se decorrer pelo 

espiráculo, a penetração se dá pela parede traqueal. Quando os juvenis infectantes atingem a 

hemocele do hospedeiro, são liberadas as bactérias que se multiplicam rapidamente na 

hemolinfa. A morte ocorre entre 24 e 72 horas34. Embora as bactérias sejam a principal 

responsável pela morte do hospedeiro, o nematoide também produz toxinas que são letais para 

o inseto35. Para o controle de M. domestica se destacam os gêneros de nematoides 

entomopatogênicos: Steinernema, Paraiotonchium, e Heterorhabditis 36, 37. 

O uso de inimigos naturais é parte integral para o controle biológico de moscas. 

As larvas de segundo e terceiro ínstar de Ophyra capensis (Diptera, Muscidae) são predadores 

vorazes de larvas de M. domestica, tanto que cada larva de predador pode devorar até 17 

larvas de moscas. Tsankova e Luvchiev38 demonstraram também a redução na eclosão de 

adultos para menos de 10% quando houve tratamento de larvas de mosca doméstica de 

segundo estágio com predadores. Ácaros também são importante predadores de M. 

dosmestica na fase de ovos e larvas de primeiro instar. Willis e Richard39 comparam o efeito 

de Fuscuropoda vegetans e Macrocheles muscaedomesticae para controle de mosca 

doméstica em estrume de galinhas e observaram que não há interferência na predação quando 

associadas às duas espécies de ácaros. Também foi encontrado que o pico máximo da 

população de F. vegetans foi de 6 a 8 semanas e M. muscaedomesticae foi de 2 a 3 semanas 

no estrume de galinha contendo ovos e larvas de mosca doméstica. Isso representa um maior 

tempo de ação para o controle quando associados às duas espécies de ácaros. 

 

2.4.1. Uso de fungos entomopagênicos para controle de M. domestica e outros artrópodes 

Morte por fungos entomopatogênicos são bastante comuns em populações de 

moscas. O fungo inicia seu processo de infecção com a aderência do esporo (conídio) na 

cutícula do hospedeiro através de forças químicas e eletrostáticas, seguido da germinação e 

penetração das camadas da cutícula pela ação de enzimas hidrolíticas40. Após a quebra da 

barreira da cutícula, as hifas encontram a hemocele do hospedeiro,  local rico em nutrientes, e 

estas hifas se diferenciam em estruturas unicelulares chamadas de corpos hifais que possuem 

maior capacidade de absorver os nutrientes41.  Na hemocele, os corpos hifais colonizam 

diversos órgãos do hospedeiro e também secretam diversas toxinas que atuam principalmente 

suprimindo o sistema imune. A morte do hospedeiro ocorre pela exaustão de nutrientes, 

destruição de tecidos internos e obstrução mecânica da circulação da hemolinfa 42, 43. Quando 
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as condições ambientais estão favoráveis ao fungo, as hifas sofrem o processo de extrusão do 

cadáver, formação de conidióforos e produção de novos conídios. Este processo é 

denominado de esporulação e os novos conídios estão aptos a infectar novos hospedeiros4 

(Figura 4). 

 

FIGURA 3 – Esquematização do ciclo biológico do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana. 

Inicialmente, os esporos são dispersos pelo vento, chuva ou o contato direto entre 

hospedeiros susceptíveis. Quando os conídios entram em contato com a cutícula do 

artrópode forças eletrostáticas e químicas (ambas as superfícies, conídios e cutícula, são 

lipofílicas) provocam uma fraca adesão. Após sinalização química de compostos 

presentes na cutícula, o conídio germina e forma uma hifa denominada de tubo 

germinativo, com um dilatação no final chamada de apressório. Através do apressório 

ocorre a fixação do fungo na cutícula (grampo de penetração), a digestão enzimática da 

cutícula (por enzimas como proteases, quitinases, lipases, etc) e a formação da hifa de 

penetração. Uma vez dentro da hemocele do inseto, a hifa de penetração se diferencia 

em estruturas unicelular com a capacidade de produção de toxinas e maior absorção 

denominada corpos hifais. Depois de ocorrida a morte o hospedeiro, o fungo volta 

novamente para a superfície da cutícula na forma de hifas e conídios para infectar um 

novo hospedeiro. Todo esse ciclo envolve a fase de reprodução assexuada de fungos 

entomopatogênicos. Fonte: Mascarin e Jaronski44. 

Os fungos entomopatogênicos mais comumente avaliados para programas de 

biocontrole de mosca domestica são Metarhizium anisopliae, Entomophora muscae e 

Beauveria bassiana9. 



12 
 

 Metarhizuim anisopliae s.l. afeta as fases de larvas e adultos de mosca doméstica 

e consequentemente pode ser utilizado para melhorar o controle de populações por infectar 

diversos estágios de desenvolvimento. Barson45 et al. avaliaram seis espécies de fungos 

entomopagênicos para controle de larvas e adulto de M. domestica. As duas espécies de 

fungos mais virulentos foram M. anisopliae s.l. e Tolypocladium cylindrosporum. Nas 

concentrações 108 e 107 conídios ml-1, M. anisopliae impediu a emergência de adultos, 

enquanto nas doses de 106 e 105 conídios ml-1 a emergência foi de 1,0% e 16%, 

respectivamente.  

Óleos vegetais, óleos minerais e adjuvantes melhoram o carreamento e adesão dos 

esporos de Metarhizium, com destaque para os óleos de linhaça e soja que associados aos 

conídios levaram a morte todas as larvas de M. domestica em três dias, enquanto os mesmo 

conídios formulados em água gastaram seis dias para alcançar o mesmo desempenho. Renn46 

et al. infectaram larvas de mosca com aplicação tópica de 105 conídios em 0,5 µl de óleo de 

linhaça. Após a morte da larva e esporulação do fungo, o cadáver foi colocado junto com 50 

moscas adultas (25 machos e 25 fêmeas) para avaliação da capacidade de infecção em 

ambiente controlado. Foi observado mortalidade de 97% das fêmeas e 100% dos machos após 

oito dias de exposição ao cadáver de larva esporulado. Estes dados indicam que a forma de 

aplicação pode alterar de forma consistente o processo de infeção e encurtar o tempo para 

conquistar a mortalidade desejada. 

Diferentes estratégias de aplicação, como as armadilhas, podem ser empregadas 

para o uso de fungos entomopatogênicos e otimizar a dose aplicada. Renn46 et al. testaram 

Metarhizium anisopliae na forma de armadilhas contra M. domestica. Em cubos de polietileno 

com 10 m3 foram colocadas uma, duas ou quatro armadilhas e em seguida liberadas 100 

fêmeas e 50 machos de mosca doméstica. A mortalidade do grupos dependeu do tempo de 

exposição e do sexo das moscas. No caso das fêmeas houve um aumento do percentual de 

mortalidade de 20% no quarto dia de exposição para 77,3% ao sexto dia de exposição. Fato 

muito parecido ocorreu com os machos, no quarto dia o percentual de mortalidade foi de 9,3% 

para 89,3% ao sexto dia. Ao final a aplicação das armadilhas resultou em 92,5% a 100% de 

mortalidade após 10 dias. Entretanto, a mortalidade não foi influenciada pelo número de 

armadilhas presentes no cubo (uma, duas ou quatro armadilhas), pois resultados semelhantes 

foram encontrados em todos os grupos. Os autores explicam que o número de armadilhas não 

influenciou na mortalidade com a sugestão que o processo de adesão dos conídios na cutícula 

das moscas ocorre de maneira passiva e rápida, de maneira que este processo acontece logo 

que as moscas entram em contato com a armadilha. Além do mais, as armadilhas podem 
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indiretamente transferir a infecção, através do carreamento de conídios para o ambiente e dos 

cadáveres esporulados, sem necessariamente a mosca entrar em contato direto. 

Para se obter melhor eficácia dos fungos entomopatogênicos em programas de 

controle de artrópodes é necessário entender as condições ambientais ideais para a atuação do 

fungo sobre o hospedeiro. Renn46 et al. enfatizam que a manutenção de altos níveis de 

umidade é essencial para a infeção de M. anisopliae em M. domestica. Carswell47 et al. 

estudaram a susceptibilidade de adultos de mosca doméstica e mosca da fruta a M. anisopliae 

incubadas nas temperaturas de 20, 25 e 30 ºC. O tratamento ocorreu por meio da inoculação 

da suspenção aquosa de conídios diretamente no abdômen e mantidas por nove dias sob alta 

umidade. A primeiras mortes ocorreram após 4 a 5 dias de incubação a 25 e 30 ºC, e 

mortalidade de 100% foi alcançada após 7 a 9 dias de incubação na mesma temperatura. O 

desenvolvimento da doença a 20 ºC foi lento e ao final de nove dias houve somente 50% de 

mortalidade.  

Diversos tipos de propágulos fúngicos vêm sendo estudados com o intuito de 

melhorar sua eficiência no controle de pragas agrícolas e vetores. No cenário mundial os 

fungos entomopatogênicos são comercializados basicamente sobre três formas de propágulos: 

conídios, hifas ou blastosporos. Os conídios são formas de resistência dos fungos, estão na 

maior parte do tempo em latência e são dispersos no ambiente. Já as hifas e os blastosporos 

são formas vegetativas que possuem alta atividade metabólica e são geralmente encontradas 

em ambientes ricos em nutrientes3. Kirkland49 et al. avaliaram o efeito de diferentes 

propágulos  (conídios e blastosporos) de B. bassiana para controle de ninfas e adultos de 

Dermacentor variabilis, R. sanguineus e Ixodes scapularis. Para adultos de D. variabilis não 

houve diferença quanto a forma de tratamento, porém para R. sanguineus e Ixodes scapularis 

a aplicação de blastosporos obteve mortalidade superior à 60% enquanto os conídios 

induziram mortalidade em torno de 50%. Em outro trabalho, Kirkland50 et al. avaliaram 

novamente o efeito de diferentes propágulos de B. bassiana, desta vez para o controle de 

adultos de Amblyomma maculatum e Amblyomma americanum. Resultados mais otimistas 

foram obtidos com o aumento de 61% para 98% de mortalidade de A. maculatum quando 

tratados com conídios ou blastosporos, respectivamente. Para A. americanum o percentual de 

mortalidade foi de 9% quando tratados com conídios, e 70% quando tratados com 

blastosporos. Apesar de blastosporos serem bastante promissores para o controle de 

artrópodes vetores49-52, não há estudos que relatem a patogenicidade deste propágulo para M. 

domestica. 
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2.2.  Aspectos gerais do sistema imunológico de artrópodes  

De acordo com a origem da resposta de defesa, o sistema imune inato é 

subdividido em celular ou humoral. A imunidade inata é um mecanismo de proteção primitivo 

que aparentemente se iniciou com a evolução dos primeiros organismos multicelulares53. O 

sistema imune inato consiste em linhagens celulares com a capacidade de codificação para 

reconhecer e eliminar micro-organismos invasores54.  No contexto biológico, a imunidade 

inata exerce papel fundamental como primeira linha de defesa, interpretação do contexto de 

antígenos como próprio e não próprio55. 

Apesar de não disporem de sistema imune adaptativo e contar somente com a 

imunidade inata, os artrópodes conseguiram extraordinária diversidade, abundância e sucesso 

evolutivo por meio de um eficiente sistema de defesa contra infecções56. Acreditava-se que a 

imunidade inata era uma resposta não específica caracterizada pela fagocitose. Entretanto 

evidências mostram que o sistema imune inato tem considerável especificidade e capacidade 

de discriminar antígenos em próprio e não próprio. A imunidade inata em seres eucariontes 

reconhece o não próprio através de receptores de reconhecimento de padrões (RRPs) que 

foram mantidos ao longo da evolução57. A resposta imune inata de artrópodes inclui 

fagocitose, nodulação e encapsulação, síntese de peptídeos antimicrobianos, ativação da 

cascata proteolítica e liberação de proteínas moduladoras do estresse oxidativo56 (Figura 5). 

 

FIGURA 4 - Organograma do sistema imune inato de artrópodes de acordo 

com a resposta celular ou humoral  e o local onde ocorre. Uma 

vez ativados os RRPs não existe diferenciação da resposta de 

acordo com o agente da infecção, portanto a mesma resposta 
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imune que ocorre para um fungo será utilizada para combater 

uma bactéria ou um parasitoide. Fonte: Silva58. 

 

2.3. Funções da hemolinfa 

A hemolinfa é o fluido corporal circulante dos artrópodes e tem a função de 

transporte de hormônios, nutrientes, metabólitos celulares e defesa do organismo. Assim 

como o sangue dos vertebrados, a hemolinfa também é didaticamente dividida duas em 

estruturas; o plasma, que se constitui de água, proteínas, amino ácidos, hormônios, 

carboidratos, ácidos graxos e sais59; e os hemócitos que são células que circulam livremente 

na hemolinfa de artrópodes60. A hemolinfa de M. domestica possui coloração variando de 

translúcida a amarelada e volume que pode variar de acordo com o estágio do ciclo biológico. 

Os hemócitos são classificados em linhagem celulares ou de acordo com a 

morfologia e estado fisiológico. As células mais encontradas na hemolinfa de M. domestica 

são prohemócitos, granulócitos e plasmatócitos, e com menos frequência são observados 

esferulócitos e oenocitoides61. Entre os hemócitos, o prohemócito é considerado a célula 

tronco e pode se diferenciar em um ou mais tipos de hemócitos. O número e a distribuição dos 

hemócitos de M. domestica apresentam grande variedade de acordo com o estágio de 

desenvolvimento e fisiológico. Durante o desenvolvimento da larva saudável a maior parte 

dos hemócitos ficam acumulados nos dois últimos segmentos do corpo, e menor parte estão 

circulantes pela hemolinfa. Estas células que circulam estão presentes principalmente em 

larvas de segundo e terceiro estádio62. 

 

2.4.  Participação de hemócitos na resposta imune 

A defesa contra micro-organismos é mediada por células efetoras do sistema 

imune (hemócitos) e dirigida por mecanismos regulatórios de expressão gênica63, 64. A 

população de hemócitos na hemolinfa é bastante dinâmica e está diretamente relacionada com 

a presença de patógenos. A invasão do patógeno induz a proliferação de hemócitos e 

migração destas células para o local da infeção63.   

Os hemócitos atuam por meio de três mecanismos: fagocitose, formação de 

nódulos e encapsulação do corpo estranho invasor64. Fagocitose é o processo de consumo de 

organismos invasores para removê-los da circulação e confina-los em células especializadas. 

Em insetos, certos corpos estranhos provocam a reação fagocítica enquanto que outras não65. 

Em carrapatos, a atividade fagocítica foi reportada, sobretudo, para plasmatócitos e 

granulócitos tipo I, raramente em granulócitos tipo II60. Silva  et al.66 demonstraram em R. 
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microplus que ambos plasmatócitos e granulócitos tiveram atividade fagocítica contra 

Penicillium sp. Borowska e Pyza61 observaram que a aplicação de metais pesados sobre 

células da hemolinfa de M. domestica provocaram o aumento de pro-hemócitos, que 

funcionam como células tronco que se diferenciam em diversas linhagens celulares, e 

diminuição de granulócitos, que atuam como fagócitos. 

Por meio da formação de nódulos, o invasor é aprisionado em coágulo de células 

granulares que não sofrem melanização. Esta reação normalmente é realizada por hemócitos 

na presença de bactérias, fungos, protozoários ou partes destes micro-organismos 67. Esta 

habilidade ocorre pelo reconhecimento de moléculas na superfície dos patógenos, 

principalmente lipopolissacarídeos. Durante a invasão bacteriana, o recrutamento de 

plasmatócitos forma microagregados de bactérias e hemócitos para prevenir a circulação do 

patógeno e adesão em diferentes órgãos63. A formação de nódulos é quantitativamente a 

reação de defesa celular mais presente em infecções bacterianas, respondendo pela remoção 

da maior proporção de patógenos (acima de 90%) da circulação68. 

Encapsulação é outro mecanismo utilizado por artrópodes para remover patógenos 

da hemocele, principalmente bactérias gram-negativas ou grandes partículas fagocitadas68, 69. 

A encapsulação é um evento que ocorre em duas fases, na qual se inicia com a degranulação 

de granulócitos do tipo I, coagulação da hemolinfa e a formação de cápsula. A cápsula é 

formada por granulócitos e plasmatócitos fusiformes69. Em insetos, hemócitos que 

encapsulam corpos estranhos com consecutivas camadas de células mortas ou em 

degranulação tem como última etapa a melanização70. 

 

2.5.  Proteínas relacionadas ao sistema imune de artrópodes 

Além da função hormonal e reserva de nutrientes, as proteínas da hemolinfa 

associadas ao sistema imunológico representam uma grande variedade e são secretadas em 

resposta à injúria física, alimentação, ou invasão da hemocele por organismos patogênicos ou 

não patogênicos. Estas proteínas são denominadas de fatores humorais e correspondem a uma 

ampla variedade de peptídeos antimicrobianos (PAMs), lisozimas, fatores da coagulação, 

lecitinas, entre outros. 

 O elemento chave para imunidade inata é a velocidade com que ocorre a resposta 

de defesa. Um exemplo eficaz de defesa por parte dos insetos é a rápida e transitória síntese 

de potentes peptídeos antimicrobianos (PAMs) após o trauma ou infecção. PAMs e outras 

proteínas do sistema imune são sintetizados pelo corpo gorduroso ou hemócitos e liberados na 
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hemolinfa63. O mais estudado e representativo dos PAMs são do grupo das defensinas, que foi 

identificada em insetos, moluscos e também ácaros 64. 

As defensinas formam a primeira linha de defesa do hospedeiro contra os 

patógenos. Elas são classificadas em três grandes grupos; peptídeos com conformação 

helicoidal (cecropinas, nagaininas, e outras); peptídeo cíclico com pares de cisteína residuais 

(defensinas, protegrinas, e outras); e peptídeos que apresentam grande quantidade de um 

único aminoácido (ricos em prolina, ricos em histidina, e outros). Apesar da extrema 

diversidade nas estruturas primárias e secundárias, todos PAMs são ativos contra bactérias 

gram-negativas ou gram-positivas, fungos, vírus e protozoários63. As primeiras defensinas 

isoladas de artrópodes foram a partir de cultivo celular de Sarcophoga peregrine, por 

Matsuyama e Natori 71. Todas defensinas de invertebrados possuem o mesmo 

emparelhamento de cisteína, Cys1-Cys4, Cys2-Cys5 e Cys3-Cys6, que estabiliza a molécula e 

mantém a sua estrutura terciária9. Defensinas são pequenos peptídeos com 4 kDa e 

comprimento de 36 a 46 aminoácido 72. Cecropina A foi identificada em M. domestica e 

possui atividade anti-inflamatória e antimicrobiana73, 74.  

A principal linha de atuação dos peptídeos antimicrobianos como as cecropinas e 

as magaininas são as membranas celulares bacterianas. Estes peptídeos se ligam à membrana 

celular e de lipossomos no citosol, e formam canais voltagem-dependentes. Com o aumento 

da permeabilidade celular e a presença de enzimas lipolíticas no citoplasma ocorre a lise 

bacteriana75.  

Lecitinas são proteínas com a capacidade de reconhecer carboidratos da parece 

celular, também são conhecidas pela sua função no reconhecimento de padrões moleculares 

em mecanismos imunológicos de artrópodes, ou como mediadores biológicos da atividade nas 

células 76. São proteínas que estão envolvidas no processo de adesão celular, opsonização, 

fagocitose e citólise 64. Grande parte das lecitinas estudadas em artrópodes foram isoladas da 

hemolinfa 77. Caracterização parcial de lecitinas relatou sua afinidade pelo ácido sálico e N-

acetil-D-glucosamina; este achado sugere que as lecitinas são fatores moleculares para o 

reconhecimento do próprio e não próprio e defesa. 

As lisozimas são enzimas expressadas em diversos tecidos e têm como função 

clivar as ligações β-1,4 glicosídicas entre ácido N-acetil murâmico e ácido N-acetil 

glicosamina na camada de peptidoglicano da parede celular. Carrapatos utilizam estas 

proteínas do hospedeiro como ferramentas de defesa contra patógenos 63. Em M. domestica 

foi identificada a expressão gênica de lisozimas no intestino médio e no corpo gorduroso duas 

horas após a infecção bacteriana78. 
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A melanização é um importante mecanismo de combate a organismos invasores, 

na reparação de tecidos danificados e esclerotização da cutícula. Esta reação imune inata 

fornece substâncias tóxicas como quinonas e outros produtos intermediários de curto período, 

que resulta na polimerização e origem da melanina. O processo de melanização tem início 

com o sistema da pro-fenoloxidase, mais especificamente com a regulação da cascata da pro-

fenoloxidase por serino-proteases e certos RRPs (como proteínas reconhecedoras de 

peptideoglicanos ou proteínas reconhecedoras de  β-1,3-glucano). Todo esse processo de 

ativação das pro-fenoloxidase é modulado por serina inibidores de proteases (Serpinas)79. O 

propósito desse elaborado sistema de ativação e inibidores de proteases para controlar a 

cascata da pro-fenoloxidase se deve principalmente aos efeitos deletérios oriundos dos 

intermediários tóxicos da melanização58. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar a resposta imunológica de larvas de Musca domestica infectadas com 

Metarhizium robertsii. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar a variação na quantidade de proteínas totais e do perfil proteico do 

plasma da hemolinfa e hemócitos de larvas de M. domestica inoculadas com 

blastosporos ou conídios de M. robertsii IP 146; 

• Determinar a atividade antifúngica do plasma de larvas de M. domestica 

inoculadas com blastosporos ou conídios de M. robertsii IP 146 s.l. 

• Determinar a contagem total de hemócitos presentes na hemolinfa de M. 

domestisca inoculadas com blastosposros e conídios de M. roberstii IP 146, bem 

como quantificar as populações celulares de hemócitos decorrentes da resposta 

imune. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Isolado fúngico estudado e cultivo para obtenção dos propágulos 

Foi estudado o isolado IP 146 de Metarhizium robertsii do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública (IPTSP / UFG). Originalmente o fungo foi obtido a partir de 

amostras de solo coletadas em 2001 no cerrado brasileiro, no estado de Goiás. 

Para a produção dos conídios, o fungo foi cultivado em placa de Petri com meio 

de cultura Adámek (3% milhocina, 4% de extrato de levedura, 4% de glicose e 0,4% de 

Tween 80 [Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA]) acrescido de ágar durante 15 dias a 25°C, 

com umidade relativa (UR) de 70 ± 10%, e em ausência total de luz. Os conídios foram 

coletados da superfície da cultura com o auxílio de uma espátula, suspensos em 10 ml de 

0,01% de Tween 80 e quantificados em câmara de Neubauer para o ajuste da concentração em 

1,0 × 108 conídios ml-1.  

Para a produção de blastosporos, o isolado foi cultivado em 150 ml de meio 

líquido de Adámek em frascos Erlenmeyer de 300 ml, em agitador a 180 rpm por 72 horas a 

25 ± 1 °C. Os blastosporos também foram filtrados e quantificados, e a concentração da 

suspensão ajustada a 1,0 × 108 blastosporos ml-1. 

 

4.2. Ensaio com larvas de M. domestica 

As larvas de moscas foram obtidas a partir da colônia estabelecida no Laboratório 

de Patologia de Invertebrados (LPI) do IPTSP-UFG. As moscas adultas eram acondicionadas em 

caixas entomológicas de dimensões 41 cm × 20 cm × 27 cm. A alimentação e a postura de ovos 

das moscas acontecia em postes plásticos contendo leite em pó diluído em água e algodão. Após 

um dia dentro da gaiola dos adultos, os potes com os ovos de moscas eram retirados e adicionado 

ração para galinhas poedeiras (Guabi®, Anápolis, GO) umedecida com água como fonte de 

alimentação das larvas. 

Como delineamento experimental, as larvas L3 de M. domestica foram divididas 

em três grupos: 1) grupo controle, tratado com 1 ml de solução de água destilada estéril e 

Tween 80 0,1%,  2) além dos grupos tratados com 1 ml de suspensão de blastosporos ou 3) 

com 1 ml suspensão de conídios. O tratamento foi realizado com aplicação das suspensões ou 

Tween 80 0,1% em papeis filtro (9 cm de diâmetro) (Nalgon Equipamentos Científicos, 

Itupeva, SP) acondicionados no fundo de potes plásticos de 250 ml (Copobras S/A Indústria e 

Comercio de Embalagens, São Ludgero, SC). Cada grupo continha 100 larvas. Após 

tratamento, as larvas foram incubadas a 27 ± 1 °C com umidade relativa próxima a saturação 
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até a coleta das amostras de hemolinfa, que foram realizadas 24, 48 e 72 horas após 

inoculação das suspensões fúngicas.  

As larvas que se encontravam já se encontravam mortas antes do procedimento de 

extração da hemolinfa foram colocadas em placas de Petri contendo papel filtro no fundo da 

placa (9 cm de diâmetro) (Nalgon Equipamentos Científicos, Itupeva, SP). Estas placas foram 

acondicionadas em câmara úmida com temperatura de 27ºC ± 1ºC e umidade relativa 

constantemente próxima da saturação durante 10 dias. A avaliação das placas era realizada 

diariamente para se verificar o crescimento fúngico sobre os cadáveres das larvas (Figura 5). 

 

FIGURA 5 – Cadáveres de larvas L3 de Musca domestica mortas por Metarhizium robertsii 

IP 146. As larvas que morreram devido ao tratamento fúngico antes da coleta da 

hemolinfa, elas foram colocadas em placas de Petri contendo papel filtro sobre 

o fundo da placa (a) e submetidas à temperatura de 27ºC e umidade próxima à 

100%. A inspeção visual foi realizada diariamente para se verificar o 

crescimento de micélio (c) e a conidiogênese (b e d) sobre os cadáveres. 

  

4.4. Extração da hemolinfa 

A superfície da cutícula das larvas foi perfurada com auxílio de agulha de insulina 

0,3 mm, sendo em seguida exercida uma suave pressão sobre da larva. A hemolinfa foi 

coletada em um capilar de vidro 1 mm acoplado a uma borracha flexível. Aproximadamente 3 

a b

c d
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µl de hemolinfa total eram retiradas por larva. As amostras foram acondicionadas em tubos 

Eppendorf contendo 30 µl de coquetel de inibidores de protease (Inhibit® Sigma-Aldrich) e 82 

µl de tampão salina (1.5M NaCl, 50mM EDTA) acrescido de feniltiureia e mantidos em gelo 

durante a coleta. Após a coleta, as amostras foram centrifugadas a 500 g por 3 minutos a 4 °C. 

Após centrifugação o plasma separado para outro tubo, sendo os hemócitos ressuspensos em 

tampão fosfato pH 7,2. O plasma foi mantido a temperatura de -80°C  e os hemócitos à 4 ºC. 

 

4.5.  Avaliação da atividade antimicrobiana de plasma de M. domestica 

Em placas contendo meio CTC80 (Batata Dextrose Agar acrescido de extrato de 

levedura (BDAY), e suplementado com cloranfenicol, tiabendazole and cicloheximida)28 

foram inoculados 20 µl de suspensão de 1,0 × 108 conídios ou blastoporos ml-1, e espalhados 

com auxílio de alça de Drigalski. Após a inoculação dos propágulos, foram colocados discos 

de papel filtro estéril no meio e sobre os discos foram inoculados com 10 µl do plasma de 

larvas de M. domestica tratadas com conídios, blastosporos ou água destilada. As placas 

foram incubadas a 27 ºC por 48 horas e a avaliação ocorreu pela mensuração do halo de 

inibição do crescimento das colônias fúngicas. 

 

4.6. Quantificação de proteínas totais do plasma da hemolinfa e hemócitos de larvas de 

Musca domestica infectadas 

Foram realizadas dosagens de proteína total do plasma da hemolinfa de larvas de 

M. domestica tratadas com blastosporos ou conídios, e de larvas do grupo controle. A técnica 

utilizada para a quantificação de proteínas do plasma foi o Método Biureto por meio do kit 

comercial para dosagem de proteínas (Kit de Proteína Total, Biotécnica Ind. e Com. LTDA, 

Varginia, MG) que consiste na diluição de 10 µL da amostra em 1 ml do reagente R1. Como 

padrão foram utilizados 10 µL de albumina sérica bovina (BSA) na concentração de 5 g/dl no 

mesmo reagente R1. A leitura da absorbância foi realizada com filtro de 546 nm. O cálculo 

para a concentração da amostra se deu por meio da seguinte formula: [amostra (g/dl)] = (Abs. 

da amostra/Abs. do padrão) × 5. Todas as leituras de absorbância das amostras, independente 

da técnica utilizada, foram realizadas em duplicata (ponto A e ponto B) e foram consideradas 

as médias das leituras. A concentração média de proteína por grupo foi obtida através da 

seguinte formula:   [média do grupo(µg/µl)] = [total do grupo (µg/µl)] / nº de larvas.  
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4.7. Eletroforese em gel de poliacrilamida de amostras de plasma 

O plasma proveniente de cada grupo tratamento (controle, blastosporos e 

conídios) e diferentes tempos de incubação (24, 48 e 72 h) foram submetidos a análise por 

meio da técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE) na presença de dodecil 

sulfato de sódio (SDS). Foram utilizados géis de 6 cm × 8 cm com aplicação de 30 µg de 

proteína total de cada amostra. O plasma foi analisado em SDS-PAGE de 8%. As amostras 

foram submetidas à corrente de 40V durante a fase de empilhamento e 100V durante a fase de 

corrida. Foram realizados quatro géis, um para cada repetição da extração de hemolinfa das 

larvas. Foi utilizado o SDS-PAGE Molecular Weight Standas, Broad Range da Bio-Rad® 

como padrão de peso molecular, que continha as seguintes proteínas: miosina (200 kDa), β-

galactosidase (116,25 kDa), albumina sérica bovina (97,4 kDa), ovalbumina (45 kDa), 

anidrase carbônica (31 kDa), inibidor de tripsina (21,5 Da), lisozima (14,40 kDa) e aprotinina 

(6,5 kDa). Os géis foram fixados com ácido tricloroacético (TCA) durante 1 hora, lavados em 

água milli Q, em seguida corados por Coomassie Brilliant Blue R (Coomassie Blue R-250 

0,25g/%, 45% metanol, 45% água destilada, 10% ácido acético) overnight e descorados em 

água e 10% de etanol. 

A analise foi realizada por meio de digitalização dos géis em escâner e as imagens 

avaliadas no software LotalLab TL100. No qual para que um grupo de proteínas fosse 

considerada com uma banda, deveria este grupo aparecer ao menos duas vezes em diferentes 

repetições e possuir semelhante peso molecular e volume calibrado entre as repetições.  

 

4.8. Quantificação de hemócitos totais e perfil celular  

Após a separação dos hemócitos do plasma da hemolinfa por centrifugação, como 

descrito no item 5.4, os hemócitos foram ressuspensos em 100 µl de tampão fosfato pH 7,2. 

Após completa homogeneização, uma alíquota de 15 µl desta suspensão foi quantificada em 

Câmara de Neubauer para a obtenção da contagem total de células. 

Cinco lâminas contendo hemolinfa total extraída de cinco larvas para cada 

tratamento (controle, conídios e blastosporos) foram coradas por Giemsa (New Prov®, Pinhais, 

PR) para a contagem do perfil celular. As células foram contadas em microscópio óptico 

(Leica DN 750) no aumento de 1000× e a diferenciação ocorreu de acordo com características 

morfológicas em cinco tipos celulares: prohemócitos, plasmatócitos, granulócitos, 

esferulócitos e oenocitoides. Ao total foram contadas 200 células por lâmina e o valor 

representado para a contagem de cada tipo celular foi transformado em percentual (%). O 
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valor total para a linhagem celular foi obtido pelo seguinte cálculo: Contagem estimada do 

tipo celular = Valor da contagem total de células × percentual do tipo celular. 

 

4.9. Análise estatística 

Os resultados de quantificação da contagem total de células, da proteína sérica e 

de volume calibrado de proteínas presentes no gel foram analisados por teste ANOVA, 

seguidos do teste Student-Newman-Keuls (SNK). Para análise dos resultados da contagem 

total dos tipos celulares foi utilizado o teste Kruskal Wallis, e com teste False Discory Rate 

(FDR) ajustado para a comparação das medianas. Em todos os testes estatísticos foram 

padronizados o nível de significância de 5% (P ≤ 0,05). Foi utilizado o Software R Statistical 

e o pacote easyanova para os cálculos estatísticos. Os experimentos foram realizados pelo 

menos quatro vezes, em dias diferentes, e com novo lote de conídios ou blastoporos para cada 

repetição.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Avaliação da atividade antifúngica de plasma de M. domestica contra M. robertsii 

Nos testes de atividade antifúngica do plasma não houve a formação de halos de 

inibição do crescimento de M. robertsii independentemente do tratamento das larvas 

previamente à coleta da hemolinfa (controle, conídios ou blastoporos) e do tempo. O tempo 

de coleta da hemolinfa após o tratamento fúngico não influenciou sobre a formação de halos 

de inibição. Em ambos os propágulos utilizados (Figura 6a e b) as hifas de Metarhizium 

cresceram envolta e sobre o disco de papel filtro embebido com o plasma. 

 

FIGURA 6 – Placa de Petri contendo meio de cultura CTC semeadas com blastosporos e conídios M. robertsii IP 146. 

Foram inoculados em papel filtro 10 µL de plasma de larvas de M. domestica sem aplicação fúngica ou 

tratadas (conídios ou blastosporos de M. robertsii IP 146) para a avaliação da atividade antifúngica do 

plasma. No meio de cultura observa-se e crescimento micelial do fungo e os discos de papel filtro 

embebidos com plasma; a) visão da parte superior da placa de Petri; b) visão do fundo da placa de Petri. 

 

5.2. Concentração de proteína total do plasma de larvas   

Os maiores e menores valores para concentração de proteínas totais presente no 

plasma ocorreram no tempo de 48 horas com média de 1,01 µg/µl e 0,6 µg/µl para os grupos 

blastosporos e controle, respectivamente. Independente do tratamento utilizado nas larvas 

(controle, blastosporos ou conídios), não houve diferença estatística significativa para a 

a b
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concentração de proteínas totais do plasma entre em os tempos de coleta avaliados. A Figura 

7 apresenta a concentração de proteínas totais do plasma para os diferentes grupos (controle, 

conídios e blastosporos) coletados em 24 (F2,4 = 0.70, p = 0.54 ), 48 (F2,4 = 1.13, p = 0.40) e 

72 horas (F2,4 = 5.25, p = 0.076) após o tratamento fúngico. 

 

 

FIGURA 7 – Concentração média de proteínas totais presente no plasma de larvas de M. domestica sem 

aplicação fúngica ou tratadas com blastoporos ou conídios de M. robertsii IP 146. As coletas 

da hemolinfa dos grupos foram realizadas no tempo de 24, 48 e 72 horas após o tratamento 

com fungo. Não houve diferença estatística entre os grupos controle, conídios e blastosporos 

no dentro do mesmo tempo de infecção  (p > 0,05). 

 

5.3. Perfil proteico do plasma de larvas de M. domestica tratadas com diferentes 

propágulos de M. anisopliae 

O perfil proteico das amostras em gel SDS-PAGE a 8% apresentou um espectro 

de peso molecular com bandas que variaram de 300 kDa a 43 kDa. Cada repetição do 

experimento foi analisado em diferentes géis SDS-PAGE (Figura 8). Houve diferença entre os 

grupos controle, blastosporos e conídios em relação ao número de bandas revelados em cada 

grupo. Nos grupos de 24 horas pós-tratamento, foram reveladas no grupo controle sete bandas 

de diferentes pesos moleculares. Porém nos grupos blastosporos e conídios foram reveladas 

oito e 10 bandas, respectivamente (Tabela 1). Nos grupos de 48 horas após o tratamento, os 

grupos controle, blastoporos e conídios apresentaram 7, 8 e 8 bandas, respectivamente (Tabela 
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1).  Para o tempo de 72 horas foram observadas nos grupos controle e conídios sete bandas, e 

o grupo blastosporos apresentou seis bandas no total (Tabela 1).  

 

FIGURA 8 – Gel SDS-PAGE a 8% separando proteínas de larvas de Musca dosmestica tratadas com 

diferentes propulos (blastosporos [Blast] e conios [Coni]) ou controles [Ct] (água 

destilada e Tween 80 a 0,01%). Os variados tempos de coleta de plasma (24, 48 e 72 

horas) foram avaliados para determinar o perfil protéico do processo de infecção. Cada 

losango representa uma detecção de banda e os retângulos vermelhos que circundam os 

losangos são a área total da banda. Quatro repetições foram realizadas. Para a segunda 

repetição, as setas vermelhas indicam ausência de bandas comuns em os outros grupos e 

setas amarelas indicam presença de bandas incomuns em outros grupos. 

O cálculo de volume calibrado tem a função de converter a densidade de pixels 

gerada pela banda analisada em unidade de massa, que está relacionada com a quantidade de 

proteína total inoculada no gel. Em todos os poços dos géis analisados foram colocados 30 µg 

de proteínas do plasma da hemolinfa. Desta forma, foi possível estimar a massa de proteína 

retida em cada uma das bandas nos diferentes tratamentos. A banda que apresentou maior 

quantidade de proteínas em todos os grupos e independente do tempo de coleta da hemolinfa 

pós-tratamento foi a banda número 6, com média de 22 µg. outras duas proteínas que se 

destacaram devido ao alto valor de volume calculado foram as bandas número 3 e 7 com 

valores médios de 3,5 µg e 3 µg, respectivamente. Na comparação do volume calibrado entre 

os grupos, não houve diferença estatística para os diferentes tratamentos (controle, 

blastoporos e conídios) em todos os tempos de coleta da hemolinfa (24, 48 ou 72 horas) 

(Tabela 2). 

MW
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Ct
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Coni
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200

116.25
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66.2
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TABELA 1 – Média do peso molecular e desvio padrão das bandas reveladas em gel SDS-PAGE à 8% das proteínas presentes no plasma de M. domestica. As larvas foram tratadas 

com suspensão de conidios, blastosporos ou água com 0,01% de Tween 80 (controles) e as coletas da hemolinfa ocorreram 24, 48 e 72 horas após o tratamento. Quatro 

repetições foram realizadas e as bandas foram consideradas como validas se estivessem presentes em duas ou mais repetições. 

Nº das 

bandas 

em gel 

SDS-

PAGE 

Peso molecular 

(kDa) das 

bandas no 

grupo controle 

24 horas   

Peso molecular 

(kDa) das 

bandas no grupo 

blastosporos   

24 horas   

Peso molecular 

(kDa) das 

bandas no grupo 

conídios 24 

horas   

Peso molecular 

(kDa) das 

bandas no 

grupo controle 

48 horas   

Peso molecular 

(kDa) das 

bandas no 

grupo 

blastosposros 

48 horas   

Peso molecular 

(kDa) das 

bandas no 

grupo conídios 

48 horas   

Peso molecular 

(kDa) das 

bandas no 

grupo controle 

72 horas   

Peso molecular 

(kDa) das 

bandas no 

grupo 

blastosporos    

72 horas   

Peso molecular 

(kDa) das 

bandas no grupo 

conídios 72 

horas   

 

1 300,81 ± 5,19 303,38 ± 12,58 305,11 ± 12,8 303,33 ± 13  300,99 ± 12,54 300,76 ± 14,43 296,90 ± 16,70 296,00 ± 17,82 291,53 ± 17,74  

2 --- --- 270,21 ± 8,84 --- --- --- --- --- ---  

3 229,87 ± 5,87 229,13 ± 10,46 229,15 ± 9,48 228,09 ± 7,92 227,06 ± 5,75 224,85 ± 8,4 222,87 ± 12,93 223,85 ± 12,59 218,12 ± 13,17  

4 188,18 ± 2,91 188,21 ± 6,99 188,21 ± 7,06 188,19 ± 6,82 186,81 ± 6,01 184,95 ± 6,47 187,55 ± 3,04 181,88 ± 7,94 177,40 ± 6,19  

5 --- --- 145,41 ± 4,6 --- 140,52 ± 3,29 --- --- --- ---  

6 69,75 ± 1,60 68,31 ± 1,72 68,55 ± 1,84 69,07 ± 1,69 68,93 ± 1,37 68,03 ± 0,78 68,21 ± 2,39 68,03 ± 2,08 68,26 ± 1,39  

7 62,64 ± 1,22 62,73 ± 0,70 62,44 ± 0,62 62,85 ± 0,686 62,24 ± 0,50 63,74 ± 2,73 62,39 ± 2,13 61,11 ± 0,97 60,90 ± 1,34  

8 48,83 ± 0,3 49,25 ± 0,35 49,6 ± 0,343 49,40 ± 2,11 49,16 ± 0,64 48,96 ± 0,471 48,47 ± 0,53 --- ---  

9 47,63 ± 0,6 47,22 ± 0,44 47,3 ± 2,23 --- --- 47,73 ± 0,14 --- 47,91 ± 0,77 47,72 ± 0,23  

10 --- 43,82 ± 0,44 44,14 ± 2,08 45,69 ± 0,827 45,15 ± 0,49 45,03 ± 0,767 --- --- 45,82 ± 0,33  
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 TABELA 2 – Médias do volume calibrado e erro padrão das medias para as bandas reveladas em gel SDS-PAGE à 8% de proteinas presentes no plasma de larvas de M. domestica. 

As larvas foram tratadas com suspensão de conídios, blastosporos ou água com 0,01% de Tween 80 (controles) e as coletas da hemolinfa ocorreram 24, 48 e 72 horas 

após o tratamento. Todas os resultados de volume calibrado foram analisados em teste ANOVA seguido de teste Tukey para a comparação das medias. Não houve 

diferença estatística entre os tratamentos (controle, conídios, e blastosporos) no mesmo tempo de coleta da hemolinfa (p > 0.05). * Médias não analisadas estatisticamente 

por ausência de bandas similares em outros grupos. 

Nº da banda 

em gel  

SDS- PAGE  

Volume 

calibrado das 

bandas no 

grupo controle 

24 horas 

(µg) 

Volume 

calibrado das 

bandas no 

grupo 

blastosporos 

24 horas 

(µg) 

Volume 

calibrado das 

bandas no 

grupo conídios 

24 horas 

(µg) 

Volume 

calibrado das 

bandas no 

grupo controle 

48 horas 

(µg) 

Volume 

calibrado das 

bandas no 

grupo 

blastosporos 

48 horas 

(µg) 

Volume 

calibrado das 

bandas no 

grupo conídios 

48 horas 

(µg) 

Volume 

calibrado das 

bandas no 

grupo controle 

72 horas 

(µg) 

Volume 

calibrado das 

bandas no 

grupo 

blastosporos 

72 horas 

(µg) 

Volume 

calibrado das 

bandas no 

grupo conídios 

72 horas 

(µg) 

 

1 0.49 ± 0.25  0.43 ± 0.05  0.55 ± 0.20  0.37 ± 0.09 0.40 ± 0.03  0.42 ± 0.04  0.44 ± 0.16 0.71 ± 0.26  0.56 ± 0.16   

2 --- --- 0.64 ± 0.41 * --- --- --- --- --- ---  

3 3.53 ± 0.21  3.77 ± 0.55  3.64 ± 0.36  3.44 ± 0.34  3.56 ± 0.27  3.54 ± 0.27  3.47 ± 0.33 3.73 ± 0.05  4.25 ± 0.42   

4 0.80 ± 0.25  0.95 ± 0.33  0.84 ± 0.18  0.82 ± 0.20  0.62 ± 0.12  0.82 ± 0.23  0.52 ± 0.11  0.37 ± 0.33  0.54 ± 0.18   

5 --- --- 0.17 ± 0.02 * --- 0.27 ± 0.06 * --- --- --- ---  

6 22.4 ± 0.44  22.37 ± 0.54  21.71 ± 0.31  20.94 ± 1.74  21.23 ± 2.07  21.11 ± 1.86  20.96 ± 1.40  21.7 ± 1.81  22.1 ± 0.73   

7 2.38 ± 0.39  3 ± 0.76  3.083 ± 0.73  3.04 ± 0.67  3.49 ± 1.20  2.67 ± 0.77  3.1 ± 0.61  2.17 ± 0.69  3.03 ± 0.63   

8 0.67 ± 0.25  0.51 ± 0.12  0.48 ± 0.08  1.13 ± 0.22  0.91 ± 0.32  0.99 ± 0.30  0.76 ± 0.20* --- ---  

9 0.3 ± 0.04  0.3 ± 0.09  0.4 ± 0.18  --- --- 0.62 ± 0.15* --- 0.57 ± 0.09 0.67 ± 0.12   

10 --- 0.17 ± 0.01  0.33 ± 0.16  0.41 ± 0.19  0.42 ± 0.19  0.35 ± 0.11  --- --- 0.35 ± 0.12 *  
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5.4. Contagem total de hemócitos e contagem estimada da população de hemócitos 

Na contagem total de hemócitos foram encontradas grandes variações nas 

respostas em função do tipo de tratamento e do tempo de coleta. A maior média de contagem 

total de hemócitos foi para o grupo tratado com conídios no tempo de coleta 48 horas com 

74,16 × 104 células/ml. Porém o grupo com a menor contagem foi o controle no período de 48 

horas com média de 13,33 × 104 células/ml. A Figura 9 contém os valores relativos as médias 

de contagem total para os diferentes tratamentos e tempos de coleta. No tempo de coleta de 24 

horas após o tratamento, não houve diferença estatística significativa entre os grupos de larvas 

tratadas com propágulos fúngicos e o grupo controle (F2,4 = 2,6013 p = 0,1889). Para o tempo 

de coleta de 48 horas, houve diferença estatística significativa entre os grupos (F2,4 = 43,8279 

p = 0,0019), na qual as larvas tratadas com conídios apresentaram a maior contagem, 74,16 × 

104 células/ml, e as larvas tratadas com blastosporos ou do grupo controle não apresentaram 

diferença entre as contagens médias, 29 × 104 e 13,33 × 104 células/ml, respectivamente. Com 

72 horas, também houve diferença estatística significativa entre os grupos (F2,4 = 11,8509 p = 

0,0208), de forma que o grupo de larvas tratadas com conídios obtiveram a maior contagem, 

40,16 × 104 células/ml, seguido dos grupos tratados com blastosporos e controle com 28,66 × 

104 e 18 × 104 células/ml, respectivamente. 

Na contagem das lâminas com hemolinfa total de M. domestica foram 

diferenciados cinco tipo celulares: prohemócitos, plasmatócitos, granulócitos, oenocitoides e 

esferulócitos. O percentual relativo para tipo celular foi então multiplicado pela contagem 

total de hemócitos para a obtenção da contagem estimada de cada linhagem celular. Para a 

contagem estimada de oenocitoides (H = 7,1552 p = 0,52) e esferulócitos (H = 11,1640 p = 

0,1926) não houve diferença estatística entre os tratamentos com diferentes propágulos 

fúngicos e o grupo controle nos diferentes tempos de coleta da hemolinfa (24, 48 e 72 horas). 

Entretanto, houve diferença estatística para a contagem estimada de prohemócitos (H = 

20,8783 p = 0,0075), plasmatócitos (H = 20,8254 p = 0,0076) e granulócitos (H = 16,4021 p = 

0,0370). A Figura 10 apresenta a contagem estimada de prohemócitos, plasmatócitos e 

eonocitoides.  Na contagem estimada de prohemócitos (Figura  10 A), no tempo de 24 horas, 

os grupos de larvas que receberam diferentes propágulos fúngicos não apresentaram diferença 

na mediana em relação ao grupo controle. Porém, nos tempos de 48 e 72 horas houve um 

aumento na população de prohemócitos dos grupos tratados com conídios (19,4 × 104 e 56,9 × 

103 prohemócitos/ml, 48 e 72 horas, respectivamente) e blastosporos (53,9 × 103 e 47,6 × 103 

prohemócitos/ml, 48 e 72 horas, respectivamente), e quando comparados ao grupo controle 

(26,2 × 103 e 32,4 × 103 prohemócitos/ml, 48 e 72 horas, respectivamente). Diferente do que 

ocorreu na análise de prohemócitos, na contagem estimada de plasmatócitos do grupo tratado 

com conídios (17,7 × 104; 25,9 × 104 e 16,5 × 104 plasmatócitos/ml, 24, 48 e 72 horas, 



31 
 

respectivamente) houve aumento na contagem em relação ao grupo controle (76,9 × 103; 64,7 

× 103 e 48,8 × 103 plasmatócitos/ml, 24, 48 e 72 horas respectivamente) independente dos 

tempos de coleta da hemolinfa. O grupo tratado com blastosporos só apresentou aumento no 

número de células no período de 48 horas, 14,6 × 104 plasmatócitos/ml (Figura 10 B). Para a 

contagem estimada de granulócitos houve somente o aumento do número de células no grupo 

tratado com conídios (23,2 × 104 granulócitos/ml) em relação ao grupo controle (23,9 × 103 

granulócitos/ml) para o tempo de 48 horas pós-tratamento (Figura 10 C). 

 

 

FIGURA 9 – Médias da contagem total de larvas de M. domestica tratadas com blastosporos ou conídios 

e incubadas por 24, 48 ou 72 horas à 27 ºC e humidade superior à 90%. O grupo controle 

recebeu somente água destilada com Tween 80 à 0,01% e incubado na mesma condições 

dos demais grupos. Após a cada período de incubação, a hemolinfa foi extraída e 

processada para a separação dos hemócitos. As contagem foi realizado por meio de 

hematocitometro (câmara de Neubauer). As respostas obtidas nos diferentes grupos foram 

analisadas através do teste ANOVA seguido de teste Tukey para a comparação das 

médias. Médias que apresentação a mesma letra não diferem estatisticamente entre si (p > 

0,05) para a comparação entre os tratamente com diferente propágulos e controle. 

Também as analises estatísticas foram realizadas somente dentro de cada tempo de coleta. 
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FIGURA 10 – Medianas da contagem total de células divididas de acordo com o tipo da população 

celular em: (A) prohemócitos; (B) plasmatócito; (C) granulócito. Lâminas contendo 

amostra de hemolinfa total de larvas de M. domestica foram coradas por Giemsa e 

então realizada a contagem de 200 células com a classificação acordo com 

características morfológicas em prohemócitos, plasmatócitos, granulócitos, 

oenocitoides e esferulócitos. O percentual de cada tipo celular foi multiplicado pela 

contagem total de células para obtenção da contagem estimada de cada linhagem 

celular. Os resultado foram analisados por meio do teste Kruskal Wallis com teste 

post-hoc False Discovery Rate (FDR) ajustado para comparação das medianas. 

Medianas seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente (p > 0,05) para 

comparações entre os tratamentos com diferentes propágulos (conídios e blastosporos) 

e controles ou entre os diferentes tempos de coleta da hemolinfa (24, 48 e 72 horas). 

As populações de oenocitoides e esferulócitos não apresentaram diferença estatística 

entre os tratamentos ou nos tempos de coleta. 

A

B

C
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6. DISCUSSÃO 

Para melhorar o uso de Metarhizium robertsii no controle biológico de M. 

domestica, se faz necessário um maior conhecimento sobre a interação parasito-hospedeiro. 

Os mecanismos para vencer esta batalha de sobrevivência estão em constante 

desenvolvimento por ambas as partes. Por exemplo, mosca doméstica produz substâncias 

como o amp17, um peptídeo antimicrobiano que mostrou a inibição in vitro de Candida 

albicans81. Neste estudo, quando avaliada a atividade antifúngica do plasma, as larvas de 

Musca domestica não produziram substâncias antimicrobianas, pelo menos não em 

concentrações suficientes que fossem capazes de inibir o crescimento de Metarhizium 

robertsii IP 146.  Já foi demonstrado na literatura que espécies do complexo Metarhirizium 

anisopliae demonstraram tolerância a altas concentrações de anfotericina B e itraconazol, dois 

agentes antifúngicos utilizados para tratamento de infecção fúngica em humanos82, portanto 

são fungos que apresentam alta tolerância a agente antifúngicos de forma inata. 

As proteínas de hemolinfa estão associadas à função hormonal, reserva de 

nutrientes e mecanismos imunológicos. Proteínas do sistema imune são produzidas e 

secretadas em resposta a lesões físicas, adaptações ao estresse ou invasão de hemocele por 

organismos patogênicos. Essas proteínas são denominadas fatores humorais e correspondem a 

uma ampla variedade de peptídeos antimicrobianos (AMPs), lisozimas, fatores de coagulação, 

lecitinas e outros63. A concentração de proteína total na hemolinfa de M. domestica não 

diferiu entre os grupos de larvas tratados com propágulos de fungo entomopagênico ou não 

tratados. Em Drosophila melanogaster, o modelo de abordagem proteômica mais estudado, 

apenas 11% de todas as proteínas identificadas na hemolinfa de larvas estavam envolvidas em 

propriedades defensivas6. No entanto, em estudo proteômico da hemolinfa de Anopheles 

gambiae infectadas pela bactéria Escherichia coli foram identificadas 1756 proteínas totais, 

sendo que destas somente 233 estavam envolvidas com reconhecimento, sinalização e 

execução do sistema imune. Também não foram encontradas alterações substanciais nos 

níveis de proteínas durante o processo de infecção83. Tais resultados demonstram que as 

proteínas relacionadas ao processo imunológico parecem ser pouco representativas no 

montante de proteínas totais da hemolinfa, e dificilmente uma alteração na concentração de 

proteínas com atividade imune resultariam em alteração na concentração de proteínas totais.  

A quantificação dos principais grupos de proteínas revelados nos géis SDS-PAGE 

do plasma de larvas, através do volume calibrado, não diferenciaram em função da presença 

ou ausência da infecção fúngica. Nas primeiras horas após o desafio imunológico de larvas de 

D. melanogaster com debris de membranas celulares, tanto de bactérias gram-positivas 

quanto gram-negativas, houve o aumento na expressão de proteínas implicadas no 

metabolismo de carboidratos, β-oxidação de ácidos graxos e enzimas ligadas aos processos de 
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degradação de proteínas. Entretanto, proteínas envolvidas na biossíntese como larval serum 

proteins 1 e 2 apresentam diminuídas durante no início da infecção. Após 24 horas ao 

estímulo imunogênico das larvas, ocorreu o outro perfil na expressão de proteínas; houve uma 

diminuição das proteínas envolvidas em vias metabólicas e o aumento nas proteínas ligadas 

ao processo de biossíntese84. Ambos os resultados demonstram que há pouca alteração dos 

grupos de proteínas presentes na hemolinfa. 

A cutícula de insetos contribui de forma ativa para o sistema imune85. Contudo, 

uma vez que o fungo entomopatogênico vence a barreira da cutícula e ganha com sucesso a 

hemocele do hospedeiro, ele se propaga sobre a forma de corpos hifais pela hemolinfa. Neste 

momento os corpos hifais encontram as defesas humorais e celulares do hospedeiro86. Os 

estudos que avaliam a resposta imune de insetos na sua maioria utilizaram a aplicada direto na 

hemocele dos antígenos61, 83, 87, 88. No presente estudo foi ressaltada a utilização da aplicação 

tópica de M. robertsii, pois no processo de resposta imune imputou-se o tempo que os 

diferentes propágulos fúngicos levariam para penetrar às larvas. Também em decorrência da 

aplicação de fungo sobre a cutícula das larvas, diferentes perfis proteicos foram encontrados 

com o tratamento com conídios ou blastosporos. As larvas tratadas com conídios foi o grupo 

que apresentou maior quantidade de bandas no período de 24 horas pós-tratamento, 10 bandas 

ao total, com destaque para banda de número dois, com aproximadamente 270 kDa, que foi 

expressa somente neste grupo.  

No estudo do perfil proteico das alterações na hemolinfa decorridas de 

Polihedrose Nuclear em larvas de quinto estágio de Bombyx mori  foram registradas 

flutuações temporais na expressão de isoproteínas de 270 kDa. Estas proteínas estavam 

claramente ligadas ao processo de infecção e foram expressas de forma sistemática até o 5º 

dia de infecção pelo vírus e de forma abrupta não houve mais expressão nos dias seguintes, 

porém o ressurgimento desta banda ocorreu entre o 8º e 9º dia89. A banda de número cinco, 

com aproximadamente 140 kDa, também apresentou um caráter de expressão intermitente, 

sendo que as duas únicas ocorrências aconteceram no grupo conídios 24 horas e blastosporos 

48 horas após tratamento.  

Quando comparado os tratamentos e o grupo controle no tempo de 24 horas, 

houve aumento no número de bandas do perfil proteico de plasma de larvas tratadas com 

conídios ou blastosporos. Na avaliação protêomica da infecção de B. bassiana em larvas de D. 

malanogaster identificou-se a indução de 23 novos spots e a supressão de 31 spots presentes 

no controle90. Portanto, os resultados demonstram as alterações decorrentes do sistema imune 

no processo de infecção por fungos entomopatogênicos. Se analisados os perfis proteicos da 

hemolinfa de M. domestica tratadas ou não (grupo controle) em função do tempo, houve 

redução no número de bandas detectadas com o aumento do tempo de coleta. Morais Guedes 
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et al.84 submeteram a desafio imunológico larvas de D. melanogaster de terceiro ínstar e na 

avaliação do proteoma da hemolinfa foram detectados no gel controle 336 spots, contra 315 e 

320 spots nos géis de 6 e 24 horas após a exposição imunogênica, respectivamente84. Houve 

também na redução no número de spots em géis bidimensionais da hemolinfa de larvas de B. 

mori infectadas por Baculovirus, de 66 para 50 spots avaliados no 1º e 3º dia do controle, 

respectivamente, e de 63 para 50 spots no 1º e 3º dia de infeção89. Logo, é possível afirmar 

que não só o processo de resposta imunológica altera o perfil proteico, mas também a 

maturação das larvas alteram tais parâmetros. 

Os hemócitos são os componentes efetores da resposta imune celular em 

artrópodes e atuam tanto diretamente no combate aos organismos invasores, através da 

fagocitose, nodulação e encapsulação, quanto na produção de substâncias presentes na 

imunidade humoral. Portanto, existe uma forte correlação entre o número de hemócitos com a 

atividade imunológica. O tratamento de larvas de moscas com conídios de Metarhizium 

induziram alta proliferação de hemócitos na hemolinfa 48 e 72 horas pós-tratamento. Fato que 

não ocorreu quando as larvas foram tratadas com blastosporos. Russo et al.91 reportou um 

aumento no número total de hemócitos em D. melanogaster parasitada por Leptopilina 

boulardi  seis horas após a infecção.  King e Hillyer87 relataram também aumento no total de 

hemócitos circulantes em adultos de A. gambiae quando infectados por E. coli. Esta alteração 

no número de células foi devido tanto à replicação e diferenciação de prohemócitos na 

hemolinfa, quanto à proliferação de hemócitos fixados em locais estratégicos, como a região 

periostial, que se replicam para atuar na captura de corpos estranhos ou subsequente migração 

para a hemolinfa. Poucos trabalhos demonstraram o efeito de copos estranhos sobre a 

atividade celular na hemolinfa de M. domestica. Quando larvas de terceiro instar foram 

infectas por B. bassiana, houve o aumento no número total de hemócitos totais após 6 horas a 

infecção. Neste resultado não se levou em consideração o tempo gasto pelo fungo para a 

penetração do propágulo, uma vez que os conídios foram inoculados via na hemocele, por 

isso o aumento rápido na população hemócitos. Outro fato relatado por Mishra et al.88 foi 

decréscimo da contagem total de hemócitos no período tardio do processo de infecção (12 

horas após o tratamento). Tal resultado também foi observado neste trabalho em relação ao 

processo de infecção por conídios de M. robertsii. Borowska e Pyza61 demonstraram que 

larvas de M. domestica tiveram redução no número total de hemócitos após intoxicação por 

metais pesados. Embora, a reposta imune de insetos tendem a reduzir o número de patógenos 

sobreviventes dentro da hemocele, com o passar do tempo, os patógenos que conseguem 

prevalecer sobre a células de defesa provocam o declínio de hemócitos na hemolinfa88. 

Na diferenciação das linhagens celulares presentes na hemolinfa de M. domestica 

foram observados aumento na contagem estimada de prohemócitos e plasmatócitos dos 
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grupos tratados com conídios de M. robertsii em relação aos grupos controle. Durante a 

infecção de larvas de mosca domestica por B. bassiana foi evidenciado o aumento na 

contagem da população de prohemócitos e granulócitos88. Porém, Borowska e Pyza61 

observaram que houve aumento na população de prohemócitos e leve redução sobre a 

população de granulócitos. Os plasmatócitos são responsáveis pelo processo de nodulação e 

encupsulação, enquanto os granulócitos têm como principal função a fagocitose. Portanto, 

apesar de as espécies de fungos entomopatogênicos ter ciclo biológico bastante parecido eles 

promovem diferentes mecanismos de defesa no hospedeiro. Isso reforça a importância da 

diferenciação na contagem de hemócitos para entender melhor a ativação da resposta imune 

de insetos. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Em testes in vitro da atividade antimicrobiana de plasma de M. domestica, não há 

a formação de halo de inibição do crescimento micelial de M. robertsii . 

A concentração de proteína na hemolinfa de M. domestica não diferem entre 

larvas infectadas ou sadias.  

Diferentes perfis de proteínas são observados em larvas tratadas, com conídios ou 

blastosporos, e grupos controle. Também o tempo de coleta também demonstra influência 

sobre o perfil de proteínas.  

O tratamento de conídios e blastosporos induz a alta proliferação das células da 

hemolinfa 48 horas após a infecção inicial.  Prohemócitos, plasmatócitos e granulócitos  são 

os principais tipos celulares afetados no processo de defesa contra M. robertsii.  

A imunidade inata das larvas é ativada, tanto resposta imune celular quanto 

humoral, durante o processo infeccioso por diferentes propágulos fúngicos de M. robertsii. As 

larvas tratadas com conídios demonstram uma resposta imunológica mais breve que a 

infecção por blastosporos. 
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