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RESUMO 

 

Almeida F. Alterações reprodutivas causadas pela infecção por Wolbachia pipientis 
em Culex quinquefasciatus. [tese (Doutorado em Biologia da Relação Patógeno-
Hospedeiro)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2012. 
 
Wolbachia pertence ao grupo das -proteobacterias e foi primeiramente relatada no 
início do século vinte. Desde então, este endossimbionte foi detectado em dezenas 
de espécies de invertebrados e os efeitos dessa bactéria na reprodução de seus 
hospedeiros têm sido cada vez mais investigados. Dentre eles estão: 
partenogênese, morte dos machos, feminização, alterações na aptidão reprodutiva e 
incompatibilidade citoplasmática. Este trabalho avalia e compara as diferenças 
fisiológicas e reprodutivas entre Culex quinquefasciatus infectados e não-infectados 
por Wolbachia. As larvas de mosquitos infectados e não-infectados não 
apresentaram diferenças de sobrevivência, porém as não-infectadas se 
desenvolveram mais rapidamente e atingiram o estágio adulto prematuramente. As 
fêmeas adultas não-infectadas estão mais aptas a depositar ovos, depositam maior 
quantidade de ovos e estes são também mais viáveis. Em contrapartida as fêmeas 
infectadas vivem mais tempo quando alimentadas com sangue, e necessitam de 
menos tempo, após a alimentação sanguínea, para depositar ovos. Nossos estudos 
indicam haver uma diferença quantitativa de proteínas existentes nos ovários 
durante o processo vitelogênico, entre mosquitos das duas colônias, porém este fato 
não é devido à transcrição diferencial de receptor de vitelogenina e de vitelogenina, 
a proteína majoritária no processo vitelogênico. Constatamos que o tamanho alar 
não é significativamente alterado com a desinfecção, porém há uma maior 
assimetria bilateral alar nos mosquitos infectados. 
 
Palavras-chave: Culex quinquefasciatus. Wolbachia pipientis. Aptidão reprodutiva. 
Vitelogênese. Morfometria alar. 



ABSTRACT 

 

Almeida F. Reproductive alterations caused by infection by Wolbachia pipientis in 
Culex quinquefasciatus [Ph. D. thesis (Biology of Host-Pathogen Relationship)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 
 
Wolbachia belongs to the group of -proteobacteria and was first reported in the 
early twentieth century. Since then, this endosymbiont was detected in dozens of 
invertebrate species and the effects of these bacteria in the reproduction of their 
hosts have been increasingly studied. Among the effects of infection by Wolbachia 
one may cite: parthenogenesis, male-killing, feminilization, alterations in reproductive 
fitness and cytoplasmic incompatibility. This study evaluated and compared 
physiological and reproductive differences between Culex quinquefasciatus infected 
and non-infected with Wolbachia. We noted that the mosquito larvae of both groups 
exhibited the same survival rate, although non-infected ones developed faster to 
adulthood. Uninfected adult females have higher ability to lay eggs, lay more eggs 
and those eggs have higher viability. In contrast, infected females live longer when 
fed with blood, and require less time after blood feeding to lay eggs. Our studies 
indicate that there are quantitative differences concerning the amounts of proteins in 
the ovaries of mosquitoes during vitellogenic stage between two colonies. The fact 
that non-infected mosquitoes have better reproductive fitness may be related to 
differences in the amount of vitellogenin, the major protein on vitellogenic process, 
which are produced by fat body and incorporated by oocytes through vitellogenin 
receptor. But these differences are not related with differencial transcription of 
vitellogenin receptor or vitellogenin genes. We noted that wing size is not significantly 
altered by the infection, although infected mosquitoes showed higher bilateral wing 
asymmetry. 
 
Keywords: Culex quinquefasciatus. Wolbachia pipientis. Reproductive fitness. 
Vitellogenesis. Wing morphometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Os insetos 

 

A maior diversidade de espécies do Reino Animal está contida no filo 

arthropoda e, principalmente, na classe insecta com mais de 750 mil espécies 

descritas, vivendo em quase todos os habitats terrestres. Antes do surgimento dos 

seres humanos, os insetos já apresentavam importância ecológica, não só fazendo 

parte de teias e cadeias alimentares, mas também polinizando plantas (Ruppert, 

Barnes, 1996).  

Muitos insetos trazem benefícios aos seres humanos. Sendo detritívoros, 

ajudam na reciclagem da matéria orgânica existente no solo, podendo assim ser 

utilizados na agricultura; produzindo produtos utilizados na culinária como, por 

exemplo, o mel e, na indústria têxtil, a seda; além de serem utilizados na medicina e 

na medicina forense (Sukontason et al., 2008). Em contrapartida, os insetos também 

podem ser apontados como pragas na agricultura, como causador de alergias e 

como transmissores de microorganismos causadores doenças, tanto para humanos 

como para outros animais. Neste contexto estão inseridos alguns patógenos 

vetoriadas por insetos, que podem causar a Doença de Chagas, a Leishmaniose e a 

Doença do Sono, além de patógenos transmitidos por mosquitos, que podem causar 

a Filoriose Linfática, Dengue, Febre Amarela e Malária. 

Na família Culicidae (do lat. Culex, “mosquito”) encontramos algumas espécies 

de gêneros conhecidos como vetores de doenças. Espécies do gênero Anopheles 

são conhecidas por transmitir o Plasmodium, o parasita causador da malária; já 

espécies do gênero Aedes são responsáveis pela transmissão do vírus da dengue e 

da febre amarela; e finalmente espécies do gênero Culex no qual se encontram mais 

de 750 espécies espalhadas por quase todas as regiões do globo, são capazes de 

transmitir alguns parasitas causadores de doenças (Forattini, 2002). 

 

1.2  O mosquito 

 

Em Culex quinquefasciatus alguns microorganismos se adaptaram a viver e se 

reproduzir em seu interior devido ao hábito hematofágico. Com isso, passaram a 
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transmitir esses microorganismos que podem causar arboviroses de importância 

veterinária, Filarióse Linfática no Brasil, Encefalite do Oeste do Nilo na Europa e 

Estados Unidos. Esta ultima tem causado grande preocupação em relação à sua 

chegada ao território brasileiro, já que, o vírus é veiculado por mosquitos e tendo as 

aves como hospedeiros silvestres, pode causar uma severa encefalite nos seres 

humanos. Recentemente, mamíferos da região do pantanal foram testados em 

relação à soropositividade ao vírus do Oeste do Nilo e 3% dos animais testados se 

mostraram positivos (Pauvolid-Corrêa et al., 2011), mostrando que o vírus pode 

estar circulando em território nacional. 

Culex quinquefasciatus é um mosquito de hábito noturno, antropofílico e 

adaptado às condições urbanas. O ciclo de vida deste, igual ao dos outros 

mosquitos, é holometábolo e ocorre parte em ambiente aquático e parte em 

ambiente terrestre. Seus ovos são normalmente depositados juntos em coleções de 

águas paradas e, principalmente, poluídas e, pelo seu aspecto, cada conjunto de 

ovos é chamado de jangada. Após 1 ou 2 dias, os ovos eclodem e as larvas 

encontram um ambiente rico em matéria orgânica para sua alimentação e 

desenvolvimento. Durante aproximadamente oito dias após eclosão, as larvas 

passam por 4 estágios larvais e acumulam reservas de lipídeos e glicogênio para 

serem utilizadas na fase de pupa e no início da fase adulta (Timmermann, Briegel, 

1999). As pupas não se alimentam, entre 1 ou 2 dias sofrem metamorfose e se 

tornam mosquitos adultos machos e fêmeas. 

A forma adulta adquire capacidade de voo e passa a se alimentar de açúcares 

provenientes de tecidos vegetais, sendo esta dieta suficiente para manter a 

sobrevivência. As fêmeas necessitam de outros nutrientes, como proteínas e 

lipídeos, para o desenvolvimento da grande quantidade de ovos gerada a cada ciclo 

gonotrófico e, com isso, se adaptaram à ingestão de sangue que, rico em nutrientes, 

estimula o inicio do processo vitelogênico (Clements, 1992). A ingestão de sangue 

causa estresse mecânico gerado pela grande distensão do epitélio intestinal, pelos 

cristais de heme produzidos com a digestão da hemoglobina e também, estresse 

químico, gerado pelas espécies reativas de oxigênio (Ryter, Tyrrel, 2000). 

O epitélio intestinal dos mosquitos é constituído por uma monocamada de 

células epiteliais. Dentre estas estão as células colunares que são responsáveis 

pela produção de enzimas digestivas e pela absorção dos nutrientes, os quais 
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atravessam a membrana basal e chegam a hemolinfa, de onde são transportados 

até o corpo gorduroso (Clements, 1992). O corpo gorduroso é encontrado na região 

tóraco-abdominal e é o principal órgão do metabolismo intermediário e do 

armazenamento de energia (Chapman, 1998; Clements, 1992; Snodgrass, 1935). 

Sua principal célula, o trofócito, é responsável pela produção e estocagem de 

carboidratos, lipídeos e proteínas, dentre elas a vitelogenina, proteína majoritária no 

processo de ovogênese (Clements, 1992; Raikhel, 1987).  

As vitelogeninas são fosfolipoproteínas glicosiladas oligoméricas, com massa 

molecular variando entre 200 e 600 kDa, são clivadas proteoliticamente em duas ou 

mais subunidades (Clements, 1992) e, em Cx. quinquefasciatus, estas subunidades 

têm pesos moleculares de aproximadamente 200 (Vg+) e 86 kDa (Vg-) (Cardoso et 

al., 2010). A vitelogenina chega ao ovário pela hemolinfa e é internalizada por 

intermédio de receptores, encontrados nas membranas celulares dos ovócitos. Elas 

são armazenadas em grânulos de vitelina até sua utilização pelo embrião (Raikhel, 

1987). 

Os receptores de vitelogenina de insetos têm peso molecular variando de 180 

a 214 kDa e contêm 4 domínios (Sappington et al., 1995). São encontrados somente 

nos ovários e, em Aedes aegypti, seus transcritos são encontrados tanto nos 

ovócitos quanto nas células auxiliadoras ou células nurse (Cho, Raikhel, 2001; 

Sappington et al., 1995). A grande quantidade de internalização da vitelogenina não 

é devida somente aos receptores, sendo que a membrana dos ovócitos no período 

vitelogênico sofre um desenvolvimento do complexo de endocitose (Snigirevskaya et 

al., 1997). Este complexo é composto por microvilosidades, por receptores, 

(localizados principalmente na base dos ovócitos) vesículas recobertas de clatrina, 

(proteína que ajuda no processo de endocitose) e endossomos (Clements, 1992; 

Raikhel, Dhadialla, 1992). Após internalização da vitelogenina, o receptor se 

dissocia da proteína, é reciclado e, por pequenas vesículas, se funde novamente à 

membrana celular do ovócito (Clements, 1992; Sappington, Raikhel, 1998). Em sua 

tese, Cardoso (2009), avaliou por PCR em tempo real a quantidade de mRNA de 

vitelogenina e do receptor de vitelogenina presente em Cx. quinquefasciatus, 

durante o primeiro ciclo gonotrófico. Ele observou que o pico de expressão de 

vitelogenina ocorre 72h após a alimentação sanguínea (aa) e de receptor de 

vitelogenina 48 h aa. 
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Os ovários dos mosquitos são encontrados aos pares, dorso-lateralmente, 

envoltos por membrana e compostos por unidades funcionais denominadas 

ovaríolos. Estes, por sua vez, são conectados ao cálice, o qual desemboca no 

oviduto lateral e posteriormente à vagina. A fecundação dos ovos ocorre no oviduto 

lateral pouco antes da oviposição, pela entrada do esperma pela micrópila 

(Clements, 1992; Snodgrass, 1935). 

Apenas no estágio tardio de pupa, cada ovaríolo se diferencia em germário e 

vitelário compreendendo um, dois ou três folículos ovarianos (Clements, 1992). A 

porção anterior dos ovaríolos é composta pelo germário, que por divisões mitóticas 

dão origem às células germinativas, enquanto que no vitelário é formado o folículo, 

composto por: um ovócito, sete células nurse ou auxiliadoras e tudo rodeado por 

uma monocamada de células foliculares. 

As células foliculares se intercomunicam por pontes intercelulares e são 

responsáveis pela produção do córion (Li, Li, 2006) que futuramente formará a casca 

do ovo. Este é formado em duas fases distintas, inicialmente, em Cx. 

quinquefasciatus, forma-se o endocórion (entre 12 h a 48 h aa) e somente após a 

fusão de suas placas formadoras inicia-se a formação do exocórion (entre 48 h a 84 

h aa) (Cardoso, 2009) (ver Figura 9).  

As células auxiliadoras são responsáveis por uma grande síntese de 

ribossomos e de RNA mensageiro, que são transferidos para o ovócito por pontes 

citoplasmáticas na fase vitelogênica (Clements, 1992; Forattini, 1996; Hagedorn, 

Fallon, 1973; Snodgrass, 1935). Em Cx. quinquefasciatus, o ovócito e as sete 

células auxiliadoras não podem ser diferenciados por microscopia antes do repasto 

sanguíneo (Cardoso et al., 2010). 

Logo após a emersão, as fêmeas adultas dos mosquitos estão sob ação do 

hormônio juvenil, produzido pela corpora allata e, com isso, entram na fase pré-

vitelogênica a qual pode também ser influenciada por fatores ambientais (Clements, 

1992; Gwadz, Spielman, 1973). Nesta fase as células dos folículos ovarianos estão 

sendo preparadas para absorção e processamento da vitelogenina (Raikhel, Lea, 

1983). Gwadz e Spielman (1973) e Hagedorn et al. (1977) observaram que o cérebro 

também tem um papel, endócrino ou neurológico, fundamental no desenvolvimento 

folicular pré-vitelogênico. 
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Após esta fase o hormônio ecdisona, produzido pelas células foliculares do 

ovário, é transformado, pelo corpo gorduroso, em 20-hidroxiecdisona, que é 

responsável por inibir o desenvolvimento das células dos folículos ovarianos e 

mantê-los no estágio de “resting”, estágio no qual o mosquito está fisiologicamente 

pronto para realizar o repasto sanguíneo (Clements, 1992). 

A fase vitelogênica é iniciada com o repasto sanguíneo e é dividida em 3 

etapas. A primeira, de iniciação, é marcada pelo início da produção de vitelogenina e 

o aumento dos folículos ovarianos. Na etapa trófica as células foliculares iniciam a 

produção das proteínas coriônicas, ocorre grande produção de vitelogenina pelo 

corpo gorduroso e incorporação desta pelo ovócito, por intermédio de receptores de 

vitelogenina. Essa incorporação de vitelogenina e também de lipídeos faz com que 

os folículos aumentem mais de 20 vezes o seu tamanho (Clements, 1992; Roth, 

Porter, 1964; Sappington, Raikhel, 1998). Na etapa pós-trófica o ovo está maduro 

com o córion completamente formado e pronto para ser fecundado e oviposto 

(Clements, 1992). 

No ovócito de Cx. Quinquefasciatus, 12 h aa, já podem ser observados 

grânulos de vitelogenina e inclusões lipídicas que aumentam em número e volume 

até aproximadamente 84h aa, quando o ovo está pronto para ser fecundado e 

oviposto (Cardoso et al., 2010). Ao final do processo vitelogênico, as células 

auxiliadoras e células foliculares são reabsorvidas, restando somente o ovócito 

protegido pelo córion (Clements, 1992). 

 

1.3  Controle populacional 

 

Devido à problemática em saúde pública causada pelos mosquitos, há a 

necessidade do desenvolvimento e aplicação de métodos de controle populacional, 

sendo a melhor maneira utilizando-se de métodos de controle integrados 

(Raghavendra et al., 2011). Dentre as estratégias de controle podemos citar; o 

controle ambiental com a eliminação de criadouros; o controle químico com a 

utilização de inseticidas organofosforados, carbamatos e piretróides (Forattini, 2002), 

o controle genético (Speranca, Capurro, 2007) e o controle biológico com animais 

irradiados, com predadores, parasitas e parasitoides (Benedict, Robinson, 2003; 

Iturbe-Ormaetxe et al., 2011; Laven, 1967a; Marrelli et al., 2007). Nesse âmbito 
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podemos citar a bactéria Wolbachia que, conhecida pela sua capacidade de alterar 

características reprodutivas de seus hospedeiros, tem sido apontada como um 

promissor método de controle biológico de mosquitos e pragas agrícolas (Iturbe-

Ormaetxe et al., 2011; Werren, 1997). 

 

1.4  Wolbachia pipientis 

 

Em homenagem ao seu colega Wolbach e à espécie do hospedeiro (Culex 

pipens) em que foi encontrada, Hertig nomeou a α-proteobactéria observada em 

tecidos reprodutivos dos mosquitos de Wolbachia pipientis (Stouthamer et al., 1999). 

Essa bactéria pertence à ordem Rickettsiales, na qual, diferentemente da 

Wolbachia, estão inseridas algumas bactérias potencialmente patogênicas aos 

vertebrados como, por exemplo, a Rickettsia rickettsi causadora da febre maculosa 

que acomete os seres humanos. Desde sua descoberta, os efeitos causados por 

Wolbachia em seus hospedeiros e sua diversidade têm sido amplamente estudados. 

Wolbachia, assim como as bactérias do gênero Rickettsia, tem características 

morfológicas típicas: parede celular, cromatina dispersa, grande número de 

ribossomos e uma membrana celular extra, proveniente da membrana celular do 

hospedeiro - aspecto comum em endossimbiontes (Voronin et al., 2004). São 

bactérias Gram-negativas (parede celular composta por camada única de 

proteoglicanas), aeróbicas, intracelulares obrigatórias e encontradas principalmente 

em tecidos reprodutivos de seus hospedeiros (insetos, aracnídeos, crustáceos e 

nematoides). Sendo assim, o principal meio de transmissão desta bactéria é por via 

materna (transmissão vertical, pelo citoplasma do ovo), apesar de estudos 

filogenéticos indicarem que já ocorreram transmissões horizontais (O´Neill et al., 

1992; Stouthamer et al., 1993; West et al., 1998; Zhou et al., 1998). Porém, este tipo 

de transmissão nunca foi demonstrado, com exceção da transmissão horizontal por 

vespas parasitoides (Heath et al., 1999; Huigens et al., 2004). 

Estudos recentes mostraram que Wolbachia surgiu há aproximadamente 400 

milhões de anos, a partir de um grupo polifilético de α-proteobactérias (Bordenstein 

et al., 2009) e hoje em dia essa bactéria é encontrada em aproximadamente 66% 

das espécies de insetos (Hilgenboecker et al., 2008) o que faz dela a bactéria 

intracelular mais abundante do planeta (Werren et al., 2008). Já foram descritos 11 
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supergrupos (A-K) de Wolbachia baseado na sequencia gênica de 3 marcadores 

moleculares (ftsZ, gltA, GroEL) (Ros et al., 2009), sendo que somente as cepas A e 

B infectam mosquitos (Lo et al., 2002). 

O fato de essas bactérias serem encontradas principalmente em tecidos 

reprodutivos não é um acaso, já que são capazes de alterar aspectos reprodutivos 

em seus hospedeiros incluindo: partenogênese, feminização, morte dos machos e 

incompatibilidade citoplasmática - o efeito mais comumente encontrado, mais bem 

estudado e o único descrito em mosquitos (Voronin et al., 2004). Todos esses efeitos 

induzem vantagem às fêmeas, já que são elas as responsáveis pela transmissão da 

bactéria para a prole. Além disso, Wolbachia pode causar diferenças na fecundidade 

e fertilidade de algumas espécies (Almeida et al., 2011; Dobson, Rattanadechakul, 

2001; Min, Benzer, 1997) e essas diferenças dependem da cepa de Wolbachia e de 

seu hospedeiro (Duron et al., 2006). 

A indução da partenogênese é bem documentada em espécies nas quais os 

machos se desenvolvem a partir de ovos não fertilizados, tais como ácaros, vespas 

e tripes (Stouthamer et al., 1990; Weeks e Breeuwer 2001; Arakaki et al., 2001). 

Dependendo do hospedeiro, a bactéria induz a supressão total da meiose ou o 

estágio final da primeira mitose, dobrando o número de cromossomos. Assim, em 

vez de produzirem filhos de ovos não fertilizados, as fêmeas produzem filhas, que ao 

contrário dos machos, são capazes de transmitir a bactéria a sua prole (Werren et 

al., 2008). 

A feminização foi descrita para isópodos terrestres e lepidópteros. Nos 

primeiros, as bactérias se proliferam dentro da glândula androgênica, causando a 

hipertrofia da mesma e inibindo sua função. Consequentemente, machos genéticos 

adquirem fenótipo de fêmeas (funcionais) e estas possuem duas vezes mais filhas 

com relação às fêmeas não infectadas (Azzouna et al., 2004). O exato mecanismo 

responsável pela feminização em insetos ainda não foi esclarecido. 

A morte de machos já foi registrada para os insetos (coleópteros, dípteros, 

lepidópteros) e aracnídeos (pseudoescorpiões) (Dyer, Jaenike 2004; Fialho, Stevens 

2000; Jiggins et al., 2001; Zeh et al., 2005). Nesses grupos, a morte dos machos 

ocorre principalmente durante a embriogênese e aumentaria a aptidão reprodutiva 

das fêmeas, pois estas poderiam se alimentar dos machos mortos, reduzindo a 
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competição entre os descendentes, ou ainda diminuindo o risco de cruzamentos 

entre aparentados (Zeh et al., 2005). 

A incompatibilidade citoplasmática (IC) foi primeiramente reportada por Laven 

(1951) e Ghelelovitch (1952), que observaram, em Culex, a ocorrência de 

cruzamentos incompatíveis, onde pouca ou nenhuma prole nascia. Por desconfiar 

de se tratar de um fenômeno decorrente de herança citoplasmática, o fenômeno foi 

denominado como incompatibilidade citoplasmática (Laven, 1959). Posteriormente, 

Yen e Barr (1971) mostraram que, pela eliminação das bactérias intracelulares com 

antibióticos, esse fenômeno não ocorria, associando assim o fenômeno à presença 

de Wolbachia. 

A IC ocorre em uma situação específica: quando machos infectados cruzam 

com fêmeas não infectadas, observa-se grande diminuição ou ausência de 

viabilidade dos ovos. Isto traz uma vantagem às fêmeas infectadas, já que elas 

poderão cruzar tanto com um macho infectado como com um não-infectado e seus 

ovos serão sempre viáveis e infectados. Outro tipo de imcompatibilidade ocorre 

quando macho e fêmea estão infectados com cepas diferentes da bactéria (Figura 

1). Sabe-se que densidades mais altas da bactéria podem aumentar o nível da 

incompatibilidade, ou seja, maior será a chance de inviabilidade dos ovos 

(Breeuwer, Werren, 1993). Além disso, a idade de algumas espécies de Drosophila 

tem influência direta no nível da IC (Reynolds, Hoffmann, 2002; Turelli, Hoffmann, 

1995) e também em Aedes albopictus (Kittayapong et al., 2002). Porém, Duron et al. 

(2007) observaram que em Cx. pipiens não há esta diferença. Com isso, a IC já foi 

apontada como possível indutora de microevolução ou até especiação de seus 

hospedeiros (Dean, Dobson, 2004; Laven, 1967b; Werren, 2008). 
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Figura 1 – Esquema de ocorrência de incompatibilidade citoplasmática. 
 

 

 

Apesar de Serbus et al. (2008) verificarem que na IC a primeira divisão mitótica 

é alterada após a fertilização, associada a uma imperfeição na condensação da 

cromatina paterna e na segregação dos cromossomos, não se sabe ao certo o 

mecanismo pelo qual ocorre a incompatibilidade citoplasmática. Poinsot et al. (2003) 

sugerem três modelos bioquímicos. O primeiro deles é o lock-key-model (chave-

fechadura), que é o mais aceito até hoje: No citoplasma dos espermatócitos de um 

macho infectado, as bactérias estão presentes, porém, não são encontradas nos 

espermatozoides, já que são expulsas nos corpos residuais (Bressac, Rousset, 

1993). Apesar disso, as bactérias produziriam um fator proteico (fechadura) que se 

ligaria aos cromossomos dos espermatozoides. No caso do macho infectado cruzar 

com uma fêmea infectada as bactérias presentes nos ovócitos da fêmea produziriam 

outro fator proteico (chave), o qual removeria o fator proteico masculino (fechadura); 

isto acarretaria em segregação normal dos cromossomos. Porém, se o macho 

estiver infectado e a fêmea não, o fator proteico masculino não será removido, 

fazendo que ocorra uma segregação errônea dos cromossomos. Em um indivíduo 

diploide, como os mosquitos, o embrião não se desenvolverá. Já em indivíduos 
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haploides haverá desenvolvimento do embrião, porém, haverá perda dos 

cromossomos paternos. 

Outro modelo, também descrito por Poinsot et al. (2003), é o mistiming-model 

no qual fatores proteicos também se ligariam aos cromossomos, porém sua atuação 

retardaria a segregação dos cromossomos paternos. O terceiro e menos aceito é o 

titration-restitution no qual a bactéria, ao invés de produzir e acoplar um fator 

proteico aos cromossomos, removeria fatores protéicos pré-existentes nos 

cromossomos dos machos, também fazendo com que ocorra segregação errônea 

dos cromossomos. Se o macho infectado cruzasse com uma fêmea infectada as 

bactérias presentes no ovócito restituiriam as proteínas perdidas nos machos, 

fazendo com que a segregação dos cromossomos ocorresse normalmente. 

Recentemente, observando cruzamentos entre indivíduos superinfectados 

(com Wolbachia de 2 ou mais supergrupos), Bossan et al. (2011) propuseram um 

novo modelo de como ocorreria a incompatibilidade e o nomeou de goalkeeper-

model. Este modelo leva em conta a existência de dois fatores (x), associados à 

cepa da bactéria, dois fatores (y) associados ao hospedeiro e, além disso, como no 

chave-fechadura, existiria um fator “modificador” (fechadura) no espermatócito e um 

“resgatador” (chave) no ovócito. A quantidade destes fatores teria certa 

especificidade em cada simbiose (wolbachia-hospedeiro), ocorrendo assim vários 

níveis de incompatibilidade. 

Também devido ao fenômeno da incompatibilidade citoplasmática Wolbachia é 

apontada como uma possível ferramenta para controle populacional de mosquitos 

(Iturbe-Ormaetxe et al., 2011; Laven, 1967a). Esse controle foi primeiramente 

proposto utilizando-se diretamente a incompatibilidade, ou seja, em um local onde 

os indivíduos não estariam infectados a soltura de machos infectados faria com que 

os ovos destes machos com as fêmeas (não-infectadas) não fossem viáveis (Laven, 

1967a; Stouthamer et al., 1999).  

Min e Benzer (1997) encontraram em Drosophila melanogaster uma cepa de 

Wolbachia com alta virulência que causava morte precoce da mosca, cujos tecidos 

apresentavam degeneração tecidual e foi nomeada de pop-corn, hoje em dia mais 

conhecida como wMelPop. Com intuito de controlar mosquitos e doenças 

transmitidas por eles, esta cepa, e variações dela, foram transfectadas para 

diferentes mosquitos induzindo redução de longevidade, o que faria com que os 
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mosquitos não conseguissem realizar um segundo repasto sanguíneo e 

consequentemente não transmitiriam doenças (McMeniman et al., 2009; Suh et al., 

2009). Além disso, foi visto que a presença da bactéria estimula o sistema imune 

dos mosquitos os protegendo de outras infecções e, por isso, passam a não 

transmitir outros parasitos, como o Vírus Dengue, o Vírus Chinkungunya, o 

protozoário causador da malária, o Plasmodium (Moreira et al., 2009), além do Vírus 

do Oeste do Nilo (Glaser, Meola, 2010). Esta estimulação do sistema imune do 

mosquito pode ser devido ao aumento das espécies reativas de oxigênio produzidas 

pela Wolbachia (Pan et al., 2012), porém o(s) mecanismo(s) exato(s) pelo(s) qual(is) 

esta diminuição ocorre ainda não foi(foram) determinado(s). 

Em duas localidades da Austrália, foram realizados testes de soltura para 

substituição de população de mosquitos Aedes aegypti naturalmente não infectados, 

por mosquitos artificialmente infectados, mostrando resultados promissores 

(Hoffmann et al., 2011). Também estão sendo realizadas solturas no Vietnã, na 

Indonésia e, futuramente, no Brasil com intuito de eliminar a circulação do Vírus 

Dengue (Maciel-de-Freitas et al., 2012). 

A relação simbiótica de Wolbachia com seus hospedeiros abrange desde o 

mutualismo ao parasitismo, sendo que as cepas C e D, presentes em nematódeos 

filariais, representam o caso mais difundido de mutualismo. Experimentos que 

utilizaram antibióticos para curar hospedeiros infectados mostraram que a 

Wolbachia é primariamente benéfica para os nematoides (Taylor et al., 2005), sendo 

que esta proveria metabólitos essenciais para a reprodução, desenvolvimento e 

sobrevivência dos hospedeiros (McNulty et al., 2010). Em vista disso, doenças como 

a filariose linfática (causada pelo nematoide Wuchereria bancrofti que é transmitido 

por Cx. quinquefasciatus no Brasil) estão também sendo tratadas com antibióticos, 

estimulando assim a morte das bactérias e consequentemente das filarias (Taylor, 

2010). Na relação com crustáceos, aracnídeos e insetos a bactéria é normalmente 

considerada parasita, já que pode causar os distúrbios reprodutivos já comentados 

anteriormente. 
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1.5 Morfometria geométrica das asas 

 

A morfometria corpórea é a formalização matemática entre as formas de 

objetos e tem sido utilizada para diferenciar espécies e até mesmo populações de 

mosquitos (Forattini, 2002). A morfometria, que formaliza matematicamente as 

dissimilaridades entre formas geométricas com alto poder de resolução, permite a 

comparação de padrões corporais de forma e tamanho independentemente a partir 

de caracteres multivariados (Monteiro, Reis, 1999; Rohlf, 1993a). 

Marcos anatômicos como pontos extremos, ou de justaposição de órgãos e 

tecidos são geralmente utilizados nas coletas de dados e, no caso das asas, são 

utilizados pontos de justaposição de nervuras. Além disso, a asa do mosquito é uma 

estrutura bidimensional que minimiza os erros de deformação e posicionamento, 

além de apresentar características potencialmente herdáveis e sujeitas à evolução 

(Dujardin, 2008; Jirakanjanakit et al., 2008). Para a coleta de dados são tomadas 

coordenadas dos marcos das estruturas e estas são transpostas para um plano 

cartesiano imaginário, tendo assim valores nos eixos x e y para cada ponto 

marcado, os quais serão ordenados em tabelas de dados (Monteiro, Reis, 1999). 

Para comparação de formato alar, é realizada análise estatística pela análise das 

variáveis canônicas que, por redução da dimensionalidade, passam a ser expressas 

por variáveis latentes representadas em gráficos uni ou multidimensionais 

(dependendo do número de populações analisadas). 

A forma da asa tem sido utilizada para caracterização e identificação de 

espécies, porém o tamanho da asa não deve ser utilizado para este fim, já que sofre 

plasticidade devido a mudanças ambientais (Dujardin, 2008). Porém, o comprimento 

e o tamanho da asa têm sido utilizados para estimar o tamanho do mosquito 

(Jirakanjanakit et al., 2007; Lehmann et al., 2006; Morales Vargas et al., 2010). Além 

disso, estudos mostraram que perturbações ambientais podem induzir alterações 

fisiológicas no mosquito como a assimetria bilateral de forma e tamanho alar (Mpho 

et al., 2001, 2002). 
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2 OBJETIVOS 

 

 Comparar as eventuais alterações fisiológicas e reprodutivas em Culex 

quinquefasciatus infectados e não-infectados por Wolbachia pipientis. Para isto os 

objetivos deste estudo foram:  

 

 complementar os estudos anteriormente iniciados (Almeida, 2008) de 

diferenças de aptidão reprodutiva (fitness). 

 investigar possíveis diferenças no processo de vitelogênese. 

- por microscopia de ovários; 

- por diferenças proteicas nos ovários e corpos gordurosos; 

- por diferenças na quantidade de mRNA de vitelogenina e receptores de 

vitelogenina  

 medir e comparar o tamanho e assimetria alares. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Nossa colônia de mosquitos Culex quinquefasciatus (cepa PIN) foi iniciada em 

1995, com cerca de 400 mosquitos capturados às margens do Rio Pinheiros, São 

Paulo. Em novembro de 2005 foi observada, por microscopia eletrônica de cortes de 

ovários, a presença de bactérias intracelulares em todos os tipos celulares do 

folículo ovariano. O diagnóstico de Wolbachia foi confirmado, em meu mestrado, por 

reação em cadeia de polimerase (PCR) e sequenciamento, que revelaram se tratar 

de Wolbachia pipientis da cepa B (Almeida, 2008).  

Os animais foram mantidos a 25-28 ºC com umidade relativa de 65-75%. As 

larvas foram alimentadas com comida para peixes (Sera®Vipan, Heinsberg, 

Alemanha) e os adultos com provisão ad libitum de solução de sacarose a 10%. 

Quando necessário, as fêmeas foram alimentadas com sangue em camundongos 

BALB/c anestesiados com 0,3 mg/kg de cloridrato de xilazina (Calmiun, Agner 

União, Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil) mais 30 µg/kg de acepromazina 

(Acepran, Univet S.A., São Paulo, Brasil). Com aprovação dos Comitês de Ética 

Animal do Instituto Butantan (protocolo: 740-10) e do Instituto de Ciências 

Biomédicas (protocolo: 115). 

 

3.2 Tratamento com antibiótico para obtenção de colônia não-infectada (wPip-) 

 

Durante a primeira semana de vida, aproximadamente 300 mosquitos adultos, 

machos e fêmeas, foram mantidos normalmente com solução de sacarose a 10% 

(p/v). Na semana seguinte, foi oferecida a mesma solução adicionada de 2 mg/ml 

(p/v) de cloridrato de tetraciclina em água tamponada (pH 7,0), trocada todos os 

dias, por uma semana (modificado de Dobson, Rattanadechakul, 2001). 

Durante 5 dias após término do tratamento com antibiótico, as fêmeas foram 

mantidas com 10% (p/v) de solução de sacarose e em seguida alimentadas com 

sangue. A prole destes mosquitos (geração F1) foi submetida a um novo tratamento, 

como descrito acima, e as fêmeas também foram alimentadas com sangue. Vinte 

das fêmeas alimentadas foram separadas para postura individual e, após 
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oviposição, foram sacrificadas para a obtenção do DNA. Após confirmação do 

sucesso do tratamento por PCR, a prole destas fêmeas foi agrupada e a partir dela 

iniciamos a colônia não-infectada (wPip-) para realizarmos as comparações com a 

colônia infectada (wPip+). 

 

3.3 Extração de DNA 

 

Mosquitos adultos foram homogeneizados individualmente, utilizando pistilos 

apropriados para microtubos. A extração foi realizada utilizando protocolo descrito 

por Jowett (1986) com modificações. Os indivíduos foram homogeneizados em    

150 µl de solução 1 (Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), NaCl 60 mM, EDTA 0,5 mM). Foi 

adicionado 150 µl de solução 2 (SDS 1,25%, Tris-HCl 0,3 M (PH 9,0), EDTA 0,1 M, 

sacarose 5%) e proteinase K a 100 µg/ml. A mistura foi incubada em banho-maria a 

65 ºC por 1 h e, após esse tempo foi adicionado acetato de potássio 1 M e incubado 

por 45 min a 4 ºC. O material foi submetido à centrifugação por 10 min a 12000 g a  

4 °C. O sobrenadante resultante foi transferido para um novo tubo, adicionado etanol 

100% (1:2 v/v) e centrifugado em 12000 g por 5 min à temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi descartado, ao precipitado foi adicionado 1 ml de etanol 70% e 

submetido a uma nova centrifugação nas mesmas condições que a anterior. O 

precipitado foi ressuspendido em 30 µl de H2O milli-Q (Millipore, Barueri, São Paulo, 

Brasil), adicionado 100 µg/µl de RNAse (Ribonuclease A, Sigma, São Paulo, Brasil) 

e mantido por 1 h a 37 ºC. As amostras foram armazenadas em freezer a -20 °C. 

Para confirmação da qualidade do DNA extraído, os produtos das extrações foram 

aplicados em gel de agarose 1% e as eletroforeses foram realizadas com voltagem 

constante de 100 V por 20 min. Os géis foram corados com SYBR® safe DNA gel 

stain (Invitrogen, São Paulo, Brasil) e observado sob luz UV. 

 

3.4 Reação em cadeia de polimerase (PCR) para diagnóstico de Wolbachia 

 

Foram utilizados iniciadores específicos para o gene wsp, codificador da 

proteína de membrana de Wolbachia (Zhou et al., 1998) (Quadro 1). 

O produto de extração de DNA (1 µl), foi amplificado em solução de Tris HCl 75 

mM pH 8,0, MgCl2 2 mM, KCl 50 mM, (NH4)2SO4 20 mM contendo 0,25 mM de cada 
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iniciador, 1 mM de desoxirribonuleotídeo-trifosfato (dNTP’s; Invitrogen) e 1 U de Taq 

polimerase (Invitrogen). As amostras foram desnaturadas a 94ºC por 2 min e 

submetidas a 40 ciclos de replicação de 1 min a 94 ºC com 1 min a 55 ºC para a 

reassociação dos iniciadores e 1 min a 72 ºC para a extensão da fita de DNA. Para 

isso foi utilizado um aparelho automático para PCR Mastercycler Personal 

(Eppendorf, São Paulo, Brasil). Os produtos das PCR foram aplicados em géis de 

agarose 1,5% e as eletroforeses realizadas com voltagem constante de 100 V por 

20 min. Os geis foram corados com SYBR® safe DNA gel stain (Invitrogen) e 

observados sob luz UV. 

PCRs do DNA de 10 indivíduos fêmeas de ambas as colônias foram realizadas 

a cada 2 meses para verificação do diagnóstico dos mosquitos wPip+ e wPip-. 

 

3.5 Tempo de desenvolvimento larval 

 

Foram separadas (logo após eclosão dos ovos) aproximadamente 100 larvas 

L1 em cada uma das 3 caixas (20 x 30 cm) de cada colônia. Após a separação 

foram adicionados 50 mg de comida para peixes (Sera®Vipan, Heinsberg, 

Alemanha) e, após dois dias e a cada dia subsequente, foram adicionados mais 50 

mg até o 8º dia após eclosão. O tempo de desenvolvimento da larva L1 até a 

emergência de cada adulto foi medido. Esse experimento foi realizado em triplicata 

(total de 900 larvas). Os dados obtidos foram analisados estatisticamente com o 

programa Statistica 7.0 e, como teste estatístico, foi utilizado o Qui-quadrado 

(Observed x Expected). 

 

3.6 Aptidão reprodutiva 

 

Sessenta fêmeas e sessenta machos de cada colônia foram separados no 

estágio de pupa e por 5 dias viveram na mesma gaiola para realizarem a cópula. No 

5º dia de vida adulta, foi oferecido um camundongo por 1 h para o repasto 

sanguíneo. Foram avaliados: o número de fêmeas que se alimentaram; quantas 

delas ovipuseram; o número de ovos contidos em cada jangada; assim como o 

número de larvas L1 provenientes desses ovos. Após 5 dias da oviposição foi 

novamente oferecido camundongo para o repasto e os mesmos parâmetros foram 
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analisados dessa maneira por 4 ciclos gonotróficos. A partir dos dados obtidos foram 

calculadas: a fecundidade (relação entre o número de fêmeas totais e o número de 

fêmeas que ovipuseram); a fertilidade (número de ovos por fêmea) e; viabilidade dos 

ovos (número de larvas L1 em relação ao número de ovos). Foram realizadas 

análises estatísticas com o programa Statistica 7.0 e como teste estatístico foi 

utilizado o Qui-quadrado (Observed x Expected). 

 

3.7 Tempo de oviposição após alimentação sanguínea 

 

Vinte fêmeas, de cada colônia, alimentadas por 1 h com sangue, foram 

separadas para postura individual. O tempo de oviposição após alimentação 

sanguínea foi medido para cada fêmea em intervalos de 3 em 3 horas a partir das 

72 h aa, estendendo-se até a oviposição do último indivíduo. Os dados obtidos 

foram analisados estatisticamente com o programa Statistica 7.0 e como teste 

estatístico foi utilizado o Qui-quadrado (Observed x Expected). 

 

3.8 Longevidade 

 

Aproximadamente 50 machos e 50 fêmeas de cada colônia foram separados 

no estagio de pupa e, quando adultos, mantidos com provisão de açúcar ad libitum. 

Três vezes por semana foi contado o número de adultos mortos até o ultimo 

indivíduo vivo. Concomitantemente o mesmo foi feito com 100 machos e 100 

fêmeas, porém a estas foi oferecido camundongo para realização do repasto 

sanguíneo, por 1 h, e término do ciclo gonotrófico. Os dados obtidos foram 

analisados estatisticamente com o programa Statistica 7.0 e como teste estatístico 

foi utilizado o Teste de Cox. 

 

3.9 Microscopia 

 

Ovários de fêmeas adultas não alimentadas com sangue (NA), 24, 48, 72 e    

96 h aa foram dissecados sob lupa e fixados com glutaraldeído 0,5% (v/v) e 

paraformaldeído 4% (p/v) em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2, por 90 min a 

temperatura ambiente. Os materiais foram pós-fixados com tetróxido de ósmio 1% 
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(p/v) em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2. Posteriormente, foram 

desidratados em uma série de concentrações crescentes de acetona até 100% e 

incluídos em resina acrílica Spurr. 

Os cortes semifinos (em torno de 300 nm de espessura) foram corados com 

azul de toluidina e estudados em microscópio de luz.  

 

3.10 Análise microscópica do desenvolvimento ovariano 

 

Cortes semifinos de ovários de 10 mosquitos por tempo (NA, 24, 48, 72, e 96 h 

aa) de cada colônia, foram analisados por microscopia de luz em aumento de 

1000X. Cortes meridionais de 2 folículos de cada ovário (a orientação foi 

estabelecida pela presença de células nurse em situação polar) foram utilizados 

para avaliar o estado de desenvolvimento do córion. A análise estatística do estado 

de desenvolvimento do córion foi realizada utilizando o programa Statistica 7.0 e 

Qui-quadrado (Observed x Expected) como teste estatístico. 

 

3.11 Quantificação de proteínas totais 

 

Amostras de extratos de ovários e corpos gordurosos de fêmeas NA, 24, 48, 

72, 96 h aa, foram solubilizadas em PBS adicionado de coquetel de inibidores de 

proteases (leupeptina 50 µg/ml, pepstatina 5 µg/ml, quimostatina 5 µg/ml, antipaína 

5 µg/ml e PMSF 5 µg/ml) e E-64 5 µM. A quantificação das amostras foi realizada 

utilizando-se o Kit Commassie Bio Rad para microensaios seguindo as 

recomendações do fabricante e utilizando uma curva padrão de albumina sérica 

bovina (BSA). As amostras foram lidas em aparelho de ELISA (Enzyme Linked 

Immuno Sorbent Assay) Multiskan EX (Labsystems, Israel). 

A quantidade de proteínas totais por ovário de todos os tempos analisados 

foram medidas a partir de no mínimo 10 ovários por grupo (wPip- e wPip+) por 

tempo, em triplicata e comparadas em relação à quantidade de proteína por ovário 

ou utilizadas para eletroforese (SDS-PAGE). 
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3.12 Análise eletroforética em gel de poliacrilamida SDS (SDS-PAGE) 

 

Amostras de extratos de ovários e corpos gordurosos de fêmeas NA, 24, 48, 

72, 96 h aa foram utilizadas para eletroforese. Duas µg das amostras de ovário e     

8 µg das amostras de corpos gordurosos foram solubilizadas em tampão de amostra 

(Tris 62 mM; DTT 50 mM; SDS 0,2%; glicerol 10%; azul de bromofenol 0,01%) e 

separados por gel descontínuo de poliacrilamida a 10% contendo 0,1% de SDS 

(Laemmli, 1970) com voltagem constante de 100 V. Os géis foram corados com 

Comassie brilliant blue R-250 a 0,2% (p/v) dissolvido em etanol, ácido acético, água 

(45:10:45, v/v/v) durante 2 h, depois descorados com etanol, ácido acético e água 

(23:7:70, v/v/v). As massas moleculares foram determinadas utilizando marcadores 

padrões: miosina (202 kDa); ß-galactosidase (117 kDa); albumina de soro bovino 

(98 kDa) e ovalbumina (47 kDa) (Bio-Rad Laboratories, Berkeley, California, U.S.A). 

 

3.13 Imunoblot 

 

Após eletroforese de amostras de extratos de ovários (2,5 µg) e corpos 

gordurosos (12 µg) as proteínas foram transferidas para membranas nitrocelulose 

(Towbin et al., 1979) com amperagem constante de 80 mA por 2 h. As membranas 

foram bloqueadas em TBS (Tris-HCl 10 mM, NaCl 150 mM, pH 7.4) contendo 5% de 

leite desnatado e, posteriormente incubados com anticorpo primário policlonal de 

coelho contra subunidade maior da vitelogenina de Cx. quiquefasciatus (anti-Vg+; 

cedido pelo Laboratório de Biologia Celular e Ultraestrutura do ICB/USP) diluído 

1:12000 em TBS contendo 1% de leite desnatado, juntamente com anticorpo 

primário policlonal de camundongo contra subunidade menor da vitelogenina (anti-

Vg-; cedido pelo Laboratório de Biologia Celular e Ultraestrutura do ICB/USP) diluído 

1:600 em TBS, contendo 1% de leite desnatado, durante 2 h a 25 ºC e overnight a   

4 ºC. Posteriormente as membranas foram lavadas 4x de 10 min com TBS e 

incubadas com anticorpo secundário conjugado a peroxidase (anti-IgG de coelho e 

de camundongo, Pierce), diluído 1:1500 em TBS contendo 1% de leite desnatado e 

mantido em agitação, por 2 h, à temperatura ambiente. Após 4 lavagens com TBS, a 

peroxidase foi revelada com H2O2 e 4-cloro-1-naftol (Bio-Rad Laboratories). 
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3.14 Extração e purificação de RNA 

 

Três réplicas de oito mosquitos fêmeas inteiros de cada tempo (NA, 24, 48, 72, 

96 h aa) de cada colônia foram homogeneizadas em tubos de microcentrífuga com 

500 µl de Trizol® (Invitrogen) e incubados por 5 min à temperatura ambiente. 

Posteriormente foram adicionados 100 µl de clorofórmio. O material foi agitado 

vigorosamente por 2 min e centrifugado por 15 min a 12.000 g. A fase translúcida 

contendo o RNA foi transferida para outro tubo, no qual foram adicionados 250 µl de 

isopropanol, agitado e incubado por 10 min à temperatura ambiente. Após 

centrifugação por 10 min a 12.000 g o sobrenadante foi retirado, ao pellet foi 

adicionado 1 ml de álcool 75% e centrifugado novamente por 5 min a 4.700 g. O 

pellet resultante foi seco e dissolvido em 30 µl de H2O tratada com 0,1% de 

dietilpirocarbonato (H2O-DEPC) e armazenado a -20 °C. 

O RNA foi quantificado em espectômetro (Ultrospec 3000; Pharmacia Biotech, 

São Paulo, Brasil) em um comprimento de onda de 260 nm. Para eliminar o DNA 

existente na amostra, 2,2 µg de RNA total foi adicionado 1 µl de Reaction Buffer 

DNAse I 10x (Invitrogen), 2,2 U de desoxirribonuclease I (DNAse I Amp grade; 

Invitrogen) e H2O-DEPC qsp 10 µl. Após leve agitação, as amostras foram 

incubadas por 15 min à temperatura ambiente e colocadas em gelo. Foi adicionado 

1 µl de EDTA 25 mM pH 8,0 e incubado por 10 min a 65 °C para a inativação da 

enzima. O RNA purificado foi armazenado em freezer -20 °C. 

Para verificar a eficiência do tratamento de purificação das amostras 0,2 µg de 

RNA total tratado foi utilizado como molde para PCR, utilizando oligonucleotídeos 

iniciadores para o gene de actina (Quadro 1). Os materiais resultantes da PCR 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1% e corado com brometo de 

etídeo. O material que não apresentou produto da PCR observado em gel de 

agarose 1%, foi utilizado para a síntese de DNA complementar (cDNA). 

 

3.15 Síntese da primeira fita de cDNA 

 

Foram utilizados 2 µg de RNA, 0,5 µg de Oligo (dT) (Invitrogen) e dNTPs      

0,1 mM. Para a síntese da primeira fita de cDNA foi utilizado o kit SuperScript II 

(Invitrogen). Os materiais foram incubados por 5 min a 65 °C, foram adicionados 4 µl 
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de tampão 5x (Tris-HCl 250 mM pH 8,3; KCl 375 mM; MgCl2 15 mM) (Invitrogen) a 

cada material e 2 µl de Ditiotreitol (DTT) 0,1 M (Invitrogen). Após incubação por       

2 min a 42 °C, foi adicionado 1 µl de enzima SuperScript II RNAse H-reverse 

Transcriptase (Invitrogen), seguido de nova incubação a 42 ºC por 50 minutos. A 

inativação da enzima foi efetuada a 70 ºC por 15 min. 

Para verificar se a síntese do cDNA ocorreu, foi realizada PCR em 

equipamento automático (Biometra, Goettingen, Alemanha). As misturas de reação 

continham 2 µl de Reaction Buffer 10x com 2 mM de MgCl2 (Biotools, São Paulo, 

Brasil), 1 µl de cada um dos oligos nucleotídeos (cedido pelo Laboratório de Biologia 

Celular e Ultraestrutura do ICB/USP), 1 µl de cDNA ou DNA e 1 U de Taq 

Polimerase (Biotools). As amostras foram desnaturadas a 94 °C por 2 min e 

submetidas a 30 ciclos de replicação de 20 s a 94 °C, 20 s a 55 °C para 

reassociação dos oligonucleotídeos e 40 s a 72 °C. 

 

3.16 PCR em tempo real 

 

Estas reações foram realizadas pelo termociclador MasterCycler® ep realplex 2 

(Eppendorf) com SYBR® green. Foram utilizados 400 nM de cada iniciador (cedido 

pelo Laboratório de Biologia Celular e Ultraestrutura do ICB/USP; Quadro 1), 1 µl de 

cDNA para o volume final de 20 µl. As amostras foram desnaturadas a 95 ºC por   

15 min e submetidas a 40 ciclos de replicação de 30 s a 94 °C, 30 s a 55 ºC para 

reassociação dos oligonucleotídeos e 30 s a 72 ºC para amplificação dos 

fragmentos. A especificidade das amplificações foi confirmada pelas curvas de 

dissociação geradas após os ciclos de replicação, de acordo com o manual do 

fabricante e as análises dos dados foram realizadas no programa Realplex. Dentre 

os genes candidatos a normalizadores, proteína ribossomal e actina, 

(oligonucleotídeos em quadro 1) foi utilizado o de actina, pois se mostrou menos 

variável durante o período vitelogênico (dado não mostrado). Os valores do ciclo 

limiar (threshold cycle, Ct) foram utilizados para quantificar a expressão do gene de 

interesse em relação ao gene de actina, usando o método de comparação threshold 

cycle.  
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Quadro 1 - Oligonucleotídeos utilizados para PCR, RT-PCR e PCR em tempo real. 

Gene ou 

transcritos*  

Referência ou (nº de 

acesso – Vector Base) 

Oligonucleotídeo 

wsp (supergrupo 

B) 

Zhou et al. (1998) 183F- 5’AAGGAACCGAAGTTCATG 3’ 

691R- 5’AAAAATTAAACGCTACTCCA 3’ 

Actina (Culex) CPIJ16462 F- 5’ ACAGGTCATCACCATCGGTA 3’ 

R- 5’ TCCTTCTGCATACGATCAGC 3’ 

Proteína 

ribossomal 60S 

L32 (Culex) 

CPIJ0011220 F- 5’ AGGTATCGACAACCGAGTGC 3’ 

R- 5’ ACAATCAGCTTGCGCTTCTT 3’ 

Receptor de 

vitelogenina 

(Culex) 

CPIJ020278 F- 5’ GACGTGGAGAACAAGTGCAA 3’ 

R- 5’ GATCTCCGCAGTCATCCTTC 3’ 

Vitelogenina A1 

(Culex) 

CPIJ010190 F- 5’ CGTTATGCCCGTAACTGGACT 3’ 

R- 5’ ACTGGCAGAAGCGTTCAGAT 3’ 

*os oligonucleotídeos dos transcritos foram desenhados por Cardoso (2009, 2012). 

 

3.17 Análise morfométrica alar 

 

 Para as análises de morfometria geométrica alar foram utilizados os métodos 

descritos por Vidal e Suesdek (2012). As asas direitas e esquerdas de 

aproximadamente 30 fêmeas de cada colônia foram montadas entre lâmina e 

lamínula com bálsamo do Canadá. As imagens das asas foram capturadas pela 

câmera fotográfica digital Leica 320 acoplada a um microscópio estereoscópico 

Leica S6. Com o auxílio do software TpsDig v.2 (Rohlf, 2005) foram tomadas as 

coordenadas posicionais de cada um dos 18 pontos anatômicos sobre um plano 

cartesiano (Figura 2). Sobre esses dados foram calculados os tamanhos de 

centroide (para relacionar se a possível diferença de fitness entre fêmeas wPip+ e 

wPip- é devida ao tamanho do indivíduo) e assimetria bilateral (para analisar se a 

bactéria causa distúrbio fisiológico nas fêmeas) com asas direitas e esquerdas, 

utilizando os programas TpsUtil 1.26 (Rohlf, 2004), TpsRelw 1.36 (Rohlf, 2003b), 

TpsRegr 1.28 (Rohlf, 2003c). A assimetria bilateral foi medida em relação à forma e 

ao tamanho e as análises estatísticas foram realizadas pelo programa MorphoJ 1.02 
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utilizando o teste estatístico ANOVA para o tamanho e o teste de permutação para a 

forma. 

 

Figura 2 – Foto e conformação alar obtida com a ligação dos marcos anatômicos de 
asa de Culex quinquefasciatus. 

 

               A 

   B 
A – Imagem de asa de Culex quinquefasciatus; B – Conformação alar da ligação dos 18 marcos 
anatômicos das asas. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 wPip+, obtenção e manutenção de wPip- 

 

Durante meu mestrado havíamos realizado tratamento com antibiótico 

tetraciclina (1 mg/ml) dos indivíduos infectados com sucesso, porém antes de iniciar 

os experimentos no doutorado detectamos que indivíduos da colônia não-infectada 

estavam infectados, provavelmente pela entrada de indivíduos infectados na colônia 

não-infectada. Com isso os indivíduos infectados (Figura 3) foram submetidos a um 

novo tratamento com 2 mg/ml de tetraciclina e obtivemos sucesso na desinfecção, 

após 2 gerações, confirmada pela PCR. Dentre as 20 fêmeas analisadas da 

segunda geração (F2) de mosquitos tratados, nenhuma apresentou em gel de 

agarose, bandas correspondentes ao gene wsp após eletroforese (Figura 4) e, a 

partir da prole destes 20 indivíduos não-infectados, iniciamos a colônia wPip-. Os 

experimentos com wPip- só foram iniciados após confirmação de que até a 6º 

geração após o tratamento não foram encontrados indivíduos infectados. A wPip- 

manteve-se não-infectada até o fim dos experimentos, como confirmado pelas PCRs 

realizadas a cada 2 meses. 

 

Figura 3 – Eletroforese em gel de agarose 1,5% da PCR, de wPip+, com iniciadores 
específicos para o gene wsp. 
 

 

1 a 19: Fragmentos de 500 pares de base (pb) do gene wsp de um indivíduo fêmea, por poço, da 
wPip

+
; +: controle positivo, Culex quinquefasciatus infectados com a cepa B da bactéria; -: controle 

negativo, sem DNA; pad: padrão de peso molecular. 

500 pb- 

500 pb- 
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Figura 4 – Eletroforese em gel de agarose 1,5% da PCR, de mosquitos tratados, 
com iniciadores específicos para o gene wsp. 

 

 

1 a 20: Ausência de fragmentos de 500 pares de base (pb) do gene wsp de um indivíduo fêmea, por 
poço, da geração F2 de indivíduos tratados; +: controle positivo, Culex quinquefasciatus infectados 
com a cepa B da bactéria; -: controle negativo, sem DNA; pad: padrão de peso molecular. 

 

4.2 Tempo de desenvolvimento larval 

 

Todas as larvas que sobreviveram se tornaram adultos entre 7 e 10 dias. A 

tabela 1 sumariza o resultado observado. 

 

Tabela 1 – Dias nos quais as pupas se tornaram adultas. 

Dia após eclosão wPip-  

(número de adultos emergidos) 

wPip+  

(número de adultos emergidos) 

7º 0,4% (3) 0,4% (3) 

8º 34,5% (294) 26% (214) 

9º 52,4% (446) 52,1% (429) 

10º 12,7% (108) 21,5% (177) 

Total 100% (851) 100% (823) 

 

Para comparar o tempo de desenvolvimento larval, estes dados foram 

submetidos a analise estatistica pelo teste de Qui-quadrado (observed x expected), 

que mostrou que os indivíduos da wPip- possuem esse tempo mais curto (p < 0,001). 

 

500 pb- 

500 pb- 
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4.3 Aptidão reprodutiva 

 

A tabela 2 mostra os valores absolutos obtidos em relação ao número de 

fêmeas que se alimentaram, número de jangadas de ovos, número de ovos 

presentes nas jangadas e o número de larvas provenientes dos ovos de 60 

indivíduos de cada colônia por 4 ciclos gonotróficos. 

 

Tabela 2 – Aptidão reprodutiva absoluta de mosquitos wPip- e wPip+. 

Ciclo 

gonotrófico 

Fêmeas 

alimentadas 

Jangadas Ovos Larvas (L1) 

 wPip- wPip+ wPip- wPip+ wPip- wPip+ wPip- wPip+ 

1º 44 44 34 24 7018 4651 6098 3719 

2º 33 22 23 15 4414 2213 1923 682 

3º 19 18 12 10 1898 1293 689 334 

4º 10 3 8 3 764 239 188 41 

Total 60* 60* 77 52 14094 8396 8898 4776 

 * indivíduos disponíveis apenas para o 1º ciclo gonotrófico, porém somente 44 de cada colônia se 
alimentaram no 1º ciclo. 
 

Com os dados da tabela acima foram calculados os valores relativos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Aptidão reprodutiva relativa de mosquitos wPip- e wPip+. 

 Fecundidade (%) Fertilidade (media) Viabilidade (%) 

 wPip- wPip+ wPip- wPip+ wPip- wPip+ 

1º 77 55 206 193 87 80 

2º 70 68 191 148 43 31 

3º 63 56 158 129 36 26 

4º 80 100 95 80 25 17 

Media 70* 60* 163 138 48 39 

* 4º ciclo gonotrófico não incluso 

 

Pudemos observar que quanto à fecundidade (Qui-quadrado = 23,76; p < 

0,001) e fertilidade (Qui-quadrado = 34,39; p < 0,001) das fêmeas, assim como na 

viabilidade dos ovos (Qui-quadrado = 380,19; p < 0,001) os mosquitos wPip- 

possuem uma melhor aptidão reprodutiva. 
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4.4 Tempo de oviposição após alimentação sanguínea 

 

Nenhuma fêmea morreu antes da oviposição e depositaram seus ovos entre 

72h aa e 84 h aa. A tabela 4 sumariza as observações.  

 

Tabela 4 – Número de fêmeas que depositaram seus ovos por tempo. 

 wPip- (número de fêmeas 

que ovipuseram) 

wPip+ (número de fêmeas 

que ovipuseram) 

72 h 50% (15) 93,3% (28) 

75 h 16,7% (5) 0% (0) 

78 h 16,7% (5) 3,3% (1) 

81 h 10% (3) 0% (0) 

84 h 6,6% (2) 3,4% (1) 

Total 100% (30) 100% (30) 

 

A partir dos dados apresentados na tabela 4 foi elaborado um gráfico (Figura 5). 

 

Figura 5 – Gráfico comparativo do tempo de oviposição após alimentação 
sanguínea. 

 



43 

 

 
 

Podemos observar que as 72 h aa quase todas as fêmeas wPip+ já haviam 

depositado seus ovos, diferentemente das fêmeas wPip-, pois apenas metade delas 

havia depositado seus ovos neste tempo. A análise estatística do tempo de 

oviposição mostrou que os indivíduos wPip+ necessitam de menos tempo aa para 

depositarem seus ovos (Qui-quadrado = 18,88; p < 0,01). 

 

4.5 Longevidade 

 

Dentre os indivíduos alimentados e não alimentados com sangue, o número de 

indivíduos mortos foi contado até o 60º dia de vida adulta, quando não restaram 

mais indivíduos vivos. A partir da sobrevivência dos indivíduos, foram montados 

gráficos comparativos de sobrevivência de machos (Figura 6), fêmeas não 

alimentadas com sangue (Figura 7) e fêmeas alimentadas com sangue (Figura 8). 

 

Figura 6 – Gráfico comparativo de longevidade de machos mantidos com solução de 
sacarose. 
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Figura 7 – Gráfico comparativo de longevidade de fêmeas mantidas com solução de 
sacarose e não alimentadas com sangue. 

 

Figura 8 – Gráfico comparativo de longevidade de fêmeas mantidas com solução de 
sacarose e alimentadas com sangue. 
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Os dados de sobrevivência de machos, fêmeas não alimentadas e fêmeas 

alimentadas com sangue foram analisados estatisticamente (Teste de Cox) e foi 

observado que, somente no caso de fêmeas alimentadas com sangue, a diferença 

de sobrevivência foi significativa, ou seja, dentre as fêmeas que se alimentam de 

sangue, as que são infectadas pela Wolbachia vivem mais tempo (machos – p > 

0,05; fêmeas não alimentadas – p > 0,05 e fêmeas alimentadas – p < 0,001). 

Utilizando-se dos dados de fertilidade (número de ovos) viabilidade dos ovos e 

longevidade dos adultos foi calculado o Ro, que indica a contribuição média em 

descendentes para a população por fêmea (Ro de wPip- = 258 e Ro de wPip+ = 

208). Isso mostra que o fato de os mosquitos wPip- depositarem mais ovos é mais 

relevante, em termos populacionais, do que os indivíduos wPip+ viverem mais 

tempo. 

 

4.6 Análise do desenvolvimento ovariano 

 

A figura 9 mostra a organização celular de um folículo ovariano 24 h aa. 

 

Figura 9 – Organização celular de um folículo ovariano de mosquito wPip+ 24 h após 
alimentação sanguínea. 

                                           A 

 

                                                                          B 

                                                               
Fotomicrografias de folículos ovarianos, 24 h aa. A- O epitélio folicular (setas) rodeia o conjunto 
formado pelo ovócito (OV) e as células nurse (CN) N: núcleos. Asterisco: grânulos de vitelina. 400X. 
B- Maior aumento destacando, no espaço folicular, as vesículas formadoras do endocórion (setas). 
CF: células foliculares. CN: célula nurse. OV: ovócito. N: núcleos. V: grânulos de vitelina. 1000X. 
Fonte: Cardoso (2008) 
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Às 24 h aa não observamos diferenças significativas entre folículos ovarianos 

de fêmeas wPip+ e wPip- (Figura 10). Porém, em meu mestrado (Almeida, 2008) 

observamos que às 48 h aa (único tempo analisado) havia um atraso no 

desenvolvimento de folículos ovarianos de mosquitos não-infectados (Figura 11). Em 

todos os outros tempos analisados neste trabalho (NA, 24, 72 e 96 h aa) não foram 

observadas diferenças no desenvolvimento de folículos ovarianos entre mosquitos 

wPip- e wPip+. No tempo de 48 h aa pudemos observar algumas vesículas na porção 

apical das células foliculares de mosquitos wPip+, indicando o início da formação do 

exocórion. Além disso, na maioria dos folículos de 48 h aa analisados, observamos 

que as placas formadoras do endocórion já haviam se fundido formando uma 

estrutura única, diferentemente da maioria dos folículos ovarianos de mosquitos 

wPip- que, neste mesmo tempo, além de não apresentarem vesículas formadoras do 

exocórion, não apresentaram as placas formadoras do endocórion fundidas (Figura 

11, Almeida, 2008). Além disso, não observamos qualquer diferença às 72 h aa 

(Figura 12) indicando que o atraso nos ovócitos de mosquitos wPip- foi recuperado. 

 

Figura 10 – Imagens de microscopia óptica de folículo ovariano de mosquitos wPip+ 
e wPip- 24 h aa. 

                                                         A                                                                       B 

  

Parte de folículos de um mosquito de cada uma das colônias (wPip
+
 e wPip

-
), 24 h aa. A: wPip

+
 - as 

setas apontam o endocórion; Asterisco: grânulos de vitelina. 1000X. B: wPip
-
 - as setas apontam o 

inicio da formação do endocórion. Asterisco: grânulos de vitelina. 1000X. 
 

 

 

 

 



47 

 

 
 

Figura 11 – Imagens de microscopia eletrônica de folículo ovariano de mosquitos 
wPip+ e wPip- 48 h aa. 

                                                             A 

 

                                                                       B 

 

Parte de folículos de um mosquito de cada uma das colônias (wPip
+
 e wPip

-
), 48 h aa. A: wPip

+
 - as 

setas apontam o endocórion, as cabeças de seta, o exocórion. Asterisco: grânulos de vitelina. 1500X. 
B: wPip

-
 - as setas apontam o endocórion. Asterisco: grânulos de vitelina. 1500X. 

Fonte: Almeida (2008) 

 

Figura 12 – Imagem de microscopia óptica de folículo ovariano de mosquitos wPip+ 
e wPip- 72 h aa. 

                                                            A                                                            B 

  
 

Parte de folículos de um mosquito de cada uma das colônias (wPip
+
 e wPip

-
), 72 h aa. A: wPip

+
 - as 

setas apontam o endocórion, as cabeças de seta, o exocórion. Asterisco: grânulos de vitelina. 1000X. 
B: wPip

-
 - as setas apontam o endocórion, as cabeças de seta, o exocórion. Asterisco: grânulos de 

vitelina. 1000X. 

 

Em relação ao término da formação do endocórion e início da formação do 

exocórion às 48 h aa, foi realizada uma análise estatística dos folículos ovarianos de 

10 mosquitos de cada colônia (só foi utilizado 1 folículo de cada fêmea na análise, já 

que observamos que os folículos de uma fêmea se desenvolvem sincronicamente), 

tendo como parâmetro de diferença, o término (placas fundidas) ou não (placas não-

fundidas) da formação do endocórion e o início da formação do exocórion (presença 

de vesículas). Estes parâmetros foram utilizados como critérios de classificação 
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(Tabela 5), o que mostrou que em média às 48 h aa, os folículos ovarianos de 

mosquitos não-infectados apresentam um atraso em seu desenvolvimento (Qui-

quadrado, p < 0,01). 

 

Tabela 5 – Análise comparativa de formação do córion de dez folículos ovarianos  
48 h aa. 

 wPip- wPip+ 

Placas do endocórion não fundidas (atrasados) 50% (5) 30% (3) 

Placas do endocórion fundidas 40% (4) 30% (3) 

Vesículas formadoras do exocórion aparentes (adiantados) 10% (1) 40% (4) 

Total 100% (10) 100% (10) 

 

4.7 Quantificação proteica 

 

O gráfico (Figura 13) indica que há diferenças nas quantidades de proteínas 

totais de ovários entre os indivíduos wPip- (curva em azul) e wPip+ (curva em 

vermelho). A principal diferença entre as quantidades de proteínas totais de ovários 

de mosquitos wPip+ e wPip- foi observada no tempo de 48 h aa, na qual observamos 

uma maior quantidade de proteína nos ovários de indivíduos wPip+. 
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Figura 13 – Gráfico comparativo de quantificação proteica de ovários. 

 

 

4.8 Análise eletroforética 

 

A análise eletroforética de extratos de corpos gordurosos (Figura 14) e de 

ovários (Figura 15) não mostrou diferenças no padrão de bandas, porém mostrou 

diferenças aparentes de intensidade das bandas correspondentes às duas 

subunidades da vitelogenina (200 e 86 kDa). 
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Figura 14 - Eletroforese de extratos de corpos gordurosos. 
 
                                   NA                     24 h                    48 h                    72 h                    96 h 
                               wPip

-
   wPip

+         
wPip

-    
wPip

+         
wPip

-    
wPip

+
       wPip

-
    wPip

+
     wPip

-
    wPip

+
 

                   
Eletroforese de extratos de corpos gordurosos de mosquitos NA, 24, 48, 72 e 96 h aa. Foram 

utilizados 8 g de proteína total em cada canaleta. 200 kDa e 86 kDa massas correspondentes às 
duas subunidades de vitelogenina. 
 

 

Figura 15 - Eletroforese de extratos de ovários. 
 
                            NA                      24 h                      48 h                      72 h                      96 h 
                          wPip

-  
  wPip

+         
wPip

-       
wPip

+           
wPip

-     
wPip

+
        wPip

-
    wPip

+
        wPip

-
   wPip

+
                                                    

 
Eletroforese de extratos de ovários de mosquitos NA, 24, 48, 72 e 96 h aa. Foram utilizados 2 g de 
proteína total em cada canaleta. 200 kDa e 86 kDa massas correspondentes às duas subunidades de 
vitelogenina. 

 
Na figura 14 (corpos gordurosos) pudemos observar uma menor intensidade 

das bandas correspondentes à vitelogenina às 24 h aa nos indivíduos wPip- e nos 

tempos subsequentes a intensidade dessas bandas desse grupo passa a ser pouco 

maior. Já na figura 15 (ovários) observamos maior intensidade da banda 

correspondente à subunidade maior da vitelogenina (200 kDa) nos mosquitos wPip+ 

nos tempos de 72 h e, principalmente, 48 h aa. 

 

 

 

 

 

200 kDa- 

86 kDa- 

200 kDa- 

86 kDa- 
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4.9 Imunoblot 

 

Utilizando-se anticorpos anti Vg+ e anti Vg-, foi realizado Western-blot de 

eletroforeses de corpos gordurosos e ovários. As figuras 16 e 17 mostram os 

respectivos resultados. 

 

Figura 16 – Imunoblot de corpos gordurosos utilizando anticorpos anti-vg+ e anti-vg-. 
 
                                            NA               24 h               48 h               72 h                96 h              

                                    wPip
-
 wPip

+ 
wPip

-
 wPip

+
 wPip

-
 wPip

+
 wPip

-
 wPip

+
 wPip

-   
 wPip

+
 

 

Imunoblot de extratos de corpos gordurosos de mosquitos NA, 24, 48, 72 e 96 h aa. Foram utilizados 

12g de proteína total por canaleta. Os anticorpos utilizados foram anti subunidade maior e 
subunidade menor da vitelogenina (200 e 86 kDa). 
 

Assim como na eletroforese de corpos gordurosos (Figura 14) o imunoblot 

(Figura 16) mostrou uma menor intensidade das bandas correspondentes às 

subunidades da vitelogenina às 24 h aa de indivíduos wPip-. 

 O imunoblot realizado a partir da eletroforese de ovários (Figura 17) não 

mostrou diferenças aparentes na intensidade das bandas de Vg+ e Vg-. 

 

Figura 17 – Imunoblot de ovários utilizando anticorpos anti-vg+ e anti-vg-. 

                                            NA               24 h               48 h                72 h                96 h           

                                     wPip
-
 wPip

+
wPip

-
 wPip

+
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+
 wPip

- 
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+  
 wPip

- 
 wPip

+
 

  

Imunoblot de extratos de ovários de mosquitos NA, 24, 48, 72 e 96 h aa. Foram utilizados 2,5 g de 
proteína total por canaleta. Os anticorpos utilizados foram anti-subunidade maior e anti-subunidade 
menor da vitelogenina (200 e 86 kDa). 
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86 kDa- 



52 

 

 
 

4.10 RT-PCR 

 

A partir dos cDNAs foi realizado RT-PCR para observar a eficiência dos 

iniciadores. As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% 

(Figura 18). 

 

Figura 18 – Eletroforese em gel de agarose 1% de RT-PCR de amostras de cDNA 
obtidas a partir de RNA total de mosquitos, utilizando-se iniciadores 
para os cDNAs de actina, vitelogenina e de receptor de vitelogenina. 

 
                                                      ACTINA                                                VITELOGENINA                          RECEPTOR DE VITELOGENINA  .    

                                          wPip-                     wPip+                         wPip-                     wPip+                            wPip-                    wPip+       .           

                          Pad NA 24 48  72 96 NA  24 48  72  96  +   -   NA 24 48  72 96 NA 24  48 72  96   +   -   NA  24 48 72  96 NA  24 48 72  96  +    -   

 
NA: não alimentado com sangue; 24, 48, 72 e 96 horas após alimentação sanguínea (fragmentos 
esperados de 200 pares de base); +: controle positivo, DNA de Culex quinquefasciatus; -: sem DNA e 
sem cDNA; pad: padrão de peso molecular. 

 

Pudemos observar a presença das amplificações dos genes em todas as 

amostras com exceção dos controles negativos, indicando o perfil transcricional dos 

genes analisados. A amplificação de actina se mostrou um bom gene constitutivo, 

pois a intensidade das bandas correspondentes a todos os tempos analisados foi 

aparentemente semelhante. 

 

4.11 PCR em tempo real 

 

As mesmas amostras de cDNAs utilizadas para a RT-PCR foram submetidas a 

PCR em tempo real. A tabela 6 mostra a média, entre as réplicas, dos valores dos 

ciclos limiares (threshold cycle, Ct) de cDNAs de actina (normalizador), vitelogenina 

e receptor de vitelogenina nos tempos analisados.  

 

 
 
 
 
 

200 pb- 
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Tabela 6 – Valores médios dos ciclos limiares entre as tréplicas do PCR em tempo 
real de actina e receptor de vitelogenina. 

 

 wPip- wPip+ wPip- wPip+ 

 Actina Receptor de vitelogenina 

NA 22,13 22,03 26,03 26,05 

24h 22,00 21,98 23,92 24,97 

48h 22,76 22,77 23,36 24,10 

72h 23,14 23,00 25,09 23,74 

96h 22,48 22,82 24,65 24,14 

 
Tabela 7 – Valores médios dos ciclos limiares entre as tréplicas do PCR em tempo 

real de actina e de vitelogenina. 
 

 wPip- wPip+ wPip- wPip+ 

 Actina Vitelogenina 

NA 22,35 21,14 29,29 28,58 

24h 22,01 21,51 16,33 16,47 

48h 23,62 22,79 19,66 18,58 

72h 23,28 24,15 25,75 27,49 

96h 23,91 23,27 28,00 28,24 

 

Os valores de ciclo limiar dos genes de interesse (Vg e rVg) foram subtraídos 

dos valores do gene normalizador (actina). O maior valor de ciclo limiar (NA wPip+ 

em receptor de vitelogenina e em vitelogenina) foi normalizado a zero (o valor 

mínimo do eixo y foi reduzido a zero). Para a construção dos gráficos (Figuras 19 e 

20) a diferença entre os ciclos limiares relativos ao tempo de NA de wPip+ foram 

tornados positivos para melhor vizualização. 

 

 

 



54 

 

 
 

Figura 19 – Diferença inversa dos ciclos limiares de receptor de vitelogenina 
normalizados com actina e relativos ao ciclo limiar de NA de wPip+. 

 

Barra de erros: Erro padrão entre as 3 réplicas 

 

Podemos observar que aparentemente há diferenças nos ciclos limiares do 

gene de receptor de vitelogenina em todos os tempos após alimentação, sendo que 

a transcrição se mostrou maior nos tempos iniciais da vitelogênese (24 e 48 h aa) 

em mosquitos wPip- e nos tempos finais (72 e 96 h aa) passou a ser menor. Porém, 

o teste-T mostrou que estas diferenças não são significativas (p > 0,05) ou seja, a 

transcrição de receptor de vitelogenina entre wPip- e wPip+ relativa a cada tempo é 

semelhante. 

Quanto aos ciclos limiares referentes à vitelogenina entre wPip- e wPip+ 

notamos pouca diferença (Figura 19). O teste-T mostrou que estas diferenças, 

também, não são significativas (p > 0,05) ou seja, a transcrição deste gene é 

semelhante entre infectados e não-infectados nos tempos analisados. 
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Figura 20 – Diferença inversa dos ciclos limiares de vitelogenina normalizados com 
actina e relativos ao ciclo limiar de NA de wPip+. 

 

Barra de erros: Erro padrão entre as 3 réplicas 

 

4.12 Morfometria geométrica alar 

 

A análise de tamanho de centroide mostrou que fêmeas wPip+ e wPip- 

possuem um tamanho de asa semelhante e presumivelmente tamanho corpóreo 

também semelhante (Figura 21). Já a análise de assimetria bilateral em relação à 

forma mostrou que tanto os mosquitos wPip+ quanto wPip- são assimétricos, porém 

em grau acentuado nos infectados. Quanto à assimetria bilateral relacionada ao 

tamanho mostrou que somente os mosquitos wPip+ são assimétricos (Tabela 8). 
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Figura 21 – Gráfico de média e desvio padrão do tamanho do centroide. 

 
 

Tabela 8 – Resultados estatísticos em relação à assimetria bilateral alar. 

 Forma Tamanho de centróide 

 wPip+ wPip- wPip+ wPip- 

Valor de p < 0,0001 0,02 0,02 > 0,5 

Forma - Teste de Permutação; Tamanho - Teste ANOVA 
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5 DISCUSSÃO 

 

Em meu mestrado (Almeida, 2008) a presença de Wolbachia foi detectada por 

microscopia de ovários de Cx. quinquefasciatus de nossa colônia e posteriormente 

por PCR. Foi realizada a desinfecção de parte da colônia infectada, iniciada uma 

colônia não-infectada e alguns estudos foram realizados comparando as duas 

colônias. Naqueles estudos observamos que os mosquitos não-infectados: 

produziam maior quantidade de ovos; que, por microscopia, às 48 h aa o 

desenvolvimento dos ovos estava atrasado; que a razão sexual (sex-ratio) não era 

modificada pela desinfecção e; que o cruzamento entre machos infectados e fêmeas 

não-infectadas não gerava prole, concluindo que o fenômeno da IC ocorria em 

proporções próximas a 100% neste mosquito. 

O tratamento dos mosquitos infectados foi realizado novamente no início de 

meu doutorado por encontrarmos indivíduos infectados na colônia não-infectada. 

Neste novo tratamento foi utilizado o mesmo antibiótico (cloridrato de tetraciclina), 

porém em concentração de 2 mg/ml (o dobro da anterior, Almeida, 2008) e, apesar 

de observarmos que mais mosquitos morreram, foi mais eficiente, pois todos os 

indivíduos analisados da 2º geração de tratamento não estavam infectados (Figura 

3). 

A cepa de Wolbachia presente em Culex é normalmente denominada wPip, por 

esse fato decidimos chamar a nossa colônia de mosquitos infectados como wPip+ e 

a colônia a qual as bactérias foram removidas (não-infectados) a nomeamos de 

wPip-. 

 

5.1 Aspectos gerais 

 

Como Wolbachia tem sido apontada como possível instrumento de controle 

populacional de insetos (Iturbe-Ormaetxe et al., 2011; Laven, 1967a) e controle de 

transmissão de patógenos vetoriadas por mosquitos, (Blagrove et al., 2012; Iturbe-

Ormaetxe et al., 2011; Maciel-de-Freitas et al., 2012; van den Hurk et al., 2012; 

Werren, 1997) o estudo de aptidão reprodutiva (fitness) causada pela bactéria é de 

suma importância, já que essa cepa de Wolbachia (wPip) e Cx. quinquefasciatus 

poderiam ser utilizados neste contexto. 
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Neste trabalho observamos que as fêmeas não-infectadas têm o período de 

desenvolvimento larval mais curto (Tabela 1), têm melhor capacidade de depositar 

ovos e depositam maior quantidade de ovos, os quais também apresentam maior 

viabilidade (Tabelas 2 e 3). Em contrapartida depositam seus ovos tardiamente 

(Tabela 4; Figura 5) e vivem menos tempo quando alimentadas com sangue (Figura 

8). O cálculo do Ro (taxa líquida de reprodução, em outras palavras, o número de 

descendentes gerados em média por fêmea) mostrou que é vantajoso para as 

fêmeas em termos de fitness ser não-infectada. 

Sendo assim, porque a população de Cx. quinquefasciatus de São Paulo 

(Almeida, 2008) e de diferentes regiões do Brasil (Morais et al., 2012) estão com alta 

prevalência de infecção por Wolbachia? Estudos realizados por Crain et al. (2011) 

sobre os principais aspectos que atuam em uma substituição de população não-

infectada por outra infectada respondem a nossa pergunta. Eles mostraram que 

dentre os aspectos mais importantes nesta substituição estão, em ordem 

decrescente: a viabilidade das larvas, o sucesso da transmissão materna, o número 

de ovos depositados e, apesar de serem essenciais, em segundo plano estariam a 

frequência de infecção e a incompatibilidade citoplasmática.  

Seguindo esse raciocínio, quanto aos resultados aqui presentes, acreditamos 

que a população de Culex quinquefasciatus aqui do Brasil está com alta prevalência 

de infecção pelo fato de observarmos (entre esses aspectos) apenas uma redução 

no número de ovos, já que a viabilidade das larvas é aparentemente semelhante 

entre wPip+ e wPip-. Além disso, o sucesso da transmissão materna é próximo a 

100% (já que pelas PCRs dos indivíduos wPip+ sempre encontramos infecção) assim 

como em mosquitos silvestres no Brasil (Morais et al., 2012) e a existência da, 

também próxima a 100%, incompatibilidade citoplasmática (Almeida, 2008). Com 

isso, apesar de a Wolbachia reduzir o fitness deste mosquito, acreditamos que esta 

cepa pode ser artificialmente transfectada para outra população de insetos, 

utilizando como controle populacional de pragas agrícolas, mosquitos ou patógenos 

veiculados por mosquitos. 
As alterações de fitness foram descritas em diversos hospedeiros (Iturbe-

Ormaetxe, O’Neill, 2007) trazendo vantagens (Dong et al., 2007; Fry et al., 2004) ou 

desvantagens (Fleury et al., 2000; Fry et al., 2004) para os indivíduos infectados e é 
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sabido que estas alterações dependem da cepa da bactéria e de seu hospedeiro 

(Dobson et al., 2004; Duron et al., 2006). 

 Em mosquitos, o efeito reprodutivo mais comum, causado por Wolbachia, é a 

incompatibilidade citoplasmática (Voronin et al., 2004), porém também já foram 

vistos casos de alterações de aptidão reprodutiva. Rasgon (2012) observou em Cx. 

pipens, sobrevivência reduzida de adultos machos infectados. Estudo realizado em 

populações de Cx. pipens, silvestres e de colônia, da Califórnia mostrou não haver 

diferença na fecundidade (número de ovos) entre indivíduos infectados e não-

infectados (Rasgon, Scott, 2003).  

Entretanto, a maioria dos exemplos de alterações de fitness em mosquitos foi 

descritas em Aedes albopictus: Dobson et al. (2004) observaram aumento de 

fecundidade e fertilidade das fêmeas infectadas; dois anos depois, Islam e Dobson 

(2006) descreveram maior sobrevivência nos estágios juvenis da colônia infectada, 

mas uma queda de longevidade das fêmeas adultas; neste mesmo modelo, foi 

observado que o desenvolvimento larval de machos infectados é mais lento que em 

não-infectados e as fêmeas, em pequena densidade larval tem esse 

desenvolvimento semelhante, porém em altas densidades, os infectados também se 

desenvolvem mais lentamente (Gavotte et al., 2009). 

 

5.2 Desenvolvimento larval 

 

A nossa comparação do tempo de desenvolvimento larval (mais rápido em 

mosquitos wPip-; Tabela 1) é um fator que pode alterar a dinâmica populacional 

(Gavotte et al., 2009; Islam, Dobson, 2006). Acreditamos ser vantajoso para os 

mosquitos ter um desenvolvimento larval mais curto, pois estariam menos expostos 

aos riscos de serem predados, de o criadouro secar ou ser mecanicamente 

removido antes que os indivíduos atinjam a fase adulta, na qual, sendo atingida 

anteriormente, poderá se reproduzir antecipadamente, aumentando assim a 

população. Por outro lado, tendo desenvolvimento larval mais curto, o indivíduo 

talvez atinja o estagio adulto com deficiências nutritivas. 

Dentre os fatores que podem influenciar no tempo de desenvolvimento estão, 

os fatores ambientais, a quantidade de alimento disponível (que neste caso foram os 

mesmos para wPip+ e wPip-) ou influência na fisiologia do mosquito, como por 
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exemplo mudança na expressão gênica ou mudanças de produção de hormônios, 

como hormônio juvenil ou 20-hidroxiecdisona, que atuam diretamente nesta fase da 

vida (Clements, 1992). 

 

5.3 Número de ovos 

 

O fato de os mosquitos wPip+ e wPip- terem tamanho semelhante (medido pelo 

tamanho das asas, Figura 21), exclui a possibilidade de os mosquitos não-infectados 

depositarem maior número de ovos (Tabela 2) ser infuênciada pelo tamanho, como 

observado por outros autores (Jirakanjanakit et al., 2007; Lehmann et al., 2006; 

Morales Vargas et al., 2010). Outros autores relacionam uma menor quantidade de 

ovos produzidos pelos mosquitos ao consumo de nutrientes ingeridos por seus 

parasitas, como foi descrito em mosquitos infectados com diferentes patógenos. 

Lima et al. (2003) mostraram que mosquitos Cx. quinquefasciatus infectados por 

Wuchereria bancrofti apresentam redução no número médio de ovos depositados. O 

mesmo foi relatado por Styer et al. (2007) em mosquitos Culex tarsalis infectados 

com Vírus do Oeste do Nilo e os autores relacionam o fato ao consumo de nutrientes 

pelo agente infeccioso ou pela resposta imune causada por ele em seus 

hospedeiros. Porém, em nosso caso, acreditamos que a infecção também possa 

mudar fisiologicamente o mosquito, atuando em nível transcricional e/ou traducional 

de genes assim como visto em outros mosquitos (elucidado adiante). Além disso, 

assim como na larva, a fase vitelogênica do mosquito também é muito influenciada 

pelos hormônios juvenil e 20-hidroxiecdisona os quais também podem estar 

relacionados com esta diferença (Clements, 1992; Araujo et al., 2011). 

Seguindo esse raciocínio Bell e Bohm (1975) e Clifton e Noriega (2011) 

mostraram que alterações na quantidade de hormônio juvenil podem induzir atresia 

folicular, um processo semelhante a apoptose, que ocorre para que folículos 

danificados ou mutados morram antes da maturidade (Buszckak, Cooley, 2000; 

Nezis et al., 2000) e, em mosquitos, sabe-se que os folículos ovarianos podem sofrer 

atresia do estágio pre-vitelogênico até a fase pós-trófica da vitelogênese (Clements, 

1992).  

Além disso, por Wolbachia estar presente nos ovários, produzir espécies 

reativas de oxigênio (Pan et al., 2012), as quais podem também induzir apoptose 
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(Sarafian, Bredesen, 1994), e também pelo fato de a infecção por outro patógeno 

como o Plasmodium induzir atresia folicular em seu hospedeiro (Hopwood et al., 

2001), vemos a atresia folicular como um possível candidato à redução do número 

de ovos nos mosquitos wPip+. 

 

5.4 Longevidade 

 

Outro aspecto medido nas comparações foi a longevidade dos mosquitos e 

pudemos verificar que, somente quando alimentadas com sangue, as fêmeas wPip+ 

têm maior longevidade (Figura 8). Esta diferença pode estar relacionada ao custo 

reprodutivo ou seja, a energia gasta para reprodução diminuiria o tempo de vida (já 

que fêmeas wPip+ depositam menos ovos), assim como evidenciado por outros 

autores em Anopheles infectados por Plasmodium (Ferguson, Read, 2002; Martins 

et al., 2012; Vézilier et al., 2012) ou não-infectados (Dao et al., 2010). 

É interessante de ressaltar que reprodutivamente os mosquitos não-infectados 

apresentam vantagem (medida pelo cálculo do Ro, comentado anteriormente), 

porém o fato de os mosquitos infectados apresentarem maior sobrevida entre os 

dias 35 e 55 os ajudaria a realizar mais repastos sanguíneos, o que poderia 

acarretar em maior transmissão de patógenos. 

 

5.5 Tempo de oviposição após alimentação sanguínea 

 

Quanto ao tempo de oviposição após alimentação sanguínea observamos que 

os mosquitos wPip+ depositam, em média, seus ovos antecipadamente em relação 

aos mosquitos wPip- (Tabela 4; Figura 5) e os estudos de microscopia evidenciaram 

um adiantamento no processo de ovogênese dos mosquitos wPip+ (Figura 10). 

Como a Wolbachia é capaz de alterar drasticamente a reprodução de seus 

hospedeiros em seu benefício (Werren et al., 1995) a fisiologia do mosquito em 

relação a ovogênese/vitelogênese também poderia estar sendo alterada por essa 

bactéria. 
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5.6 Vitelogênese 

 

No intuito de investigar de qual maneira a bactéria causa as alterações 

reprodutivas e, principalmente, em relação ao processo vitelogênico, decidimos 

estudar os ovários de infectados e não-infectados por microscopia em diferentes 

tempos após a alimentação sanguínea, o que nos mostrou que às 48 h aa os 

mosquitos wPip+ apresentavam em média o desenvolvimento do ovário adiantado 

(Figura 11; Tabela 5). Além de, em trabalho realizado por nós (Almeida et al., 2011) 

observarmos nos folículos ovarianos, grânulos de vitelina (vitelogenina) maiores 

neste mesmo tempo de 48 h aa de mosquitos wPip+. 

Posteriormente estudamos bioquimicamente e molecularmente a influência de 

Wolbachia na produção e captação da vitelogenina. Outro fato que nos levou a este 

caminho foi a observação feita por Ahmed et al. (2001) que, por ELISA (Enzyme 

Linked Immuno Sorbent Assay), detectaram uma menor quantidade de vitelina nos 

ovários de Anopheles gambie infectados por Plasmodium yoelli nigeriensis, o que 

reduziu o número de ovos e sua viabilidade. Eles relacionam este fato com a queda, 

nos mosquitos infectados, da quantidade de mRNA responsável pela transcrição da 

vitelogenina.  

Iniciamos esta investigação partindo de quantificações proteicas de ovários 

(Figura 13), o que mostrou que às 48 h aa há maior quantidade de proteínas nos 

ovários de mosquitos wPip+ e nos tempos posteriores passa a ser menor. Estes 

fatos corroboram os dados de fitness juntamente com a microscopia pois, às 48 h aa 

os ovários de infectados estão mais desenvolvidos, porém ao final do processo, 

depositam uma menor quantidade de ovos, os quais são também menos viáveis. 

Em eletroforese de corpos gordurosos (local de produção de vitelogenina) 

observamos que às 24 h aa houve uma pequena diferença na intensidade das 

bandas correspondentes à vitelogenina, sendo as de corpos gordurosos de wPip+ 

com maior intensidade, porém nos tempos posteriores as bandas correspondentes 

às subunidades da vitelogenina passam a ser semelhantes (Figura 14). Em 

eletroforese de ovários observamos também uma maior intensidade das bandas 

correspondentes à vitelogenina às 48 h aa em wPip+ (Figura 15). Aparentemente 

estas eletroforeses indicaram que em wPip+ às 24 h aa há uma maior quantidade de 
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vitelogenina no corpo gorduroso (maior produção) e o efeito desta maior quantidade 

é refletido na maior quantidade de vitelogenina nos ovários de wPip+ 48 h aa. 

No intuito de evidenciar melhor estas diferenças realizamos imunoblot de 

eletroforeses de corpos gordurosos e ovários utilizando anticorpos contra as duas 

subunidades de vitelogenina. No tempo de 24 h aa, o imunoblot de eletroforese de 

corpo gorduroso (Figura 16) mostrou diferença, entre a intensidade das bandas 

correspondentes às subunidades de vitelogenina que, em mosquitos wPip+
, se 

mostraram mais evidentes comparativamente às de wPip-. Já o imunoblot de ovários 

não mostrou diferenças de intensidade entre as bandas correspondentes às 

subunidades de vitelogenina em todos os tempos, possivelmente por saturação de 

vitelogenina transferida para a membrana de nitrocelulose (Figura 17). 

Com os resultados discutidos até o momento, aparentemente os indivíduos 

wPip+ têm a fase inicial da ovogênese (de 0 h até 48 h aa) acelerada em relação aos 

indivíduos wPip-, porém, após esta fase parece haver uma desaceleração do 

processo ovogênico nesses mosquitos, diferentemente da ovogênese de mosquitos 

wPip-, nos quais até às 72 h aa, não ocorre essa desaceleração. 

Devido as pequenas diferenças de resultados mostrados pelas eletroforeses e 

imunoblots, e também no intuito de obter uma resposta mais precisa sobre as 

diferenças nas quantidades de vitelogenina produzida pelo corpo gorduroso e 

armazenada nos ovários, optamos por medir a quantidade relativa de mRNA de 

vitelogenina e de receptor de vitelogenina entre os mosquitos das colônias. É 

interessante ressaltar que alguns estudos mostraram diferenças transcricionais de 

genes em indivíduos infectados por Wolbachia como, por exemplo, em relação à 

ferritina (Kremer et al., 2009), genes relacionados à produção de dopamina (Moreira 

et al., 2011), e também em diversos genes relacionados à imunidade (Kambris et al., 

2010) e a longevidade (Caragata et al., 2011). 

Quanto à transcrição do receptor de vitelogenina observamos, assim como 

Sappington et al. (1995) para Ae. aegypti, que o aumento do transcrito ocorre nas 

primeiras horas após alimentação sanguínea (Tabela 6; Figura 19). Porém, em 

Aedes o pico de expressão ocorre às 24 h aa e não às 48-72 h aa, como 

observamos em Culex. Provavelmente este fato está relacionado ao processo mais 

lento de digestão do sangue (Okuda et al., 2002) e consequentemente com o tempo 

de oviposição após alimentação sanguínea tardio em Culex quinquefasciatus 
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comparados com Aedes (Cardoso et al., 2010). Com isso, o fato de a transcrição 

deste gene, nos tempos analisados, ser semelhante entre wPip+ e wPip-, indica que 

a diferença na quantidade de receptor de vitelogenina não é responsável pelas 

alterações de aptidão reprodutiva, as análises microscópicas e de quantidade de 

proteínas e vitelogenina existentes em ovários de infectados e não-infectados. 

Assim como a transcrição do gene de receptor de vitelogenina, a transcrição da 

vitelogenina (Tabela 7; Figura 20) não se mostrou alterada pela infecção, ou seja, 

este fato também não pode ser relacionado à menor quantidade de vitelogenina 

observada nos corpos gordurosos de mosquitos 24 h aa e ovários de wPip- 48 h aa. 

Outro fato observado é que, também como mostrado em outros modelos (Chen et 

al., 2004; Kokoza et al., 2001; Nirmala et al., 2005), o pico de expressão deste gene 

ocorre logo após o repasto sanguíneo (24h aa), porém em Cx. quinquefasciatus o 

pico se extende até 48 h aa só voltando ao nível de não-alimentado às 96 h aa, 

como o esperado devido às diferenças já comentadas em relação à Aedes. 

Raikhel e Lea (1991) observaram em Ae. aegypti que após a formação do 

exocórion a entrada de vitelogenina nos ovários não ocorre. Nossos resultados de 

microscopia mostraram que a formação do córion em indivíduos wPip+ ocorre 

antecipadamente, fato que poderia culminar em menor quantidade de proteínas e, 

talvez, vitelogenina presente nos ovários de wPip+ às 72 e 96 h aa, o que também 

poderia culminar em menor quantidade e viabilidade dos ovos produzidos. 

Um fator que não devemos ignorar é que a Wolbachia pode também estar 

alterando, por mecanismos desconhecidos, fisiologicamente a produção ou atuação 

de hormônios importantes durante o período vitelogênico como hormônio juvenil, 20-

hidroxiecdisona ou moléculas que podem interferir neste período, como mostrado 

em outros modelos infectados por Wolbachia (Caragata et al., 2011; Kambris et al., 

2010; Kremer et al., 2009; Moreira et al., 2011). 

 

5.7 Considerações finais 

 

Outro fato importante de elucidar é que, aparentemente, Wolbachia está 

causando distúrbios não somente reprodutivos, já que o elevado grau de assimetria 

alar encontrado nos indivíduos infectados (Tabela 8), provavelmente está 

relacionado a perturbações fisiológicas (Mpho et al., 2001, 2002). 
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Na tentativa de responder perguntas referentes à infecção, este trabalho gerou 

informações novas e também dúvidas em relação ao modo como esta bactéria atua 

na alteração da reprodução deste mosquito. Além disso, estas respostas devem ser 

complexas, pois os fenômenos abordados nos parecem ser multifatoriais ou 

multicausais, por isso mais estudos referentes ao Culex quinquefasciatus e também 

a atuação de Wolbachia devem ser realizados. 
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6 CONCLUSÕES 

 

- O tratamento com tetraciclina de 2 mg/ml é mais eficiente em relação ao de 1 

mg/ml. 

 

- as larvas infectadas necessitam de maior tempo de desenvolvimento para se 

tornarem adultas; 

 

- as fêmeas adultas infectadas têm menor fecundidade, fertilidade, seus ovos 

possuem menor viabilidade e em contrapartida são capazes de depositar seus 

ovos em menor tempo após alimentação sanguínea; 

 

- a sobrevivência de indivíduos infectados e não-infectados machos e fêmeas não 

alimentadas com sangue são semelhantes, porém quando alimentadas com 

sangue as fêmeas infectadas vivem mais; 

 

- o cálculo da contribuição média em número de descendentes por fêmea (Ro) 

mostrou que as não-infectadas têm aptidão reprodutiva aumentada; 

 

- a análise microscópica mostrou um amadurecimento acelerado dos ovos de 

mosquitos infectados, culminando em formação antecipada do córion; 

 

- as quantificações proteicas, o SDS-Page e o imunoblot indicaram que às 48h após 

alimentação sanguínea há maior quantidade de proteínas nos ovários e corpos 

gordurosos de mosquitos infectados, indicando uma maior quantidade de 

vitelogenina. Porém, ao final do processo vitelogênico essas quantidades se 

equiparam; 

 

- não houve diferenças significativas na transcrição de receptor de vitelogenina e de 

vitelogenina entre infectados e não-infectados, indicando que a produção e 

captação da vitelogenina não são responsáveis pelas diferenças de aptidão 

reprodutiva.  
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