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1. RESUMO
A presente Dissertaçio trata de alg�ns
as
pectos do processo patológico c�usado pelo vírus da flaci·,

dez infecciosa (virus F)em células 'epiteliaia do intestino
médio �e lagarras de bicho-da�seda {Bombyx mo4i L.,
1758

(Lep.�Bombycidae)) e estudos auto-radiográficos sobre a sí.n
te'se do RNA ,ci ral.
Os cortes semifinos de células

do mesêntero

de lagartas apresentando sintomas de flacidez

mostraram

presença de corpúsculos semelhantes aos corpos de

a

iaclusio

(corpos basofÍlicos),indicando que a flacidez poderia
causada pelo vírus F.

ser

A ultra-estrutura das células evidenciou, no
núcleo, grande quantidade de cromatina, que se encontrava em

aglomerados.

O citoplasma apresentou-se com vacúolos e or

ganelas desnaturadas e com os corpos de inclusio,

do tratar-se de flacidez causada por vírus.

Esses

de inclusão eram delimitados por uma membrana

indicancorpos

externa
e
continham no seu interior as partículas de vírus, esferõides com cerca de 27 nm de diâmetro, bem como grande

número

de vacúolos e mitoc3ndrios desnaturados. As partículas

de

muito provavelmente devido a desnaturação das células

num

vírus foram t�mbêm encontradas próximas ã luz

intestinal,

• 2.

estágio mais avançado da doença.
O núcleo das células mostrou-se hipertrofia

do, com um aumento aproximado de 1,5 vezes no seu
quando comparado com o de lagartas sadias.

diâmetro

As partículas do vírus F se apresentaram ora
numa distribuição irregular, ora em arranjamentos cristali

nos, observando-se muitas delas densas aos elétrons do lado
de outras totalmente vazias. Entretanto não foram observa-

das diferenças significativas no número de partículas cheias
e vazias nestas duas áreas.
Para o estudo do local de replicação do RNA
do v1rus, utilizou-se a associação das técnicas -0e auto-radio

grafia e de microscopia Óptica.

A contagem dos

prata reduzida, devido a incorporação de uridina

graos

de
tritiada

no RNA,permitiu realizar uma anilise quantitativa, baseada
nas suas densidades (grãos de prata/µm 2 ), que serviu para
identificar o local de replicação do RNA viral.

A actinomi

cina D (AMD) se mostrou realmente um inibidor seletivo, pr2_
porcionando uma inibição da ordem de 60% da síntese do

normal das células sadias, sem inibir a síntese do RNA
ral.

RNA

vi

Os dados obtidos indicaram que a síntese do RNA viral

nas células do epitélio do intestino médio das
bicho-da-seda ocorre nos seus núcleos.

lagartas de

•3•

2.

INTRODUÇÃO

Dentre as doenças que atacam o bicho-da,..seda
IBombyx mo4i L., 1758 (Lep., Bombycidae)), aquelas que cau

sam flacidez vem merecendo atenção especial
anos, principalmente no Japão.

nos

Levantamentos estatísticos feitos

Últimos

no

Japão

revelaram que dentre as perdas causadas por doenças, a fla
cidez ê responsável por 70%, seguida de poliedrose

e muscardina (aproximadamente 10% cada).

nuclear

No Estado de São Paulo, não se tem muitos da

dos a respeito, mas sabe-se que a partir de 1973,quando uma

grave �pizotia se verificou na região de Gália.vem ocorren
do perdas totais nas criaç�es de bicho-da-seda devido
is
doenças.
Pesquisas feitas no sentido de se

car os agentes causais dessa• doenças revelaram a

identifi
ocorrin

cia de viroses, principalmente a poliedrose nuclear, polie

drose citoplasmitica e o virus da flacidez infecciosa
rus F).

(vi

Esse iiltimo vírus vem ocorrendo com freq;in-

• 4.
eia nos ranchos de criação em diversas regiões,

provocando

abandono da atividade seric!cola por alguns criadores e ati

deslocamento das zonas de criação para o sul de Mato Grosso
ou Norte do Pat:\a.nã, regiões novas nessa atividade.
Procurando pois oferecer

uma

contribuição

ao estudo do virus F, foi elaborada a presente pesquisa,te�
do como principais objetivos:

rus F.

1. Estudar o processo de transmissão do

Vl..,..

2. Observar o efeito do vírus na sobrevivên-

eia das lagartas em relação ao número de dias
çao.

pôs-inocula-

3. Conhecer alguns aspectos do seu

processo

patológico em cilulas epiteliais do intestino midio das la
gartas doentes.

4. Estabelecer o provável local

de

replic!:

çao do RNA do vírus, através da técnica de auto-radiografia

a n{vel de microscopia �ptica.

• 5.

3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1. O ciclo de vida do bicho-da-.seda
O ciclo de vida do bicho-da-seda tem sido des

crito por vários autores (TAKEUCHI, 1967;

AMARAL e ALVES,
1979) como um ciclo típico de quatro estádios: ovo - laga!_

ta - pupa - borboleta (Figura 1).

A lagarta eclode após 11 a 14 dias de incuba
o
çao do ovo a 25 C e geralmente ela sofre quatro ecdises. A

parte da vida da lagarta entre as ecdises sio chamadas
instar.

O estágio de lagarta dura aproximadamente

assim divididos:

19 instar
29 instar
4

39 Instar

49 instar

59 instar

ra.

-

-

de

25 dias,

3 a 4 dias
2 a 3 dias
3 a 4 dias

5 a 6 dias

7 a 8 dias

As lagartas se alimentam de folhas de amarei

No final de cada um dos quatro primeiros Ínstars, a l!

ga.rta s,e prende a uma folha de amoreira coro fio de seda,pe!_

•6 •

manecendo imóvel até a ecdise.

Ecloaâo da
lagarta

-.----0

Ovo que hibernou

)

��,J;�

Ovo que não
hibernou

Lagarta do 19 Instar
(3 a �- di,_IiS 26 °c)

Postura de

't:raoil'fot:maçào am:?
borbôleta (acd.ise)
(lo a U dias 24ºC)

1� ecdi-

��
:.:__�--

1

-,

•• �,;,

Lagarta do 29- 1nstar
(2 a 3 dias 26°c)
a
2. eedisa

-

-I

,....

Lagarta do 39 1.nstar
(3 a 4 dias 24°C)

1

Tranafomaçao
am pupa{ecdise)
(2 a 3 dias
24ºC)

3� ecdise

�1

�i

�
d�

Lagarta
49 tnstar
(5 ú .riL"i VºG)
4� ecdise

,}
�i:

,

Figura 1 - O ciclo de vida do bicho-da-seda.
(Adaptado de TAKEUCHI, 1967).
No final do 59 instar, a lagarta estâ 10.000

vezes mais pesada que aquela que eclodiu do ovo

e

um lugar para tecer o casulo.

procura

Três dias depois o casulo esta pronto; entao

a lagarta sofre uma ecdise e se transforma em pupa
do próprio casulo.

Apôs dez a doze dias, a pupa se

dentro

transforma

em borboleta que dissolve os fios de seda através de um lf

quido que e expelido pelo seu aparato bucal, permitindo sua

saída do casulo.

As borboletas entao copulam e

as fêmeas

. 7.

poem ovos.

3.2. Morfolo�ia e histologia do aparelho digestivo de la
gartas de bicho-da-seda
Fundamentalmente o aparelho digestivo dos in

setos é constituido por um canal alimentar, glândulas aces
sÕr;as e Órgãos excretores.

O canal alimentar

é

também

chamado tubo digestivo e as glândulas acessórias e os Órgãos

excretores, de órgãos anexos do tubo digestivo

{ MARANlllO,

1979; GALLO et alii, 1970; LARA, 19??).

O tubo digestivo se estende da boca ao inus,

tendo noxmalmente a forma tubular, como o existente nas lar
vas dos lapdÕpteros.

Em lagartas de bicho-da-seda, o aparelho di

gestivo divide-se em três partes: estomodeu,

mesêntero

e

proctodeu, também chamadas respectivamente de intestino an
terior ou pré-intestino, intestino médio ou medi-intestino

e intestino posterior ou pôs-intestino.

O estomodeu se en�ontra dividido em três re-

giÕes: faringe, esôfago e inglÚYio.

Separando o

do mesintero se enco ntra a vilvula cardiaca.

quase uniforme.

O mesêntero ê um tubo alongado, de

estomodeu
diâmetro

Apresenta na parte anterior os cecos

gas

tricos, Órgãos anexos do aparelho digestivo e na porção po�
terior os tubos de Malpighi, que marcam aproximadamente

inicio do proctodeu.

to.

o

O proctodeu compreende o Íleo, cólon e o re

A passagem do mesêntero para o proctodeu apresenta urna

. 8.

pequena constrição e a abertura esti provida com uma

válvu

la reguladora, a válvula pilorica.

Fundamentalmente tres camadas de tecidos en

tram na composição histológica d as paredes do tubo digesti

vo, sendo duas musculares e uma epitelial.

Um corte do estomodeu mostra,

para

de fora

dentro, uma camada d e fibras musculares circulares, uma cama
da de fibras musculares longitudinais, uma membrana

basal,

uma camada epitelial e a Íntima, camada mais interna,de es

trutura quitinosa.

O mesêntero mostra também de fora para

tro e pela ordem:

den

uma camada de fibras musculares longitud�

nais, uma camada de fibras musculares circulares,

membrana

basal, uma camada epitelial e a membrana peritrofica. As ce

lulas epiteliais são colunares e formam a maior parte da p�
rede epitelial.
Juntamente com elas existem outras células
menores agrupadas entre as bases das células maiores. As ce

lulas maiores são as c;lulas digestivas,compreendendo as ce

lulas colunares propriamente d itas e as caliciformes, e to

mam parte ativa nos processos de secreção ou absorção;

células pequenas e basais são as células regenerativas,

sao

ja função é a de multiplicar as células digestivas

estas

as

cu

quando

depauperadas pela atividade secretora ou trocadas

por ocasiio das ecdises.

estomodeu.

Histologicamente o proctodeu e semelhante ao

. 9.

3.3. Considerações gerais sobre a flacidez infecciosa em
bicho-da-seda
Em sentido amplo, costuma-se cognominar fla-

cidez à d oença que ocorre em lagartas d e bicho-da-seda
e
que apresenta um complexo de sintomas externos tais
como
amolecimento do corpo e rápido e scurecimento apôs a morte�
antecedidas de perda de apetite, v�mitos, diarréias.

E ss a d oen ç a p od e ser causa.da por b a e tê r i as
~
que se situam nos orgaos digestivos ou no sangue; por v1.rus,
compreendendo as poliedroses nuclear;citoplasmâticas;,e um ou

.,.

-

de parti.culas livres (vi.rus F) ' podendo ser tambêm devida a distúrbios fisiológicos, tais como ma
nutri
tro

Vl.t'US

çào e desequilíbrio na secreção hormonal
19 't2)

(AYUZAWA et alii,

A flacidez mais importante ê causada pelo vi

rµs F e ê especialmente denominada flacidez infecciosa.

O agente causal desta d oença e um vírus esfê
se situa
rico, de aproximadamente 27 nm de diimetro, que
nas células do epitélio do intestino médio das lagartas.
mas também

via oral
As vítimas eliminam os

A infecção ocorre principalmente

pode ocorrer pela pele.

vi.rus juntamente com as fezes, constituindo-se em fonte
inóculo para outras lagartas. O período de incubação é

de
de

7 a 12 dia.s. Os sintomas externos são os mesmos citados aci
ma (AOKI, 196?; AYUZAWA et alii, 19?2).

3.4. O ,rlrus da flacidez infecciosa - vírus F
Somente por volta de 1949 é que se aventurou

. 10.
a hipótese de que um vírus poderia ser o agente causal
flacidez em lagartas de bicho-da-seda (STEINHAUS�

YAMAZAKI e colaboradores (1960)

1949).

da

estudando a

flac idez infecciosa notaram que o sedimento de ultra-centri
fugação das diversas partes do corpo das lagartas

produziam infectividade.

doentes

Concluíram então que a doença 1n-

fectava não somente os orgaos do aparelho digestivo mas tam

bêm todos os outros tecidos e Órgãos do corpo.

Essa infecti
homogena

vidade entretanto desaparecia pela ebulição dos

dos dura n te cinco minutos ou pelo tratamento dos mesmos com
formaldeido.

Pelas observações ao microscópio eletr�nico,

os autores consideraram ser o a gente causal da doença um vi

rus de conformação esférica, com 25 - 30 nm de diâmetro.
Essa primeira descoberta foi confirmada

AIZAWA e KURATA em 1964� quando isolaram esse mesmo

causal em condições assépticas, utilizando

o

por

agente

sobrenadante

de um homogenado de lagartas doentes centrifugado a 10.000 rpm.

Esse trabalho também permitiu evidenciar que o agente

sal era uma partícula de virus livre
sões pois foram encontradas
das centrifugações.

e de pequenas

principalmente no

Este autor estudou

dimen

sobrenadante

Os primeiros estudos histológicos

tos por IWASHITA (1965).

cau

as

foram fei

alterações

celulares que ocorriam em células do epitélio do intestino
médio de lagartas i nfectadas pelo vírus F.

IWASHITA notou

que a infecção ocorria primeiro na parte anterior,caminhan

do depois para as porções media e posterior do mesêntero.

As

cêlulas que apresentavam sintomas de infecção eram primeir�
mente as

caliciformes e depois as colunares.

De uma m aneira geral, esse autor

descreveu

.11.
as alteraç.Ões dos dois tipos de células como hipertrofia do
n ucliolo, hipertrofia do nÜcleo com aumento de seu material
cromático ,, sêg.uida de hipertrofia do citoplasma.

gios finais, o citoplasma se tornava vacuolado, os

drios diminuíam em número.

Nos

esta

mitocôn

degene-

Não raro as células se

ravam e eram liberadas no lume do intestino, aderindo à mem

brana peritrôfica, tornando-a mais espessa.

O autor também observou na região

perinuclear

das células colunares a formação de corpos de inclusão, tam

bim denominados corpos basofilicos, contendo RNA, Estes cor
pas foram observados nas células das regi�es anterior e me
dia do intestino midio.

IWASHITA e KANKE (1969), utilizando

colora-

ç�es histol;gicas, descreveram um método que permite

minar, pela microscopia Óptica, a presença do virus no
testino das.lagartas com sintomas da doença.

das cilulas do epitélio do intestino médio com

pir-onina, pela técnica do "smear

11

,

A

deter

coloração

verde-metil

evidenciou os corpos

inclusâco (corpos basofilicos), anteriormente descritos

IWASHITA (1965) ., constituindo-se em diagnóstico

in

de

por

da doença.

Exames ao microscópio eletrônico de

cortes

ultrafinos de células do intestino médio infectadas com

o

vírus F evidenciaram, no citoplasma das células, os

corpos

terio� mitocandrios desnaturados, pequenos vac�olos

e

basofllicos limitados por uma membrana e contendo no seu in
partícula.s de vírus (IWASHITA e KANKE ., 1969).

Em 1972, INOUE e AYUZAWA estudaram a

huiçio do vlrus F nos diversos tecidos da lagarta

as

distridoente,

através da técnica da imunofluorescência. Concluíram que e�
se vírus se localizava somente no intestino médio e não nos

outros Órgãos , como havia sido d escrito

anteriormente

por
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Sua multiplicação ocorria
YAMAZAKI e üolabo:r>adores (1960).
da parte anterior para a posterior do intestino médio, dife
rindo da poliedrose citoplasmitica, uma outra virose

tambim infecta o intestino mêdio e que se multiplica

meiramente na sua parte posterior.

Os autores notaram também que a

que

pri-

f1uorescin

cia ocorria n.o citoplasma e não no núcleo das células e en

contraram, nos estãgios mais avançados da doença,

pequenos

corpos luminosos de 3 a 10 µm d e diâmetro, localizados

celulas co.lunares, semelhantes a<:>s corpos basofÍlicos
critos por IWASHITA (1965).

nas

des

Um estudo sobre a multiplicação do vírus nas

células do epitélio do mesêntero feita por INOUE (1972) nes

te mesmo ano, revelou que o vírus se multiplicava primeira

mente nas células caliciformes, as quais se degeneravam lo
go apôs a infecção.

SÕ depois e que as partículas p-ass·avá:m

para as células colunares de maneira direta, ou através
hemolinfa e do lume intestinal.

Em 1973, MATSUI estudou a infecção

las caliciformes do intestino pelo vírus da

da

das célu

flacidez

in

fecc i osa a n i v e 1 d e mic rosco p i a e 1 et r ô n i ca e ob 11nrrv ou no i ní
cio da infec�io as particulas virais ao lado de
induzidas

vesiculas

pela infecção e de corpos eletrodensos, sugerin

do que esta� estru�uras contivessem material necessirio pa
ra a formação do viri.on.

Num estigio mais avançado,

notou

no citoplasma um grande .nümero de partículas de vfrus e

vesicuLas especificas do vírus� ao lado de uma matriz
tendo a capa protiica viral.

aciimulo de cromatina.

No niicleo foi observado

No final da infecçio, as

de

con

um

organelas

normais da célula desapareceram,encontrando-se o citoplasma
apenas com •estruturas membranosas e a célula caliciforme se
tornou ar't'ed,ondada.

Nas células colunares o autor encontrou
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os c orpos de inclusão com estrutura semelhante ao das célu
las c aliciformes degeneradas e sugeriu que este� corpos de
inclusio se originaram de células caliciformes

englobadas pelas cê.lulas colunares adjacentes.

4ue

foram

AYUZAWA (19?2) purificou o vírus e

o descre
veu como partículas esféricas de 26 ± 2 nm de diâmetro, coe

ficiente de sedimentação de 183 S
density" de 1,375.

e

"effective

buoyant

Em 19 ?4 HIMENO, ONODERA e TANAMI mostraram que
o uracil tritiado era incorporado nas particulas virais, su
serindo que o vírus F era um vírus tipo RNA.

Neste mesmo ano, KAWASE e outros, estudando
algumas das propriedades químicas do vírus, demonstraram que
o seu ácido nucléico era RNA de fita simples,pois não foi
encontrado nenhum pareamento de bases. Esses autores mostraram também que a proteína do vírus F apresentava

ral semelhança com a dos demais virus de inseto�

em ge-

revelando

maior concentração de icido aspirtico, icido glutimico, leu
cina e fenilalanina e menor teor de meti onina, histidina

cistina.

e

HIMENO, AOKI e KOMANO (1�?6), atravis de ex

perimentos feitos com incorporaçio de

12P-ortof�afato

lagartas doentes segui�o de purificação das part!culas

em
do

vírus por centrifugação em gradiente de densidade de sacara

se e posterior anâlise cromatográfica do hidrolizado,

con··

firmaram que o âcido nucléico d o virus F era RNA.

INOVE e TANADA (19?J) desenvolveram um mito

do efetivo para controlar a fl acidez infecciosa baseado

na

notaram
terapia pelo calo� (terapia tirmica). Os autores
que lagà;rt,as de bicho-da-seda inoéuladas com vírus F e man
tidas • 27 ° c durante cinco dias, quando transferidas

para
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37 o C por 1 - 3 dias conseguiram produzir casulos

normais.

Concluiram que a base para a terapia térmica parecia

l) a descarga no lume do intestino das células

mes infectadas e

ser:

calicifor-

escape

sua eliminação pelas fezes e 2) o

das novas células à infecção e multiplicação do vlrus.
Num outro trabalho realizado

por INOUE (19??)

que i�

utilizando a terapia térmica em três tipos de vírus

fectam bicho-da-seda, o autor confirmou que a terapia têrmi
°

ca (37 c por 24 horas) foi mais efetiva durante o

período

apos

de repouso que antecede a ecdise ou atê 12 horas

a

ecdise e que o tratamento térmico poderia ser diminuído atê
6 horas se fosse realizado logo apôs a ecdise.

do

A influência da temperatura no controle

vírus da flacidez infecciosa jâ havia sido observada

ARUGA e TANAKA (1968).
°

por

Estes autores mantiveram um lote de
°

lagartas a 32 c e outro a 25 c logo apôs inoculação do

ví

rus F e observaram que quando as lagartas foram mantidas
°

32 c por poucos dias apôs inoculação, elas conseguiram

a

re

sistir à infecção.

Um ano mais tarde INOVE e MIYAGAWA (1978), e�

tudando a regeneração das células epiteliais do

médio das lagartas de bicho-da-seda,notaram que a

intestino

regener�

çio celular parecia ser estimulada durante o periodo de re

pouso que antecede a ecdise , o maior n�mero de cilulas reg�

neradas aparecendo logo apôs uma ecdise. Tal fato

ocorria

tanto nas lagartas doentes como nas sadias (controle),

rém com algumas diferenças.

po

Nas lagartas sadias apenas al

gumas cêlulas regenerativas apareciam ao longo da

basal enquanto que nas lagartas doentes havia

uma

reaeneraçio das cilulas epiteliais, com as cilulas

sendo s
. u
. hstituídas por outras sadias.

membrana
intensa

doentes

Entretanto os

res Vê�ificaram que essas células novas eram

auto

rapidamente

in
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fectadas.

Concluíram entao que um tratamento

terapêutico

aplicado logo apôs a ecdise, visando impedir uma reinfecção
poderia se constituir numa medida de controle

da

doença.

Os autores indicaram a terapia térmica como bastante
ciente para o controle

de

efi-

tais viroses.

O vírus da flacidez infecciosa foi identifi

cado pela, primeira vez no Brasil por GATTI et alii (1977)

em

cilulas do intestino médio de lagartas que apresentavam sin

tomas típicos de flacidez. O exame de amostras de campo i�
dica�am que o mesmo apresenta alta porcentagem de ocorren
cia� constituindo num dos mais sérios problemas dos sericul

tores do Estado de São Paulo.
1

3.5. Purificação do vírus F
Os processos para purificação do vírus F fo

ram descritos primeiramente por AIZAWA e outros (1964).

Posteriormente em 1972, INOVE e AYUZAWA des

creveram um outro método de purificação,utilizando

saturada de cloreto de césio para separaçao

em gradiente de densidade.

solução

das partículas

HIMENO, ONODERA e TANAMI (1974)

propuseram

uma nova tê.cnica de purificação, reunindo as técnicas ante
riores, co·m algumas modificações.

3.6. Estudos auto-radiogrâficos sobre o ãcido nuc1êico
vira 1
A aut o - radio gr af i a tem se e o n sti tu Í do num ôti

. 16.
mo mêtodo para se estudar os locais da síntese de âcidos nu
clêicos e proteínas

d.es

vírus

dentro da célula.

Um pr�

cursor marca,do radioativamente e incorporado no tecido
sua posiçio dentro da célula e determinada pela

cobertura

do material a ser estudado com emulsio fotográfica.

te um tempo

de

e

Duran-

exposiçio conveniente, a radiaçio produz uma

imagem latente na emulsão que é tornada visível por meio de

processos fotogrâficos comuns.

As estruturas que incorpor�

ram o precursor radioativo serio focos d� emissão de radia
çio, prQdtrzindo grãos de prata pela reduçio do AgBr da emul
sao utilizada na cobe.rtura dos e spécimes.

O radiois�topo mais usado para este tipo

de

estudo ê o tritio ( 3 H), emissor beta negativo. Ele emite ra
diação beta pura de baixa energia (energia máxima 0,018 Mev

e energia media 0,0056 Mev) permitindo alta resoluçio, pois

o seu R�.., max.
- · (camada necessâria para absorrão
completa da
-s
radiaçio 8 do 3 H) ê de 0,5 mg/cm 2 ou seja uma trajet5ria d•
5 µm em âgua.

Apresenta uma meia-vida de 12,6 anos,

cientemente longa para permitir a realização das
comumente programadas.

sufi

pesquisas

A escolha do composto marcado radioativamen

te ide grande im�ortincia.

Deve-se levar em conta princi

palmente a p-osição em que se encontra a marcaçao na molécu
la, bem como sua estabilidade.

Assim e que nos estudos

de

síntese ,d:e RNA, devido a facilidade da uridina transformar

-se em timidina pela metilação do carbono 5, ê comum encon

trar-se a utilização de um excesso de timidina não radioati

va juntamente cgm a uridina tritiada a fim de reduzir a in

corp-or.ação dessa uridina no DNA.

Entretanto, a uridina marcada no

carbono

5

quando uti�izada metabolicamente na síntese do DNA,o tritio

que est.â na posição 5 s.erã deslocado para dar entrada

gr-upa.mento metil e o DNA assim formado não

será

a um

marcado.
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Essa mesma uridina, quando usada na síntese de RNA,irâ tor

ná-lo marcado radioativamente.

Os primeiros estudos auto-radiográficos

so

bre a sin�ese dos ácidos nucliicos em células epiteliais do

intesti-no m.êdio de lagartas de bicho-da-seda com
infec-eio-sa foram feitos por WATANABE (1967a).

flacidez

Esse autor notou nas auto-r•dioagrafias

com

timi•ina tritiada de cilulas sadias que somente algumas celulas incoTI)oraram o material marcado no núcleo. Em lagar
tas doentes , entre�anto, a timidina tritiada

foi incorpor�

da no nÚ-cleo de células colunares enquanto que nenhuma

ra

diaçio foi detectada nas células caliciformes. Por outro la
do , quando injetou uridina tritia.da nas cilulas sadias , hou
ve itteorporação no RNA citoplasmático e parcialmente no RNA

nuclear, enquanto que em lagartas doentes, ambas as células,
colunar,es e cal i e i formes, incorpo_raram grande quantidade

uridina nos 4eus nGcleos e pouco em seus citoplasmas.

de

Embora jâ esteja determinado que o ácido nu

cl;ico viral aeja RNA, nenhum estudo foi feito visando de
terminar o local da síntese do RNA do vírus F,utilizando um

inibidor eScpecífico de síntese do RNA celular.

Diversos trabalhos para se determinar o lo
cal de replie.ação do RNA do virt1-s em animais vem sendo fei
tos ecnt 3 u:t il izaçâo çia ac tinomi e ina D (AMD) como inibidor

seleti.vo eia s!ntese do RNA normal da célula (BIENZ et a7,,ii,
19?2; Ma•CORMICK et aZii, 1967; KUDO e GRABAM, 1965).

Em geral é aceito que a AMD bloqueia a sínte

se �o Rlb\ tt'ormal da célula hospedeira combinando-se com

o

DNA da cê1úla·, impossibilitando a utilização deste DNA como

matri� par,a a síntese do RNA normal mas não do RNA
qUc� ;ê i'41'dependente do DNA da célula hospedeira.

viral,
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Entretanto, o mecanismo do bloqueio

causado

pela actinomicina D ainda nio estâ bem esclarecido.

O

qae

mais se aceita hoje em dia i o b loqueio devido a

complexa

s oxiguEtnidi,na, segundo modelo proposto por

e

ção dQ inibidor com certos setores •de DNA onde ocorre a de-

(19?2).

JAIN

Esta c omplexação se efet uaria através de

SOBELL

ligaçÕe•s

de hidro,gênio e outras ligações secundárias. O complexo foE_

mado bloquearia a ação da polimerase ou transcriptase. Esse

mecanismo se assemelh a até certo ponto ao proposto

para

bloqueio do operador genético pelas moléculas repressoras.

BARTH e outros (1964) estudaram

o

o mecanismo

de açao da AMD em tecidos de insetos e concluíram que

ela

inibe a s!ntese do RNA normal, c omo no ca�o de mamlferos.
Este antibiótico estâ sendo

utilizado

estudo do vírus da poliedrose citoplasmática,

tanto em bicho

-da-seda como em outros insetos.

HAYASHI e KAWARABATA (1970),

no

estudando

efeitos da actinomicina D sobre síntese do RNA do
ro e replicação da poliedrose citoplasmática

em

os

hospedei

lagartas

de Ma.la.c.ocoma. d.i..-6.õ,tJtia. (pesa ndo 200 - 300 mg), concluíram que
concentrações de 1 ou 2 µg/lagarta deste antibiótico ini�ia
a síntese do RNA em células sadias em mais de 90% após 1 ho
ra da injeçi�.
guintes.

Esta inibiçio se mantinha nas 9 horas

P'0r outro lado, nas cê lulas doentes,

a

do RNA vir0a:ü foi bastante inibida quando os autores
zaram 5 µg de antibi6tico/1a�arta enquanto que

em

tt'ações de 1 ou 2 µg/lag·arta a sua síntese ocorreu
ment�.

Essa inibição seletiva da AMD tornou

se-

síntese
utili

concen

normal

vel um estudo posterior feito p or HAYASHI e RETNAKARAN

possí

(19?0)

visando determinar o local de síntese do RNA do vírus da p5:_
liedro,se citoplasmática em M. d,i,.6.õtJtJ..a..

Esses autores� uti

• 1�}.

lizando a técnica de auto-radiografia a nível de

pia Óptica, concluíram que a síntese do RNA virai
primariamente no núcleo mas com uma pequena

ocorrendo no citoplasma das células.

microsco

parte

ocorria

também

A conclusão de que a síntese ocorria no

nu

cleo estava de acordo com a encontrada por WATANABE (1967b)

para lagartas de B. mo�i infectadas por poliedrose citopla�
mâtica.

Este Último autor determinou o local de síntese do

RNA do vírus da poliedrose citoplasmática em células do epl

tilio do mesintero pela técnica de auto-radiografia

a

n1-

vel de microscopia Óptica sem utilizar inibidores,apenas f�
zendo comparaç�es entre células sadias e doentes de uma sé

rie de auto-radiogramas.

Entretanto MOREIS (1968) um ano depois�faze�

do estudos sobre a síntese de icidos nucliicos em

células

epiteliais do intestino de lagartas de Malaco�oma di�4��ia

com poliedrose citoplasmitica sem utilizar inibidores�obse!_
vou que esse vírus produzia pouco ou nenhum efeito na sínte

se do DNA.

O autor notou entretanto que durante o progres-

so da doença, a síntese do RNA nuclear permaneceu

relativa

mente constante enquanto que a do RNA citoplasmático decres

ceu acentuadamente.
do v!rus

i

Concluiu então que a replicação do RNA

quase independente das sínteses do DNA e RNA nu

cleares e que o citoplasma e o local da síntese do RNA
ral.

vi

O resultado alcançado por este autor está em

desacordo com o observado por HAYASHI e RETNAKARAN (1970)

ra o mesmo tipo de lagarta

(M.

di��t�ia) mas utilizando

p�
a

actinoaicina D como inibidor da síntese do RNA celular. Con
for•e já relatado anteriormente, esses autores

concluíram

que o local primirio da s!ntese do RNA viral era o

�as alguma síntese ocorria no citoplasma.

núcleo
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KAWASE e FURUSAWA (19?1) estudaram

o efeito

da actinomicina D sobre a síntese do RNA em células

epite-

liais do intestino de lagartas de bicho-da-seda sadias

e

com o vírus da poliedrose citoplasmâtica. Esses autores pr�

curaram elucidar a interação entre as sínteses dos RNAs ce

lular e do virus pelo uso da actinomicina D, s�guido da in
corporaçio de 32 P e posterior anilise cromatogrifica. Os re
sultados demonstraram que a actinomicina D, na concentração
de 10 µg/lagarta, inibiu em aproximadamente 65%

do RNA em lagartas sadias e em lagartas afetadas

a

sintese

por

e ssa

poliedrose nio se observou ação do antibiÕtico sobre a sin
tese cfo iNA viral.

Em um estudo posterior

FURVSAWA

e

KAWASE

(19?1) relataram que injeções de actinomicina D (10 µg / la

garta) em lagartas de bicho-da-seda sadias inibiram a sínte
se do RNA normal em células do epitélio intestinal 2 - 6 ho

ras ap5s suas injeç�es, mas em lagartas doentes, houve au
mento marcante na incorporação do 32P 4 horas após a admi
nistração da AMD, indicando que o RNA do vírus
tente a este antibiótico,

era

re�ia

Com respeito i duraçio do tratamento com uri

dina tritiada, precursor radioativo utilizado

de síntese de RNA, a literatura parece unânime

nos
em

estudos
admitir

um perlodo de 5 horas apôs a injeção como o tempo ideal pa

(WATANABE, 196?a; HAYASHI e KAWARA
1970; HAXASHI e RETNAKARAN, 19?0).

ra este tipo de estudo

BATA .,
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4. MATERIAIS E MtTODOS
4. 1. Bicho-da-Seda
Foram utilizadas lagartas híbridas
cho-da-seda (Bombyx

moJu, L.,

1758

bi-

(Lep., Bombycidae)), prE_

venientes dos ranchos de criação do município
da,

de

de

Charque�

SP., e gentilmente cedidas pela firma IndÜstrias de Se

da Rivaben

S.A.
Estas lagartas foram mantidas no laboratório,

em bandejas, com alimentação de folhas frescas

de amoreira.

4.2. Purificação do virus da f1acidez infecciosa
O mêtodo de purif icação utilizado f oi o pro

posto por HIMENO, ONODERA e TANAMI

(1974),

com algumas modi

ficaçÕes.
Ses senta gramas

(60 g) de lagartas.

rus F fo.·ram homogenizadas com 240 ml de tampão
pH 7,2.

O material homogenizado,

coberta com algodão,

com

vi-

fosfato O,OSH

apôs filtração

em

gaze

foi centrifugado a 5.000 rpm (2.000 g)
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durante 10 minutos e o sobrenadante resultante foi submeti

do a dois ciclos de centrifugação a 8.000 rpm (5.500 g), 15

minutos cada, aproveitando-se sempre o sobrenadante.

to de amônea foi acrescen tado com
solução final a 40% da saturação

a gitação,

e

a solução

desca nsando 16 horas em banho de gelo.

sedimentado a 12.000 rpm (12.000 g)

para

O

Sulfa

dar uma

f oi deixada

precipi tado

durante

20

foi

minutos e

ressuspendido no mesmo tampao, em metade do volume original.

A suspensão foi cen t rifugada a 12.000 rpm (12.000 g),

por

por cen t rifugação a
20 minutos. O vírus foi sedimentado
37.000 rpm (95.000 g) durante 2 horas e o precipitado foi
ressuspendido no mesmo tampao,a suspensao representando
do volume original.

0,01

60 g de Z.agartas doentes

homogenizado com 240 ml de tampao f osfato
0,05 M pH 7,2

2.000 g, 10 min.

sobrenadan te

5,500 g, 15 min.

sobrenadan te

5.500 g,

15 min.

sob renadante + s u 1 fato de amonea (40% s aturação)
16 h em banho de gelo

12.000 g, 20 min.

sedimento+ 120 ml de tampao fosfa to
0,05 M pH 7,2

12.000 g $ 20 min.
1

so.brenadante

95.000 g, 120 min.

pellet 11 + 2 ml de tampao fosfato
0,05 M pH 7,2
11

Suspensão do virus
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4.3. Inocu1ação das lagartas
As lagartas foram inoculadas via oral,

colo

cando-as sobre folhas de amoreira previamente pinceladas com

as preparações purificadas.

A i noculação se fez em lagartas

instar, no p rimeiro dia apôs a ecdise,

p orque

do terceiro

logo

após

Anotou-se o número de lagartas

mortas

tan-

Foram,utilizados dois l otes de

50

as ecdises hâ uma aceleração no metabolismo das lagartas,

to no lote inoculado quanto no controle, dia a dia após ino
cu lação.

lagartas

cada, um ficando como controle e o outro sofrendo

inocula-

çao.

4.4. Ticnicas empregadas no preparo dos espicimes
4.4. 1. Para estudos ao microscõpio eletrônico
a) Coloração negativa
Para as observações ao microscópio eletrôni

co das suspensões de preparações purificadas,

de

macera

dos de lagartas, macerados de ovos, vômitos de lagartas
de

11

expurgo 11 de borboletas foram feitas c olorações

vas com soluçio aquosa de icido fosfotungstico
pH 7,0 fBRENNER e HORNE� 1959; HORNE,

1967).

e

negati

(PTA}

2%

Uma gota do material a ser e xaminado foi co

loc.&,do sobre uma grade de cobre de 400 mesh (previamente

berta com pelfcula de parl�dio e carvio) com o

a uxilio

co

de
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uma pipeta de Pasteur.

Após a eliminação do excesso de lí

quido por meio de papel de filtro, colocou-se uma

gota

do

As grades assim preparadas foram levadas

ao

corante, sendo seu excesso também retirado.

microscópio eletrônico para serem exami nadas.

b) Inclusão para cortes ultrafinos
O material a ser incluído consti tuiu-se

do

intestino médio retirado de lagartas doentes e sadias (con

trole), previamente dissecadas.

Segmentos do mesêntero�com aproximadamente 5

mm de comprimento, foram submetidos a:

Fixação - coro glutaraldeido 6,5%

em

°

tampao

cacodilato 0,125M pH 7,2 dur ante 1 hora e meia, a 4 c.

corrido este tempo, foram feitas dua s lavagens
cacodilato 0,125 M pH 7,2,

5 minutos cada.

com

tampao

Pós-fixação - Em seguida os espécimes

fixados com ácido Õsmico 2% também

0,125 M pH 7,2 du rante uma hora, a

em

°

4 c.

tampao

Pré-coloração - ApÕs fixação, o

De-

foram

cacodilato

material foi

pré-colorido com uma solução d e acetato de uranila 2%
°

solvido em acetona 75%, du rante 16 horas, a 4 c.

Desidratação - A desidratação foi feita

acetona 90%, duas trocas de dez minutos cada, seguida

dis

em

de

três trocas em acetona pura de vinte minutos cada e duas tro
cas ea

izidõ de propileno, quinze minutos cada.
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Infiltração - A infiltração dos espéci mes com

resina Epon 812 (LUFT, 1961) foi feita em três etapas quer!_
presentam gradientes crescentes da resina em Óxido

pileno. como segue:

de

pr�

50% Epon + 50% Óxido de propileno - 2 horas - 37 ° c.
75% Epon + 25% Õxido de propileno - 2 horas - 37 ° c.

Epon puro - 16 h oras - 4 o C.

t ao

Inclusão - As porçoes do mesêntero foram

en

colocadas em moldes de borracha apropriados e o.s. moldes

iora.m �en::ehidos com a resina pura. A polimerização da resi_
na 1:oi feita tendo-se colocado os moldes
nas estufas de
°
°
°
37 c, 45 c e 60 c durante 8 horas, 16 horas e 24 horas, res
pectivamente,
Os cortes ultrafinos foram obtidos num ul
tramicrôtomo de avanço mecânico man ual, modelo MTl da Sorvall, utilizando-se nava lhas de vidro-cristal, de 6 mm de

espessura..

Esses cortes, com espessura entre 60 e 90 um

(cor de interferência prata a dourada), foram colhidos
em
grades de cobre de 200 mesh, previamente cobertas com pelí
cula de parl�dio e carvio.

A coloração foi feita com solução aquosa

acetato de ura:i.iila 2,5% durante 6 minutos e com
chumbo (REYNOLDS, 1963) durante 4 minutos.

de

citrato de

4.4.2. Para estudos ao microscõpio óptico
O material incluído para microscopia eletrô-
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nica foi também utilizado para estudos ao microscÕpio

Õpti-_

A inclusão em resina Epon apresenta as

van

co.

tagens de poder ser utilizada p ara estudos aos microsc�pios

Óptico e eletr;nico e principalmente de possibilitar melhor

preservação estrutural e permit

a obtenção de cortes

his

tolÔgicos com espessura de 0,5 µm ou menos, podendo ser exa

minados com alta resolução.

As secções semifinas, de 0,5 µm de espessura,

cortadas no mesmo ultramicrótomo,foram transferidas para li

minas de vidro, previamente limpas com detergente e solução
de álcool-éter.

A posição dos cortes foi marcada

no verso

da lâmina, tendo sido ela então seca numa chapa quente , vi

sando diminuir enrugamentos dos cortes (BIENZ,

19??).

A coloração das lâminas de vidro

com azul de toluidina.

foi feita

Algumas gotas do corante foram colo

cadas sobre os cortes e depois de aquecido por 1 minuto

excesso do corante foi retirado com água destilada

te.

o

corren

°

As lâminas foram secas a 37 c.

4.5. Preparo do material para a técnica de auto-radiogr�
fia a nivel de microscopia Ôptica
4 . 5 • 1 . I n c 1 u sã o e rn i e r o t orni a

Para estudos auto-radiográficos, as lagartas

do quinto Instar doentes e s adias foram injetadas com 20 �1
de uma solução aquosa contendo 10 1Jg de actinomicina D(Ai.'1D).
Paralelamente também injetaram-se lagartas sadias

e

r•� as lagartas foram injetadas com 5 �Ci/lagarta

de

doen-

tes apenas com igua bidestilada, para controle. Ap6s uma ho
uri-
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dina-5-tritiada (U-5- 3 H) (atividade específica

27 ,8

Ci/mM;

marcada no carbo no 5; New Englan d Nuclear, Boston, Mass.,

USA).

Cinco horas depois procedeu-se

a dissecação

das mesmas e as porções do i ntestino médio foram

com glutaraldeido 6 ,5% em tampão cacodilato O, 125M

por uma hora e meia.

fixadas
pH

7 ,2

Ap;s este tempo foram feitas 10 lava

gens com tampio cacodilato 0,125M pH 7,2 durante

24 horas

tir desta etapa o preparo do material seguiu

processo

par& remover a uridina radioativa não i ncorporada.
o

A

par

usual de inclusão jâ citado anteriormente (pós-fixação, pré-e�
loraçio, desidratação, infiltração e inclusão).

Os cortes semifinos (0,5 µm de espessura) fo

ram postos em lâminas de vidro p reviamente limpas com deter
gente

e solução de âlcool,..éter, para se prevenir ''back.-groundu

da emulsão fotográfica (BIENZ 3

1977).

4.5.2. Cobertura com emulsão fotográfica
A cobertura dos cortes semifinos com a emul

sao fotográfica foi feita pelo Método do "Streaking"

(BIENZ,
1977): 2 a 3 gotas de emulsão fotográfica Ilford L4(Ciba-Geigy
Company,, England) aquecida e liquefeita, di luÍda em
agua

bidestilada na proporçio 1:1, foram colocadas com uma pipe

ta de Pasteur sobre as liminas ao lado dos cortes

e

espalhadas rapidamente sobre os mesmos, com o auxílio
mesma pipeta.

entio

cia

As lâminas foram então colocadas verticalmen

te em eabtas pretas vedadas com fita isolante preta e manti

das a

4 ° c �m atmosfera seca,

Toda v id raria usada na manipulação

da emul-

• 2 8.
são fotográfica foi p reviamente limpa c om solução

fervente

de âgua oxigenada 15% por aproximadamente 20 minutos

pois lavadas muito bem com ãgua bidestilada,

nir ltback-ground

11

da emulsão fotográfica.

e de-

para

preve-

das

auto-ra

4.5.3. Revelação, fixação e coloração
diografias

Apôs o tempo de exposição, as lâminas

foram

reveladas com o revelador Dektol da K odak durante 4 minutos

e fixadas c om fixador F-5 também da Kodak durante 5 minutos,

ambos a 22 ° c de temp eratura.
A seguir as lâminas foram lava d as em agua corrente e postas para secar a 3 7 ºe .
Os cortes foram coloridos com azul de

dina, conforme descrito em 4.4.2.

tolui

4.6. Exame dos especimes
Os espécimes preparados p elas técnicas de co

loraçio negativa e cortes ultrafinos foram examinados

num

microscópio eletrônico de transmissão Elmiskop IA da Siemens,
op-erando a 80.000 volts.

Para obtenção das eletrofotomicrografias uti

lizaram-ae no microsc6pio eletr�nico chapas fotogrificas de

vidrQ, tipo Projector Slide Plates da Kodak, de 6,5 x 9 cm,
As l âmi nas d e v i d ro, co n tendo o s

cortes

se-

mifinos, foram examinadas num microscópio Óptico Fotomicro�
cÕpio II da Zeiss, equipado com câmara fotográfica,

obten-
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do-se fotografias dos espicimes utilizando-se um filme rÍgi
do Panatomic X da Kodak, ASA 32.

4.7. Determinação da densidade dos graos de prata
As fotomicrografias das auto-radiografias o�

tidas ao microscópio Óptico foram utilizadas
nação da densidade dos grãos de prata.

para

determi

Utilizando-se as f otografias das células dos

tecidos sadios e doentes tratado s com H20 ou s olução de AMD

e U-5- 3 R, foram feitas c ontagens do número de grãos de pra
ta reduzidos nas regiões citoplasmática e nuclear.
Através de um planímetro, determinou-se
respectivas áreas para cada região.

as

De posse desses d ois tipos de dados foram cal
culadas as densidades de grãos de prata
(grãos/unidade de

área), e os resultados foram analisados quantitativamente.
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5. RESULTADOS
5.1. Caracterização do virus F
5.1.1. Purificação das particulas e inqculação
lagartas

das

As observações ao microscópio eletrônico das

prepar,açO'.-es purif i e adas, coloridas negativamente com PTA 2%,

evidenciaram a presença do vírus F, apresentando-se como es
fer�id•a com cerca de 27 nm de diimetro (Figura 3A).

As lagartas do t erceiro Instar quando inocu

ladas com estas preparações purificadas, começavam a

senté'n sintomas típicos de flacidez tais como

irregular, perda de apetite, vômitos e diarréia,

apôs in-ôeulação.

crescimento

Esses sintomas se tornavam mais

dos a partir do décimo quarto dia, quando ocorria

mortalidade.

Os dados sobre a porcentagem

cia podem se� observados na Tabela 1.

apre-

dez

dias

acentua

a

maior

de sobrevivên
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Tabela 1 - Porcentagem de sobrevivência de

lagartas de bicho-da-seda inocu
ladas com vírus F.

Dias apos
inoculação

% Sobrevivência

o

100,0

129

87,2

95,8

109

149

82,9

62,9

159

57,2

179

199

47,2

219

24,3

30,0

209

17 , 2

229

A relação entre esses dados mostrou ser

natureza quadritica. A equaçio encontrada para a
2

y = 100,19 + 2,32 X - 0,28 x , onde y representa

gem de sobrevivência e x dias após inoculação.

de

curva foi

porcenta-

0 coeficien

te de correlação foi de 97,7% e o histograma obtido pode ser
visto na Figura 2.

As coloraç�es negativas de vômitos das laga�
eletrônico,

tas doentes, quando observadas ao microscópio

evidenciaram a presença das partículas do vírus (Figura 3B).
As lagartas inoculadas raramente

encasular e quando isto aconteceu os casulos

chegaram a

eram pequenos,

com alta freqüência de pupas mortas em seu interior.

As borboletas que conseguiram sobreviver co
pularam e puseram ovos.

• 32.

y

= 100,19 + 2,32x - 0,28x 2

Coeficiente de correlação = 0,97

75

50

10

12

14 15

17

19 20 21 22

dias apos inoculação

Figura 2 - Curva de sobrevivência de lagartas de

bicho-da

-seda em rela ção ao número de dias após inocula
ção com vírus F.

Esses ovos foram tratados para eclosão.

porcentagem de eclosão das lagartas foi baixa e

as

tas nascidas morreram sem atingir o terceiro instar.

A

lagar-

O material que a borboleta solta quando nas

ce, examinado em coloração negativa ao mic roscópio

eletrô

nico i mostrou partículas de F em c on centração razoável
gura 3C).

Esse material foi inoculado em

lagartas

(Fi

sadias

.33.
e apos quatorze dias as lagartas mostraram sintomas da doen

ça.

As lagartas sadias, que serviram de controle

em todos os experimentos,apresentaram uma mortalidade extr�

mamente baixa.

Essas lagartas completaram seu ciclo de vi

da normalmente: as lagartas produziram casulos grandes e bem
formados e dos casulos surgiram as borboletas.

o

líquido

que essas borboletas eliminaram logo ao nascer foi examinaas

do ao microscópio eletrônico, não se encontrando

culas de vírus.

Paralelamente a esses estudos foram

partf.

feitas

observações de várias amostras de ovos que seriam usados c�
mo sementes nos ranchos de criação.

A microscopia

nica de suspensões dos macerados de ovos de

algumas dessas

amostras coloridas negativamente mostrou também

do vírus (Figura 3D).

a presença

5.1.2. O virus F em células do intestino
bicho-da-seda

no intestino.

eletr�

A dissecação das lagartas mostrou

médio

de

alterações

Nas lagartas doentes , o intestino se mostra

va turvo, de coloração marrom clara e em tamanho menor

o de uma lagarta sadia-controle.

A porçao anterior do intestino era

que

cheia de

um l!quido de cor marrom e na parte posterior não raro apr�

sentava pedaços solidificados de folha ingerida.
Nas lagartas sadias, o intestino

transpare11(t,e, com pedaços de folha na sua parte
fezes nórnuüs na porção posterior.

mostrou-se

anterior e

. 34.

Figura 3

Eletrofotomicrografias de suspensoes de vírus F coloridas com
aci do fosfotungstico (PTA) 2%, pH 7,0.
A - Preparação purificada d o vírus; B - Particulas de vírus encon
tradas em vômitos de lagartas; C - Material de borboleta prove=
niente de lagarta que foi inoculada com o vírus F; D - Macerado
de ovos com partículas de vírus.
V - Partícula de vírus F.
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As observações ao microscópio Óptico de cor

tes semifinos das células do epitélio do intestino mêdio de
lagartas doentes mostraram a presença de corpúsculos

seme-

lhantes aos corpos basofilicos (corpos de inclusão).

Esses corpúsculos eram mais freqüentes

nas

células colunares do intestino médio que nas caliciformes,
Notou-se também uma hipertrofia

do

núcleo

das cilulas infectadas quando comparadas com células sadias.
Os valores encontrados para as areas

cleos doentes e sadios e o resultado do teste F

trados na Tabela 2.

dos nu

sao encon-

De acordo c om esta tabela vemos que

o

núcleo das células doentes ê significativamente maior que o

das células sadias e considerando-se sua área como um círcu
lo, teremos uma relação de 1,447:1 entre os seus diimetros;

A ultra-estrutura das células do epitélio do

mes�ntero das lagartas doentes mostrou em seu citoplasma os

corpos de inclusão delimitados por membrana externa

e con

tendo no seu interior as particulas de virus bem como gran

de número de vacúolos e mitocôndrias desnaturados (Figura 4).
As partlculas de virus foram também encontradas próximas
luz intestinal, muito provavelmente devido

das células.

a

a

desnaturação

Os núcleos hipertrofiados apresentavam

de quantidade de cromatina, que se encontrava em

gran

aglomera

dos e no citoplasma das células notaram-se vacúolos e orga
nelas d esnaturadas.

Essas alterações celulares nao foram

encon-

t r a d as em e ê l u 1 as e p ite 1 iais d o intestino de lagartas
dias.

sa-

As partfculas de virus F se apresentavam ora

numa distribuição irregular ora em arranjamentos

crista li-
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Tabela 2 - Ãreas dos núcleos de celulas epiteliais do intes

tino médio de lagartas doentes e sadias e o re

sultado do teste F.
Áreas dos núcleos de 1 ag ar tas doentes (µrn 2 )
8,155

Are as dos núcleos de lagartas sadias (µm 2 )

11,O80

6,382

23,161

10,105

2 1,806

8,509

6,205

14,183

10,637

17,729

5,673

28,809

7,446

17,729

10,637

4,787

31,025

16,665

7,091

7 ,801

1 O, 46 O

7,801

13, 82 8

6,205

10,992

8,864

8,332

11,169

22,161

4,964

18,837

11,701

4,787

11,080

6 ,648

2,837

13,296

3,723

25,530

12,188

17,729

14,404

19 ,944

15,512

13,296
12,188
X

-

=

6, 739

7,623

11,080

22,161

19,944

6,382

10,105

16,748

X

=

7,998

X = media

-

Causa da
variaçao

G.L.

SQ

QM

Tratamentos
Resíduo

1
52

1033,655
1236,243

1033,655
23,774

Total

53

226 9,898

** =Significativo

ao nível de 1% de probabilidade.

F

43,48**
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mos
Figura 4 - E letrofotomicrografia de parte de um corpo de inclusão
trando as p artículas de vírus F e muitas vesículas. As partí
culas se apresentam em arranjo cristalino (e) ou em áreas se;
nenhum arranjamento (sa).
V - vírus F;

ve -

vesícula;

m -

membrana.
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nos, observand-0-se muitas delas densas aos elétrons ao lado

de outras totalmente vazias (Figura 4).

Contagens do número de partículas cheias

vazias em áreas arranjadas ou não indicaram não haver

e

dife

renças significativas nas suas proporções em ambas as areas.
A Tabela 3 mostra os dados obtidos nas contagens

e

a Tabe

la 4, esses dados transformados para serem analisados estatisticamente b�m como o teste F,

a 5% de probabilidade .

que nao

foi significativo

Essas areas arranjadas foram encontradas com

maior freqüência na parte anterior do intestino médio.

5.2. Estudos auto-radiogrãficos

(gp/µm

2

Os dados das densidades dos graos

),

obtidos através de contagens do número

de prata

de

de prata reduzidos em regiões citoplasmática e nuclear

grãos

das

células do epitélio intestinal das lagartas de bicho-da-se
da tanto sadias como com o vírus F, tratadas com agua e com

AMD, podem ser observados na Tabela 5.

A comparação das médias das densidades tanto

das regiões nucleares como citoplasmáticas das células

dias tratadas com água (S + H 2 0) com as respectivas
das densidades das células tratadas com

sa

médias

actinomicina D (S + AMD)

revelou uma capacidade inibitória do antibiótico
de 60% sobre a síntese do RNA normal.

da

ordem

A Figura 5 ilustra as fotomicrografías repr�

sentat�vas das densidades de grios de prata em c�lulas epi

teliais.do intestino m�dio de lagartas de bicho-da-seda sa
d ias ( S ) e do e ntes ( F ) trat a d as e o m a g u a

( S + H 2 O ou F + H 2 O)
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Tabela 3 - Númer o de partículas cheias e vazias do virus
nas areas com e sem arranjamen to c ristalino

F

de

célu l as do intes tino médio de lagartas de bicho
-da-seda.

Áreas em arranjo
crista lino
Partículas Partículas
vazias
cheias

Áreas nao arranjadas
Total

Partículas
cheias

Partículas
vazias

Total

8

14

22

32

61

93

4

25

29

33

53

86

4

26

30

29

42

71

10

13

23

31

31

62

6

20

26

12

14

26

11

18

29

6

19

25

8

18

26

13

18

31

10

18

28

7

22

29

8

19

27

2

18

20

8

26

34

11

11

22

14

16

30

12

7

19

14

22

36

6

19

25

105

235

340

194

315

509
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Tabela 4 - Teste F p a ra partículas chei as e vazias do ví
rus F, locali zadas em a reas com e sem arr a njame n
to cri stalino,e m células do i ntestino médio de
laga rtas de bicho-da-seda doentes.
Partículas vazias

Partículas cheias
Áreas em arranjo Áreas não arran
jadas
cristalino
are sen

36,36
13,79

13,33
43,48

23,08
37,93

✓ %/100
37,08

34,41

35,71

2 9,63

/ %/ 100

35, 92

63,64

52,92

39,73

46,15
24,00

42,79
29,33

76,92
62,07

61,29

53,85

47,21
60,67

24,14
10,00

29,43

18,43

64,29

53,30
5 7 ,02

63,16

52,63

40,85

41,94

50,00
24,00

-

56,52

40,36

69,23

45,00

G.L.

SQ

22

Tot; �l

23

1574, 688

n.s.

=

~
nao significativo.

45,00

71,57

90,00

76,00

677,67

45,00

75.,86

51,42

46,91

50,27

49 ,64
60,57

6 1,11

Resíduo

1

56,31

76,00
58,06

50,00

RO � 26 3
149 4 , 2 45

Trat amento.s

51,98

50,00

60,98

53,33

29,33

48,75

70,37
76,47

446,22

402,33

Causa da
variaçao

54,08

51, 73

28,71
38,02

38,58

65, 59

61,63
59, 15

45,00

38,89

/ %/100

68,20
68,59

50,00

43,09

are sen

%

86,21
86,67

38,27

23,53

46,67

I %/100

38,37

32,98
29,02

are sen

%

21,80
21,41

33,69
36,70

30, 77

are sen

%

41,25

Áreas em arranjo Áreas não arran
cristalino
jadas

37,37
60,67

36,84

633,78

QM

8 0,2 6 3
67,93

F

1,18

n. s .
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Tabela 5 - Densidades dos grãos de prata em regiões nucleares e
citoplasmáticas de células do epitélio intestinal de
lagartas de B. mo�l sadias e infectadas com o vf
rus F, tratadas com AMD ou H 2 0 e U-5-sH.
Densidades de grãos de prata (gp/µm2)
Células sadias (S)

Células com F (F)
Com AMD
(F + AMD)
Núcleo

Cito
plasma

2,2310

0,9706

0,4930
1,565 7
0,5109
0,4662

2,4226

1,9056
4,4728
2,5805
o, 7024

1,6154
1, 4635

1,1739
0,9865
1,0020

1, 1002
0,8491

0,6407
1,3 192
3,2977

1,0564
O ,8041
o, 4481
o, 8153
0,8754
o, 8811

1,8914
2,3137

0,5803

Núcleo

Cito
plasma

1,5668

2,1770
0,6310
O,3510
2 ,1065
O, 4514

1,6922
1,1345

2 ,0725
0,9444

1,4458

1,6431

0,6344

1,5682

1,0653

2,2442
1,2489
0,8817
1,2829
1,9700
1,0028

o, 8387
o, 8638

2,0138
0,6624
0,8827
o, 9135
0,8148

1 ,2642
0,7366
1,6327

Núcleo

1, 7545

1,4467
1,3838

1,5864

1,6006
1,66 76
1,8091
1,7099
1,6861

1,2008

o, 8153

O,4397

0,0420

0,6768
2,5830

1,0525
1 ,, 2889

o, 9615
l rt .0594

1,1545
1,0965

0,3039

1,6434

1,0171

1,2308

1,5143

0,6098

x = média.

0,8058

2,2606

1, 7200
0,0580
o, 1769

1,8203

2, 1092
2,2144
1,8063
2, 1186
1,8160
1,7404
1, 7065
1,8279
1,7376
1, 8332

O,5891

1, 7757

1,0599

0,3695
O ,0941
0,0277

2,2958

0,5856

0,5656

1,0003

1,0416

0,9711

o, 7735
O,7390
0,9514
0,9025
0,8636

Cito
plasma

1,6324

2 ,4165

2,045 7
2,0725

0,2208

.0,0580

1,2548
1,4086
1,5584
1,6551

1,5914
1,6590

1,0917

0,8787
O, 7177
0,8274

0,0270

o, 4235

o, 8163

1,6272

Cito
Núcleo
plasma

0,5521
O, 6649
o, 7176
0,4754
0,5 709

O, 4885
0,0274

o, 8718
0,4861

0,5218

""

1,1502
1,5495

0,5432
4,4437

o, 8591

X

1,0848
1,0237

Com AMD

( S + AMD)

1,5618

1,0909

1,3372

0,9444
1,6452

1,9942
1, 1324
1,7541

0,7366
1,0470

0,5794
2,7066

2,0241

1,7836

1,9339
1, 8012
2,0905

2,2067

O,8916

1,6364
2, 7896
1,0308
3 ,3291

2,3264
2, 1307
2,3062
2,0921
2, 1760
1,7902

0,7939

1,6819

1,9942

o, 8297

1,6066

.42.

Figura 5 - Fotomicrografias de células do epitélio intestinal de lagartas
de bicho-da-seda com o tratamento auto-radiogrâfico.
A- Célula sadia tratada com AMD e uridina tritiada; B - Célula
sadia tratada com âgua e uridina tritiada; C- Célula com F tra
�ada com At�D e uridina tritiada; D- Célula com F tratada com
agua e uridina tritiada.
gp - gr�o de prata; n - n�cleo; e - citoplasma.
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ou actinomicina D (S + AMD ou F + AMD)

e

(U-5- 3 H).

uridina tritiada

Na Figura 6 encontram-se esquemas de células,

onde estão anotados as medias das densidades de grãos
prata das regiões nuclear e citoplasmática para

os

tratamentos.

de

quatro

As análises estatísticas realizadas com

os

dados das densidades dos grãos de prata se encontram na Ta
bela 6.

Os resultados para as regiões nucleares

diferenças significativas entre as médias dos

F + AMD e F + H 2 0 e entre S + AMD e S + H 2 0, não

tratamentos

trando diferenças significativas entre as outras
de médias.

Os resultados para as regiões

revelaram

se

comparaçoes

citoplasmáticas re

velaram diferenças significativas entre as médias de
os quatro tratamentos.

encon

todos

.44.
F +AMO

S + AMO

e

e

8
1,0171

F +- H2 O

e

8
1 r51L. 3

8
0.7939

S + H2 O

e

8
1,9942

Figura 6 - Representação esquemática de célula com o núcleo
e os valores mê dio s d as densidades de grãos de p r�
ta (gp/µm 2 ) para os quatro tratamentos.
i + AMD - Célula com F tratada com AMD e U-5- 3 H.
F + H20 - Célula com F tratada com H20 e U-5- 3 H.
S + AMD - Célula sadia tratada com AMD e U-5- 3 H.
$ + H 2 0 - Célula sadia tratada com H 2 0 e U-5- 3 H.
'e "" citoplasma; N = núcleo.
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Tabela 6 - Testes F e de Tukey
para os dados de densidades
(gp/µm 2 ) das regiões nucleares e citoplasmáticas
das células epiteliais do intestino médio das la
gartas de bicho-da-seda sadias ou infectadas com
virus F.
Regiões nucleares:
Causa da
variação

G,L.

s. Q.

Q.M.

Tratamentos
B.es Íduo

3
88

17,1322
60, 66423

5, 7107333
0,6893662

T o t a 1

91

77,79643

** •

F

8,28**

,�gnificativo ao nivel de 1% de probabilidade.

Tratamentos
F
F
S
S

+
+
+
+

AMD
H20
AMD
H20

Médias das den
s i d a de s ( g p /).l m 2 )
1,6434
1,2308
0 ,6098
1,6819

DMS (�ukey 1%) = 0,78 60
Regiões citoplasmáticas:
Causa da
variaçao

G.L.

Q,M,

s .Q.

Tratamentos
Resíduo

3
88

19,79001
4,41227

T o t a l

91

24, 20228

6,59 667
0,0 501394

** = significativo ao nível de 1% de probabilidade,

Tratamentos
F
F
S
S

+
+
+
+

AMD
H20
AMD
H20

Médias das den
sidades. (gp/µm 2 )
1,0171
1,5143
0,7939
1,9942

DMS (Tukey 1%) • 0,2120

F

131,57**
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6. DISCUSSAO
Embora jâ bastante desenvolvida a

de insetos em outros países, no Brasil pouco se
respeito.

Mesmo em se tratando de um inseto

tância econômica como o bicho-da-seda pouco foi

patologia

conhece

de

a

impo�

feito

na

área de patologia atê o ano de 1973, quando uma grave epiz�

tia surgiu na região de Gália, Estado ,de São Paulo, diziman
do os ranchos de criação e obrigando os sericicultores
a

uma mudança de atividade de exploração ou a procura
vas regiões.

de

no

Ate então, as referências bibliográficas br�

sileiras se baseavam quase que exclusivamente em

sintomas,

critério pouco satisfatório, e mesmo a classificação

das

doenças com base na sintomatologia se apresentava conflitan

te e confusa.

Em se tratando da doença cujos sintomas apre

sentavam características de flacidez a complicação era maior
ainda, nao raro confundindo-se s intoma com o agente
da doença, ou então havendo duas denominaç;es
causada por um mesmo patÕgeno.

para

causal

doença

.47.
Porém, mesmo a literatura estrangeira também

apresenta seus aspectos conflitantes.

Assim ê que AOKI (1967)

classifica a doença flacidez em cinco categorias

de acordo

com o agente causal e sintomas, mas nio inclui o v{rus
poliedrose nuclear como seu agente causal

enquanto

AYUZAWA et aZii (19?2) jã inclui o vírus da poliedrose
clear como seu agente causal.

da

que

nu

No Brasil, CARUSO em 1947 jâ classificava

a

flacidez como a principal doença, devido ao seu caráter cos

mopoli-ta e ao fato d-e não existir controle,conhecendo-se s�
mente medidas preventivas como higiene, alimentaçio, areja
mento e outras.

Nesta época, de acordo com o autor�• agea

te causal da doença não era conhecido m,as jã se

aventuraJ;fa

a hipótese dela ser causada por bactérias.

A partir de 1973 iniciaram-se enti0

estudos

visando conhecer melhor as doenças que estavam afetando es

te inseto, ponto de partida para medidas de controle. As a

mostras de campo revelaram a ocorrência de viroses,
liedroses citoplasmática e nuclear (GATTI et aZii�

as po

19?6).

Em 1976, no I Encontro de Sericicultura

Estado do Paraná, a flacidez foi classificada

bacteriana, causada por bactérias e a flacidez

em

do

flacidez

virulenta,

também denominada poliedrose nuclear e poliedrose citoplas
mática.

Ati essa ipoca nao se fazia referincia a

outro vi'.rus que também c·ausava a flacidez: o vírus

um

F. Isto

porque e ste vírus sô foi identificado no Brasil em 1977 por
GATTI et al,ii.

Uma vez identificado o víru s causador da fla

cideg infecciosa e s�ndo esta a principal moléstia hoje

dia •• E•tado de Sio Paulo, seguiram-se estudos

em

no sentido
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de se conhecer algumas propriedades deste v írus, objetivo des
ta Dissertação.

Coloraçêes negativas de macerados

de

ovos

que seriam usados como sementes mostraram a presença do

rus F (Figura 3D).

Embora não se consiga s aber se esse

vi

vi

rus se localizava dentro ou na superfície dos ovos, ê possi

vel que esse vírus seja transmitido via ovo, fato este

que

vem esclarecer como às vezes pode-se iniciar uma epizotia.

Esta hipótese encontra fundamentos no traba

lho de AIZAWA e KURATA (1964) onde os autores notaram
o

homogenado de lagartas controle, crescendo

em

que

condições

assipticas, em alguns casos mostraram infectividade.

Como

lizada com cloreto de merciirio e que foram postos

meio

essas lagartas provieram de ovos cuja superfície foi estari
art i ficia 1

e stê ri 1,

em

pode -se e o nc 1 uir que as partÍ cu 1 as de vi

rus estavam presentes no interior desses ovos.
Mesmo CARUSO em 1947 descreveu

a

da existência de "algo" na célula-ovo de mariposa

hipótese
atacada

por flacidez e que passou para a sua descendência,o que nao
se verificou na descendência da mariposa sadia, razio

pela

qual recomendava o aproveitamento de mariposas perfeitas na

produção de ovos como um dos meios para se evitar a doença.
Também o material que borboleta

pro v eniente

de lagartas doentes solta quando ela sai do casulo se apre

sentou com grande concentração de partículas do vírus (Fig�

ra 3C) servindo ainda mais para reforçar esta hipótese. Além
disso, dos ovos provenientes de borboletas cujas

lagartas

não conseguiram completar o ciclo, morrendo todas

atê o se

haviam sido inoculadas com o vírus F, eclodiram lagartas que

gundo ínstar, tempo este que coincide com o periodo de
cubação do vírus.

in
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Todos esses resultados reforçam a evidência

de uma transmissão do vírus pelos ovos e o

tratamento para

eclosão com ácido clorídrico parece reduzir a chance de uma
transmissao pela adsorção do vírus as paredes do ovo.
Suspensões contendo o vírus F foram

inocula

das em lagartas de bicho-da-seda no início do terceiro ins

tar, logo após a segunda ecdise.

Foi escolhido o terceiro instar porque

nos

estágios iniciais as lagartas são m enos resistentes às doen

ças e variações climáticas, exigindo também cuidados
ciais na alimentação.

A inoculação não foi feita nos

estágios finais porque essa doença apresenta um

espe

dois

período de

incubação de 14 dias, podendo ocorrer a tran sformação em pu

pa sem ter havido a manifestação dos sintoma s.

Es sas lagartas, bem como as outras sadias que

serviram de controle,

O com-

ioram criadas em laboratório.

portamento dessas lagartas foi observado,anotando-se alguns
dados tais como dias em que ocorreram as ecdises,

que encasularam, dia em que nasceram as borboletas.

dia

em

No lo

te das lagartas que foram inoculadas anotou-se também o dia

em que elas começaram a manifestar os sintomas
bem como o número de mortes diárias.

doença

da

Estes Últimos dados, q uando ajustados

curva ideal (Figura 2), seguiram
y = 100,19 + 2,32 x - 0,28 x

2

uma

função

(coeficiente

de

igual a 0,97), onde y é igua l a porcen tagem de

cia e x

numa

quadrática

correlação

sobrevivên

representa o número de dias apôs inoculação das la

gartas com o vírus F.

Essa correlação ê de relativa impor-

tância, mostrando q ue a taxa de sobrevivência nao e constan
te, ocorrendo considerável dec réscimo na taxa
vência no período pós-inoculação.

de

sob revi-

ü rato de não seguir uma

correlação linear sugere a necessidade de um controle maior

no

.

,..

.

1n1c10
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da doença.
Os cortes semifinos de células do

epitélio

in testinal de lagartas com sintomas de flacidez revelaram a

presença de corpúsculos semelhantes aos corpos de

inclusão

(corpos basofÍlícos).

A ultra- estrutura dos corpos basofÍlicos mo�

trou a presença das partículas de vírus F no seu

interior,

bem como grande número de vacúolos e mitocôndrios desnatura
dos (Figura 4), estando de acordo com
as observações de

IWASHITA e KANKE (1969) e MATSUI (1973) .

Essas partículas de virus, e sf e r Õ i de s com cer

ca de 27 nm de diâmetro, se apresentaram ora

em

arranjos

cristalinos, ora sem nenhum indício de arranjamento

(Figu

ra 4), sendo que em ambos os casos, havia,, muitas dela-s den

sas aos elétrons ao lado de outras totalmente vazias.
curou- se entao encontrar uma explicação para a

ou participação desses dois tipos de partículas

Pro-

ocorrência

áreas cristalinas como nas regiões desorganizadas.

tanto

em

Espera-

,va-se um maior número de partículas cheias em áreas arranj�
das, talvez por analogia com a poliedrose nuclear,

sómente partículas de

que

vírus, envolvidas por duas membranas

s ão incluídas nos poliedros
tanto nio se verificou.

em

(HARRAP, 1972). Tal fato entre

O que ocorreu foi um

maior número

de partículas vazias em ambas as regiões e as análises esta

tísticas indicaram não haver diferenças significativas

nas

proporções de partículas cheias e vazias nas duas áreas (T�

bela 4).

Algumas vezes as partículas de vírus F foram

encontradas pr�ximas i l uz intestinal, indicando uma possI

vel ruptura da célula, com liberação do seu conteúdo no lu

me do intestino.
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Segundo INOUE e MIYAGAWA (1978),a eliminação

das cêlulas doentes ocorre em maior quantidade

logo

apos a

ecdise ? quando as células doentes são substituídas por cél�
las regenerativas

que come.çam

a

se desenvolver durante

período de repouso que antecede ecdise.

também se tornam infectadas.

novas

células

As

o

Os autores concluíram que uma

medida terapêutica deveria ser tentada logo após a ecdise,

enquanto as células regeneradas

não haviam ainda sido in

fectadas, procurando inibir a replicação do vírus nestas no
vas células.

Em 19 7 7, INOUE e TANADA

jâ

uma terapia baseada no tratamento pelo calor

com o vlrus da flacidez infecciosa.

tentado

haviam

lagartas

das

Os autores conseguiram

um controle satisfatório da doença quando as lagartas f oram
postas

a

°

37 c por 1 a

3 dias,

obtendo

casulos

normais.

Este método termo-terapêutico é de grande 1m

portância prática principalmente para as nossas

condições em

que as viroses de uma maneira geral, e em particular o

rus F, são responsáveis pela maior parte das perdas
dução de casulos.

N otou -se t ambém

uma

h ipertrof ia

do

na

vi-

pr�

n Ú c 1eo

das cilulas, sintoma jã observado por IWASHITA (1965).

Nes

ta Dissertação, contudo procurou-se estimar a relação entre

os diimetros dos núcleos doentes e sadios.

Para tanto, fo

ram medidas as suas ireas e a anilise estatistica confirmou
diferença significativa a nivel de 1%

de

probabilidade (Ta

bela 2),observando-se uma relação de 1,447:1 entre seus diâ
metros.

As pesquisas no sentido de se conhecer o lo

cal de replicação do ácido nucléico
precurs<n· marcado radioativamente

sao

dos

virus

utilizando

relativamente recentes.
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Na presente Di ssertação foi investigado o lo
cal de multiplicação do RNA do vírus F através
ção de técnicas auto-radiográficas

da

associa

e microscopia Óptica. Este

conhecimento ê de grande importância

para estudos de

natureza

bioquímica relacionados com o sistema de enzimas envolvid o

no

processo de síntese viral,proporcionando elementos para uma

ma

neira

mais racional de controle desses agentes patogênicos.
Com respeito aos resultados, o

tado foi o de correla�ão entre o número de

princípio ado

grãos

de prata

e a r egião celular _onde ocorreu incorporação de urtdina tri._
tiada nas moliculas dos RNAs das células e�tudadas.
tificação foi feita através· d o mêtod<o direto

das

A qua�

contagens

dos grãos de prata por unidade de irea de regi�es nucleares
e citoplasmiticas das células do epitélio do intestino
dio das lagartas de bicho-da-seda sadias ou doentes,
das

ou

não com AMD

e

me
trata

posteriormente com uridina tritiada.

Os resultados obtidos para
grãos de prata nas regiões nucleares

e

células do epitêlio do intest ino mêdio

as

de nsidades de

citoplasmáticas das
de

lagartas de

bi

cho-da-seda tanto sadias como com o vírus F,tratadas ou nao
com

AMD (Tabela 5) sugerem que os RNAs do

encontram

no núcleo das células o seu provável local

de

biossíntese .

E interessante lembrar que o RNA do virus da
poliedrose citoplasmãtica,uma outra virose que

infecta

intestino do bicho-da-seda, também se multiplica

o

no núcleo

das celulas,mais especificamente no nucléolo,como descreveu

WATANABE (1967b).
Além disso, o vírus F com
roidal, embora afetando inseto,
gra proposta por

é

um

seu

esfe-

vírus que foge a

SMITH e SCHLEGEL (1965):

mação esférica sintetiza

conformação
vírus

de

re

confor

RNA na região citoplasmática.
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De acordo com BARTH e outros (1984),a AMD em

tecidos d e insetos tem seu modo de ação como em
mamíferos, ou seja, inibe a síntese do RNA

células de

dependente

DNA.

A actinomicina D ê um antibiótico

do

pela

que

sua config uração espacial e distribuição de cargas se aJus
ta com os segmentos do DNA que contém

desoxiguanina. Os anéis

de fenoxasona da AMD parecem se dispor paralelamente
anéis planares do mencionado desoxinucleotÍdeo e as
complementares que mantém fixo a AMD no DNA são

mente as pontes de hidrogênio,

aos

forças

principal

Nestas condições, a polime

rase dependente do DNA não pode exercer sua atividade de pr�
duzir icidos nucléicos pela polimerização

(TAMAOKI e MUELLER, 1962; MERITS, 1963),

de

nucleotideos

O princípio seletivo da AMD se deve ao

fato

de que enquanto ela age pelo bloqueio das polimerases da cê

lula hospedeira, não afeta diretamente a replicase do âcido

nucléico viral por não encontrar as mesmas condições de aju�

te molecular como no DNA.

Entretanto jâ foi relatado na literatura que

a AMD pode também funcionar como inibidor na

multiplicação

de certos vírus animais, por exemplo para o vírus da polio
mielite em células HEp 2 (GRADO et alii,

1965), o vírus da
gripe (PONS, 1967), o "rous saraoma virus" (VIGIER e GOLDt,
1964). Os autores admitem como prováveis hipóteses para ex

plicar esse fenômeno:

1) a alteração da permeabilidade

da

membrana celular de diferentes hospedeiros à AMD; 2) a índu
ção de toxicidade à célula pela penetraçao de maiores quan

tidades de AMD, resultando numa diminuição da infectividade

do v Í r us , e 3) d i f e rentes p roce s sos de mu 1 t i p 1 i e ação u t i li zado pelo vírus, dependendo do hospedeiro.

Concentrações altas deste antibiótico também
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podem inibir a replicação do RNA do virion, como no caso es

tudado por HAYASHI e XAWARABATA
notaram que em lagartas de M.

(1970) em que

di��t�ia,

os

autores

concentraçoes

de

5 µg/lagarta inibiam a incorporação de uridina tritiada

células infectadas com poliedrose citoplasmática,

em

enquanto

que concentraç�es de l ou 2 µg/lagarta não inibiam a repli

cação do virion e proporcionavam uma inibição de 90% duran

te 10 horas da sintese de RNAs das lagartas sadias.

da

Por outro lado, u m efeito estimulatório

AMD na multiplicação do RNA do virus foi observado para cer
tas viroses animais (WHITE e CHEYNE, 1965;

HELLER,

1963).

que

Os dados obtidos na Tabela 5 indicaram

houve uma inibição da sintese do RNA normal produzida

actinomicina D (na concentraçao de 10 µg/lagarta usada

experimentos) da ordem de 60%.

Através desses dados

tambim c oncluir que a ação da actinomicina D

f6i

no sentido de inibir a polimerase dependente do �NA

pela
nos

pôde-se

aeleti•a

a replicase do RNA viral.

e

A capacidade inibitória da AMD de 60%

nao

ê

se

melhante à encontrada por KAWASE e FURVSAWA (1971) para ou-

tro vírus.

Estes autores utilizaram a concentração de 10 µg/1�

garta no estudo sobre o efeito da actinomicina D na sintese
do RNA em intestino de lagartas de bicho-da-seda sadias

e

com poliedrose citoplasmática para poder posteriormente de

terminar o local de síntese do RNA viral.

Verificaram

houve uma inibição de aproximadamente 65% no RNA

célula sem afetar a síntese do RNA viral.

que

normal da

Embora o RNA do vírus F seja de fita simples

(KAWASE e outros, 1974), diferindo desta maneira do RNA

poliedrose citoplasmática que ê de fita dupla,

da

a concentra

ção da solução de AMD utilizada nos experimentos �ão afetou
a síntese do RNA viral.

.55,
Os resultados dos testes estat{stices

reali

�ados (Tabela 6) para as áreas nucleares mostraram haver di

ferenças significativas entre as midias das densidades

de

grãos de prata para os tratamentos F + AMD e S + AMD, corro

borando com a hipótese de que a síntese do RNA viral ocorre
no núcleo das células.

Entretanto diferença

significativa

foi encontrada para as midias das densidades das ireas cito

plasmáticas desses mesmos tratamentos, indicando que existe
RNA vir al

no citop lasma das células.

Os testes também revelaram diferenças

e S + H20

ficativas entre as médias dos tratamentos S + AMD
tanto para as regi�es nucleares como para

signi

as citoplasmiti

cas, mostrando que o tratamento com AMD foi realmente efeti

vo.

Entretanto, as midias das densidades de grim

de prata de ambas as regiões, citoplasmáticas e

nucleares,

são menores para o tratamento F + H 2 0 que para S + H20.

Como

para esses tratamentos não houve inibição com o antibi6tie�

seria de se esperar um aumento nas midias para o tratamento
F + H20 porque alem do RNA normal da célula existe

RNA do vírus.

também o

O resultado acima indica que houve uma certa

inibição da síntese do RNA normal pelo vírus F.

semelhantes jâ foram constatados na literatura
tas viroses animais {McCORMICK e PENMAN,

alii, 1963; FENWICK,

1963).

Resultados

para

cer-

1967; ZIMMERMAN et

Quando se comparam as médias

dos

tratamen-

tos F + AMD com F + H 2 0, nota-se que essas medias são signifi_
cativamente diferentes para as areas citoplasmáticas, indi

cando que houve ação da actinomicina D sobre a
RNA celular.

A nao existência de uma diferença

síntese

do

significa

tiva para as medias das regiões nucleares desses mesmos tra

tamentos vem confirmar que a síntese do RNA viral realmente
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ocorre no núcleo das células infectadas.
A análise da Figura 6 mostra que para o tra

tamento F + AMD a densidade média de grãos de prata para

a

região nuclear foi maior que a da região citoplasmática en
quanto que nos demais tratamentos ocorreu o inverso,

sentando as regiões citoplasmáticas valores maiores
regiões nucleares.

Este fato vem provar que

essa

apre

que as
maior

densidade encontrada no núcleo para o tratamento F + AMD se

deve a síntese do RNA do vírus, já que a AMD inibiu a sínte
se do RNA celular.

Embora não haja dados conclusivos a

respei

to, existem algumas indicações de que a AMD possa estar es

timulando a síntese do RNA viral, jã que o valor médio da den

sidade da região nuclear para o tratamento F + AMD foi maior
que o valor encontrado para F + H 2 0.

A diferença significativa encontrada para as

mé d i as de dens id ades dos trat ame nt os F + A MD e S + A MD nos e i

toplasmas das células parece indicar que houve translocação

do RNA viral do núcleo para o citoplasma, durante as 5 horas

de tratamento com uridina tritiada, i semelhança do que foi
encontrado por NOGUEIRA (1978)

e confirmado por LAGE (1980)

para o vírus do anel do pimentão em células de tecidos

liares de fumo.

fo
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7. CONCLtlSÕES
1. A presença de partículas

cerados de ovos,

em

v1rus em

ma

material proveniente da borboleta doeE_

te e a manifestação da doença
ovos

do

em

lagartas provenientes de

de borboletas doentes, contribuíram para

refoiçar

aipÕtese de uma transmissão do vírus F pelos ovos.
2. A correlação entre porcentagem

tas inoculadas sobreviventes
guiu uma função quadrática.

e

de

dias apos inoculação

a

laga�
se-

3. O volume do niicleo das c�lu las epiteliais

do intestino médio das lagartas doentes se mostrou

em

me-

dia 3,0 vezes maior que o das células sadias.

4. O vírus F, e ncontrado no citoplasma

células epiteliais do intestino médio das lagartas

cho-da-seda, apresentou a capacidade de induzir a

de corpos de inclusão.

5. O tratamento das lagartas sadias

tes com actinomicina D revelou que a açao

do

foi seletiva no &entido de inibir a polimerase
do

DNA

e não a replicase

do

RNA vi :;_-al.

de

das
bi-

formação

e

doen

antib i Ô ti e o
dependeu te

• 5 8.
6.

A comparaçao e ntre as médias

des de grãos de prata das regiões nucleares

e

cas das células epiteliais d o intestino médio

das

densida

citoplasrnâti_
das

lagartas

de bicho-da-seda sadias e com vírus F permitiu concluir que
a s Í ntese

do

RN A vi ral

ocorre

no

n Ú c 1 eo

d as c é 1 u 1 as .

7. As auto-radiografias indicaram
te o período de 5 horas de tratamento com
já houve migração do

RNA

viral

marcado

que

uridina
para

duran

tritiada

o citoplasma

das célul as.
8.

Os resultados obtidos

concluir que o vírus
lula,

permitiram

também

F inibe a síntese do RNA normal da ce

• 5 9.

8. SUMMARY
Some aspects of che pathological process

of

the infectious flacherie virus in th�e midgut epithelial
cells of the silkworm (Bombyx. moJU, L., 1758 {Lep. ,Bombycidae))
a s well ,as the site of the viral RNA synthesis were
investigated.

Semithick sections of midgut from diseased
silkworm, when examined at light microscope showed inclusion
bodies in the columnar cells,

Electron microscope observation of these

inclusion bodies showed that t hey were surrounded by a

single membrane and containing many vesicles and vírus
particles.
The nucleus of th� cells infected with the

virus exhibited higher electron dense masses than the
he a 1th y li>n e s • T h e d iamet e r o f t h e nu e 1 e u s o f th e i n f e e t e d
cells w as 1.5 times the healthy cells.

Besides the inclusion bodies, many vesicles,

virus particles and cell structu res in several stages of

denaturation were also observed in the cytoplasm of the
infecte d eells.
T h e vir u s ,

wit h

a d i ameter

of 2 5 . 8

.e

2 nm ,

. 60.
were observed in the cytoplasm either irregularly

distributed or grouped in crystalline arrangement.
Vírus particles were also seen close to the

midgut lumen, probably due to the rupture of the cells in

the late stage of the infection.

The site of the viral RNA synthesis was

investigated using both autoradiograph and light microscope
techniques.

Countings of reduced silver grains due to

incorporation of tritiated uridine in the RNA, when related
to the respective cell structure area, were used to

calculate the silver grain densities (silver grains/µm 2

)

and to identify the site of the viral RNA synthesis.

Actinomycin D, at the used concentration,

selectively blocked the cell RNA synthesis without affecting
the vírus RNA synthesis.

The inhibition found was about 60%.

The data obtained indicated that the viral

RNA synthesis occurs in the nucleus of the midgut epithelial

cells of the silkworm larvae.
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