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RESUMO 

A interação Spiroplasma - Lipaphis pseudobrassicae Davis (Hemiptera: Aphididae): efeito na 

biologia e utilização de plantas hospedeiras 

 

Os insetos são conhecidos por estabelecer relações de simbiose com bactérias há muito tempo, mas o papel 
das associações secundárias ainda é pouco conhecido, e por isso há necessidade de avaliações continuadas dos efeitos 
dessas interações nos insetos hospedeiros. Assim, esse trabalho teve como objetivo a caracterização da diversidade 
de simbiontes associados ao pulgão Lipaphis pseudobrassicae Davis (Hemiptera: Aphididae), bem como o efeito dessas 
associações na biologia e utilização hospedeira por esse inseto. Linhagens clonais de L. pseudobrassicae estabelecidas 
em laboratório foram submetidas a PCRs diagnósticos para a verificação da associação a simbiontes secundários, 
sendo selecionadas cinco linhagens clonais infectadas exclusivamente por Buchnera (S-) e cinco linhagens clonais 
infectadas pelo simbionte secundário Spiroplasma (S+). Assim, as linhagens clonais S- e S+ foram utilizadas para 
condução de estudos de biologia comparada em duas plantas hospedeiras, Brassica oleracea var. capitata (repolho 60 
dias) e Brassica oleracea var. acephala (couve manteiga Geórgia), para a verificação do efeito da infecção por 
Spiroplasma na biologia e utilização hospedeira por L. pseudobrassicae. O delineamento experimental foi em blocos 
completamente casualizados, sendo isolinhagem e planta hospedeira tratados como fatores, com o fator infecção 
sendo aninhado ao fator isolinhagem. Os pulgões foram avaliados quanto à sobrevivência (%) e duração da fase 
ninfal de desenvolvimento (dias), fecundidade diária e total (número de ninfas por fêmea) e longevidade (dias). Para a 
avaliação da duração da fase ninfal, ninfas neonatas (10) de cada linhagem clonal S- e S+ foram utilizadas na 
infestação das plantas hospedeiras selecionadas. A mortalidade das ninfas foi inicialmente avaliada 24 horas após a 
sua transferência para as plantas hospedeiras para se verificar a mortalidade devido à manipulação, tendo a sua 
sobrevivência avaliadas diariamente para observação da mortalidade e duração da fase ninfal. Cada grupo de dez 
ninfas de cada linhagem clonal, inoculada em cada planta hospedeira foi considerada uma repetição biológica, sendo 
utilizadas 12 repetições/tratamento (=120 insetos/tratamento). Para a avaliação do efeito da infecção por Spiroplasma 
no potencial reprodutivo de L. pseudobrassicae, quando utilizando diferentes hospedeiros, fêmeas recém-emergidas de 
cada linhagem clonal foram individualizadas em plantas de cada hospedeiro estudado para a observação de sua 
capacidade reprodutiva e longevidade. Foram utilizadas 25 repetições (1 fêmea = 1 repetição) para cada tratamento 
(infecção/isolinhagem/planta hospedeira). Os pulgões foram avaliados diariamente para contabilização da 
fecundidade (número total de ninfas/fêmea), longevidade (dias) e duração da fase reprodutiva do adulto. Os 
resultados obtidos indicaram que infecções de L. pseudobrassicae por Spiroplasma não influenciaram os atributos de 
duração da fase ninfal, duração da fase reprodutiva, longevidade e fecundidade quando utilizando couve ou repolho. 
A sobrevivência ninfal foi afetada pela interação isolinhagem x planta. Nesse caso, linhagens clonais de L. 
pseudobrassicae, infectadas ou não por Spiroplasma, diferem entre si quando explorando couve como planta hospedeira. 
Além dessa variável, os parâmetros avaliados pela tabela de vida demonstraram sofrer efeito da isolinhagem 
(aninhada à infecção), e de algumas interações (isolinhagem x planta, planta x infecção). Assim, concluímos que 
Spiroplasma interfere apenas nos parâmetros avaliados através da tabela de vida.  

 

Palavras-chave: Capacidade reprodutiva; Qualidade nutricional; Simbiose; Tabela de vida 
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ABSTRACT 

The interaction Spiroplasma - Lipaphis pseudobrassicae Davis (Hemiptera: Aphididae): 

effect on the biology and use of host plants 

Insects have been known to establish symbiotic relationships with bacteria for a long time, 
however the role of secondary associations is still poorly known, therefore there is a need for 
continued evaluation of the effects of these interactions on host insects. Thus, this study aimed to 
characterize the diversity of symbionts associated with the aphid Lipaphis pseudobrassicae Davis 
(Hemiptera: Aphididae), as well as the effect of these associations in the biology and host use by this 
insect. Laboratory clonal lines of L. pseudobrassicae were submitted to diagnostic PCRs to verify the 
association to secondary symbionts. Five clonal lines exclusively infected by Buchnera (S-) and five 
clonal lines infected with the secondary symbiont Spiroplasma (S +) were selected. Thus, clones S- and 
S + were used to conduct comparative biology studies in two host plants, Brassica oleracea var. capitata 
(cabbage 60 days) and Brassica oleracea var. acephala (kale butter Georgia), for the verification of the 
effect of Spiroplasma infection on biology and host utilization by L. pseudobrassicae. The experimental 
design was completely randomized blocks, with isoline and host plant treated as factors, with the 
infection factor being nested to the isoline factor. The aphids were evaluated for survival (%) and 
duration of nymphal phase of development (days), daily and total fecundity (number of nymphs per 
female) and longevity (days). In order to evaluate the duration of the nymphal phase, neonatal nymphs 
(10) of each S- and S + clonal lines were used in the infestation of the selected host plants. The 
mortality of the nymphs was initially evaluated 24 hours after their transfer to the host plants to verify 
the mortality due to manipulation, and their survival was evaluated daily to observe the mortality and 
duration of the nymphal phase. Each group of ten nymphs of each clonal line inoculated in each host 
plant was considered a biological replicate, using 12 replicates / treatment (= 120 insects / treatment). 
For the evaluation of the effect of Spiroplasma infection on the reproductive potential of L. 
pseudobrassicae, when using different hosts, newly emerged females of each clonal lineage were 
individualized in plants of each host studied to observe their reproductive capacity and longevity. 
Twenty five replicates (1 female = 1 replicate) were used for each treatment (infection / isolation / 
host plant). The aphids were evaluated daily for fecundity (total number of nymphs / female), 
longevity (days) and duration of the adult reproductive phase. The results indicated that L. 
pseudobrassicae infections by Spiroplasma did not influence the attributes of nymphal phase and 
reproductive phase duration, longevity and fecundity when using kale butter or cabbage. The only 
variable influenced by the studied factors was nymphal survival, which was affected by the isolation x 
plant interaction. In this case, clonal lines of L. pseudobrassicae, infected or not by Spiroplasma, differ 
among them when using cabbage as host plant. In addition to this variable, the parameters evaluated 
by the life table showed an effect of the isolation (nested to the infection), and of some interactions 
(isolation x plant, plant x infection). Therefore, we conclude that Spiroplasma interferes only in the 
evaluated parameters through the life table. 

Keywords: Reproductive capacity; Nutritional quality; Symbiosis; Life table 
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1. INTRODUÇÃO 

Como muitos seres vivos, insetos também mantêm associações com 

microrganismos associados interna ou externamente ao seu corpo, com os quais 

estabelecem relações de simbiose que variam do parasitismo ao mutualismo (SU et al., 

2013). Nos últimos dois bilhões de anos, a simbiose com microrganismos tem sido um 

processo chave para a evolução de organismos multicelulares (HENRY et al., 2015). Embora 

os insetos sejam conhecidos por estabelecer relações de simbiose com bactérias há muito 

tempo, apenas nas últimas décadas a extensão de como isso ocorre tem se tornado 

aparente (MCLEAN et al., 2010). Tais relações têm ganhado atenção devido à busca pelos 

mecanismos que permitem a preservação dessas associações, com o objetivo de se 

proporcionar uma maior compreensão do processo evolutivo dessas interações.  

A diversidade filogenética e funcional dos simbiontes é notável nos insetos, no 

mínimo 10% de todas as espécies desta classe dependem da simbiose nutricional obrigatória 

(HENRY et al., 2015). Simbiontes transmitidos verticalmente muitas vezes exercem efeitos 

que podem influenciar profundamente a ecologia e evolução dos hospedeiros. Entre os 

insetos, os simbiontes hereditários de pulgões são, provavelmente, os mais bem estudados. 

Quase todos os pulgões exigem um simbionte primário, Buchnera aphidicola, que fornece 

nutrientes essenciais que não estão disponíveis em quantidades suficientes em seu 

substrato alimentar, o floema da planta hospedeira (OLIVER et al., 2010). Em contraste com 

os simbiontes primários, a associação hospedeiro - simbionte secundário geralmente não é 

muito íntima, e tem sido sugerido que, ocasionalmente,  esses simbiontes podem ser 

transmitidos horizontalmente por via oral (se alimentando de plantas contaminadas com 

estas bactérias, por exemplo), ou pelo ataque de parasitoides (ovipositor do parasitoide já 

estava contaminado por ter atacado um inseto infectado com o simbionte) (OLIVER et al., 

2010; DARBY & DOUGLAS, 2003; SANDSTROM et al., 2001).  

Os simbiontes secundários vêm sendo estudados por influenciarem vários aspectos 

da fisiologia de seus hospedeiros, interferindo na aptidão biológica dos mesmos (LEONARDO 

& MUIRU, 2003; RUSSELL & MORAN, 2006; MONTLLOR et al., 2002; OLIVER et al., 2003; 

CHEN et al., 2000; MCLEAN et al., 2010). Os benefícios causados pelas associações 

secundárias incluem mudança na cor do corpo, que pode influenciar na predação, tolerância 
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ao calor, melhoria no desempenho do pulgão quando se alimentando de plantas 

hospedeiras subótimas e proteção contra inimigos naturais (GAUTHIER et al., 2015). 

O pulgão da ervilha, Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera: Aphididae), é uma 

das espécie mais utilizadas em estudos de simbiose. A maioria dos resultados relacionados à 

interação simbionte-hospedeiro e demais fatores envolvidos, como inimigos naturais e 

alimentação do inseto, tem como espécie modelo esse pulgão. Nesta espécie são conhecidas 

associações com oito bactérias simbiontes secundárias, sendo cinco delas γ-proteobactérias, 

Hamiltonella defensa, Regiella insecticola, Serratia symbiotica, Rickettsiella viridis e PAXS 

(simbionte do tipo X de pulgão da ervilha), duas α-proteobactérias, Rickettsia e Wolbachia, e 

o molicute Spiroplasma (GAUTHIER et al., 2015). Outros simbiontes facultativos, incluindo 

Arsenophonus, podem ser encontrados em algumas espécies de pulgões, mas ainda não o foi 

no pulgão da ervilha (OLIVER, et al., 2010; GOMEZ-VALERO, et al., 2004).   

Em A. pisum, os efeitos causados pelos simbiontes facultativos variam conforme a 

bactéria associada. Tolerância ao choque térmico é um desses efeitos. A associação com S. 

symbiotica confere benefícios ao pulgão A. pisum, principalmente sob condições de choque 

térmico, como demonstrado por Montllor et al. (2002) e Russel & Moran (2006). Chen et al. 

(2000) também documentaram evidências de aumento da tolerância ao calor para A. pisum 

infectado com S. symbiotica.  

Outro benefício da associação dos pulgões com simbiontes secundários é a 

proteção contra inimigos naturais. Como os microrganismos, especialmente as bactérias, 

têm a capacidade de produzir uma grande diversidade de compostos biologicamente ativos, 

incluindo toxinas, os insetos podem se beneficiar de microrganismos associados capazes de 

fornecer proteção adicional contra os inimigos (POLIN, et al., 2014). Um exemplo desse 

benefício é mostrado por Oliver et al. (2003), onde a bactéria S. symbiotica, em associação 

isolada com A. pisum, reduziu as taxas de sucesso no parasitismo do pulgão pelo inimigo 

natural Aphidius ervi Haliday (Hymenoptera: Braconidae). Além disso, as mudanças ou 

variações nas plantas hospedeiras podem alterar o impacto de inimigos naturais; por isso, 

simbiontes de defesa podem influenciar a capacidade de exploração de novos hospedeiros 

ou de invasão de novas áreas geográficas (OLIVER et al., 2010).  

Sabe-se que alguns simbiontes protegem também contra a predação. Segundo 

Costopoulos et al. (2014), a sobrevivência de larvas predadoras da joaninha Hippodamia 

convergens Guérin-Meneville (Coleoptera: Coccinellidae) foi diminuída quando foram 
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alimentadas com pulgões da ervilha em associação com os simbiontes facultativos H. 

defensa e S. symbiotica. A maioria dos casos conhecidos dessa proteção conferida pelo 

simbionte envolve a produção de compostos tóxicos pelos simbiontes. Os besouros 

Paederus, por exemplo, abrigam simbiontes produtores de toxinas que impedem a predação 

por aranhas-lobo (KELLNER, 2003; KELLNER & DETTNER, 1996; PIEL et al., 2004).  

A relação de simbiose facultativa também pode influenciar a relação inseto-planta. 

Existem poucos resultados sobre esse aspecto; porém, sabe-se que em alguns casos há 

especificidade do simbionte quanto à planta hospedeira preferencial do pulgão, como 

apresentado por Leonardo & Muiru (2003), onde a infecção com R. insecticola foi 

relacionada ao alto desempenho de clones de pulgão se alimentando em trevo branco 

(Trifolium repens). Tsuchida et al. (2004) encontraram resultados em um clone de A. pisum 

do Japão, onde a infecção com R. insecticola melhorou o desempenho em trevo branco, mas 

não em ervilhaca (Vicia sativa). Wagner et al. (2015) encontraram linhagens clonais do 

pulgão Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) infectadas com o simbionte facultativo 

Arsenophonus que exibiram melhor desempenho em plantas de acácia-falsa em relação aos 

controles não infectados, enquanto que a infecção com esse simbionte reduziu o 

desempenho em outras duas plantas hospedeiras, alfafa e fava.  

O simbionte secundário Spiroplasma também influencia na utilização da dieta pelo 

hospedeiro (GUIDOLIN et al., 2018). Esses autores relataram o perfil proteômico obtido a 

partir de pulgões se alimentando de duas plantas hospedeiras, os quais foram bastante 

diferentes, indicando que Spiroplasma afetou a proteômica de Aphis citricidus (Kirkaldy) 

(Hemiptera: Aphididae) diferentemente dependendo da planta hospedeira. Spiroplasma é 

um simbionte facultativo comumente relatado associado a  insetos, mas seu papel na 

biologia do hospedeiro ainda é questionado e explorado (GASPARICH, 2010). A maioria dos 

membros desse gênero são conhecidos ou suspeitos de serem parasitas, embora o grau de 

efeitos possa ser extremamente diverso entre diferentes espécies e sob diferentes 

condições, variando de evidentemente prejudicial até quase neutro e, às vezes, levemente 

benéfico (WHITCOMB, 1980; WHITCOMB, 1981). Várias linhagens de Spiroplasma 

descobertas mostraram usar tanto o floema das plantas, quanto os habitats do inseto 

hospedeiro (HACKETT, 1989); no entanto, os insetos são o maior reservatório desses 

microrganismos (CLARK, 1982; CLARK, 1977) e as superfícies das plantas são importantes na 
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transmissão horizontal entre os hospedeiros de insetos (DAVIS, 1978; MCCOY et. al, 1979; 

CLARK et. al, 1987).  

Em pulgões, Spiroplasma foi mostrado pela primeira vez em A. pisum, e injeções em 

"linhagens de pulgões livres de bactérias" demonstraram que Spiroplasma afetou 

negativamente a biologia do hospedeiro (FUKATSU et. al, 2001). Mais tarde, Spiroplasma foi 

descoberto por conferir proteção contra um entomopatógeno fúngico devido à manipulação 

do comportamento do pulgão. Pulgões em associação com o simbionte cairiam da planta e 

esporulariam longe dos outros insetos, limitando a propagação da doença (LUKASIK et. al, 

2013). Embora esse simbionte seja transmitido verticalmente com alta fidelidade, desde que 

a taxa de transmissão não seja estritamente 100%, a taxa de infecção por Spiroplasma 

provavelmente declina para zero à medida que a geração hospedeira prossegue (FUKATSU 

et. al, 2001). Alguns membros desse gênero são mantidos em ciclos no floema de plantas e 

nos corpos de insetos sugadores de plantas que atuam como vetores (WHITCOMB, 1980; 

WHITCOMB, 1981). Pode ser possível que Spiroplasma seja, às vezes, transmitido de inseto 

infectado para não infectado via floema de plantas. Alternativamente, a transmissão 

horizontal via parasitoides também é concebível (HUIGENS et. al, 2000). 

Como apresentado, alguns simbiontes secundários influenciam na dieta do seu 

hospedeiro, e essa intervenção pode ter importantes consequências ecológicas e evolutivas. 

Esses microrganismos apresentam um conjunto de ferramentas com potencial para facilitar 

a herbivoria do seu hospedeiro, oferecendo capacidade para sintetizar nutrientes, digerir 

polímeros e neutralizar toxinas de plantas (HANSEN & MORAN, 2014). O simbionte pode ser 

rapidamente perdido devido a problemas no processo de transmissão para a progênie 

(DYKSTRA, et al., 2014), da mesma forma que adquirido através de eventos de transmissão 

horizontal (RUSSELL, et al., 2003; OLIVER, et al, 2008).  E, sendo assim, o ganho ou a perda 

do simbionte pode alterar rapidamente o tipo de planta utilizada pelo herbívoro, mudando 

abruptamente as especificações ecológicas da linhagem (WAGNER et al., 2015).  

O papel das associações com simbiontes secundários ainda é pouco conhecido ou 

pouco esclarecido, e por isso há necessidade de avaliações continuadas dos efeitos dessas 

interações com insetos hospedeiros e nas suas relações com os demais níveis tróficos. A 

influência dos simbiontes secundários na relação de herbívoros com a planta hospedeira, 

incluindo pulgões, torna evidente que esses simbiontes podem alterar a resposta do 

herbívoro aos metabólitos de defesa das plantas e/ou às suas características nutricionais 
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inadequadas, apontando para a possível influência na resposta de insetos aos mecanismos 

de resistência de plantas a herbívoros, alterando assim a capacidade de utilização dessas 

plantas pelos insetos (HANSEN & MORAN, 2014). Assim, esse trabalho teve por objetivo a 

caracterização da diversidade de simbiontes associados ao pulgão Lipaphis pseudobrassicae 

Davis (Hemiptera: Aphididae), bem como o efeito dessas associações na capacidade desse 

inseto em utilizar duas variedades de brassicas: Brassica oleracea var. capitata (repolho 60 

dias) e Brassica oleracea var. acephala (couve manteiga Geórgia). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Estabelecimento e criação de linhagens clonais de Lipaphis pseudobrassicae 

Espécimes de L. pseudobrassicae foram coletados em plantas de couve do campo 

experimental do Departamento de Entomologia e Acarologia da ESALQ/USP. Os insetos 

coletados foram transferidos individualmente para plantas de couve manteiga da cultivar 

Kinka. Mudas adquiridas comercialmente foram transplantadas para vasos de 0,75 L 

contendo substrato comercial “Forth” e mantidas em casa de vegetação por cerca de duas 

semanas. Nessa fase, as mudas foram isoladas em gaiolas tubulares de acetato com a parte 

superior recoberta com tecido voile para permitir a ventilação e infestadas individualmente 

com uma fêmea coletada do campo. As isolinhagens foram avaliadas diariamente quanto ao 

seu estabelecimento e necessidade de manutenção e/ou troca das plantas. A criação dos 

insetos foi mantida em condições controladas (25±2°C, 60±10% UR e fotofase de 14 horas). 

Após o estabelecimento das linhagens clonais (=isolinhagens), cada isolinhagem foi 

submetida à análise de PCR diagnóstico para identificação da associação de simbiontes 

secundários relatados em pulgões. 

 

2.2. Identificação de simbiontes secundários associados a Lipaphis pseudobrassicae 

Dez indivíduos de cada isolinhagem de L. pseudobrassicae foram utilizados para 

extração de DNA genômico pelo método de extração orgânica descrito por Gilbert et al. 

(2007). Brevemente, os pulgões foram macerados com auxílio de pistilo em 400 µL de 

tampão de digestão [100 mM Tris buffer pH 8, 100 mM NaCl, 2% SDS, 40 mM ditiotreitol 

(DTT), 300 µg/mL proteinase K], e incubados a 55°C overnight. Posteriormente, 400 µL de 

fenol:clorofórmio foram adicionados, as amostras misturadas em vortex e centrifugadas 

(16000g x 5 min x 4°C). A fase orgânica e interface foram separadas da fase aquosa, 

transferindo esta última para um novo tubo, sendo acrescentados 400 µL de fenol: 

clorofórmio, e o processo de centrifugação foi repetido. A fase aquosa foi novamente 

coletada e adicionada apenas clorofórmio, sendo o processo repetido duas vezes. Com a 

fase aquosa final obtida realizou-se a precipitação do DNA genômico extraído pela adição de 

400 µL de 100% isopropanol gelado e 100 µL de 3 M acetato de sódio (pH 5,2). O conteúdo 
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foi misturado em vortex e incubado por 40 min a -80°C. Após incubação, a amostra foi 

centrifugada (16000g x 30 min x 4°C), o sedimento lavado com 1 mL de 85% etanol gelado e 

centrifugado novamente por 10 min. Esse procedimento foi repetido duas vezes. As 

amostras foram secas em SpeedVac a 65°C durante 15 min, ressuspensas em 20 µL de água 

Milli-Q autoclavada e armazenadas a -20°C. 

A integridade do DNA obtido foi verificada em gel de agarose a 0,8% contendo 0,5 

µg/mL de brometo de etídio, após visualização em transiluminador UV. As amostras também 

foram submetidas à quantificação e confirmação da qualidade de DNA (razão 260/280) em 

espectofotômetro Nanodrop 2000/2001 (Thermo Scientific).  

O DNA obtido foi utilizado em reações de PCR (Polymerase Chain Reaction) 

diagnóstico para confirmar a presença de simbiontes secundários. Para isso foram usados 

iniciadores e condições de termociclagem específicas para cada uma das bactérias 

normalmente associadas a pulgões (Tabela 1). As reações foram conduzidas em reação com 

volume total de 25 µL, contendo 1 µL de gDNA, 1x tampão da enzima, 1,5 mM MgCl2, 10 mM 

dNTP, 0,32 µM de cada iniciador, 0,5 U/µL de Taq polimerase, e o restante de água Milli-Q. 

Os produtos da amplificação foram visualizados após resolução em gel de agarose a 1,5%, 

contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio, e visualização em transiluminador UV DNR Bio-

Imaging Systems dos amplicons de tamanho esperado (Tabela 1). 
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 Tabela 1: Iniciadores, tamanho esperado do amplicon e condições de termociclagem utilizados na identificação 
da associação de diferentes simbiontes secundários, normalmente relatados em pulgões, a Lipaphis 
pseudobrassicae. 

 

Simbionte Iniciador (pb) Termo ciclagem 
Referência 
Bibliográfica 

Arsenophonus 
F- AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 
R - TTAGCTCCGGAGGCCACAGT 

960 

4 min a 95°C, 40 ciclos de 
30 s a 95°C, 30 s 
anelamento a 55°C, 30 s a 
72°C, 2 min a 72°C para 
extensão final 

(TSUCHIDA et 
al., 2002) 

Hamiltonella 
defensa 
(PABS, T) 

F* - AGTGAGCGCAGTTTACTGAG 
R* - CCCCTACGGTAACCTTGTTACGAC 

1442 

7 min a 94°C, 30 ciclos de 
30 s a 94°C, 30 s 
anelamento a 62°C, 45 s a 
72°C, 5 min a 72°C para 
extensão final 

(LEONARDO & 
MUIRU, 2003) 

PAXS (tipo X 
em A. pisum) 

F - GAAGCAATGCAAAGAGTGTTGC 
R - TACCTTGTTACGACTTCACCCCAG 

1222 

30 ciclos de 1 min a 94°C, 1 
min a 54°C, 1,5 min a 72°C, 
3 min a 72°C  para extensão 
final 

(GUAY et al., 
2009;  
SANDSTROM et 
al., 2001) 

Regiella 
insecticola 
(PAUS, U) 

F - CGGCGAGCGTGCGAACGTAAGCGA 
R - CCCCTACGGTAACCTTGTTACGAC 

261 

7 min a 94°C, 33 ciclos de 
30 s a 94°C, 1 min 
anelamento a 68°C, 7 min a 
72°C para extensão final 

(LEONARDO & 
MUIRU, 2003) 

Rickettsiella 
F - GTAGGAATCTGTCCTGGAG 
R - TGCTTATTCTGTGGGTACCG 

380 

5 min a 95°C, 30 ciclos de 
30 s a 95°C, 30 s 
anelamento a 58°C, 30 s a 
72°C, 5 min a 72°C para 
extensão final 

(ANSTEAD & 
CHILTON, 
2014) 

Rickettsia 
(PAR) 

F - CCAACCCTTGACATGGTGGT 
R - CCCCTACGGTAACCTTGTTACGAC 

539 

7 min a 94°C, 30 ciclos de 
30 s a 94°C, 1 min 
anelamento a 62°C, 7 min a 
72°C para extensão final 

(LEONARDO & 
MUIRU, 2003) 

Serratia 
symbiotica 
(PASS, R) 

F - TATACAAAGAGAAGCGACCTCG 
R - CCCCTACGGTAACCTTGTTACGAC 

272 

7 min a 94°C, 30 ciclos de 
30 s a 94°C, 1 min 
anelamento a 62°C, 7 min a 
72°C para extensão final 

(LEONARDO & 
MUIRU, 2003) 

Spiroplasma 
F - ATTCTTCAGTAAAAATGCTTGGA 
R - ACACATTTACTTCATGCTATTGA 

450 

4 min a 95°C, 40 ciclos de 
30 s a 95°C, 30 s 
anelamento a 55°C, 30 s a 
72°C, 3 min a 72°C para 
extensão final 

(TSUCHIDA et 
al., 2002) 

Wolbachia 
F - GGGTCCAATAAGTGATGAAGAAAC 
R - TTAAAACGCTACTCCAGCTTCTGC 

570 

4 min a 95°C, 40 ciclos de 
30 s a 95°C, 30 s 
anelamento a 55°C, 30 s a 
72°C, 2 min a 72°C para 
extensão final 

(TSUCHIDA et 
al., 2002) 
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2.3. Seleção de isolinhagens de Lipaphis pseudobrassicae associadas ou não ao 

simbionte secundário Spiroplasma 

Seis isolinhagens infectadas com o simbionte secundário mais frequente, 

Spiroplasma, assim como seis sem qualquer infecção por simbiontes secundários, foram 

selecionadas e submetidas à análise molecular para caracterização de sua linhagem materna 

pela análise da sequência do gene mitocondrial da citocromo oxidase 1 (mtCOI). Espécimes 

dessas isolinhagens foram sujeitos à extração de gDNA, assim como descrito anteriormente, 

e o DNA obtido utilizado em reação de amplificação do gene mtCOI, utilizando-se do 

conjunto de iniciadores universais C1-J-1718F (GGAGGATTTGGAAATTGATTAGTTCC) e C1-N-

2191R (CCCGGTAAAATTAAAATATAAACTTC) nas condições de termociclagem: 2 min a 94°C, 

35 ciclos de 30 s a 94°C, 45 s a 48°C, 1 min a 72°C, e 5 min a 72°C para extensão final (SIMON 

et al., 1994). Os produtos de amplificação obtidos foram tratados com exonuclease e 

fosfatase alcalina (EXOSAP) e enviadas para sequenciamento Sanger junto a prestadores 

desse serviço.  

 

2.4. Estabelecimento das cultivares de brassicas 

Foram utilizadas duas cultivares de uma espécie de brassica para comparação da 

capacidade de utilização por pulgões associados ou não ao simbionte secundário 

Spiroplasma: Brassica oleracea var. capitata (repolho 60 dias) e Brassica oleracea var. 

acephala (couve manteiga Geórgia). Foram usadas sementes comerciais para o plantio em 

vasos de 0,75 L em substrato comercial “Forth”, onde cerca de 10 sementes foram colocadas 

por vaso. Após 20 dias as mudas foram individualizadas em vasos de 0,75 L com o mesmo 

substrato e adubadas semanalmente com solução nutritiva obtida comercialmente 

(composição: monoâmonio fosfato, sulfato de magnésio, nitrato de potássio, nitrato de 

cálcio, ferro quelado, ácido bórico, molibdato de sódio, sulfato de manganês, zinco e cobre). 

Quando as mudas estavam com duas a quatro folhas verdadeiras, foram utilizadas nos 

experimentos de biologia dos pulgões. 
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2.5. Avaliação do desempenho de isolinhagens de Lipaphis pseudobrassicae, infectadas 

ou não por Spiroplasma, em repolho e couve 

A análise do desempenho das isolinhagens de pulgão, com e sem Spiroplasma, foi 

realizada pela avaliação da duração da fase de desenvolvimento ninfal (dias), fecundidade 

diária e total (número de ninfas por fêmea), longevidade (dias) e duração do período 

reprodutivo (dias) em repolho e couve. 

Para a avaliação da duração da fase ninfal, ninfas neonatas (10) de cada isolinhagem 

(com e sem Spiroplasma) coletadas de plantas de couve manteiga da variedade KINKA, 

usada pra manter a criação, foram utilizadas na infestação de plantas com 2 a 4 folhas 

verdadeiras de cada variedade testada. Cada planta foi infestada com 10 ninfas (= repetição 

biológica), considerada como unidade experimental, sendo utilizadas 12 

repetições/tratamento, totalizando 120 ninfas por isolinhagem e planta hospedeira. Para a 

verificação de mortalidade dos pulgões associada à manipulação, as ninfas foram avaliadas 

24 horas após a infestação das plantas e diariamente após o quarto dia de desenvolvimento, 

período no qual foram observadas a sobrevivência ninfal e a duração do estágio ninfal de 

desenvolvimento.  

Para a avaliação do potencial reprodutivo, fêmeas recém-emergidas de cada 

isolinhagem, obtidas em cada uma das variedades de plantas testadas, foram 

individualizadas em plantas das respectivas variedades nas quais foram criadas para a 

observação de sua capacidade reprodutiva (número de ninfas produzidas) e longevidade. 

Foram utilizadas 25 repetições para cada isolinhagem/planta, sendo cada fêmea isolada 

considerada como uma repetição. Os pulgões foram avaliados diariamente para 

contabilização do número de ninfas produzidas por fêmea, duração da fase reprodutiva e 

longevidade do adulto. 

Os dados de biologia obtidos foram utilizados na confecção de tabelas de vida de 

fertilidade (MAIA & LUIZ, 2006), utilizando os parâmetros intervalo de idade (x), fertilidade 

específica (mx) e taxa de sobrevivência (lx) durante o estágio x, onde a partir dos dados 

gerados foram calculadas a taxa líquida de reprodução (Ro), o intervalo de tempo entre cada 

geração (IMG), a capacidade inata de aumentar em número (Rm), a razão finita de aumento 

(λ) e o tempo necessário para a população duplicar em número (TD), sendo: 
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Ro =  ∑ lx. mx 

 

IMG =  
∑ lx. mx. x

∑ lx. mx
 

 

Rm =  
Ln(Ro)

IMG
 

 

λ =  erm 

 

TD =  
Ln(2)

Rm
 

 

2.6. Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de homocedasticidade para posterior 

análise de variância fatorial aninhada (“nested-2 way ANOVA”; p < 0,05), tendo o fator 

infecção aninhado ao fator isolinhagem, composto por dez níveis, e o fator isolinhagem, 

composto por dois níveis (couve e repolho). Tratamentos e suas interações que 

influenciaram significativamente as variáveis avaliadas foram sujeitos ao teste de 

comparação múltipla de médias Tukey HSD (p < 0,05).  

As observações para o cálculo dos parâmetros de tabela de vida foram utilizados 

para a estimativa de valores utilizando o método de Jackknife, assim como descrito por Maia 

& Luiz (2006). Os pseudovalores gerados para cada um dos parâmetros da tabela de vida 

foram então submetidos a análise de homocedasticidade para posterior análise de variância 

fatorial aninhada (“nested-2 way ANOVA”; p < 0,05), seguindo o delineamento experimental 

utilizado na coleta das observações biológicas, assim como descrito anteriormente. Na 

identificação de significância, as diferenças em cada variável entre os diferentes tratamentos 

e suas interações, os valores obtidos foram sujeitos ao teste de comparação múltipla de 

médias Tukey HSD (p < 0,05).  

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados utilizando-se as ferramentas 

implementadas e disponíveis no programa XLStat (https://www.xlstat.com/en/). 
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3. RESULTADOS 

Após coleta de pulgões em plantas de couve, 34 isolinhagens foram formadas, sendo 

22 das primeiras isolinhagens estabelecidas submetidas à análise de PCR diagnóstico para 

identificação de associação a simbiontes secundários. Das nove bactérias testadas nas 

reações de PCR diagnóstico, apenas PCRs voltados à detecção do simbionte secundário 

Spiroplasma foram positivos (13 das 22 amostras). Não houve amplificação para nenhuma 

das outras oito bactérias. Após identificação da associação secundária com Spiroplasma, seis 

isolinhagens com essa associação e seis livres de Spiroplasma foram selecionadas para 

continuidade dos trabalhos.  

O sequenciamento da região do COI amplificada permitiu a caracterização de 515 

nucleotídeos. Análises comparativas par-a-par das sequências obtidas não indicaram 

diferenças entre os diferentes amplicons analisados, sendo cinco isolinhagens infectadas por 

Spiroplasma (SB01, SB02, SB03, SB0, e SB05) e cinco livres de infecções por Spiroplasma 

(AP01, AP02, AP03, AP04, AP05) utilizadas nos experimentos de biologia comparada do 

pulgão L. pseudobrassicae em duas plantas hospedeiras. 

As análises de variância das variáveis estudadas - duração e sobrevivência do período 

ninfal e duração da fase reprodutiva, fecundidade e longevidade dos adulto – não foram 

influenciadas pelos fatores analisados, com exceção da sobrevivência na fase ninfal (Tabela 

2). A sobrevivência na fase ninfal não sofreu efeito dos fatores infecção (F= 1.338, p= 0,249), 

planta hospedeira (F= 1,16, p= 0,283) e isolinhagem (F= 0,996, p= 0,44) e nem da interação 

infecção x planta hospedeira (F= 0,46, p= 0,498). Porém, a sobrevivência ninfal foi 

influenciada pela interação isolinhagem x planta hospedeira (F= 2,385, p= 0,017), 

demonstrando efeito na variedade couve, independentemente da sua associação ou não a 

Spiroplasma (Tabela 3). 
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Tabela 2- Duração da fase ninfal (dias), duração da fase reprodutiva (dias), longevidade (dias) e fecundidade 
(número de ninfas por fêmea) de adultos de isolinhagens associadas ou não ao simbionte secundário 
Spiroplasma, quando criadas em duas brássicas - couve e repolho - sob condições controladas (25±2°C, 
60±10% UR e fotofase de 14 horas). 

Tratamento 
Repolho Couve 

Estatística 
                              Média ± desvio padrão 

    

Duração fase ninfal (dias)    

S+ 5,7 ± 1,1 5,8 ± 0,8 
F = 1,5; p = 0,06 

S- 5,7 ± 1,0 5,9 ± 0,8 

    

Duração fase reprodutiva (dias)    

S+ 16,4 ± 5,2 14,9 ± 5,8 
F = 0,87; p = 0,62 

S- 16,1 ± 5,1 16,3 ± 4,8 

    

Longevidade (dias)    

S+ 19,2 ± 5,1 17,7 ± 5,8 
F = 0,75; p = 0,79 

S- 18,8 ± 5,4 18,8 ± 5,1 

    

Fecundidade (N° ninfas/fêmea)    

S+ 55,9 ± 23,2 54,9 ± 25,6 
F = 1,6; p = 0,052 

S- 57,5 ± 23,6 62,6 ± 24,4 

* Valores de p > 0,05 indicam a ausência de diferença significativa entre os tratamentos, após análise fatorial 
aninhada. 

 
Tabela 3 - Sobrevivência (%) de ninfas de isolinhagens de Lipaphis pseudobrassicae, 

infectadas ou não por Spiroplasma, quando criadas em couve e repolho sob 
condições controladas (25±2°C, 60±10% UR e fotofase de 14 horas). 

Tratamento 
                Repolho                      Couve   

                   Média ± desvio padrão   

AP01 77,5 ± 12,3 A a 74,2 ± 13,2 ABC a 

AP02 76,7 ± 17,0 A a 90,0 ± 09,1  B C a 

AP03 79,2 ± 20,2 A a 79,2 ± 14,9 ABC a 

AP04 77,5 ± 18,3 A a 77,5 ± 15,3 ABC a 

AP05 75,8 ± 21,4 A a 84,2 ± 11,1 AB C a 

SB01 78,3 ± 14,6 A a 80,0 ± 10,0 ABC a 

SB02 85,0 ± 15,5 A a 79,2 ± 11,1 AC a 

SB03 85,0 ± 19,8 A a 83,3 ± 13,7 AB C a 

SB04 91,7 ± 12,8 A a 80,0 ± 18,3 C a 

SB05 65,8 ± 21,0 A a 87,5 ± 10,9 B C a 

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna ou minúscula na mesma linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey HSD (p > 0,05).  
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Analisando a fecundidade acumulada e a sobrevivência dos adultos de L. 

pseudobrassicae nas dez isolinhagens testadas, em repolho e couve, percebemos padrão 

semelhante na maioria das isolinhagens (Figuras 1 e 2), com a obtenção de 80% da 

fecundidade total e mais de 50% de sobrevivência das fêmeas entre o 15 o e 19o dias de vida, 

tanto em repolho, quanto em couve. A curva de sobrevivência de fêmeas em repolho 

decresce mais lentamente, contando ainda com 50% das fêmeas vivas entre o 16o e 22o dias. 

As isolinhagens AP05, livre de Spiroplasma, em repolho (Figura 1), e a SB04, infectada por 

Spiroplasma, em couve (Figura 2), foram as únicas a apresentarem mortalidade acelerada no 

início da fase adulta, com mais de 50% de mortalidade das fêmeas ocorrendo antes das 

mesmas alcançarem 80% de sua fecundidade total (Figuras 1 e 2). 

A análise estatística dos valores dos índices da tabela de vida de fertilidade indica que 

a quase totalidade dos parâmetros calculados, com exceção do Ro, foi influenciada pelos 

fatores infecção aninhado à isolinhagem e pelas interações isolinhagem x planta e infecção x 

planta hospedeira. O parâmetro Ro foi influenciado apenas pela interação dos fatores 

isolinhagem x planta, e o parâmetro IMG, além da influência pelos fatores citados, sofreu 

também efeito da variável planta (Tabela 4). As médias dos parâmetros estimados pela 

tabela de vida nas isolinhagens testadas em repolho e couve são apresentadas na Tabela 5.  
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Tabela 4 - Análise estatística dos parâmetros estimados pela tablea de vida: taxa líquida de reprodução (Ro), 
capacidade inata de aumentar em número (Rm), intervalo de tempo entre cada geração (IMG), tempo 
necessário para a população duplicar em número (TD) e razão finita de aumento (λ) das isolinhagens 
testadas quando criadas em duas brássicas - couve e repolho - sob condições controladas (25±2°C, 
60±10% UR e fotofase de 14 horas). 

                         Parâmetros 

Tratamento       Ro      Rm      IMG      TD       λ 

Infecção 

F = 1,406 

p > 0,05 

F = 0,073 

p > 0,05 

F = 2,571 

p > 0,05 

F = 0,038 

p > 0,05 

F = 0,081 

p > 0,05 

      

Planta 

F = 3,148 

p > 0,05 

F = 0,101 

p > 0,05 

F = 4,752 

p < 0,05 

F = 0,056 

p > 0,05 

F = 0,112 

p > 0,05 

      

Isolinhagem (Infecção) 

F = 1,368 

p > 0,05 

F = 3,039 

p < 0,01 

F = 4,332 

p < 0,01 

F = 2,984 

p < 0,01 

F = 3,047 

p < 0,01 

      

Infecção x planta 

F = 2,704 

p > 0,05 

F = 7,314 

p < 0,01 

F = 18,914 

p < 0,01 

F = 7,259 

p < 0,01 

F = 7,322 

p < 0,01 

      

Isolinhagem x planta 

F = 2,320 

p < 0,05 

F = 5,825 

p > 0,05 

F = 3,595 

p < 0,01 

F = 5,934 

p < 0,01 

F = 5,790 

p < 0,01 
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Tabela 5 - Taxa líquida de reprodução (Ro), capacidade inata de aumentar em número (Rm), intervalo de tempo 
entre cada geração (IMG), tempo necessário para a população duplicar em número (TD) e razão finita de 
aumento (λ) das isolinhagens testadas quando criadas em duas brássicas - couve e repolho - sob 
condições controladas (25±2°C, 60±10% UR e fotofase de 14 horas). 

Tratamento AP01 AP02 AP03 AP04 AP05 SB01 SB02 SB03 SB04 SB05 

Ro           

Repolho 55,92 50,24 50,02 57,92 62,01 48,36 62,68 53,69 61,41 51,89 

Couve 62,51 60,90 56,90 64,04 58,60 52,39 61,83 56,67 54,18 62,85 

           

Rm           

Repolho 1,33 1,24 1,31 1,34 1,26 1,09 1,40 1,31 1,48 1,19 

Couve 1,38 1,42 1,39 1,45 1,40 1,29 1,42 1,33 1,22 1,47 

           

IMG           

Repolho 14,78 14,57 13,55 15,13 17,51 16,20 15,48 14,45 14,03 15,80 

Couve 15,70 14,79 14,16 15,09 14,43 14,40 14,97 14,94 15,99 14,42 

           

TD           

Repolho 0,52 0,56 0,53 0,52 0,55 0,63 0,50 0,53 0,47 0,58 

Couve 0,50 0,49 0,50 0,48 0,49 0,54 0,49 0,52 0,57 0,47 

           

λ           

Repolho 3,78 3,45 3,69 3,83 3,54 2,98 4,05 3,72 4,38 3,28 

Couve 3,98 4,12 4,02 4,25 4,06 3,64 4,13 3,79 3,39 4,36 
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Figura 1: Fecundidade acumulada (%) e sobrevivência (%) de adultos de isolinhagens de Lipaphis 
pseudobrassicae, infectadas (SB) ou não (AP) por Spiroplasma, quando criadas em plantas de repolho. 
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Figura 2: Fecundidade acumulada (%) e sobrevivência (%) de adultos de isolinhagens de Lipaphis 

pseudobrassicae, infectadas (SB) ou não (AP) por Spiroplasma, quando criadas em plantas de couve. 
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4. DISCUSSÃO 

Observamos baixa diversidade de simbiontes secundários associados a L. 

pseudobrassicae, sendo encontrada associação apenas com Spiroplasma. Os resultados 

obtidos nos mostram que não houve impacto da associação a esse simbionte na maioria dos 

parâmetros biológicos do desenvolvimento do hospedeiro. O único dos fatores analisados no 

experimento de biologia que sofreu efeito foi a sobrevivência ninfal, onde a isolinhagem 

interagiu com a planta, mas independentemente da infecção com Spiroplasma. Já nos 

parâmetros analisados pela tabela de vida, o simbionte interfere em todos os índices 

estimados, com exceção do Ro.  

Algumas espécies de pulgões apresentam associação com diversos simbiontes 

secundários, inclusive com mais de um ao mesmo tempo. A espécie mais estudada em 

relação a esse tema, A. pisum, já foi relatada em associação com oito bactérias [H. defensa, 

R. insecticola, S. symbiotica, R. viridis, PAXS (simbionte do tipo X de pulgão da ervilha), 

Rickettsia, Wolbachia, e Spiroplasma (GAUTHIER et al., 2015)]. Porém, não há registro na 

literatura de associações de simbiontes secundários com L. pseudobrassicae. Ferreira (2013) 

testou a presença da associação dessa espécie de pulgão a H. defensa, R. insecticola, S. 

symbiotica, Rickettsia, Spiroplasma, e PAXS, e não encontrou nenhuma associação, além 

daquela obrigatória com B. aphidicola.   

A hipótese para a baixa diversidade de simbiontes encontrada nas isolinhagens 

testadas neste trabalho é de que as associações estão condicionadas a situações específicas 

do ambiente. Em A. pisum a associação com S. symbiotica teve efeitos negativos no 

desenvolvimento e reprodução do hospedeiro (CHEN et. tal, 2000), parecidos com os efeitos 

causados por Spiroplasma, e a intensidade do efeito de S. symbiotica foi dependente de 

fatores ambientais, como temperatura e espécie da planta hospedeira. Em contraste, foi 

sugerido que a presença desse mesmo simbionte pode mitigar o efeito prejudicial da 

temperatura elevada na fecundidade do hospedeiro (CHEN et. tal, 2000), o que poderia 

explicar a presença de S. symbiotica em associação com o pulgão (FUKATSU et. al, 2001).  

Dessa maneira, as condições ambientais em que L. pseudobrassicae foi coletado para o 

presente trabalho, provavelmente favorecem a associação com Spiroplasma. 

Fukatsu et. al (2001) demonstraram que a idade da primeira reprodução de A. pisum 

foi ligeiramente menor em pulgões sem associação com Spiroplasma do que em pulgões 
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associados com esse simbionte secundário, embora a diferença não tenha sido significativa. 

A longevidade de pulgões livres da associação com Spiroplasma foi maior e o número de 

descendentes produzido por dia por esses mesmos insetos foi ligeiramente superior aos 

insetos associados com Spiroplasma, e a diferença foi estatisticamente significativa à medida 

que a idade dos insetos aumentou ao longo de 17 dias. Além disso, o número de 

descendentes total de pulgões sem associação com Spiroplasma foi significativamente 

maior. Dessa maneira os autores encontraram efeitos negativos de Spiroplasma sobre os 

parâmetros de aptidão de A. pisum (diminuição no peso corporal, redução da produção de 

descendentes e menor tempo de vida).  

Não encontramos efeitos significativos de Spiroplasma nos parâmetros de duração da 

fase ninfal, duração da fase reprodutiva, longevidade e fecundidade de Lipaphis 

pseudobrassicae quando utilizando couve ou repolho. Porém, todos os parâmetros 

estimados da tabela de vida, com exceção do Ro sofreram influência de Spiroplasma. Esse 

simbionte secundário geralmente causa efeitos na reprodução do seu hospedeiro, como, por 

exemplo, causando distorção da razão sexual ou morte de machos (HASELKORN, 2010). 

Como a reprodução de pulgões em condições tropicais se dá exclusivamente por 

partenogênese telítoca, participação dessa bactéria na determinação sexual do hospedeiro 

tem pouco efeito. 

Os fatores infecção e planta hospedeira não tiveram efeito nos parâmetros de 

duração da fase ninfal, duração da fase reprodutiva, longevidade e fecundidade testados 

neste trabalho. Porém, a interação dos fatores planta e isolinhagem teve impacto 

significativo no parâmetro sobrevivência ninfal, indicando a existência de respostas 

diferenciadas de cada genótipo do pulgão às diferentes plantas testadas, mesmo que a 

porção do COI analisada tenha indicado que todas elas compartilham a mesma origem 

materna. 

Levando-se em consideração os aspectos mencionados, percebemos que houve baixa 

diversidade de simbiontes secundários associados a L. pseudobrassicae, sendo encontrada 

associação apenas com Spiroplasma, o qual não demonstrou causar efeitos na maioria dos 

parâmetros de biologia do pulgão nas condições experimentais analisadas. 
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5. CONCLUSÕES 

- Spiroplasma foi o único simbionte secundário encontrado em associação a 

Lipaphis pseudobrassicae nas condições avaliadas neste trabalho 

- Spiroplasma não interferiu nos parâmetros de duração da fase ninfal, duração da 

fase reprodutiva, longevidade e fecundidade de Lipaphis pseudobrassicae quando 

utilizando couve ou repolho 

- Spiroplasma, juntamente com a linhagem, interferiu em todos os parâmetros 

estimados da tabela de vida, com exceção do Ro;  
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