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1. RESUMO

A possibilidade de utilização das reaçoes soro-

lógicas foi investigada com o objetivo de tornar mais prático 

e específico o diagnóstico de Bacillus thuringiensis em larvas 

de insetos, sejam estes espécies Úteis, vetores de doenças ou 

pragas, suscetíveis àquele microrganismo. 

Um imunessoro foi obtido a partir de coelhos i-

munizados com os antígenos flagelar, somático, capsular e do 

esporo de uma estirpe de B. thuringiensis var. kurstaki (soro 

tipo III) isolada de uma formulação comercial deste insetici-

da biológico e caracterizada previamente. 

No exame citobacterioscõpico de culturas da re

ferida estirpe, foi constatada a presença de formas vegetati -

vas bacilares Gram-positivas, peritrÍquias e capsuladas. Atra 

vés de um artifício utilizado na coloração de Gram, foram evi-

denciados esporos sub-terminais e isolados não corados, além 

de cristais dispersos, com estrutura bi-piramidal, semelhante 
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a da 6 - endotoxina do B. thuringiensis. 

Quanto ao aspecto cultural, a bactéria em ques

tao proliferou em agar simples com o aspecto de colônias rugo

sas, de bordo irregular e tendendo a formar um véu tipo pseud� 

podo. As colônias de B. thuringiensis apresentaram, em agar 

sangue, um evidente halo de hemÕlise ao seu redor. 

A serie bioqufrnica, convencionalmente ernpregafta 

para a identificação de B. thuri�giensis, foi complementada 

com urna prova de hidrólise da uréia, utilizando o meio de Ureia 

Stuart. 

O diagnóstico de B. thuri�giensis através de 

reaçao de aglutinação rápida em lâmina e de reação de imunodi

fusão dupla radial em placa foi realizado em 155 larvas de in

setos pertencentes ã ordem Lepidoptera, constatando-se a ocor

rencia de bactérias morfologicamente pertencentes ao gênero B�

cillus em 3.8% dos casos e a incidência de B. thuringiensis 

em 34.8% dos materiais examinados. 

A eficiência �as reaçoes sorolÕgicas utilizadas 

foi comprovada pela determinação qualitativa da toxicidade das 

estirpes de B. thuringiensis isoladas. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que 

1 - ha possibilidade de empregar reações sorológicas especffi

cas no diagnóstico d�!· t�u�ingiensis em larvas de insetos 

2 - a r e a ç a o s oro 1 ó g i c a d e a g 1 u t inação rã pi d a em 1 â.m i na e a c o n 
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selhável apenas para um diagnóstico rápido de triagem 

thuringiensis; 3 - a reaçao sorolÕgica de imunodifusão 

radial em placa fornece resultados de diagnóstico do�-

,do B •

dupla 

thurin 

giensis, mais rápidos, mais específicos e de menor custo em re 

lação ã identificação bioquímica; 4 - as reaçoes sorológicasp� 

ra diagnóstico do�- thuringiensis devem ser executadas com 

um imunessoro obtido contra um ou mais antígenos de maior esp� 

cificidade que o antígeno flagelar. 



2. INTRODUÇÃO

A eficiência de Bacillus thuringiensis Berliner, 

1915 como um inseticida e seu subsequente sucesso comercial 

têm encorajado os pesquisadores a evidenciar tal bactéria como 

agente patogênico em outras pragas e vetores de doenças do ho

mem e outros animais. 

Conquanto seJam numerosos os seus méritos, mere

ce mençao um aspecto negativo do controle biológico com�- thu 

ringiensis, qual seja, a toxicidade de certas variedades deste 

microrganismo em relação a abelha (Apis mellifera L. (Hymenoptera, Api

dae)) e ao bicho-da-seda (Bombyx mori (L.)(Lepidoptera, Bombycidae)), 

como foi demonstrado, respectivamente, por KRIEG eHERFS (1963)

e BURGERJON e D E  BARJAC (1960). E sta característica, aliada a 

uma deriva acidental da pulverização do bioinseticida, implica 

na possível necessidade futura de se diagnosticar �- thuringien

s1s como patogeno responsável pela morte destas espécies de in 

setas Úteis. 

A identificação de B .  thurin�ieniis e baseada 

\ 
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comumente na investigação de caracteres fisiológicos e bioquÍ-

micos mais ou menos complexos e que fornece resultados demo-:-

rados e inespecíficos, 

Considerando qu� tal bactéria é um membro do 

grupo do Bacillus ��r�us, intimamente relacionado com Bacillus 

anthracis Cohn, 1972, agente causador do carbunculo hemático 

dos bovinos, ovinos, caprinos e eqUinos, em cujo diagnóstico 

tem grande importância um teste sorolÕgico (reação de Ascoli), 

mais específico e prático que os métodos de diagnóstico conven 

cionalmente empregados, constituiu objetivo da presente tese o 

diagnóstico de B. thuringiensis em larvas de insetos atraves 

de dois tipos de reações sorolÓgicas: reação de aglutinação râ 
. 

-

pida em lâmina e reaçao de imunodifusão dupla radial em placa, 



3. REVISÃO DE LITERAT URA

3.1 . Introdução

A bactéria esporulada Racillus .!:E_uringiensis foi 

isolada e descrita por BERLI NER (1915), a partir de larvas doen 

tes de Anagasta kuehniella (Zeller) (Lepidoptera, Pyralidae) 

n a p r o v Í n c i a a 1 em ã d e T h u r i n g i a , d e o n d e s e o r i g i no u o seu nome • 

A estirpe original foi perdida, mas doze anos mais 

tarde, MATTES (1927) reisolou o mesmo organismo e descreveu a 

doença por ele causada em A. kuehniella. 

Posteriormente, ao levantar a questao da patoge

n i c i d a d e d as b a c t e r i as e s p o r u 1 a d a s p ar a i n s e t o s , STE INHAUS ( 19 51) 

constatou que a cepa de MATTES ai nda conservava sua virulência. 

Referida como Bacillus thuringiensis var. thurin 

giensis Berliner, de acordo com HEIMPEL (1967a), essa mesma es 

tirpe foi a base das primeiras preparaçoes comerciais produzi

das nos Estado Unidos e em diversas regiões da Europa, segundo 
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BRIGGS (1963). 

3. 2. 'T'axonomi a

Antes de 1946, a diferenciação das espécies do 

genero Bacillus e a identificação de muitos dos seus membros 

era extremamente difícil. Esta situação mµdou com a publica-

çao da chave determinativa de SMITH� alii (1946), subsequen

temente ampliada em 1952, onde os autores consideram B. thuri� 

giensis como uma variedade de B. cereus, devido à sua semelhan 

ça com a espécie parental. 

TOUMANOFF (1952) propôs uma designação semelha� 

te: a de Bacillus cereus var. sotto e a de Bacillus cerw.s var. 

thuringiensis a duas cepas de patÕgenos de insetos, semelhan-

tes sob o ponto de vista bioquímico. 

DELAPORTE e BEGUIN (1955) examinaram diversas 

estirpes de bactérias cristalÍferas, concluindo que B. sotto, 

B. cereus var. alesti, !· thuringiensis e a cepa "Anduze" eram

variedades de B. thuringiensis Berliner. ArgUindo que hã di-

ferenças entre!· cereus e os outros patÕgenos de insetos, a 

mais importante sendo a produção de cristais, eles propus�ram 

a rnanutençao de B. thuringiensis como a espécie "parental" dos 

patÕgenos de insetos semelhantes ao B. cereus, apesar de sotto 

ser um nome mais antigo que thuringiensis. 

HEIMPEL e ANGUS ( 1 9 5 8a) , comparando as 4' caracteris 



-
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ticas de sete espec1.es cristarfferas de Bacillus, constataram 

que a presença do cristal era um caráter estável que permitia 

a diferenciação entre um patÕgeno de inseto e as estirpes não 

patogênicas mas semelhantes de B. cereus. ConseqUentement� 

designaram Bacillus thuringiensis Berliner como a espécie ti-

po e apresentaram uma chave de identificação para as espe -

cies pertencentes ao "grupo do�- cereus", onde sotto, alesti 

e thuringiensis 

- . 

pec1.e.

foram propostas como variedades da mesma es-

Esta opinião foi contestada por TOUMANOFF e LE 

COROLLER (1959), os quais insistiram em que as bactérias cris 

talfferas eram variedades de Bacillus cereus Frankland and 

Frankland, e publicaram um esquema alternativo para a taxono

mia do "grupo do B. cereus", dividindo-o em dois grupos, o dos 

"acristalÍferos" e o dos "cristalfferos". 

DE BARJAC e BONNEFOI (1962), bem como BONNEFOI 

e DE BARJAC (1963), propuseram, pela primeira vez, uma base 

bioqufmica-sorolÕgica para a classificação de estirpes de B. 

thuringiensis, apos estuda-las através de seus caracteres cul 

turais e bioqufmicos e da reação de aglutinação flagelar. Os 

grupos sorolÕgicos coincidiram exatamente com os grupos bio-

químicos, permitindo-lhes identificar nove sorotipos diferen 

tes. 

Para LYSENKO (1963), a formação de cristais nao 
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pode ser considerada um caráter distintivo básico ou um cara -

ter importante ou constante. Ao comparar o grupo inteiro do 

B. cereus através de vários métodos, exceto por sua patogeni-

cidade, por exemplo, ao bicho-da-seda (Bombyx mori) e pela pr� 

sença ou ausência de um cristal, LYSENKO encontrou uma gran-

de semelhança (95 a 100%) entretanto, B. thuringiensis mata o 

bicho-da-seda e outros lepidÓpteros; e B. cereus nao. Comp� 

rados pela patogenicidade e presença de um cristal, B. cereus 

e B. thuringiensis são polos opostos. 

NORRIS e BURGES (1963) e NORRIS (1964) sub me-

teram 46 estirpes de bactérias cristalíferas ã análise eletro

forética das diversas formas moleculares de esterase presentes 

em extratos de células vegetativas. Os 9 padrões observados 

correspondem rigorosamente aos grupos sorológicos obtidos por 

meio de análise do antígeno H, com pequenas exceçoes. Poste-

riormente, NORRIS e BURGES (1965) publicaram um trabalho so-

bre a identificação de B. thuringiensis, onde eles sugerem o 

emprego da análise das esterases como base para estudos taxono 

micos posteriores. 

KRYWIENCZYK e ANGUS (1967) compararam, atra -

ves de métodos sorológicos, a proteína tóxica das inclusões p� 

rasporais produzidas 

sis e sugeriram que 

por diversas variedades de B.thuringien-

.. . sao passiveis discriminações mais sutis. 

HEIMPEL (1967b)incorporou a maior parte dos con-

ceitos elaborados até a epoca na atualização de uma chave de 
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identificação das bactérias cristalÍferas, originalmente pu-

blicada em 1958. A alteração mais séria foi a eliminação de 

B. entomocidus como espécie. As variedades envolvidas passa-

ram a ser designadas como�- thuringiensis var. entomocidus e 

B. thuringiensis var. subtoxicus.

A toxicidade, incluindo tanto a toxina cristali 

na como a 8-exotoxina, foi proposta como um critério de elas-

sificação por H EIMPEL (1967a), mas esta Última propriedade 

foi questionada por causa da resposta variável mostrada nas 

interações hospedeiro-patÕgeno e por causa da dificuldade nos 

testes de padronização. 

WOLF e BARKER (1968) publicaram um trabalho on-

de sao discutidas as dificuldades da identificação das espe-

cies do gênero Bacillus e onde incluíram uma tabela que dis-

tingue claramente os vários tipos de B. thuringiensis reconhe 

cidos até então. 

DE BARJAC e BONNEFOI (1968) estabeleceram as 

variedades tipos, cuja utilidade na classificação ·de novos

isolamentos jã havia sido demonstrada por BUCHER et alii (1966). 

K RIEG � alii (1968) isolaram na Alemanha,a pa� 

tir de larvas de Galleria mellonella (Lepidoptera,Pyralidae), 

o sorotipo H-10 representado por B. thuringiensis var. darms-

tadiensis. Tal organismo produz tanto um cristal parasporal 

como uma exotoxina termoestãvel solúvel, ambos com poder inseticida. 
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KRIEG (1969) isolou a estirpe B30-2 de B. thu-

ringiensis var. toumanoffii , cujo esporângio contém, alem do 

esporo, um cristal parasporal com forma de diamante. A célula 

vegetativa produz exotoxina e a estirpe representa um novo so-

rotipo: H-11. 

DE BARJAC e THOMPSON (1970) isolaram de Galleria 

mellonella o sorotipo H-12, representado por!· thuringiensis 

var. thompsoni, que produz acetilmetilcarbinol e lecitinase 

mas nenhuma exotoxina termoestãvel. Ele comumente produz um 

esporo e um cristal parasporal tóxico em 24 a 48 horas a 309C. 

DE BARJAC e LEMILLE (1970) fizeram um estudo de 

cinco estirpes pertencentes ao sorotipo 3 de B. thuringiensis, 

demonstrando a presença de subfatores antigênicos flagelares • 

Assim sendo, o antígeno H3 

seguinte fórmula antigênica: 

foi subdividido, passando a ter a

H3: 3a para!· thuringiensis vaL

aiesti e H
3

: 3a3b para B. thuringiensis var. kurstaki.

Na monografia de GORDON et alii (1973), a locali 

-

zaçao de B. thuringiensis dentro do gênero Bacillus 
-

e basea-

da em características morfológicas e fisiológicas comumente u-

sadas para o genero. Os autores não consideram a patogenicid� 

de e a toxina cristalina como bases para a especi�ção porque a 

inclusão cristalina nã o esta invariavelmente presente nas es-

tirpes de B. thuringiensis de todas as coleções. 

eia, estes autores consideram B. thuringiensis 

Em conseqilê_!: 

uma variedade 



1.2: 

de B. cereus, em companhia de B. anthracis � B. mycoides. As 

s em e 1 h a n ç as e n t r e � • c e r e u s e B . t h u r i n g i e n s i s i n c 1 u em um "e xo � 

porium" característico, um antígeno de esporo comum, e susceti_ 

bilidade cruzada a alguns bacteriÓfagos, mas hâ algumas dife

renças bioquímicas - capacidade de utilização de citrato, pr� 

sença de lecitinase e produção de acetilmetilcarbinol - embo

ra elas sejam variáveis em um ou outro organismo e sua utilida 

de para a designação das espécies possa logicamente ser questionada. 

Em contraste, BUCHANAN e GIBBONS (1974), na oi 

tava edição de Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 

reconhecem a individualidade de B. thuringiensis como uma es-

pêcie separada de B. cereus. Sua posição é baseada primaria-

mente na presença do corpo parasporal (toxina cristalina) e 

na patogenicidade para certos insetos. Na natureza, estas ca 

racterísticas estão intimamente relacionadas porque a patoge-

nicidade está comumente associada ã invasão ocasionada pela 

ação do cristal ao alterar a integridade da parede intestinal do 

inseto. 

A subespécie correspondente ao sorotipo 13 

B. thuringiensis var. pakistani, foi isolada por DE BARJAC et

alii (1977). Posteriormente, uma variedade muito tóxica para 

mosquitos, �- thuringiensis var. israelensis, sorotipo 

foi isolada por DE BARJAC (1978). 

14 , 

KRYWIENCZY K et alii (1978) identificaram, com 

base na sorologia do cristal, dois grupos distintos dentro de 

B. thuringiensis var. kurstaki (sorotipo 3ab), cuja toxicidade 
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também difere. O sorotipo 3ab foi separado em dois subgrupos 

designados K-1 e K-73. 

Desta maneira, 
-

. a espec1.e B. thuringiensis 

diferenciada, atualmente, nos sorotipos expressos a seguir: 

Sorotipo 

1 

2 

3a 

3 

4ab 
4 

4ac 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Variedade 

thuringiensis; amusca oxicus 

finitimus 

alesti 

kurstaki 

sotto; dendrolimus 

kenyae 

galleriae 

entomocidus; subtoxicus 

aizawai; pacificus 

anagastae 

tolworthi 

darmstadiensis 

toumanoffii 

thompsoni 

pakistani 

israelensis 

3.3. Propriedades morfológicas e bioquímicas 

está 

- .

GORDON et alii (1973) descreverai:n a espec1.e 
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B. thuringiensis, baseados no exame de 15 estirpes de sua cole

çao, cujas propriedades estão sumarizadas a seguir: 

Propriedade 

Bacilos: 

Largura, µ 

Comprimento, ll 

Reação de Gram •••.• 

Gl6bulos não corados no protoplasma 

Esporos: 

Elipsoidal 

Circular 

Central ou paracentral 

Distendendo o esporângio .. 

Corpos parasporais cristalinos 

Motilidade 

Catalase 

Pro1iferaçio anaer6bica 

Reação V-P

pH em caldo V-P

Temperatura de proliferação, 9C: 

B. thuringiensis

1.0 

3 

4. 3

+ 

+ 

+ 

+ 

a 

a 

+ 

+ 

+ 

1. 2

5 

5.6 

Máxima 

Mínima 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
40 - 45 

10 - 15 

Reaçio gema de ovo +



Propriedade 

Proliferação em: 

Lisozima (0.001 po r cen to) 

NaCl (7%)

Meio , pH 5.7 

Ãcido de: 

Glicose 

Arabinose 

Xilose 

Manitol 

Hidrólise de amido 

Uso de cit rato 

Redução de N0
3 a N02

Desaminação da fenilalanina 

1 semana 

Decomposição de: 

Caseí na 

Tirosina 

B. thuringiensis

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Porcentagem de estirpes que apresentaram a característica: 

+, 85-100; a, 50-84; - 0-14. 

3.4. Fisiologia 

3.4 .1. Exigências nut ricionais 

15 

B. thuringiensis i um patôgeno nao obrigatôri�



16 

Ele pode ocorrer na natureza independentemente do hospedeiro 

(a maior parte dos isolamentos ocorreu, entretanto, a : partir 

de insetos doentes) 

cial. 

e é facilmente cultivado em meio artifi -

As exigências nutricionais de B. thuringiensis 

foram estudadas por NICKERSON e BULLA (1974) numa tentativa 

de delinear os mecanismos reguladores da esporulação e forma-

ção do cristal parasporal. Os autores desenvolveram um meio 

sintético definido que promove a proliferação abundante e esp� 

rulação de uma grande variedade de estirpes de B. thuringien-

sis. Quando cultivados nesse meio básico, todos os 12 

tipos identificados exibem uma exigência auxotrófica de 

glutâmico, ácido aspártico e ácido cítrico. 

soro-

ácido 

Outros meios foram formulados por SINGER� alii 

(1966) e por CONNER e HANSEN (1967), porém permitem apenas 

uma proliferação mínima e escassa esporulação de algumas estir 

pes. 

O argumento de que B. thuringiensis desenvolve 

em meios com traços de sais e de glicose (SINGER !:...!. alii, 1966; 

ROGOFF e YOUSTEN, 1969) é considerado errôneo porque os sais 

utilizados nestes meios sao sais 
� . organicos que poderiam 

responsãveis pela proliferação observada. 

Nem o succinato nem o fumarato podem 

ser

substi-

tuir o glutamato, aspartato e citrato, mas, segundo NICKERSON 
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e t a 1 i i (1 9 7 4 a) , a exigencia destes compostos não é resultante 

de falhas no catabolismo da glicose ou no ciclo do âcido tri-

carboxílico, nem uma manifestação de uma exigencia vitamínica 

nao satisfeita. A necessidade destes ácidos organicos pode 

ser suprida se o meio básico for suplementado com cistina, tio 

sulfato ou acido etilenodiaminotetracético (EDTA). A função 

fisiológica destes diversos compostos não esta clara, mas o ci 

trato e o EDTA são reguladores positivos da síntese de ácidos 

graxos (MARTIN e VAGELOS, 1962; WAITE e WAKIL, 1962; WAKIL et 

alii, 1966; REEVES � alii, 196 7) 

tese da membrana (TOENNIES, 1965). 

e a cistina controla a sín-

Talvez B. thuringiensis 

exija um estimulador da síntese de ácidos graxos para crescer, 

esporular e formar cristais parasporais. 

3.4.2. Propriedades metabólicas 

�r thuringiensis utiliza carboidrat�s para a 

produção de energia durante o crescimento vegetativo. 

se é catabolizada completamente até gas carbônico. 

A glic� 

As vias metabólicas primárias no B. thuringien

sis sao semelhantes as de outros bacilos onde o EMP ( Embden-

Meyerhof-Parnas ) e o mecanismo primário de assimilação da 

glicose, enquanto que a via PP (pentase-fosfato), fornecendo 

fosfato de nicotinamida adenina dinucleotÍdeo reduzido, auxi -

lia mais a formação de intermediários b i o s i n t é t i c o s d o que f u n 

ciona como uma via respiratória importante. 
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Segundo YOUSTEN e ROGOFF (1969), a atividade do 

ciclo do acido tricarboxílico, comumente associada ã capacida

de de esporulação, é característica das células de B. thurin -

giensis em fase de transição para a esporulação. Embora o a-

cetato de flúor, um inibidor da hidratase aconitato, iniba efe 

tivamente a oxidação de acetato, e formação do esporo e cris-

tal parasporal, não ha certeza se esta inibição da atividade do 

ciclo tricarboxílico impede absolutamente a esporulação. 

YOUSTEN e HANSON (1972) demonstraram que o Cl. -

elo do acido tricarboxílico nao constitui uma necessidade abso 

luta para a esporulação, ao obter mutantes esporu�ados de B.

subtilis com falhas no ciclo. 

Posteriormente, NICKERSON et alii (1974b) indu 

z1.ram esporulação em células de�- thuringiensis com deficiên 

cias no ciclo do acido tricarboxílico. Os esporos foram prod� 

zidos num meio com uma concen�ração extremamente baixa de glu-

tamato e eram: (a) refrateis, (b) resistentes ao octanol, (e) 

resistentes a 629C por 1 hora, (d) não corados por corantes es 

pecíficos de gordura e grânulos metacromaticos, (e) 

ao tratamento pelo calor (809C por 30 min.), (f) de conteúdo 

reduzido de acido dipicolÍnico, e (g) de densidade diminuída. 

3.4.3. Toxinas produzidas 

Um conhecimento preciso dos recursos utilizados 

por um patÕgeno para invadir e dominar o hospedeiro e um pre-
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requisito para a produção efetiva, armazenamento e uso de um 

f�tógeno no controle microbiano. Este fato tem conduzido a 

intensas pesquisas sobre o modo de açao de B. thuringiensis (1!_. 

t.) e suas variedades. 

Até o momento, quatro entidades tóxicas separa -

das foram isoladas ou detectadas em culturas de bactériascris 

talÍferas. HEIMPEL (1967a) propos o seguinte esquema de no-

menclatura para tais toxinas: 

B. t.

B. t.

B. t.

B. t.

a - exotoxina 

B - exotoxina 

y - exotoxina 

ó - endotoxina 

Lecitinase C; fosfolipase C. 

Toxina termoestável ativa per �; 

a exotoxina; toxina da mosca; toxi 

na termoestável da mosca; a toxina 

termoestavel; a exotoxina termoes

tâvel. 

A(s) enzima(s) nao identificada(s) 

responsavel(is) pelo clareamento do 

agar gema de ovo. 

O cristal; o cristal proteínico; o 

corpo parasporal cristalino. 

3.4.3.1. B.t. a - exotoxina 

Conhecida também como fosfolipase C ou lecitina

se C, foi detectada por TOUMANOFF (1953) ao estudar a sua pr� 

dução por vários membros do gênero Bacillus. Ele confirmou 
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a afirmativa original de COLMER (1948) de que apenas as bac-

térias do "grupo do _!3-. cereus" produzem fosfolipase C e con-

cluiu que a produção de lecitinase deveria desempenhar uma fun 

ção no efeito tóxico destes bacilos do grupo cereus sobre os 

insetos. 

Posteriormente, TOUMANOFF (1954) observou que 

os filtrados das culturas em caldo de B. thuringiensis var. 

alesti eram praticamente inócuos por injeçao em larva de Gal-

leria mellonella e eram inofensivos quando administrados 

per os. Entretanto, ao precipitar as proteínas dos filtra

dos através do método de CRU (1949) com sulfato d'e amônia (co.!: 

centrando, assim, a fosfolipase C), ele constatou que o preci 

pitada era tóxico tanto por inJeçao como per�- o autor 

concluiu que a fosfolipase C contribui parcialmente para a 

ação tÕxica de B. thuringiensis var. alesti. 

Na mesma epoca, HEIMPEL (1955a,b) demonstrou 

que as estirpes de �- cereus, que produziam quantidades rela

tivamente grandes de fosfolipase C, eram mais virulentas para 

Pristiphora erichsonii (Hymenoptera, renthredinidae) do que 

as estirpes que produziam quantidades menores. Estes experi-

mentas foram confirmados por KUSHNER e HEIMPEL (1957). Outras 

espécies do gênero Bacillus, que nao produziam esta lecitina

se, nao se mostraram virulentas para este inseto. 

HEIMPEL (1955b) demonstrou que B. thuringiensis 

produzia fosfolipase em quantidades relàtivas aproximadamente 

iguais âs das estirpes patogênicas de B. cereus, e posterior-
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mente afirmou que todas as bactérias cristalÍferas 
-

(com exceçao 

das variedades entomocidus e subtoxicus de B. thuringiensis) pr� 

<luziam fosfolipase C em quantidades relativamente altas. Ele 

demonstrou que Pristiphora erichsonii tem um pH relativamente 

baixo no intestino médio (pH 7.0a 8.4), que nao apenas permite 

um bom desenvolvimento de B. cereus mas está bem dentro dos 

limites de pH (6.8 a 7.4) para atividade da fosfolipase. O au-

tor salientou que a maioria dos lepidópteros e imune ao ·. B. ··•:ce-

reus por causa do alto pH do intestino médio que restringe a

p r o 1 i f e r a ç ão , mas t a m b é m e n f a t i z o u q u e o 11s t r e s s11 s o b a f o r ma d e 

inaniçao abaixa o pH, permitindo boa proliferação de B. cereus 

ou de bacilos vegetativos cri�talÍferos e produção subsequente 

de fosfolipase C. Um trabalho de BONNEFOI e B�GUIN (1959) con 

firmou estes resultados. 

3.4.3.2. B.t. B - exotoxina 

MC CONNELL e RICHARDS (1959) demonstraram a pro-

dução desta substância tóxica em cu 1 tu r as i n vi t r o e i n vivo d e 

B. thuringiensis var. thuringiensis A substância detectãvel 

apos 24 horas de incubação, hidrosolúvel e dializãvel, mas 

não é tóxica para os insetos testados per os. Para matar, o

material deve ser injetado e exige 4 dias ou mais para causar a 

morte. Os autores demonstraram que uma estirpe de B. cereus 

considerada nao patogênica para insetos produzia um material tô 

xico semelhante mas aparentemente em concentraçao menor. Eles 

concluíram que a toxina termoestâvel deve desempenhar apenas um 
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papel secundário na doença dos insetos ja que ê produzida tam-

bêm por um "não patógeno". Entretanto, algumas estirpes de 

B. cereus são patogênicas para diversos insetos.

A B.t. 13 - exotoxina tem um espectro de ação mais 

amplo do que a B.t. ô - endotoxina, já que ê eficaz contra lar 

vas de insetos pertencentes às ordens Lepidoptera, 

Hymenoptera, Coleoptera e Orth optera. 

Diptera 

De acordo com BURGERJON (1965), a B - exotoxina 

afeta os insetos apenas na ecdise ou durante a metamorfose e 

pode causar a morte durante a ecdise, impedir a pupaç ao ou cau 

sar envenenamento crônico nos adultos. A dose de B.t. 13 - e-

xotoxina necessária para matar os insetos ê extraordinariamen-

te b aixa, mesmo quando o material está apenas semipuruficado 

(DE BARJAC e DEDONDER, 1965), o que sugere que a toxina 

agir a nível molecular. 

pode 

DE BARJAC e DEDONDER (1965) isolaram a B.t. 13 -

exotoxina atraves de adsorção em carvão e cromatografia de p� 

pel. Os autores descreveram o comportamento da exotoxina em 

diversos sistemas de solventes e em eletroforese de papel. A 

clivagem hidrolítica dessa espécie de exotoxina indicou uma 

proporção de 1:1:1 de adenina, ribose e fosforo, Num trabalho 

posterior, DE BARJAC e DEDONDER (1968) relataram o espectro 

ultravioleta, o peso molecular aproximado (700-800) e a prese� 

ça de dois sistemas eis diol na molécula de exotoxina. Segun-

do BOND et alii (1969), a B - exotoxina contêm um derivado 



de adenosina ligado através da glicose a pos1çao S' do 

fosfoalárico. 
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ácido 

Usando Escherichia coli, SEBESTA e HORSKA (1968) 

observaram que a 8 - exotoxina inibia a polimerase do ácido .ri 

bonucleico (RNA) dependente do ácido desoxiribonucleico (DNA). 

Alem disso, a inibição competia com o trifosfato de adenosina 

(ATP) jã que os autores obtiveram reversão da inibição pela 

adição de ATP mas não pela adição de outros trifosfatos de 

ribonucleotÍdeos. Assim, a inibição depende da relação molé-

cular entre ATP e a 8 - exotoxina. 

se prefere a 8 - exotoxina ao ATP. 

Aparentemente, a polimer� 

Eles observaram tambem que 

a inibição ocorre indiferentemente à adição da 8 - exotoxina, 

antes ou após o início da polimerização. A injeçãode 8 - exo 

toxina em larvas de Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrioni-

dae) resultou na inibição da síntese de RNA. Suas conclu-

soes foram de que a 8 - exotoxina inibe a polimerização. Des 

te modo, em geral, a 8 - exotoxina inibe as enzimas envolvi -

das com substratos nucleotídicos, tais como RNA nucleotida -

ses e polimerases dependentes do DNA envolvidas com ATP. As 

sim, a 8 - exotoxina é um metabólico tóxico. 

A inibição competitiva da RNA polimerase em E. 

coli e em células de mamíferos pela B.t. 8 - exotoxina foi 

confirmada em trabalhos posteriores de SEBESTA e HORSKA (1970) 

e de BEEBEE et alii (1972) . 

3 • 4 • 3 • 3 • B. t. y - exotoxina 

As variedades entomocidus e subtoxicus de B. thu 

/ 
' 
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ringiensis nao produzem fosfolipase; entretanto, elas tem uma 

açao nao esclarecida sobre os fosfolípides, resultando numa hi 

drolise em placas de âgar gema de ovo e num clareamento 1me -

diato resultante ao redor das colônias destas bactérias. 

A B.t. y - exotoxina é uma enzima nao identifi-

cada, para a qual não foi obtida nenhuma prova de toxicidade e 

cuja natureza precisa não foi ainda determinada. 

3. 4. 3. 4. 1-�· ô - endotoxina

3.4.3.4.1. Introdução 

A capacidade de produzir um ou mais cristais de 

proteína por célula é o principal caráter que separa os mem -

bros do grupo do Bacillus thuringiensis do intimamente seme-

lhante, mas não entomopatogênico, Bacillus cereus. 

ANGUS (1954) descreveu um princípio tóxico pre-

sente apenas em culturas esporuladas de�- thuringiensis var. 

sotto e que causava a paralisia do intestino, seguida de par� 

lisia geral, em larvas de bicho-da-seda, 60 a 80 minutos apôs a ingestão, 

Estudos subseqUentes mostraram que, na maioria dos lepidopte -

ros suscetíveis, ocorre paralisia do intestino. Ele demons-

trou que o princípio era alcalino -solúvel e, apos HANNAY (1953)

ter descoberto o cristal em cada célula esporulada, ANGUS tam

bém demonstrou que o cristal era a entidade alcalino-solúvel que 

continha a toxina. Estudos posteriores provaram que muitas es 
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- . pecies da ordem Lepidoptera sao suscetíveis a esta toxina al 

calino-solÚvel. Semelhantemente, FITZ JAMEg et �lii (1958) 

e HEIMPEL e ANGUS (1958b) demonstraram que os cristais de ou-

tras variedades contem B.t. ô - endotoxina. 

ANGUS (1954) demonstrou que o cristal isolado 

afetava o bicho-da-seda e que nem o cristal nem a solução ale� 

lina do cristal afetavam o inseto quando injetados na hemocoele. 

Entretanto, muitos insetos são mortos pela injeçao de esporos 

lavados de B. thuringiensis na hemocoele. 

3.4.3.4.2. Biosíntese do cristal pro -

teico 

Segundo HEIMPEL e ANGUS (1960), o tratamento ri

goroso da bactéria pode causar a perda de habilidade para for

mar um corpo parasporal, fazendo-os sugerir que a produção de 

cristal poderia estar sob controle genético. Subculturas de 

B .  thuringiensis var. sotto, em posse dos autores hâ 45 anos , 

produziam cristais invariavelmente após incubação em agar si� 

ples a 339C. 

profíticas 

Tal cultivo, assim prolongado, em condições sa-

sem contacto com um inseto, deveria ter um efeito 

degenerativo sobre a habilidade em formar cristais, se esta ha 

bilidade tivesse valor seletivo no inseto. Como o cristal 

uma proteína desprovida de conteúdo fosfórico (ANGUS, 1956a) 

os autores consideraram improvável que o cristal fosse um esp� 

ro abortado. De acordo com uma interessante teoria, o cristal 

seria uma subtância indesejável produzida como um produto meta 
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bÕlico da esporulação e que seria removido por cristalização 

Isto poderia explicar a inércia química relativamente grande do 

cristal. 

YOUNG e FITZ-JAMES (1959a) demonstraram que,num 

bacilo, o alongamento dos dois corpúsculos de cromatina, for-

mando uma estrutura filamentosa ao longo do eixo, ê uma evidên 

eia citológica segura da passagem da forma vegetativa para ce-

lula em esporulação. Neste ponto, cessam o crescimento e a 

síntese de ácido nucleico. Antes deste estágio ser atingido, 

a adição de 8 - azaguanina inibe a esporulação e, em conseqUê� 

eia, a formação de cristal. A adição do análogo apos este es 

tágio não inibe a formação do cristal. 

O primeiro estudo detalhado das alterações que 

ocorrem durante a formação do esporo e do cristal foi feito por 

YOUNG e FITZ-JAMES (1959b). O material cromatínico se forma 

num filaménto axial que fica parcialmente envolvido no pre-e� 

poro por uma invaginaçao da membrana citoplasmática. O envol-

vimento do pré-esporo pela membrana invaginada ocorre de modo 

usual e é seguido pela formação da cortex e da parede do espo-

ró. O primeiro sinal de formação do cristal, o aparecimento 

de um pequeno grânulo refrátil, é visto num estágio inicial da 

formação do esporo e o primeiro sinal de material do cristal 

-

aparece logo apos a membrana citoplasmática ter completado o 

envolvimento do pré-esporo. 

MONRO (1961) dem-0nstrou que toda a proteína do 
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cristal é manufaturada a partir de aminoácidos resultantes da 

hidrólise da proteína intracelular durante um movimento protei 

co relativamente maciço que ocorre na célula, neste estágio de 

desenvolvimento. Ele concluiu que estas inclusões tóxicas nao 

sao formadas por simples cristalização da proteína que 

nas células vegetativas antes da esporulação. 

existe 

Na maioria das variedades de B. thuringiensis, a 

formação do esporo e do cristal é seguida pela lise dos vestí

gios da parede do esporângio, liberando o esporo e o cristal s� 

paradamente dentro do meio de cultura (NORRIS e WATSON, 1960) 

Diversos estudos têm confirmado que o cristal está fora do de�: 

licado·'exosporium" que envolve o próprio esporo. Com um org!: 

nismo, entretanto, B. thuringiensis var. finitimus ( sorotipo 

II), a situação é diferente; o esporo e o cristal nao se sepa

ram um do outro e sao liberados a partir do esporângio desint� 

grado como uma entidade Única. Nesta bactéria, o cristal se 

forma dentro do "exosporium"e esta membrana permanece intacta a 

pos a liberação do complexo esporo/cristal. 

YOUNG e FITZ-JAMES (1959b), como resultado de 

seus estudos com B. thuringiensis var. alesti, demonstraram 

que o cristal é sintetizado a partir de compostos de baixo pe

so molecular numa proteína que passa por um processo de "matu

ração", o qual é acompanhado por alterações na solubilidade de 

vidas a formação de pontes S-S. A inércia incomum dos cris-

tais tem sido atribuída a estas pontes S-S. 
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Ao 1nves disso, FAUST e ESTES (1966) propuseram 

que os cristais parasporais tem uma subestrutura de silício e 

que sua inércia e propriedades incomuns de solubilidade podem 

ser devidas mais a pontes Si-proteína do que a pontes S-S. U

sando uma nova modificação do método colorimétrico para detec-

tar silício (ESTES e FAUST, 1965), eles demonstraram que os 

cristam de B. thuringiensis var. anagastae e var. pacificus e 

de B. finitimus var. finitimus continham 0.35, 0.30 e 0.43 % 

de silício, respectivamente, em relação ao peso seco de prepa-

Os autores argUíram que, enquanto a çoes de cristais puros. 

hipótese de pontes S-S poderia ser urua explicação razoâvel p� 

ra a inércia química da lã (9-12% de cistina), parece improvâ

vel que o conteúdo de 1.1% de cistina pudesse contribuir com o 

numero de pontes S-S necessârias para formar um material cris 

talino qui�icamente inerte como o corpo parasporal. Eles taro 

bem observaram que os cristais contêm menos cistina do que as 

proteínas solúveis tais como as albuminas (0.5% de cistina) 

corroborando também a idéia de que as pontes S-S nao sao as 

ligações estruturais principais envolvidas neste caso. 

O mecanismo de transporte de silício nas bacté -

foi descrito por HEINEN (1965). Segundo ele, o silício 

presente no interior da célula na fase de esporulação, absorve 

ria a proteína tóxica assim que ela fosse formada, o que pode 

indicar que a proteína é isolada da solução para proteger a ce 

lula. Tentativas para testar esta hipótese, cultivando 
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B. thuringiensis em meios isentos de silício, fracassaram por

que a bactéria não foi induzida a esporular na ausência de si

lício e nem a proteína tóxica foi formada. 

Diversos pesquisadores estudaram a formação do 

cristal, sugerindo que o cristal proteico se desenvolve em as

sociaçao com o "exosporium" do pré-esporo em desenvolvimento 

GERHARDT e RIBI (1964) demonstraram que o "exosporium" tem uma 

estrutura complexa com um grau de regularidade cristalina na 

membrana basal, DELAFIELD et alii (1968) e SOMERVILLE et 

alii (1968) provaram que a proteína do cristal é muito seme -

lhante em natureza química e também compartilha 

antigênicos com a proteína da capa do esporo. 

determinantes 

ARONSON (1965) observou que uma fração substan-

cial do RNA nas células em esporulação está ligada ã membrana 

e sugeriu que este RNA pode ser um mensageiro estável para a 

síntese da capa do esporo. Estas várias observações podem si� 

.f. " . "d h 
. 

1 
� ni icar que o exosporium esempen a um importante pape na si� 

tese da capa do esporo e que os cristais de B. thuringiensis 

surgem em conseqUência de um desarranjo no processo normal que 

regula a síntese dos componentes do esporo. 

3.4.3.4.3. Estrutura do ciistal 

O cristal tóxico de B. thuringiensis e comumen-

te um octaedro com uma forma tetragonal; entretanto, STEINHAUS 

e JERREL (1954) e TOUMANOFF e LE COROLLER (1959) constataram ou-
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tras formas de cristais, variando de triangular a cubóide. 

As investigações de YOUNG e FITZ-JAMES (1959b) e 

MONRO (1961) confirmaram que as inclusões cristalinas apare-

cem durante uma fase definida do processo de esporulação e não 

têm apenas uma forma regular, mas também uma estrutura super-

ficial finamente estriada. Nos estigios iniciais de formaçã� 

elas mostram rudimentos da forma e da estrutura superficial fi 

na1.s. 

O trabalho de LABAW (1964) com B. thuringiensis 

var. thuringiensis Berliner revelou a estrutura dos cristais 

proteicos como sendo uma célula unitária cúbica face-centrada 

( f c c) tetramolecular com 123 A9 de aresta. As moléculas de 

proteína parecem ser esféricas, com um diâmetro de 87 A9. De 

acordo com o autor, a forma bi-piramidal destes cristais re-

sulta do fato deles estarem ligados por oito faces semelhan -

tes, nas quais as fileiras de moléculas estao separadas por 

três diâmetros. LABAW também descobriu que os fragmentos de 

membrana eram constituídos por arranJos hexagonais de esferas 

ou elipsóides, cuja separação média centro-a-centro era 68A9 

eram comuns nas preparaçoes examinadas e eram considerados co

mo sendo um componente das paredes celulares. 

GRIGOROVA et alii (1967) descreveram dois ti-

pos de cristais (bipiramidal e biprismático) e, baseados nas 

medidas de vários cristais, sugeriram que as moléculas que 

constituem ambos os tipos t�m a forma de um elipsóide rotativo . 
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3.4.3.4.4. Sorologia da proteína do 

cristal 

DE BARJAC e LECADET (1961) sugeriram que, quan-

do a proteína do cristal alcali-dissolvida era usada para imu

nizar coelhos, o antissoro reagia com a proteína solúvel, dan 

do um número grande de linhas de precipitação. 

PENDEETON e MORRISON (1966) encontraram, por e� 

tirpe, apenas uma linha principal de precipitação do cristal 

dissolvido frente ao antissoro homólogo. Eles concluíram que 

os grupos de�- thuringiensis distinguíveis através dos anti-

genos flagelares e esterases das células vegetativas, poderiam 

ser também subdivididos com base nos antígenos do cristal. 

KRYWIENCZYK e ANGUS (1967), por outro lado, obse� 

varam cinco linhas de precipitinas quando a proteína solúvel do 

cristal foi colocada frente ao antissoro homólogo. 

ram usados antissoros heterÓlogos, um número menor de 

Quando f� 

linhas 

de precipitinas foi encontrado. 

vel de B. thuringiensis var. sotto 

Por exemplo, a proteína sol� 

frente ao antissoro homó-

logo forneceu cinco linhas, enquanto que quando foi usado o 

antissoro contra a proteína do cristal de B. thuringiensis var. 

thuringiensis (Berliner), apenas dois antígenos foram detecta

dos. 

COOKSEY (1968) encontrou dois antígenos princi-

pais em B. thuringiensis, quando a proteína dissolvida foi co-
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locada frente ao antissoro homólogo. Havia outra linha tênue 

nos testes de difusão dupla de Ouchterlony, que nao era sempre 

vista. Entretanto, em certas ocasioes, observou-se que as 

duas linhas simples eram duplas e muito próximas umas das ou-

tras, perfazendo, ao todo, cinco linhas. O autor demonstrou 

também que havia uma relação quantitativa entre a concentraçao 

de um determinado antígeno numa preparaçao de cristal disso!-

vido de B. thuringiensis e as propriedades tóxicas da mesma 

preparaçao. 

A proteína da capa do esporo e o cristal sao irou 

nolÕgica e bioquímicamente semelhantes, como foi evidenciado 

por DELAFIELD e t ali i 

LECADET et alii (1972) 

( 19 6 8) , SOME R VIL L E e t a 1 i i (1968) 

A função fisiológica do cristal 

e

na 

bactéria não está esclarecida, mas ele pode ser resultante da 

super-produção de proteína do revestimento do esporo. Quando 

o antissoro contra os cristais dissolvidos foi colocado frente

a fração do esporo, quatro linhas de precipitaçao foram obser

vadas, duas das quais eram comuns tanto ã proteína do revesti-

mento do esporo como ã proteína do cristal. As linhas de pr� 

cipitação de identidade eram antígenos do cristal de importân-

eia secundaria. Entretanto, a fração de esporos extraída com 

uréia e 6 - mercaptoetanol tem o mesmo ponto lsoelétrico, a

mesma precipitabilidade por cátions e a mesma analise de amino 

ácidos que a proteína do cristal. Os mapas peptÍdicos foram 

semelhantes, assim como foram os padrões eletroforêticos. 
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ARONSON e FITZ-JAMES (1968) observaram que a pro-

teína precursora do revestimento do esporo era sintetizada du

rante o desenvolvimento do pri-esporo, isto é, quase ao mesmo 

tempo em que o antígeno do cristal. 

SOMERVILLE (1971) obteve alguns mutantes asporo-

gênicos, cristalÍferos, resistentes ã estreptomicina e penici-

lina, que produziam uma substância tóxica para as larvas de 

quarto instar de Pieris rapae (Lepidoptera, Pieridae); os mu-

tantes esporogênicos e acristalÍferos não produziam. Estes re 

sultados sugerem fortemente que a ô - endotoxina é responsável 

pela atividade inseticida e que os componentes do esporo, embo 

ra semelhantes imunologicamente, não são tóxicos. 

LECADET et alii (1972) conclufram, entretant� 

que uma proteína solúvel, semelhante ao cristal, é componente 

da capa do esporo e poderia estar relacionada com outras 

teínas estruturais do esporo, 

proteína ê tóxica. 

Não foi determinado se 

pro

esta 

Um trabalho anterior de LECAD ET e DEDONDER (1971) 

também apontou uma relação entre a proteína solúvel do cristal 

e as proteínas da capa do esporo, 

3,4.3,4,5, Bioqufmica da proteína do 

cristal 

HANNAY e FITZ-JAMES (1955) afirmaram que os cris 
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tais de B. thuringiensis var. thurirtgie�sis têm 17 por cento 

de nitrogênio e uma pequena quantidade de fosforo. 

ANGUS (1956a) demonstrou que os cristais da vaL 

sotto sao semelhantes aos da var. thuringiensis, contendo 

A análise dos 17.5 por cento de nitrogênio e nenhum fosforo. 

hidrolisados ácidos dos cristais revelou que os aminoácidos pr� 

sentes não sao incomuns em variedade ou em quantidade, quando 

comparados com estudos semelhantes em outras espécies bacteiia 

nas. 

JAMES (19 5 5 ) 

Quanto à solubilidade do cristal, HANNAY e FITZ-

demonstraram que os cristais de B. thuringiensis 

var. thuringiensis não se solubilizam até ser atingido o pH 

11. 8. FITZ-JAMES et alii (1958) 

ção dos cristais da var. alesti 

11. O e 1 2 • 2 • 

também provaram que a solu

foi conseguida num pH entre 

YOUNG e FITZ-JAMES (1959b) sugeriram que o cris 

tal pode ser sintetizado a partir de compostos de peso molecu

lar relativamente baixo, os quais passam por um processo de"m� 

turação" , tornando o cristal mais insolúvel por causa da forma-

ção de pontes s-s.

LECADET (1966), num estudo sobre os efeitos dos 

agentes redutores: mercaptoetanol, tioglicolato e cisteína, s� 

bre os cristais de B. thuringiensis var. thuringiensis, afir-

mou que as pontes S-S eram a ligação principal da proteína do 
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cristal. Varias concentraçoes destes agentes redutores num 

tampão bicarbonato O.lM , em pH 9.5, dissolveram o cristal e 

converteram toda a cistina do cristal em cisteína. A adição 

de cistina em quantidades maiores que a do agente redutor ces-

sava a dissolução. O autor interpretou isto como uma recons-

tituição das pontes dissulfÍdricas. Outra explicação seria 

que o excesso de cistina teria saturado a açao do agente redu

tor. Foi observado que a dissolução do cristal era proporei� 

nal ã concentração do agente redutor presente. Todavia, foi 

proposto que outras pontes além da S-S poderiam estar envol-

vidas na dissolução. Os sub-produtos da dissolução do cris-

tal foram passados por uma coluna de Sephadex G-25 e o produto 

obtido foi analisado por ultracentrifugação, encontrand�ge tris 

constituintes com constantes diferentes de sedimentação; 

proporções variaram de lote para lote de cristais e de 

suas 

acordo 

com a duração do processo de redução. A primeira fração (S1)

tinha um peso molecular de 10.000. A analise dos grupos NH
2 

terminais permitiu verificar que, independentemente do método 

de redução, o grupo terminal das subunidades era ácido aspãrt� 

co, ácido glutâmico, serina e lisina, nas proporçoes 2:3:2:2. 

FAUST e ESTES (1966) sugeriram que o silício fo� 

ma a armaçao básica sobre a qual as moléculas de proteína sao 

fixadas. Eles demonstraram que duas variedades de B. thurin-

giensis e B. finitimus contêm quantidades relativamente altas 

de silício no corpo parasporal e sugeriram que a proteína ( ou 
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subunidades proteicas do cristal) é fixa numa forma insolúvel 

a uma unidade estrutural fundamental tal como o Íon ortosili-

cato -4(Sio
4 

), possivelmente através de ligações pelos 1ons

ferro ou magnésio; 
-

. 

em essenc1a, eles sugerem que a solução da 

proteína do cristal é realmente efetuada pela solução da arma

ção de silício. 

Quimicamente, os corpos parasporais produzidos p� 

lo B. thuringiensis são insolúveis em água, âcidos nítrico e 

hidroclorÍdrico diluídos, e diversos solventes orgânicos co-

muns, como foi demonstrado por HANNAY (1953). Mas são solú-

veis em soluções alcalinas fracas tais como carbonato de sódio 

(Na2co3), carbonato de amônia ( (NH
4

) 2co
3

) ou hidróxido de só-

dio (NaOH), de acordo com ANGUS (1956b) e FAUST e ESTES (1966), 

Os mesmos autores constataram que eles também são inertes fren 

te a enzimas proteolíticas tais como tripsina, quimotripsina e 

pronase, exceto se tratados previamente com soluções alcalinas. 

Eles perdem sua atividade biológica (toxicidade) quando trat� 

dos com desnaturantes proteicos comuns e sao termolâbeis. 

A analise química, tanto quantitativa como quali 

tativa, feita por ANGUS (1956b) e por HANNAY e FITZ-JAMES (

1955), revelou a ausência de lipídios, carboidratos e fósforo. 

SPENCER (1968) constatou, na analise dos aminoácidos, a pre-

sença de 18 aminoácidos com o ácido aspârtico e o âcido glutâ

mico respondendo por cerca de 25% dos aminoácidos presentes, 

A resistência da B.t. ó - endotoxina a atividade 
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por LECADET e DEDONDER (1966a,b; 1967), os quais 

que as inclusões parasporais de�- thuringiensis 
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investigada 

observaram 

resistem a 

açao de muitas proteases (tripsina, quimotripsina, papaína) 

isto e, as três enzimas são completamente destituídas de 

sobre os cristais sem desnaturação prévia. Além disso, 

açao 

eles 

constataram que a desnaturação sob a ação de uréia 8M permi-

tia apenas uma hidrÕlise muito fraca, enquanto que a desnatura 

çao pelo calor conduzia a uma lise completa pelas três enzimas. 

A fração proteica, isolada apôs cromatografia em Sephadex G 

75, foi submetida novamente â ação de uma preparação das pro-

teases de larvas de Pieris brassicae (Lepidoptera, Pieridae) 

Foi obtida uma hidrólise muito fraca, com a formação de um pi-

co peptÍdico, mas nenhum aminoácido liberado. Eles também de 

monstraram que alguns fragmentos de alto peso molecular nao 

são suscetíveis ou o são muito fracamente ã ação das enzimas 

ROGOFF e YOUSTEN (1969) também observaram uma resistência dife 

rencial dos polipeptÍdeos grandes do cristal ã proteÕlise. 

Os experimentos preliminares de SOMERVILLE et 

alii (1968) demonstraram que os extratos de cristais eram re-

sistentes ã digestão pela tripsina mesmo quando alcalinizados 

com ácido iodoacético. Apenas apÕs a oxidação com o ácido 

perfÕrmico, o extrato de cristais foi intensamehte hidrolisado 

pela enzima. O curso da hidr6lise foi acompanhado pelo apar� 

cimento de acidez titulável ou de material nihidrin-positivo·, 
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permitindo verificar que a reaçao estava 70% completa após 2 

horas e totalmente completa após 8-10 horas. 

A caracterização dos produtos hidrolíticos da 

B.t. ô - endotoxina foi feita por diversos investigadores, en-

tre eles LECADET e DEDONDER (1967) e LECADET e MARTOURET ( 

1967). A unidade tóxica, obtida apos a dissolução e hidrÓli-

se (ãlcali e suco intestinal) do cristal, consiste de várias 

moléculas, cuJos pesos moleculares podem variar entre > 200000 

e �  500000. 

Usando digeridos de cristais pelo suco intestinal de 

larvas de Pieris brassicae , LE CADE T e DE DONDE R (1967) separaram 

uma fração de peso molecular > 40000, demonstrando que ela 

continha pelo menos seis polipeptÍdeos com os seguintes amino

ácidos N-terminais: ãcido glutâmico, acido aspãrtico, alanina, 

fenilalanina, glicina e tirosina. Apenas os peptÍdeos conte� 

do aspartato como aminoácido N-terminal eram tóxicos por inje-

çao. 

FAST e AN G U S ( 1 9 7 O) isolaram, de B. thuringieE_ 

sis var. sotto, um fragmento tóxico com um peso molecular ap� 

rente entre 500 e 1000. Eles dissolveram os cristais parasp� 

rais em NaOH 0,04�, contendo 8-mercaptoetanol 0,2� e entao 

trataram os fragmentos com quimotripsina. O fragmento isolá-

do e a unidade tóxica de mais 

ate hoje. 

baixo peso molecular relatado 
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Segundo COOKSEY (1971), a ô � endotoxina e cons-

tituÍda quase inteiramente por aminoicidos. O autor fez 

com�ilação das composiç�es de aminoicidos dos cristais de 
i 

rias est�rpes de B. thuringiensis. 

HERBERT et alii (1971) separaram .a proteína 

uma 

va-

do 

cristal de B. thuringiensis var. tolworthi em duas cadeias po-
' 
1 

.li�eptídicas com peso molecular entre 55000 e 120000; elas ap� 

reiiam numa proporção de r:2 e o componente com um P.M.

55000 era responsivel pel� maior parte da toxicidade do 

tal dissolvido. 

de 

cris-

SAYLES et alii (1970) dissociaram o cristal em 

diversas subunidades de baixo peso molecular (� 1000).

- - NORRIS (1974) estabeleceu que o cristal é com -

posto por subunidades individuais, as quais, por sua vez, sao 

constituídas por uma ou mais proteínas construídas a partir de 

cadeias polipeptÍdicas ligadas covalentemente por pontes dis -

sulfÍdricas e que podem ou nao ser protoxinas (a verdadeira t� 

xina seria uma molécula menor produzida por prote�lise no in-

testino do inseto). A molécula tóxica pode ser uma cadeia in 

teira ou parte de uma. cadeia, pode ser produzida a partir de 

diferentes cadeias polipeptÍdicas e pode.diferir em sua toxici 

dade. Uma reaçao de precipitina com um antissoro contra o cris 

tal intacto pode ser produzida por qualquer dos elementos de 

construção do cristal. 
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As evidências disponíveis apoiam a idéia de que 

o cristal é uma protoxina, a qual é ativada no intestino do 1.n

seto para produzir moléculas tóxicas de PM 5000. LECADET e 

DE DONDE R (19 6 7) encontraram quatro peptÍdeos diferentes de 

baixo peso molecular em sua fração peptÍdica. O a q u a t r o eram 

tóxicos e dois deles, juntos representavam 80% da fração pep-

tfdica total. PENDLETON (19 6 9) encontrou mais antígenos além 

dos anteriormente relatados e um deles estava particularmente 

associado à toxicidade de B. thuringiensis para Philosamia �y� 

thia var. ricini (Lepidoptera, Saturniidae). 

-

3.4.3.4.6. Modo de açao 

A larva parece ser o Único estágio do inseto sus 

cetív.el à infecção pelas bactérias cristalÍferas. A larva dos 

l�pidópteros consiste essencialmente de um tubo digestivo en-

volvido pela parede do corpo. A cavidade da hemolinfa, flui-

do com muitas funções, é aberta. váriós tipos de células es 

tao presentes, algumas das quais capazes de fagocitose. O pH 

da hemolinfa do inseto e' em geral, levemente ácido (5.6 a 7.0) 

e em pH normal está na sua capacidade tampão mais baixa. O 

coraçao é um Órgão tubular localizado dorsalmente, o qual por 

contrações rítmicas impulsiona a hemolinfa através de abertu

ras laterais e a bombeia para a frente para banhar o cérebro, 

donde flui vagarosa e ventralmente para a extremidade poste -

rior, através da hemocoele (HEIMPEL e ANGUS, 1960). 
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O tubo digestivo consiste primeiramente de uma 

cavidade ou intestino anterior, revestido com urna camada de 

exoesqueleto, idêntica ã que forma a parede corporal externa. 

Este revestimento é impermeável ã água. O pH do intestino a� 

terior é comumente aquele do alimento e, nos que se alimentam 

de folhas, e, em geral, levemente âcido. O intestino ante-

rior é separado do intestino médio por um forte esfíncter. As 

bordas dessa válvula contêm, em muitas espé cies, células �ue 

produzem continuamente uma membrana e esta estrutura 

fina (a membrana peritrÕfica) aparentemente protege as 

tubular 

célu-

las delicadas do intestino mé dio contra injúrias por partícu-

las agudas de alimento. O intestino médio secreta enzimas di 

gestivas e compostos tampoes e absorve os produtos da digestão. 

Anatomicamente, no intestino médio pode-se distinguir duas ou 

mais regiões com base nos tipos de células e, comumente, o pH 

do conteúdo em cada região anatômica é diferente. O conteúdo 

intestinal é altamente tamponado e, na ordem Lepidoptera, 

via de regra, alcalino. A 1 g um a s e s p é c i e s têm um p H baixo . ( 7 • O 

a 9.0) no conteúdo do intestino médio, enquanto que em outras 

o pH é relativamente alto (9.0 a 10.4) O intestino médio tem 

forte ação redutora em muitos lepidÓpteros. Atrás do intesti-

no médio está o intestino posterior, conectado aos tÚbulos de 

Malpighi, ao reto fortemente musculoso e anus . o intestino 

posterior e o reto são também revestidos com material exoesqu� 

leto. O pH do intestino posterior e do reto é levemente ácido ou leve

mente alcalino (HEIMPEL, 1955a, 1956; HEIMPEL e ANGUS, 1958b). 
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do inseto. 

O estágio larval é um estágio suscetível na vida 

As larvas de lepidôpteros devem ter acesso contí-

nuo ao alimento se quiserem permanecer sadias e ter desenvolvi 

menta completo. Muitas se alimentam continuamente (por ex., o 

bicho-da-seda); outras espécies se alimentam quatro ou cinco 

vezes ao dia, descansando nos intervalos. Quando as larvas es 

tao se alimentando, os tampoes sid secretados numa ·ve1o�idade 

mãxima e o conteúdo intestinal está no seu pH mais alto. Se o

inseto pãra de se alimentar, o pH intestinal cai prontamente e 

-

a secreçao de tampoes aparentemente diminui. O pH volta a fi-

car fortemente alcalino apenas quando o alimento é reintroduzi 

do no intestino (HEIMPEL e ANGUS, 1960).

ANGUS (1954) demonstrou que os cristais, isola 

dos de culturas esporuladas de �- thuringiensis var. 

produziam paralisia geral nos bichos-da-seda. 

sotto 

Esta paralisia geral, considerada inicialmente 

um sintoma do efeito tóxico dos cristais em insetos, e uma ano 

malia. Estudos do efeito de B. thuringiensis var. thurin-

giensis sobre larvas de Colias �u�ytheme (Lepi -

doptera, Pieridae), feitos por STEINHAUS (1951), demónstraram 

que os insetos paravam de se alimentar logo apôs a ingestio de 

culturas esporuladas e morriam entre 24 e 48 horas, sem exibir 

paralisia geral. Como outros lepidÕpteros foram testados, lo-

go tornou-se Óbvio que a paralisia geral era mais uma exceçao 

do que uma regra, mas um sintoma foi comum is espécies testa -

das: os insetos invariavelmente paravem de se alimentar poucos 
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minutos após a ingestão da toxina. Obviamente, a toxina esta 

va afetando algumas espécies de um modo distintamente diferen

te de sua ação sobre a maioria das larvas da ordem Lepidoptera . 

No intestino alcalino do bicho-da-seda, o compo

nente tóxico do cristal é liberado inicialmente pela ação dos 

componentes alcalinos nao enzimáticos sobre a estrutura crista 

lina (FAUST � alii, 1967). A ação tóxica primária, apos a 

dissolução do corpo do cristal parasporal no intestino do inse 

to, resulta numa paralisia do intestino minutos após a inges-

tao dos cristáis (HANNAY, 1953; ANGUS, 1954; YOUNG e FITZ-JA 

MES, 1959b).

Numa série de experimentos envolvendo o uso de fo 

tografias com raio-X para traçar o movimento de sulfato de b4-

rio, HEIMPEL e ANGUS (1959) demonstraram que o alimento inge-

rido com toxina para de se mover através do intestino. � Óbvio 

que o intestino na larva infectada para de funcionar. Estes es 

tudós confirmaram as observações de VANKOVÃ (1957) que, ao di� 

secar larvas infectadas de Euproctis phaeorrhoea (Lepidpptera, 

Lymantriidae), notou que a função intestinal cessava poucas ho 

ras apôs se alimentarem. Não hã dúvida de que se trata de um 

efeito da toxina completamente diferente daquele que ocorre no 

bicho-da-seda e em outros insetos que exibem paralisia geral 

1 a 7 h o r as a p ó s o c o r r e r p a r a 1 i s i a d o i n t e s t i no • Nestes Ú 1 ti mos , 

a toxina é ingerida e atinge o intestino médio em 3 a 5 minutos. Cinco 
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minutos mais tarde, o pH da hemolinfa começa a mudar o seu va-

lor normal 6.8 (larva de quinto Ínstar) e se torna alcalino 

(ANGUS e HEIMPEL, 1959). O aumento do pH da hemolinfa acomp� 

nha o aparecimento da paralisia geral e e acompanhado por um 

decréscimo simultâneo no pH do conteúdo intestinal altamente 

alcalino. A explicação é a de que a toxina age muito rapida-

mente sobre o epitélio do intestino médio, destruindo sua inte 

gridade o suficiente para permitir que o conteúdo intestinal 

alcalino altamente tamponado caia na hemolinfa pobremente tam-

panada. Num grupo representativo de insetos suscetíveis, que 

não exibem paralisia geral, não hi aumento no pH da hemolinfa 

(HEIMPEL e ANGUS, 1959). Injeç�es de tampao estéril provoca-

ram, nestes Últimos, uma paralisia geral idêntica àquela obser 

vada em bichos-da-seda infectados. 

Os insetos da ordem Lepidoptera foram classifi-

cados em quatro grupos, de acordo com a sua reação ao�. 

ringiensis: 

thu-

1) a paralisia geral ocorre num grupo limitado de larvas de le

pidÓpteros com alto pH no intestino, referidas como insetos

tipo I, por exemplo, Bombyx mori. Esta paralisia é causada

pela ação,sobre o epitélio do intestino médio, da 

produzida pela bactéria cristalÍfera. Tais insetos 

toxina 

também 

apresentam uma paralisia do intestino, a qual se torna �vi

dente apenas se doses subletais da toxina forem administra

das e, neste caso, a paralisia intestinal ê seguida por uma 

queda no pH do intestino, permitindo aos esporos germinar e 

desenvolver uma septicemia. 



2) o inseto tipo II (representado pela maior parte das 
-

. 
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especi.es

de lepidÓpteros testados) é atingido por paralisia intesti-

nal poucos minutos apos a ingestão da toxina e pira de se a-

limentar. Não ha aumento no pH da hemolinfa e, consequent�

mente, nenhuma paralisia geral; o pH do intestino decresce

vagarosamente como ocorre num inseto faminto (HEIMPEL,1955a)

e isto permite boa germinaçao e multiplicação de bactérias

Corno estes insetos perecem num período mais curto que o exi

gido para morrer por inaniçao, hi pouca dÜvida de que as bac

térias em proliferação precipitam sua morte.

VANK0VÃ (1957) observou que nem as células vege-

tativas nem os esporos de urna estirpe acristalífera de B.thu 

ringiensis causavam a morte em larvas de Euproctis phaeor 

rhoea, mas quando os cristais isolados de uma estirpe crist� 

lÍfera eram adicionados aos esporos da estirpe acristalÍfer� 

resultava 100 por tento de mortalidade em 6 dias. 

concluiu que os cristais meramente induziam a 

A autora 

germinação 

dos esporos no intestino da lagarta, resultando uma septice-

mi.a. No intestino do inseto, durante a alimentação, os tam 

poes são continuamente produzidos e as condições inibitórias 

para a germinação dos esporos sao constantemente mantidas 

A toxina do cristal injuria o intestino, que p;ra de funcio-

nar, relaxa até paralisar e cessa a secreçao. As condições 

mudam, o pH cai e a germinação de esporos ocorre. A açao 

primaria e mais importante, entretanto, é o efeito da toxina 

sobre o intestino (ANGUS e HEIMPEL, 1959; HEIMPEL e 

1959). 

ANGUS 

3) os insetos tipo III 
-

sucumbem a preparaçao total de B, thu.-

ringiensis: ambos, esporos e B.t. ó - endotoxina devem es-

tar presentes para causar a morte, embora doses maiores de 

B. t. B - exotoxina isolada possam matar estes insetos. Es 

te grupo e representado por Anagasta kuehniella (Lepidoptera, 

Pyralidae) e Porthetria díspar (Lepidoptera, Liparidae). 
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4) o inseto tipo IV consiste naqueles lepidópteros que nao sao

suscetíveis ã B.t. ó - endotoxina. Exemplos seriam os noc

tuídeos tais corno Marnestra brassicae (Lepidoptera, Noctuidae).

LECADET e MART0URET (1962) demonstraram que a

hidrólise enzimática dos cristais dá origem a unidades menores 

de material proteico. Eles tentaram também demonstrar que e� 

tes produtos da'digestão enzimática dos cristais eram 

quando injetados. 

tóxicos 

HEIMPEL e ANGUS (1959) propuseram que as subs -

tâncias cernentadoras das células poderiam ser um substrato pa-

ra a B.t. ó - endotoxina. Baseados nesta sugestao, ESTES e

FAUST (1964) determinaram que a substância cernentadora das ce 

lulas em Galleria mellonella era,  em parte, um mucopolissaca-

rídeo composto de N-acetilglucosamine e ácido glucorônico (1:1). 

Eles examinaram a hemolinfa de larvas de bicho-da-seda intoxi-

cadas com a B.t. ó - endotoxina e encontraram um aumento sigui 

ficativo desta substância na hemolinfa, 60 minutos apos a i.n-

gestao. Isto indica que os mucopolissacarÍdeos foram hidroli 

sados durante o processo de intoxicação. 

Estudos sobre o efeito da B.t. ó - endotoxina so 

bre Pieris brassicae feitos por MART0URET et alii (1965) de-

monstraram que, apos a ingestão forçada de uma dose LD100 ( de

0,5 µg de cristais por grama de P. brassicae) ,  a celula tipo I 

da extremidade anterior do intestino mêdio permanecia no prin-

cÍpio inalterada; a célula tipo II, que const�tui a maior PªE
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te do epitélio do intestino médio de P. brassicae, degenerou 

de uma forma característica: o citoplasma foi lisado e os fra� 

mentas das células foram liberados no lúmen do intestino. 0cor 

reu regeneraçao das células, dando urna aparência de estratifi

caçao irregular ao epitélio; finalmente, a maior parte do epi-

têlio tipo II 

das células. 

foi destruído, restando apenas as porçoes basais 

A membrana peritrÕfica foi fragmentada e, neste 

instante, a célula tipo I na porção anterior começou a lisar. 

e ANGUS (1965) tentaram examinar a inten-

sidade da vazao de material do intestino para a hemolinfa, ad-

14 ministrando glicose e Na
2

co
3 marcados com C a larvas de bi

cho-da-seda de quinto instar alimentadas com B.t. ô - endotoxi 

na. Eles observaram que, durante um período de 90 minutos 

enquanto ocorria paralisia geral na larva, a transferência de 

carbonato permaneceu normal nos primeiros 20 a 25 minutos, a-

pÕs os quais a quantidade de carbonato transferida para a he-

rnolinfa aumentou significativamente acima do normal. Enquanto 

que a quantidade de gticose marcada transferida para a hemolin 

fa diminuiu em relação ao normal, os autores postularam que a 

toxina afeta a membrana da célula de tal maneira que inibe o 

mecanismo de transporte ativo da célula. Como foi observado 

por FAST e ANGUS (1965), PIDGEN (1963) e SPECT0R e WILL0UGHBY 

(1963), a membrana basal e tecidos conectivos vizinhos têm al

guma permeabilidade seletiva; qualquer coisa, que alterasse e� 

tas estruturas, poderia alterar a permeabilidade e não necessa 
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riamente sempre numa direção positiva. 

(1966). 

Uma hipótese semelhante foi apresentada por BENZ 

Sua investigação indicou que a toxina causava anoxia, 

o que aumentava a permeabilidade da parede do intestino. Ele 

também sugeriu que os sintomas de paralisia geral eram causados 

pela passagem de uma substância paralisante do intestinó para 

a hemolinfa. Seu trabalho, entretanto, presumia que a açao 

ocorria diretamente sobre a prÕpria membrana e negava-se a con 

siderar a possibilidade de sua ação sobre as proteínas trans-

portadoras ou meramente como um efeito secundário da toxina 

já que as alterações na transferênc ia ocorrem apôs os ,eféitos 

sintomatológicos e histolÕgicos da injúria. 

BROERSMA e BUXTON (1967) observaram que as cel� 

las epiteliais do intestino médio de Trichoplusia ni (Lepidop

tera, Noctuidae) assumiam a aparência de desidratadas e se tor 

navam desgastadas. Algumas destas células se tornavam distorcidas , 

perdiam sua capacidade de corar e, finalmente os conteúdos celulares va-

zavam. 

SUTTER e RAUN (1967) encontraram um efeito seme 

lhante no lepidÕptero Ostrinia nubilalis, onde áreas da membra 

na basal ficam expostas ao ataque pelas formas vegetativas. Isto signi 

fica que os esporos bacterianos germinam0prontamente apos se

rem ingeridos pela larva e que as formas vegetativas podem en

tao penetrar pela membrana peritrófica e atacar o epitélio de 

sorganizado do intestino médio. Eventualmente, os bacilos pe-
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netrarao pela membrana basal. Quando o conteúdo intestinal 

se mistura com a hemolinfa, a larva morre. Não foi observada 

nenhuma forma vegetativa na hemolinfa de larvas vivas. A vacuo 

lização geral do epitélio do intestino médio 

ra das microvilosidades das células taça. 

resulta da rupt� 

O r e t Í c u 1 o e n d op 1 a� 

mâtico e as inclusões tipo lÍpides estao ausentes no epitélio 

doente. ExtrusÕes citoplasmáticas globulares das células do 

epitélio doente podem ser observadas apenas raramente no teci-

do normal. A toxina induz uma paralisia no tubo digestivo da 

larva, que responde identicamente em todos os estágios larvais. 

RAMAKRISHKMAN (1968) demonstrou que hâ um aumen 

to considerável na concentração de Íon potássio na hemolinfa 

apôs ingestão dos cristais parasporais (quatro a cinco vezes) 

Ele propôs que os Íons potássio vêm do alimento e passam para 

a hemolinfa atraves das células epiteliais destruídas e que e� 

te aumento de potássio é responsável pela paralisia nos bichos 

da-seda. Mais tarde, PENDLETON (1970) modificou os exper1. -

mentas de RAMAKRISHKMAN e demonstrou a vazao significativa de 

potássio do intestino médio para a hemolinfa. Entretanto, a

diferença na concentração de potássio entre a hemolinfa e o 

intestino médio indica que, mesmo apos ter ocorrido completa 

paralisia, o mecanismo de "bomba de Íons" está ainda ativo p� 

ra impedir a entrada na hemolinfa da maior parte do potâssio do 

intestino médio. O pH da hemolinfa aumentou de 6.5 para 6.8 

em paralisia completa e indica uma leve vazão de 1.ons carbona-
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to ou bicarbonato a partir do conteúdo alcalino do intestino 

médio. Numa dieta isenta de potássio houve um decréscimo na 

concentração de sódio e um aumento de potássio após a intoxica 

çao, o que indicou que, na ausencia de qualquer potássio do i� 

testino, ocorre um fluxo de potássio de fontes intracelulares 

para a hernolinfa. PEND LETON propôs que os sintomas de into-

xicaçao resultam de urna perda generalizada de potássio intrace 

lular causada pela supressão do mecanismo de "bomba de Íons" 

que regula os fluxos de sódio e potássio. GRIEGO et alii (

19 7 9) comprovaram a inibição do transporte ativo de Íon potâ� 

sio no intestino médio de Manduca sexta (Lepidoptera, Sphingidae), 

apos a ingestão da endotoxina de B. thuringiensis. 

FAUST (1968) e FAUST et alii (197la,b) , em es 

tudos sobre algumas -r • reaçoes quirnicas in vitro de cristais hi-

drolisados produzidos por diversas variedades de B,thuringie� 

sis, revelaram que a toxina interage com certas proteínas de 

pHs isoelêtricos alcalinos (citocrorno c, gliceraldeÍdo - 3-fo� 

fato desidrogenase (GAPDH) e tripsina) , e que em pHs quase neu 

tros ocorre a precipitação da B. t. o - endotoxina e estas pr� 

teínas. Acima do pH de neutralidade, essencialmente nenhuma 

precipitação ocorre, mas pode-se obter redução da forma oxida-

da do citocromo c e 100% de inibição de tripsina e GAPDH. 

A reaçao de B. t. ó - endotoxina com outras p.roteí

nas depende do pH do meio, da concentração de B.t. ó - endotoxi 

na e dos pontos isoelêtricos das proteínas envolvidas. FAUST .( 
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1968) sugeriu que a�-!· ô - endotoxina produzida pelo B. thu 

ringiensis var. dendrolimus age da seguinte maneira: a toxina 

(pH isoelétrico 4.0) em pH 6.0 e alcalina em relação ao seu 

pH isoelétrico e existe como B.t. ô - endotoxina; citocromo e, 

GAPDH e tripsina, como têm pHs isoelétricos alcalinos e estão 

ãcidos em relação a seus pHs isoelétricos, estao presentes co-

+ 
mo proteína Em pH 6.0, eles se combinam prontamente e o 

complexo que eles formam é insolúvel. O pesquisador concluiu 

que, em pH 6.0, a carga negativa líquida da toxina atrai fo�t� 

mente a carga positiva líquida das proteínas suscetíveis, , .. de 

modo que a carga líquida apos interaçao das duas proteínas em 

pH 6.0 é igual a quase zero. Consequentemente, o 

Como a B.t. ô - endotoxina tem um pH 

complexo 

isoelétrico precipita. 

de quase 4 , em pHs acima do seu pH isoelétrico, a carga da 

molécula de toxina se torna cada vez mais negativa; abaixo do 

seu pH isoelétrico, a carga se torna cada vez mais positiva a 

medida que sao efetuadas mudanças na concentração 'de Íons hi-

drogênio. As proteínas suscetíveis com um pH isoelétrico al-

calino, tal como a tripsina (pH isoelétrico 10.5), tornar-se-

iam carregadas mais positivamente, abaixo do pH isoelétrico e 

carregadas mais negativamente acima. Assim, quando as protef 

nas tais como as protaminas são misturadas com proteínas de 

pHs isoeletricos alcalinos num pH em que as duas substâncias 

estao carregadas alta e opos�amente, ocorrem fortes intera-

çoes. Aumentando ou diminuindo as concentrações de Íons hi-

drogênio do meio, as cargas líquidas das moléculas interatuan

tes de proteína mudariam obviamente; conseqUentemente, e menos 
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provável ocorrer a precipitação, embora possa existir atraçao 

entre a carga positiva líquida e a carga negativa líquida das 

duas proteínas. Esta atraçao (ou interação de carga) muda -

ria a carga líquida de cada proteína e suas propriedades quími 

cas devem então mudar. Evidências deste efeito ocorreram em 

suas investigações, isto e ' em pH 8.4, a ó - endotoxina de B. 

thuringiensis var. dendrolimus pôde, em certas concentraçoes, 

uma enzima importante da glic� inibir completamente a GAPDH, 

lise. Além disso, a precipitação da enzima não foi necessa-

ria para a inibição. O efeito da B.t. ó - endotoxina sobre a 

solubilidade de proteínas normalmente solúveis (pH 6.0) é mais 

uma evidência de sua habilidade em afetar as propriedades quí-

micas destas proteínas. 

FAUST (1968) sugeriu que o contato com as cêlu-

las epiteliais do intestino poderia fazer com que a B.t. ó- en 

dotoxina interagisse antagonisticamente com as enzimas locali

zadas nas próprias membranas e também, caso ocorra entrada na 

célula, com certas enzimas e outras proteínas essenciais a ma-

nutenção da célula. A destruição ou inibição destas proteí -

nas essenciais causaria a morte das células (reação em cadeia) 

e, eventualmente, a do inseto, especialmente num intestino al

calino-tamponado, onde os carbonatos escapariam subsequenteme� 

te pelo revestimento epitelial para a hemocoele. 

Investigações histológicas foram feitas em diver 

sos insetos alimentados com bactérias cristalÍferas, mas a rea 
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çao do epitélio do intestino médio de Ostrinia nubilalis é pa� 

ticularmente interessante. 

de funcionar apos a!·!· ó 

Como de costume, o intestino para 

endotoxina ser ingerida; entre -

tanto, ao invés de relaxar, a musculatura primeiro se contrai 

num tônus pr'olongado, que tende a relaxar apenas apos o de.spre!: 

dimento do epitélio intestinal ter iniciado. SUTTER e RAUN 

(1967) demonstraram que as células do epitélio intestinal so! 

tavam-se da membrana basal e, em algum· grau, umas das outras 

começando na região anterior do intestino médio e progredindo 

posteriormente. 

critas e incluíam 

Alterações intracelulares foram também des

(a) desaparecimento, nas células infecta -

das, dos corpúsculos de inclusão tipo lÍpide, normalmente pr� 

sentes em células sadias; (b) desarranjo das microvilosidades 

das células taça, causando urna vacuolização aparente destas ce 

lulas; (c) destruição do retículo endoplasmático. 

LACEY e FEDERICI (1979) investigaram a patogên� 

se e histopatologia do intestino médio resultantes da exposi -

ção de larvas de Simuliurn vittatum (Diptera, Simuliidae) à�; thuringie_!: 

sis. Exames do epitélio do intestino médio de larvas moribun 

das revelaram um grau considerável de lise e desprendimento de 

células nos cecos gástricos e na primeira metade do i•ntestino pos-

terior. Os cecos sadios sao caracterizados por uma 

de células poligonais grandes e achatadas com um bordo 

de microvilosidades. Estas células comtêm núcleos 

camada 

largo 

grandes 

com nucléolos alongados, e o citoplasma é uniformemente granu-
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lado, estando ausentes quaisquer vacúolos grandes, mas conten

do frequentemente grande número de grânulos de glicogênio. Nas 

larvas doentes, a aparência dos cecos depende do estágio da 

doença. Durante os estágios iniciais, as células aparecem le 

vemente hipertrofiadas e parcialmente separadas umas das ou-

tras. Em estágios mais avançados os cecos adquirem muitas ca 

rnadas corno resultado da proliferação de células, ficam pleomó� 

ficas e perdem o bordo de microvilosidades. Alem disso, as 

células e núcleos variam grandemente em tamanho, os nucléolos 

tornam-se redondos e o citoplasma das células fica frequente -

mente muito vacuolizado. Nos Últimos estágios da doença, mui 

tas células lisam ou se desprendem para o lúmen dos cecos e sao 

degeneradas. Porções da membrana basal ficam sem células. o

intestino anterior, com exceção das áreas contíguas aos cecos 

gástricos, parece não ser afetado com exceção de alguns ca-

sos em que o epitélio inteiro se desprende. Nas larvas mori-

bundas típicas, prosseguindo distalmente ao longo do intestino 

mêdio, a próxima regiao profundamente afetada e o intestino po� 

terior. 

ocorre na 

O dano inicia com a mudança do tipo de célula 

junçao dos intestinos anterior e posterior. 

que 

As ce-

lulas achatadas e uniformes do intestino anterior adquirem a 

forma colunar e bojuda das células do intestino posterior. A 

progressão da doença e os danos que ocorrem nas células do in 

testino posterior são semelhantes as que ocorrem nos cecos . A 

fase inicial da doença é marcada por uma leve hipertrofia cel� 

lar e separação das células. Os espaços no epitélio sadio nao 
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sao incomuns devido à lise natural de células secretoras obser 

vada nesta região. Entretanto, o dano observado nas larvas 

doentes excede de longe o das larvas sadias. Ã medida que a 

doença progride, as células se dissociam, tornam-se aumentadas 

e vacuolizadas e se desprendem para o lúmen onde sofrem poste-

rior degradação. Os núcleos regenerativos formam novas célu-

las que se tornam também doentes e se desprendem. Em muitos 

casos, estas novas células sao desprendidas antes de se torna-

rem funcionais. Nos estágios mais avançados da doença, o epi 

télio inteiro se desprende e o canal do intestino posterior co� 

siste apenas de uma membrana basal flácida. Urna invasão bac-

teriana secundaria se torna aparente em muitas larvas neste es 

tagio e logo apôs ocorre a morte. Não se observa bacteremia 

nas larvas moribundas. 

HEIMPEL e ANGUS (1959) estabeleceram que o 

tio primário de ação da toxina do cristal, na larva do bicho-

da-seda, é o terço anterior do intestino médio. o conteúdo 

desta porção do intestino tem um pH de aproximadamente 9.8 

que não é alto o suficiente para dissolver o cristal a menos 

que um agente redutor esteja presente e, naturalmente, o con -

teúdo intestinal do bicho-da-seda é fortemente redutor. Para 

explicar a liberação rápida da toxina, os autores sugeriram 

que proteases do intestino do inseto liberam uma molécula tô-

xica menor. Os autores encontraram urna protease no intestino 

do bicho-da-seda capaz de hidrolisar a proteína do cristal e 
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sugeriram que os insetos nao suscetíveis à bactéria cristalÍfe 

ra nio t�m tais enzimas. Em tal sistema, o cristal inerte p� 

<leria ser considerado uma pró-toxina. 

3.4.3.4.7. Patogenicidade 

B. thuringiensis

tivamente amplo. 

tem um espectro de açao rela-

STEINHAUS e BELL (1953) constataram a susceti-

bilidade ao B. thuringiensis em algumas espécies de Coleopter� 

Alguns Diptera mostraram-se suscetíveis 

thuringiensis var. thuringiensis (HALL e DUNN, 1958). 

ao B. 

Embora 

possuindo tratos digestivos em que o pH é comumente ácido ou 

levemente alcalino, tais insetos regurgitam um suco digestivo 

alcalino contendo proteases no meio nutritivo. Deste modo, eles 

podem hidrolisar o cristal, transformando-o em uma substância tô 

xica, fora do corpo e, entio, ingeri-la com o alimento dissolvido . 

Quase uma centena de espécies da ordem Lepidop-

tera e suscetível i B.t. 6 - endotoxina e, entre elas, muitas 

pragas importantes. 

mília Geometridae) 

ANGUS, 1959). 

Alguns grupos taxonômicos (por ex.,  a fa-

parecem ser menos suscetíveis (HEIMPEL e

A B.t. a - exotoxina afeta a larva de Pristi-

phora erichsonii (Hymenoptera) (HEIMPEL, 1967a). 
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Os digeridos de cristais de B. thuringiensis var. 

entomocidus causaram 60% de mortalidade quando injetados num 

fasmídeo (Orthoptera: Carausius morosus) (PENDLETON, 1970) As 

evidências indicaram que o modo de ação foi semelhante ao que 

ocorre em larvas de lepidópteros, jâ que algumas caracterís 

ticas de intoxicação, tais como vômitos e diarréia, foram 

observadas. 



4. MATERIAL E M�TODOS

4.1. Temperatura de incubação

As culturas de B. thuringiensis, cuja temperatura 

de proliferação varia entre 109C e 459C, foram incubadas em es

tufa bacteriológica a 359C, ou seja, í09C abaixo de sua temper� 

tura mãxima de proliferação, segundo indicação de GORDON �alii 

(1973). 

4.2. Isolamento 

O isolamento de B. thuringiensis foi feito a pa� 

tir de uma formulação comercial deste inseticida biológico, em

pregada no Brasil para o controle de insetos presentes em va-

rios tipos de hortaliças, pastagens, fumo, florestas, plantas 

ornamentais e outras culturas. O ingrediente ativo de tal pr� 

duto é uma estirpe de!· thuringiensis var. kurstaki (sorotipo 

III), isolada por DULMAGE (1970) da lagarta rosada do algodão 

(Pectinophora gossypi�lla (Lepidop�era, Gelechiidae)). 
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Uma alíquota do inseticida , sob a 
-

forma de po mo 

l havel , foi col hida com uma al ça de platina (diimetro externo

de 4 mm) e transferida para 5 ml de caldo simples. Apôs se 

obter uma suspensão bastante homogênea, esta foi semeada com 

uma espátula de Drigalski em tres pontos diferentes de uma pl� 

ca com ágar simples, de modo a se obter colônias isoladas, a

pos incubação de 24 horas. 

B. thuringiensis , quando semeado em agar simples,

da origem a colônias de aspecto característico, inerente ao 

grupo do B. cereus. Normal mente, nas cul turas após incubação 

de 24 horas a 359C, as colônias podem ser observadas macrosco-

picamente, sao rugosas, com bordo irregular tendendo a fo�mar 

um véu tipo pseudÔpodo (Figura 1). 

Fig. 1 - B. thurirtgiertsis . Cultura com 24 horas em ágar simples.Escala 1:1. 
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Constatada a presença de colônias com morfologia 

bem típica, parte de uma delas foi transferida, através de um 

fio de platina, para 5 ml de caldo simples. Depois de homoge-

neizada, uma gota da suspensao foi semeada, com pipeta Pasteur, 

em tubos 
-

com agar simples inclinado, seguindo-se a incubação du 

rante 24 horas, para manutençao da estirpe de B. thuringiensis. 

4.3. Caracteres citobacterioscópicos 

4.3.1. Coloração de Gram 

A morfologia do!· thuringiensis foi observada 

em um esfregaço de uma cultura jovem, corado pelo método clâssi 

co de Gram. 

No decorrer do presente trabalho, foi desenvolvi-

da uma técnica, que permite obter uma suspensao isenta de 

tas impurezas do meio de cultura, entre elas, detritos de 

cer-

agar 

e precipitados de outras substâncias estranhas e que, segurame� 

te, prejudicam a coloração de cílios. Sobre uma p 1 aca com ágar 

simples recém-distribuído e prestes a solidificar, colocou-se, 

com rigorosos cuidados de assepsia, um disco de papel celofane. 

Comprimiu-se a região central do disco com um bastão de vidro 

de modo a obter uma cavidade, onde foram depositados 2 ml de 

agua destilada. Procedeu-se, entao, ã semeadura no conteúdo 

líquido com a estirpe de B. thtiringiensis e posterior incuba -

çao durante 6 horas. 
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A partir da cultura, assim obtida, foi feito um 

esfregaço delgado com alça de platina em lâmina de microscopi� 

o qual, depois de seco ao ar, foi fixado cuidadosamente pelo 

calor na chama de um bico de Bunsen e corado pelo método de 

Gram, segundo Nicolle e modificado por Langeron, conforme a 

descrição de BIER (1975):

a - Corar 1 minuto com solução de cristal violeta fenicada. 

b - Escorrer o corante e cobrir, durante 1 minuto, com solução 

de Lugol. 

c - Lavar abundantemente com agua destilada. 

d - Diferenciar com álcool a 959 (tempo delicado) 

e - Lavar com agua destilada atê a mesma transcorrer límpida, 

f - Corar o fundo rapidamente, empregando fucsina fenicada de 

Ziehl diluída 1:10. 

g - Lavar com agua destilada e secar ao ar sobre o calor da 

clíama de um bico de Bunsen. 

. - . 

O esfregaço, ao exame m1croscop1co com imersao 

evidenciou a presença de bastonetes Gram-positivos, de extremi 

dades ariedondadas, dispersos ou dispostos em cadeias curtas 

(Figura 2). 

4.3.2. Mobilidade e coloração de flagelos 

A mobilidade do B. thuringiensis foi obiervada 

numa suspensão de formas móveis desta bactéria, selec�onadas a 

través de quatro passagens seriadas da estirpe em tubo em u 

contendo ãgar semi-sólido. O intervalo entre uma e outra pa� 
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Fig. 2 - �- thuringiensis. Coloração de Gram. Escala 3000: 1. 

sagem foi o necessário para o bacilo, na sua fase mais móvel 

atingir a superfície do meio de cultura no lado oposto ao da 

semeadura. Neste meio, que favorece o desenvolvimento do an-

tÍgeno "H" (flagelar), a cultura foi semeada em picada e apre

sentou uma proliferação difusa e progressiva por toda a exten

são do meio de cultura, indicando a sua evidente mobilidade. 

A partir da cultura na Última passagem em ãgar 

semi-sólido, foi semeado um induto bacteriano num tubo com cal 

do simples, seguido de incubação durante 6 horas. A mobilida 

de dest,a cultura foi examinada em "gota pendente", de acordo 

com o m�todo descrito por BIER (1975): uma gotícula do culti-

vo bacteriano foi colocada no centro de uma lamínula. Os bar 

dos da cavidade de uma lâmina escavada foram untados discreta-
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mente com vaselina e a lâmina foi, entao, colocada sobre a la

mínula, fazendo-se uma leve pressão para que a lamínula aderi� 

se à vaselina, de modo que, ao se virar novamente a lâmina, a 

gotícula ficou pendente no centro da escavação, sem encostar 

no fundo da mesma. A focalização da gota foi feita primeiro 

com o menor aumento (pouca luz), colocando-se o bordo da gota 

.pro-no meio do campo microscÕpico. A seguir, focalizou-se 

gressivamente em aumentos maiores, corrigindo-se conveniente -

mente a iluminação, por meio do diafragma do condensador, e 

nestas condições, foi possível a constataçao da mobilidade da 

estirpe de B. thuringiensis empregada no presente trabalho. 

Para evidenciar os flagelos desta battéria, atra 

ves de coloração, foi feito um esfregaço da cultura de B. thu 

ringiensis obtida pela mesma técnica 

vo do germe para a coloração de Gram. 

empregada 

Uma gota do 

no culti-

cultivo 

bacteriano foi colocada próxima a urna extremidade da lâmina e, 

apoiando-se uma lamínula sobre o material, correu-se a 

sobre a lâmina, de modo a distender-se a suspensão num 

bem fino. Apôs secar o esfregaço ao ar, o mesmo foi 

.mesma 

filme 

corado 

pelo método de GRAY (1926) e, para LSso, foram preparadas 

duas soluções: 

Solução 1 

AlÚmen de potássio-solução saturada 

aquosa .................. . 

Ãcido tânico-solução aquosa a 20%

(Adicionar algumas gotas de clorofórmio como conservan 
te). 

5 ml 

2 ml 
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Bi-cloreto de mercúrio-solução saturáda 

aquosa ........................................ . 2 ml 

Solução 2 

Fucsina bâsica - solução saturada alcoólica 

No momento de emprego, adicionou-se 0�4 ml da so 

lução de fucsina ã solução l; as soluções foram misturadas sob 

agitação rotativa manual, dando origem a um precipitado. 

O esfregaço foi totalmente coberto com 0,5 ml do 

preparado, durante 10 minutos, ã temperatura ambiente. O mor-

dente foi lavado delicadamente com água destilada. A seguir, 

o mesmo esfregaço foi coberto com fucsina de Ziehl, durante 10

minutos e imediatamente submetido a uma nova lavagem com agua 

destilada. Após a secagem, o material foi submetido ao exame 

microscópico com imersao, onde foram evidenciadas as bactérias 

peritríquias, estando ambos, bacilos e flagelos, corados em 

vermelho (Figura 3). 

4.3.3. Coloração de cápsula 

A cápsula de�- thuringiensis foi evidenciada a

través da coloração, pelo método de Gram, de esfregaços feitos 

com alça de platina, a partir de dois tipos•de materiais: 

a) hemolinfa de uma lagarta de Bombyx niori, recentemente morta

em conseqUência de um processo toxi-infeccioso por �- thuri�

giensis O exame citobacterioscópico revelou a presença de
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Fig. 3 - B. thuringiensis. Coloração de cílios, segundo o método de Gray 

Escala 1875:1. 

bacilos Gram positivos, dotados de cápsulas, que aparecem 

sob a forma de halos não corados, circundando os microrgani� 

mos, no fundo roxo (Figura 4). 

b) cultura de 6 horas de B. thuringiensis, obtida segundo a têc

nica descrita no subcapÍtulo 4.3.1. O referido material a-

presentou bacilos Gram positivos, circundados por 

vel cápsula, num fundo quase livre de partículas 

(Figura 5). 

. � uma VlSl -

estranhas 

4.3.4. Coloração de contraste para esporos (negativa) 

Para a visu?lização dos esporos de B. thuringien

s1s nao foi empregado nenhum método especial de coloração, por

que os esporos nao corados foram facilmente reconhecidos através 
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Fig. 4 - Cápsula de�- thuringiensis em esfregaço de hemolinfa de B. mori 

infectada. Coloração de Gram. Escala 2250: 1. 

Fig. 5 - Cápsula de�� thuringiensis em esfregaço de uma cultura jovem. Co 

loração de Gram. Escala 2250:1. 
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da coloraçio de Gram, com cristal violeta a quente. 

O esfre gaço foi feito a partir de uma cultura do 

germe, contida em um tubo com ágar simples, fechado a lâmpada 

e armazenado a +  49C, durante dois anos. 

O material, examinado ao microscopia com imersao, 

apresentou bacilos dotados de endosporos subterminais de forma 

el ipsoidal e bacilos na forma vegetati va, bem como esporos isa 

lados, nao corados e de lineados por um halo de cor roxa. Além

destes elementos, foi possivel visualizar cristais dispersos 

corados em roxo e com estrutura bi-piramidal, semel hante i da 

ó - endotoxina do B. thuringiensis e inconfundivel com outros 

tipos de pre cipitações provenientes dos corantes empregados 

(Figura 6). 

Fig. 6 - !· thuringiensis. Coloração de Gram, com cristal violeta a quente: 
a- bacilo com endosporo; b - forma vegetativa do bacilo; c - grupo 
de esporos; d - cristal com estrutura bi-piramidal, semelhante à
da ó - endotoxina do B. thuringiensis. Escala 3000:1.
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4.4. Aspectos culturais 

O aspecto cultural do B. thuringiensis foi estu 

dado através da semeadura de uma estirpe de manutenção do mi-

crorganismo em uma placa com ãgar simples. Apôs a incubação 

durante 24 horas, uma colônia de morfologia típica foi semeada 

em uma placa com agar simples e em uma placa 

de modo a se obter colônias isoladas. 

com agar sangue , 

O exame da placa com ãgar simples, apos 6 horas 

de incubação, revelou a presença de microcolÔnias, quase invi-

� . 

s1ve1s a olho nu. Um preparado por impressão de uma dessas 

microcolÔnias foi obtido segundo a seguinte técnica: sobre 

uma colônia colocou-se uma lamínula e deixou-se a mesma aderir 

pelo próprio peso; a seguir, a lamínula foi levantada delicada 

mente com uma pinça, fixada pelo calor na chama de um bico de 

Bunsen, corada com azul de Klihne e montada em bálsamo ( BIER , 

1975). Esta colônia, no exame em um microscópio Olympus mo-

delo BH, com um aumento de 80 vezes, apresentou um aspecto se-

melhante a uma cabeça de Medusa (Figura 7). A observação da 

colônia, com 200 vezes de aumento, evidenciou a emergência de 

filamentos em torno da mesma (Figura 8). Melhores detalhes 

morfológicos de tais estruturas foram visualizados' quando um 

segmento do bordo da colônia foi focalizado com um aumento de 

800 vezes (Figura 9). Finalmente, a estrutura intrínseca dos 

filamentos, qual seja, longas cadeias paralelas de bacilos em 

plena forma vegetativa, foi revelada com 2000 vezes de aumento 

(Figura 10). 



Fig. 7 - MicrocolÔnia de B. thuringiensis ( "Caput medusae" ) • 
Escala 90: 1. 

Fig. 8 - MicrócolÔnia de B. thuringiensis ( "Caput medusae" ). 
Escala 225:1. 
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Fig. 9 - Segmento do bordo de uma microcolÔnia de B. thuringiensis.

Escala 900:1. 

Fig. 10 - Cadeias de bacilos constituindo os filamentos de uma microcolÔnia 
de B. thuringiensis. Escala 1500:1. 
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As microcolÔnias observadas, quando incubadas 

durante 24 horas, apresentaram o aspecto macroscópico caracte-

rístico do grupo do B. cereus 

10 mm (Figura 1). 

e diâmetro irregular entre 8 -

Na placa contendo ãgar sangue, as colônias ca-

racterísticas de B. thuringiensis mostraram uma acentuada he-

molise, representada por um halo transparente ao seu redor (Fi 

gura 11). 

4.5. Caracteres bioquímicos 

var. kurstaki 

A caracterizaçao bioquímica de�

foi feita de acordo com as normas 

thuringiensis 

estabelecidas 

por GORDON et alii (1973), a partir de uma estirpe de manuten

çao cultivada em placa com agar simples. 

Para a �emeadura dos meios de cultura utiliza -

dos nas provas bioquímicas, a cultura pura obtida foi colhida 

com uma pipeta Pasteur e suspensa em agua fisiológica, de modo 

a se obter uma concentraçao de bactérias equivalente ao tubo 3 

da escala de McFarland (900 milhÕes/ml). A alíquota da sus

pensão empregada consistiu em duas gotas de pipeta Pasteur pa

ra cada tubo e na superfície das placas foi depositado, com um 

fio de platina, um inoculo suficiente para se obter colônias 

isoladas através da semeadura com a espátula de Drigalski. 

Os tubos utilizados continham, aproximadamente, 



72 

Fig. 11 - HemÕlise produzida por colônias de�- thuringiensis em placa com 

agar sangue. Entre elas, observa-se uma colônia de onde foi re-

tirado inoculo para os testes de identificação. Escala 1:1. 
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5 ml de meio de cultura e, para cada caráter estudado, foram 

sempre preparados, paralelamente, tubos controle não semeados. 

4.5.1. Reação de catalase 

guinte maneira: 

A produção de catalase foi evidenciada da se-

sobre duas culturas de B. thuringiensis semea 

das, respectivamente, em um tubo de caldo simples e em uma pl� 

ca com ãgar simples, foram pipetadas algumas gotas de peróxido 

rle hidrogênio (H2o2) 10 volumes.

A produção imediata e abundante de bolhas, ev1-

dência da rápida decomposição de n2o2, indicou que a cultura

deve ser considerada catalase positiva (Figura 12: tubo 1). 

4.5.2. Proliferação em anaerobiose 

A estirpe de B. thuringiensis foi semeada de 

acordo com a técnica adequada, em dois meios de cultura, conti 

dos em tubo: "Bacto-Fluid Thioglycollate Medium" (B256) e meio 

de,Tarozzi. 

A proliferação do microrganismo foi observada em 

toda a extensao de ambos os tubos (Figura 12: tubos 3 e 5). 

4.5.3. Reação de Voges-Proskauer 

A reaçao de Voges-Proskauer foi evidenciada em 

um tubo com meio de Clark e Lubs pH 6.9 , semeado com a estir

pe de B. thuringiensis. 
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Após 24 horas de incubação, adicionou-se 3 ml de 

alfaÍlaftol 5% em álcool etílico absoluto e 1 ml de hidróxido de 

potássio (KOH) 4 07. ao meio de cultura, O desenvolvimento de 

uma coloração vermelho magenta, apos :30-60 minutos, ã tempera

tura ambiente, denotou a presença de acetilmetilcarbinol (ace

toína) (Figura 12: tubo 7). 

Esta reaçao e atribuída ã oxidação atmosférica 

da acetoína, que é transformada em diacetila, a qual, reagindo 

com KOH e com um constituinte do meio, portador de um 

guanidínico, produz coloração vermelha. 

grupo 

4 ,  5. 4 .  pH no meio de Clark e Lubs (reação de Voges-Pro� 

kauer - V .P.) 

A produção de acetilmetilcarbinol foi testada em 

dois tubos com meio de Clark e Lubs, um com pH 4 .3 e outro com 

pH 5.6, segundo a mesma técnica empregada no .subcapítulo 4.5.3. 

Foi possível constatar um resultado positivo apenas na cultura 

em pH 5.6 (Figura 12: tubos 8 e 9). 

4.5.5. Temperaturas máxima e mínima de proliferação 

A proliferação do B. thuringiensis foi determi 

nada em tubos com caldo simples, incubados em intervalos de 59C 

de temperatura, variando de 09C ate 509C, A leitura foi efe-

tuada 5 dias após a semeadura do meio de cultura, demonstrando 

que as temperaturas mínima e máxima necessárias para o desen -

volvimento do microrganismo foram, respectivamente, 109C e
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459C (Figura 13: tubos 11, 12, 13 e 14). 

4.5.6. Reação gema de ovo 

Um tubo de ensa io com caldo gema de ovo e uma 

placa com ãgar gema de ovo foram semeados com B.  t h ur ingiensis 

e observados após incubação durante 1, 3, 5 e 7 dias, 

Uma reaçao posit iva completa foi traduzida pela 

formação de uma forte prec ipitação na superfíc ie do caldo; en

tretanto, a mesma reação foi mais ev idente na placa, onde foi 

observada uma intensa prec ipitação, contrastando com a opale� 

cênc ia da emulsão de lecitina (gema de ovo) incorporada no meio 

de cultura (Figura 13 : tubo 15; Figura 14). 

Fig. 14 - Colônia de B. thuringiensis em agar gema de ovo. Escala 1:1. 
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4.5.7. Proliferação em várias concentraçoes de cloreto 

de sódio (NaCl) 

Tubos com caldo simples contendo O, 5, 7 e 10 

por cento de NaCl foram semeados e a proliferação do B. thu -

ringiensis foi observada após 7 e 14 dias de incubação. Foi 

constatado que a estirpe nao desenvolveu no me1.o de cultura com 

7% de NaCl, contrastando com 85-100% das estirpes estudadas por 

GORDON et alii (1973). O mesmo fenômeno foi observado no meio 

de cultura com 10% de NaCl (Figura 13: tubos 17, 18, 19 e 20). 

4.5.8. Utilização de carboidratos 

O meio básico utilizado para determinar a prod� 

çao de ácido pela estirpe de B. thuringiensis foi o de Ayers 

et alii modificado por GORDON� alii (1973). Os carboidra-

tos utilizados foram D (+)-glicose, L(+)-arabinose, D(+)-xilo-

se e D(-)-manitol. As culturas foram observadas quanto a pr� 

liferação e produção de ácido ou gás (bolhas de gas 

rior do ágar), após 7 e 14 dias de incubação. 

no inte-

Houve viragem do indicador púrpura de bromocre-

sol para a cor amarela, apenas no tubo contendo glicose, indi-

cando a sua intensa fermentação, com produção abundante de gás 

na base do meio de cultura. Com referência aos carboidratos 

arabinose, xilose e manitol, apesar da intensa proliferação do 

microrganismo, não houve desdobramento dos mesmos e, conseque� 

temente, nenhuma alteração do indicador (Figura 15: tubos 21, 
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2 2, 2 3 e 2 4) 

4. 5. 9. Hidrólise do amido 

Um tubo com o meio de Ayers � alii modificado 

por GORDON� alii (1973), acrescido de 0.5% de amido, foi se-

meado, permitindo constatar a fermentação do referido carboi-4 

drato pelo�- thuringiensis, após 7 e 14 dias de incubação (Fi 

gura 15: tubo 25). 

Duas placas com âgar amido foram semeadas e, a

pos 3 e 5 dias de incubação, respectivamente, as culturas rece 

beram uma solução de lugol como reativo para evidenciação da 

utilização do amido. Neste tipo de reação, ha formação do com 

plexo iodo-amido, revelada pela côr azul. Foi constatado 

nas culturas, um halo incolor ao redor das colônias, indicando 

a hidrólise do carboidrato e, portanto, ausência da 

do precipitado de côr azul (Figura 16). 

4.5.10. Proliferação em pH 5.7 

Um tubo com caldo Sabouraud dextrose 

5.7), enriquecido com 1.5% de extrato de levedo, foi 

formação 

(pH final 

semeado 

com B. thuringiensis e, a seguir, incubado. O desenvolvimen-

to do germe no meio de cultura, durante duas semanas de incu-

bação foi considerado como proliferação em pH 5.7 (Figura 15: 

tubo 26). 
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Fig. 16 - Colônias de B. thuringiensis em âgar amido: teste positi vo da hi 
drÕlise do referido carboidrato, com reativo de l��oL 
Escala 1:1. 

4.5.11. Utilização do citrato 

Mediante a semea dura de um tubo com cal do citra 

to de Koser, a utilização do citrato foi confirmada pela inten 

sa proliferação do B. thuringien sis, apos 14 dias de 

çao (Figura 15: tubo 28). 

4.5.12. Redução de nitrato a nitrito 

incuba -

A presença de nitrito em uma cultura de B. thu

ringiensís contida num tubo com cal do nitrata do (Figura 15: tu 

bo 30) foi pesquisa da após 3 e 7 dias de in cubação, umedecen-
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do uma tira de papel de amido, contendo iodeto de potássio 

com algumas gotas de ácido clorídrico lN e tocando, a seguir, 

o papel com uma alíquota da cultura. Uma côr púrpura indicou 

uma reaçao positiva. 

4.5.13. Hidrólise da caseina 

Esta prova bioquímica foi evidenciada através de 

dois meios de cultura: leite simples (Figura 17: tubo 32) e 

agar leite (Figura 17: tubo 34 e Figura 18). 

Apôs 7 e 14 dias de incubação, foi possível ve-

rificar uma evidente transparência (hidrólise) na parte supe-

ríor das culturas em tubo e ao redor das colônias na cultura 

em placa. 

4.5.14. Hidrólise da tirosina 

A tirosina, sob açao da tirosinase liberada pe

lo B. thuringiensis, foi hidrolisada, tornando o meio de cultu 

ra transparente ao redor das colônias do microrganismo semeado 

em uma placa com âgar tirosina. Esta reação positiva foi evi-

denciada apôs 7 e 14 dias de incubação (Figura 19). 

4.5.15. Reação no leite tornassolado 

Um tubo com leite tornassolado foi semeado e 

observado, apôs 7 e 14 dias de incubação, quanto à viragem do 

indicador, formação de coágulo e gas, e digestão da caseina • 
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Fig. 18 - Colônias de B. thuringiensis em agar leite: hidrólise da caseína 
Escala 1:1. 

Fig. 19 - Colônias de B. thuringiensis em agar tirosina: hidrólise do refe 
rido aminoácido. Escala 1:1. 
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Foi observada urna coagulação, seguida de uma reaçao alcalina e 

posterior digestão da caseína, dando um aspecto transparente ao 

terço superior da cultura e urna tenue alteração na parte infe

rior da mesma (Figura 17: tubo 36). 

4.5.16. Hidrólise da gelatina 

Esta reaçao pode ser realizada tanto em tubo co 

mo em p 1 a c a com agar nutriente g e 1 atina. No p r e s e n t e t r a b a 1 h o, 

foi dada preferência à Última alternativa, dada a facilidade 

que oferece para a leitura e interpretação dos resultados. 

O teste de hidrólise da gelatina é baseado na 

precipitação da mesma, em presença de uma solução aquosa de 

bi-cloreto de 
- . mercurio

fície do meio de cultura. 

a 10%, depositada s�bre a supe� 

Decorridos 10 minutos de contato 

o excesso e desprezado e nestas condições, a reação pode ser 

evidenciada através de uma leitura bastante característica. 

A gelatinase elaborada pelas colônias de B. thu 

ringiensis foi responsável pelo halo transparente observado 

ao seu redor, o que indicou, consequentemente, uma reaçao pos� 

tiva, apôs 4 dias de incubação (Figura 20). 

4.5.17. Hidrólise da 
- .

ureia 

Esta prova bioquímica foi constatada numa cult� 

ra de B. thuringiensis semeada em um tubo com uréia Stuart. 

Apôs 4 dias de incubação, uma reação positiva de urease (hidrÕ 
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Fig. 20 - Colônias de B. thuringiensis em agar nutriente gelatina: teste 
positivo para hidrolise. Escala 1: 1. 

lise da uréia) foi indicada pela mudança de cor do amarelo-a la 

ranjado (pH 6.8) para o vermelho-cereja (pH 8 .1 ou mais alca-

lino) (Figur.::i 17: tubo 38). 

O mecanismo dessa reaçao consiste no seguinte 

a urease liberada pelo�- thuring iensis durante o seu met abo -

lismo, como bio-cat alisador, hidrolisa a uréia, com liberação 

de amônia (NH3), a qual, em presença de água, se transforma em

hidróxido de 

de cultura. 

-
. 

amonio resultando a alcalinidade do meio 
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-

. sumario das propriedades 
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gerais da estirpe de�· thuringieE_ 

s1.s var. kurstaki estudada é apresentado na tabela 1. 

Tabela 1 - Propriedades da estirpe de B. thuríngiensis var. kurs 

taki estudada. 

Propriedades 

Bacilos: 

Largura, µ 

Comprimento, ]I 

Reação de Gram ....... . 

Mobilidade (peritríquia) 

Cápsula .... 

Esporos: 

Elipsoidal 

Subterminal 

Colônias em ãgar simples: 

Diâmetro, mm 

Rugosa •.......... 

Bordo irregular 

HemÕlise no agar sangue 

Reação de catalase 

Proliferação em anaerobiose 

Reação de Voger-Proskauer (V.P.) 

pH no meio de Clark e Lubs (reação de V.P.): 

pH 4.3. 

pH 5.6. 

�. thuringiensis 
var. kurstaki 

1 

5 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8 - 10 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
(continua) 



(continuação) 

Propriedades 

Temperatura de proliferação 9C 

Máxima 

Mínima 

88 

B. thuringiensis
var. kurstaki

45 

10 

Reação gema de ovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ 

Proliferação em diferentes concentraçoes de NaCl 

0% 

5% 

7% 

10% 

Utilização de 

Glicose 

Arabinose 

Xilose 

Manitol 

HidrÔlise do amido 

Proliferação em pH 5.7. 

Utilização do citrato 

Redução de nitrato a nitrito 

HidrÔlise de 

Caseína 

Tirosina 

Reação no leite tornassolado 

HidrÔlise da gelatina 

HidrÔlise da uréia 

a/ Al, reaçao alcalina; D, digestão da case1na, 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Alo!:../ 

+

+ 
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4.6. Fórmulas dos meios� cultura empregados� isolamento 

e caracterização de�- thuringiensis var. kurstaki 

A esterilização dos meios de cultura foi feita 

através de autoclavagem a 1219C, durante 15 minutos, salvas as

exceções indicadas no texto. 

Os meios sólidos, apos a esterilização, foram 

resfriados a 45-509C e distribuídos, assepticamente, em vasi-

lhames (tubos ou placas) previamente esterilizados em forno 

Pasteur. 

Em todos os meios de cultura, a esterilidade foi 

sempre comprovada nas condições térmicas específicas para cada 

manipulação. 

4.6.1. Ãgar amido (GORDON� alii, 1973) 

(fÓrmula·para 100 ml, ·v/v) 

Ãgar nutriente 

Solução aquosa a 10% de 

amido solúvel (p/v) 

90 ml 

10 ml 

Ao ãgar nutriente, fundido e resfriado a 45-509C, 

juntar a solução aquosa de amido solúvel, de modo a obter per-

feita incorporação do amido. 

terilização. 

Enquanto quente, promover a es-

4.6.2. Ãgar gema de ovo 

(fórmula para 100 ml, v/v) 

Ágar simples, estéril 90 ml 
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Gema de ovo de galinha 10 ml 

Ao agar simples, fundido e resfriado a 45-509C, 

adicionar gema de ovo de galinha colhida assepticamente, agi -

tar gentilmente para evitar bolhas e distribuir. 

4.6.3. Ãgar leite 

(fórmula para 100 ml, v/v) 

Leite fresco de vaca 

Ãgar simples, estéril 

10 ml 

90 ml 

Centrifugar o leite a 1500-2000 rpm, durante 15 

minutos e separar a capa de gordura; a seguir, esterilizar 

1009C, durante 30 minutos, por 3 dias sucessivos. Ao agar 

simples, fundido e resfriado a 45-509C, juntar o leite com as

sepijia, agitando bem para homogeneizar, e distribuir. 

4.6.4. Ãgar nutriente (GORDON� alii, 1973) 

(fórmula para 100 ml, p/v)

Peptona 0.5 g 

Extrato de carne 0.3 g 

Ãgar 1.5 g 

Ãgua destilada q.s. 100 ml 

Dissolver a peptona e o extrato de carne na a-

gua e ajustar o pH a 6.8. 

lizar e distribuir. 

Incorporar o agar, fundir, esteri-

4.6.5. Ágar nutriente gelatina 

(fórmula para 100 ml, p/v) 



Gelatina (pó) 2 g 

Ãgar nutriente 100 ml 
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Ao agar nutriente, fundido e resfriado a 45-509C, 

incorporar a gelatina, gradualmente e sob agitação. 

zar e distribuir. 

4.6.6. Ãgar sangue (BIER, 1975 )  

(fórmula para 100 ml, v/v) 

Ágar simples, estéril 

Sangue desfibrinado (estéril) 

90 ml 

de carneiro 10 ml 

Esterili 

Fundir o ãgar simples, resfriar a 45-509C e adi 

cionar o sangue com assepsia. Misturar bem e distribuir. 

4.6.7. Ãgar semi-sólido (COWAN e STEEL, 1970) 

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Ãgar 

Caldo simples 

0.2 g 

100 ml 

Incorporar o agar ao caldo simples. 

distribuir em tubos em U e esterilizar. 

4 . 6 . 8 . Ãgar simples (BIER, 19 7 5 )  

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Extrato de carne O. 3 g

Peptona 1 g

Cloreto de sódio O. 5 g

Ãgar 2 g

Fundir 



to o agar. 
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Ãgua destilada q.s. 100 ml 

Dissolver a quente todos os ingredientes, exce

Ajustar o pH a 7.4 - 7.6, incorporar o ágar e fun 

dir em autoclave a 1109C, durante 30 minutos. R e a j u s t ar o p H, 

se necessário. Esterilizar e distribuir. 

4.6.9. Ãgar tirosina 

(fórmula para 100 ml, v/v) 

Solução aquosa a 5% 

de 1 - tirosina 

Ãgar simples, estéril 

10 ml 

90 ml 

Esterilizar a solução aquosa de 1-tirosina a 

1109C, durante 30 minutos. Enquanto quente, incorporar a sus 

pensao homogênea do referido aminoácido ao agar simples, fundi 

do e resfriado a 45-509C e, em seguida, distribuir. 

4.6.10. Caldo·�itrato de Koser (COWAN e STEEL, 1970) 

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Cloreto de sódio 

Sulfato de magnésio 

heptahidratado 

� 
. 

Fosfato ácido de amonio 

Fosfato ãcido de potássio 

Ãgua destilada q.s. 

Dissolver os sais na agua. 

Ãcido cítrico 

0.5 g 

0.02 g 

0.1 g 

0.1 g 

100 ml 

0,2 g 
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Adicionar o ácido cítrico ã solução de sais e 

aguardar a completa dissolução. Ajustar o pH a 6.8, filtrar 

em algodão hidrófilo, esterilizar a 1159C, durante 20 minutos 

e distribuir. 

4.6.11. Caldo gema de ovo 

(fórmula para 100 ml, v/v) 

Caldo simples, estéril 90 ml 

Gema de ovo de galinha 10 ml 

Ao caldo simples incorporar a gema de ovo de 

galinha, colhida assepticamente. 

e distribuir. 

Agitar sem promover espuma 

4.6.12. Caldo nitratado (BIER, 1975) 

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Nitrato de potássio 

Caldo simples 

0.1 g 

100 ml 

Adicionar o nitrato de potássio ao caldo sim -

ples, distribuir e esterilizar. 

4.6.13. Caldo Sabouraud dextrose (GORDON et alii, 1973) 

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Neopeptona 

Dextrose 

Extrato de levedo (Difco) 

Água destilada q.s. 

pH 5.7 

1 g 

2 g 

1. 5 g 

100 ml 
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Dissolver os componentes, distribuir e esteri-

4.6.14. Caldo simples (BIER, 1 975) 

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Extrato de carne 

Peptona 

Cloreto de sódio 

Água destilada q.s. 

0.3 g 

1 g 

0.5 g 

100 ml 

Dissolver a quente os ingredientes, ajustar o 

pH a 7.4 - 7.6, distribuir e esterilizar. 

4. 6 .15. "Fluid Thioglycollate Medi um" (DIFCO MANUAL,1972)

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Extrato de levedo O. 5 g

Casitona 1. 5 g

Dextrose O. 5 g

Cloreto de sódio 0. 25 g

1-cistina 0.075 g 

Ácido tioglicÕlico 0.03 ml

Ãgar 0.075 g 

Resazurina, padronizada 0.001 g 

Suspender 2.9 5 g de "Bacto-Fluid Thioglycolla-

te Medium 11 (B 256) em 100 ml de água destilada. 

a fervura para dissolver completamente o meio. 

esterilizar. 

Aquecer até 

Distribuir e 
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4.6.16. Leite simples (BIER, 1942) 

Leite não pasteurizado, fresco 100 ml 

Colocar o leite num funil de separaçao e dei -

xar uma noite na geladeira a +  49C para separar o creme que so 

brenada. Colher o leite isento de gordura. Distribuir e es 

terilizar a 1009C (vapor fluente), durante 3 0  minutos, em três 

dias consecutivos. 

4.6.17. Leite tornassolado 

(fórmula para 100 ml, v/v) 

Leite fresco desnatado, estéril 

Solução aquosa a 1.5% de 

t((i)!'r nas s o 1 ( p / v) 

95 ml 

5 ml 

Esterilizar a 1219C, durante 15 minutos� a so-

lução aquosa de tornassol. 

te e distribuir. 

Juntá-la, assepticamente, ao lei-

4.6.18. Meio de Ayers et alii modificado (GORDON� alii, 

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Fosfato ácido de amônia 

Cloreto de potássio 

Sulfato de 
- . magnesio 

heptahidratado 

Extrato de levedo 

Ágar 

Água destilada q.s. 

19 73) 

0.1 g 

0.02 g 

0.02 g 

0.02 g 

1. 5 g

100 m l  

Dissolver todos os constituintes d o  meio bási-
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co, exceto o agar. Ajustar o pH a 7.0, incorporar o agar e 

fundir a 1009C, durante 30 minutos. 

Solução alcoólica a 0.04% de 

púrpura de bromocresol (p/v) 1.5 ml 

Adicionar a solução alcoólica de purpura de bro 

mocresol e esterilizar. Ao meio básico, assim preparado, 1n-

corporar assepticamente 0.5% do carboidrato em solução aquosa, 

previamente esterilizado por filtração. 

4.6.19. Meio de Clark e Lubs (BIER, 1975) 

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Peptona 

Fosfato acido de potássio 

Água destilada q.s. 

0.5 g 

0.5 g 

95 ml 

Dissolver os constituintes, ajustar o pH de a

cordo com as exig�ncias dos testes na reação de Voges-�oskauer 

(V. p.) e esterilizar. 

Solução aquosa a 10% 

de glicose (p/v) 

Ajuntar, com assepsia, a solução de 

previamente esterilizada por filtração e distribuir. 

4.6.20. Meio de Tarozzi 

(fórmula para 100 ml, p/v) 

Fígado fresco de bovino, em pedaços 

Caldo simples 

5 ml 

glicose 

40 g 

100 ml 
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Juntar o fígado ao caldo simples e aquecer 30 

minutos a vapor fluente. Separar o caldo, filtra-lo em lã de 

vidro e reajustar o pH a 7.8. Lavar os pedaços de fígado em 

agua co;rente, isenta de cloro; recortá-los em cubos de aproxi 

madamente 1 cm de aresta e submetê-los a uma nova lavagem. Co 

locar dois cubos de fígado no fundo de cada tubo e adicionar 

aproximadamente, 4 ml de caldo simples. Cobrir com 0.5 ml de 

vaselina pastosa fundida e esterilizar. a 1159C, durante 20 mi-

nutos. 

4.6.21. Uréia Stuart (STUART� alii, 1945) 

(fÕrmula para 100 ml, p/v) 

Extrato de levedo 

Fosfato acido de potássio 

Fosfato b as i co de sÕdio 

Uréia 

Vermelho de fenol 

Ãgua destilada q. s. 

0.01 g 

0.91 g 

0.95 g 

2 g 

0.001 g 

100 ml 

Ajustar o pH a 6.8, filtrar em filtro "Milli -

pore" 0.45 µ e distribuir com assepsia. 

4.7. Preparação do antígeno 

A estrutura antigênica do B. thuringiensis e 

pouco descrita na literatura. Entretanto, considerando a ana 

logia entre ele e o B. anthracis, no que se refere ã morfolo

gia bacteriana e determinados caracteres bioquímicos, hâ prob� 
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bilidade das duas espécies estarem constituídas e estruturadas 

antigenicamente em condições semelhantes. 

Fundamentando-se neste conceito, foi utilizado 

na imunizaçao um "pool" de antígenos, constituído por: antíge-

no H ou flagelar, antígeno o ou somatico, antígeno K

capsular e antígeno 

kurstaki. 

E ou esporos de B. thuringiensis 

Numa imunizaçao 
-

. previa, incluiu-se também, 

ou 

var. 

no 

11pool" de antígenos, uma solução de cristais parasporais. To

davia, na fase de imunização, os animais apresentaram uma rea-

ção incomum, que acarretou a sua morte. Na necrópsia dos coe 

lhos foi constatado macroscopicamente que o tubo gastro i n

testinal apresentava intensas zonas de eritema e, inclusive 

muco com espessamento da parede tissular. 

endotoxina incorporada ao antígeno total 

fenômeno observado. 

Provavelmente, a

tenha interferido no 

4.7.1. Antígeno H ou flagelar 

A designação de antígeno H, dada ao antígeno flag� 

lar, provem do termo "Hauch" - bafo, usado genericamente para 

denominar a vegetaçao difusa das formas peritrÍquias na super

fície do agar simples bem Úmido. 

Para a obtenção deste antígeno, foi 

ativar a mobilidade do B. thuringiensis, mediante o 

processo: 

necessario 

seguinte 
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a - A cultura de B. thuringiensis mantida em agar simples so-

freu cinco passagens em ágar semi-sólido contido em tubo 

em U ou tubo de Craigie. Durante as passagens, o tempo de 

incubação foi se tornando progressivamente menor, devido â 

seleção de formas cada vez mais móveis. 

b - A estirpe foi semeada em dois frascos de caldo 

(150 ml) e incubada durante 16 horas. 

simples 

c - Ã suspensio foi adicionado formal a 0.5% para matar os mi-

crorganismos e preservar o 

cubação durante 48 horas, 

fase final. 

antígeno H, seguindo-se nova in 

a fim de se obter o antígeno na 

d - A suspensao foi centrifugada a3000 rpm, durante 15 minutos 

e o sobrenadante foi desprezado. 

e - O sedimento foi ressuspendido em agua fisiológica formola

da a 0.3% e armazenado a +  49C. 

4.7.2. Antígeno O ou somático 

A designação antígeno O provem do termo 1
1 Ohne 

Hauch 11 - sem bafo, aplicado â proliferação em agar simples das 

formas atríquias, dando origem a colônias de contorno circular 

e limitado. 

O antígeno somático é um polissacaride presente 

no corpo do�- thuringiensis, â semelhança com outros microrg� 

nismos do grupo cereus, e foi obtido da seguinte maneira: 

a - Um a a 1 Í q u o t a d a cu 1 tu r a d e B . t h u ri n g i e n s i s ma n t i d a em agar 

simples foi colhida com alça de platina e transferida para 
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5 ml de caldo simples. Após homogeneização da suspensao, 

a mesma foi utilizada na semeadura de duas garrafas de 

de Roux com agar simples, livre de excesso de líquido na 
-

superfície, as quais foram incubadas em posiçao invertida, 

durante 48 horas. 

b - A cultura obtida foi removida com 20 ml de água fisiológi

ca, resultando uma suspensão bem densa. 

c - Essa suspensão foi aquecida duas vezes a 1219C, durante u

ma hora, com um intervalo de 24 horas. 

d - O antígeno obtido foi lavado com agua fisiológica formola

da a 0.3% como preservante e estocado a +  49C. 

4.7.3. Antígeno K ou capsular 

O antígeno K ou capsular, um polipeptÍdeo exis

tente na cápsula do B. thuringiensis, foi assim preparado: 

a - Uma alíquota da cult�ra de B. thuringiensis mantida em 

agar simples foi transferida com uma alça de platina para 

5 ml de caldo simples. A suspensão homogeneizada foi uti 

lizada na semeadura de dois tubos com âgar simples enriqu� 

ciclo com 0.1% de "PPLO - Serum Fraction11 (fração albumina 

de soro bovino) e incubados, a seguir, durante 24 horas. 

b - Uma alíquota desta cultura, colhida com alça de platina 

foi suspensa em 5 ml de caldo simples e, apos a 

zaçao, semeada em duas garrafas de Roux com agar 

homogenei_ 

simples 

suplementado de 1%ede glicose, posteriormente incubadas du 

rante 18 horas. 

c - A cultura obtida foi removida com 20 rnl de agua fisiológi-
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ca e centrifugada a 3000 rpm, durante 30 minutos. 

d - Desprezado o sobrenadante, o sedimento foi ressuspendido 

em 10 ml de agua fisiológica formolada a 0.3% e armazenado 

a +  49C. 

4.7.4. Antígeno E ou esporos 

Os esporos de�- thuringiensis, imunologicamen

te semelhantes aos cristais parasporais, foram assim obtidos: 

a - Uma alíquota da cultura de B. thuringiensis mantida em 
-

agar simples foi transferida com uma alça de platina para 

5 ml de caldo simples, de modo a se obter uma suspensao 

bastante homogênea e a partir da qual foram semeadas, com 

pipeta Pasteur, duas garrafas de Roux com agar simples, in 

cubadas durante 48 horas. 

b - A cultura obtida foi removida com 10 ml de agua fisiológi

ca formolada a 0.3% e armazenada a +  49C. 

4.7.5. Determinação da concentraçao dos antígenos 

A concentraçao dos antígenos H, O, K e E foi de 

terminada por meio da escala de McFarland. Esta escala con-

siste numa série de dez tubos de diâmetro uniforme, contendo 

0.1, 0.2, 0.3, etc 1.0 ml de uma solução de cloreto de bário 

a 1% e cujo volume é completado a 10 ml com um soluto de ácido 

sulfúrico a 1%. Obtém-se, assim, uma série de suspensões de 

turvaçao crescente, correspondente à quantidade de sulfato de 

bário formada. 
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A concentraçao de bactérias (em milhões por ml) 

correspondente a cada tubo foi determinada para os estafilo e 

estreptococos, neissérias, enterobacteriaceas, etc. Assim 

por exemplo, uma cultura com turvaçao correspondente ao tubo 3 

da escala apresenta um numero aproximado de 900 milhões por ml, 

que, para facilidade de cálculo, pode ser arredondado para 1 

bilhão por ml. 

A concentraçao de cada um dos antígenos, obti-

dos pelas diferentes condições citadas anteriormente, foi de

terminada através da correspondincia com o tubo 3 da escala de 

McFarland e esta expressa na tabela 2. 

Tabela 2. Concentração das suspensoes de antígenos de B. thu 

H ou 

o ou

K ou

E ou

ringiensis var. 

Antígeno 

flagelar 

somático 

capsular 

esporos 

kurstaki. 

Concentração de microrganismos 
(bilhões por ml) 

20 

40 

100 

40 

4.7.6. Mistura dos antígenos 

Cada antígeno foi diluído em 10 ml de solução 

fisiológica, de modo a se obter uma suspensão com concentraçao 
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correspondente a 2 bilhões de bactérias por ml. o "pool" de 

antígenos foi constituído por partes iguais de cada uma das 

quatro suspensoes, apresentando, deste modo, também uma concen 

traçao correspondente a 2 bilhões de bactérias por ml (LE MI

NOR, 1960). 

Para as injeçoes subcutâneas e intramuscular 

0.5 ml do "pool" de antígenos foi incorporado a 0.5 ml de adj� 

vante incompleto de Freund (Difco-CÕdigo 0639), passando o inô 

culo a ter uma concentraçao correspondente a 1 bilhão de bacte 

rias por ml. Esta mistura foi emulsionada até ficar estável 

e em perfeito estado coloidal. O adjuvante incompleto de 

Freund, constitu[do por uma mistura de Arlacel A e Bayol F

aumenta a imunogenicidade mediante um mecanismo tríplice: a) açao 

de depósito, retardando a absorção do antígeno; b) formação 1� 

cal de um granuloma rico em células imunocompetentes� c) açao 

ã distância nos Ôrgaos formadores de anticorpos (linfonôdos 

baço) (BIER, 1975). 

Para as injeçoes endovenosas, o "pool" de antí

genos foi diluído dez vezes em agua fisiológica, a fim de ser 

injetada uma suspensão com concentração coriespondente a 200 

milhões de bactérias por ml. 

4.8. Preparação do imunessoro 

4.8.1. Imunização 

Para a imunizaçao foram utilizados dois coelhos 
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Jovens e adultos, previamente adaptados ao ambiente, CUJOS so-

ros foram antes examinados, mediante reação de aglutinação ra 

pida em lâmina e reação de imunodifusão dupla radial (OUCHTER

LONY, 1970), quanto à presença de anticorpos contra B. thurin-

giensis var. kurstaki. 

Constatada a ausencia de tais anticorpos, os 

animais foram inoculados conforme o esquema adotado por STAN-

BRIDGE e HAYFLICK (1967), a saber: 

a - O primeiro inÕculo consistiu de uma mistura de 0.5 ml de 

antígeno e 0.5 ml de adjuvante incompleto de Freund, inje

tada subcutaneamente em volumes de 0.1 ml em dez pontos <li 

ferentes do dorso dos animais. Além disso, 1.0 ml de an

tígeno foi inoculado endovenosamente na veia marginal da 

orelha. 

As injeçoes endovenosas causam a formação de anticorpos hu 

morais, enquanto que as i nJeçoes subcutâneas (que levam a 

um depÕsito focal no tecido linfÕide periférico) conduzem 

ao desenvolvimento da sensibilidade celular (SELL, 1977).

b - Um mes mais tarde e novamente duas semanas 
-

apos esta data, 

1.0 ml de antígeno foi injetado endovenosamente, 

c - Oito semanas apôs a primeira inoculação, um inoculo final 

de 0,5 ml de antígeno misturado com 0.5 ml de adjuvante i� 

completo de Freund foi injetado no m�sculo da coxa, ·além 

de 1,0 ml de antígeno injetado end0venosamente. 

4.8.2. Sangria de prova 

Três dias antes da Última injeçao foi feita uma 
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sangria de prova. Os animais foram sangrados na veia margi -

nal da orelha e o sangue obtido, apôs descolamento do coâgulo, 

foi colocado na estufa a 379C por 30 minutos, para transudação 

do soro . Os soros foram, entao, separados dos elementos fig� 

rados e centrifugados a 1500 rpm durante 10 minutos. O titu-

lo de aglutininas (anticorpos com capacidade aglutinante) anti-

bacterianas presentes em cada soro foi determinado através de 

uma reação de aglutinação lenta 

rie do soro em âgua fisiolÔgica: 

em tubo, por diluição em se-

a - A cada uma de quatro 
- . 

series 

primeiro tubo 0.9 ml e, aos 

gica fenicada a 0,5%,

de 11 tubos, adicionou-se ao 

demais, 0,5 ml de âgua fisiolÔ 

b - Ao primeiro tubo, juntou-se 0.1 ml de soro (diluiçio 1/10).

c - Misturou-se bem e passou-se 0.5 ml do 19 tubo para o 29.

d - Misturou-se bem e passou-se 0,5 ml do 29 para o 39 tubo e, 

assim por diante, ate chegar ao 109 tubo. A Última por

çao de 0,5 ml foi desprezada e o 119 tubo, contendo ape

nas âgua fisiolÕgica fenicada a 0.5%, serviu como control� 

e - Em cada 
- . serie, adicionou-se a todos os tubos 0,5 ml de um

dos antígenos (turvação igual ao tubo 3 da escala de McFar 

land). 

pondem 

1/2560, 

As diluições sucessivas, assim preparadas, corres 

a 1/20, 

1/5120 e 

1/40, 1/80, 

1/10240.

1/160, 1/320, 1/640, 1/1280,

f - Misturou-se bem e incubou-se na estufa a 379C por 24 horas. 
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A diluição mais alta que mostrou aglutinação foi 

1/10240, em ambos os soros, indicando que o título dos mesmos 

estava em torno desse valor. 

4.8.3. Sangria definitiva 

Treze dias após a Última inoculação, os 

foram sangrados através de uma secçao com bisturi da 

animais 

··artéria 

localizada na virilha, O sangue foi coletado diretamente num 

frasco estéril de boca larga, tendo sido o seu rendimento de 

aproximadamente 100 ml. ApÕs a coagulação, o coagulo foi des 

colado e, logo a seguir, o sangue foi incubado a 379C por 30 

minutos, O soro obtido, aproximadamente 50 ml, foi centrifu-

gado a 1500 rpm durante 15 minutos, resultando um sobrenadante 

límpido, livre de hemÕlise. 

A titulação final dos soros obtidos (I e II) foi 

feita segundo o método descrito no subcapÍtulo 4.8.2. 

Para facilitar a execuçao reaçoes das sorolÕgi -

cas, os soros (I e II) foram misturados em partes iguais e e� 

ta mistura foi distribuída em quantidades de 2 ml em frascos 

tipo penicilina, sendo a seguir liofilizada num aparelho "Pir� 

ni Type Vacuum Gauge Model 8/1 (Edwards High V_a,cuumLtd-Ehglan:I)". 

O soro liofilizado foi conservado a -109C ate a 

utilização, quando, entao, a mistura foi redissolvida em 2 ml 

de âgua fisiológica e preservada com mertiolato a 1/10000. O 
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preservante nao deve ser adicionado antes da liofilização pa

ra não degradar os anticorpos. 

Foi feita, entao, a titulação final do soro lio 

filizado frente aos antígenos empregados na imunizaçao. Os 

títulos do soro, antes e apos a liofilização, sao apresenta -

dos na tabela 3. 

Tabela 3. Título do soro anti - B. thuringiensis var. kursta

ki, antes e apos a liofilização. 

Antígeno 

H ou flagelar 

O ou somático 

K ou capsular 

E ou esporo 

Título 
Mistura liof1l1-

Imunessoros nao liofilizados zada dos imunes
soros 

1/20480 

1/1280 

1/20480 

1/640 

II 

1/10240 

1/5120 

1/20480 

1/20480 

1/20480 

1/1280 

1/10240 

1/5120 

4.9. Diagnóstico de B. thuringiensis var. kurstaki 

O processamento laboratorial para diagnóstico de 

B. thuringiensis var. kurstaki esta esquematizado na Figur-a 21.

4.9.1. Material de diagnóstico 

Foram examinadas 155 larvas de insetos, perten

centes ã ordem Lepidoptera, cuja distribuição quanto ã espe-
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cie, procedência e condição de letalidade esta expressa na ta7 

bela 4. 

Os materiais para dignostico foram conservados 

a -109C, atê o momento da utilização, quando, entao, cada lar

va foi descongelada naturalmente, pesada, picada finamente com 

uma tesoura e triturada num graal estéril. 

4.9.2. Isolamento de B. thuringiensis var. kurstaki 

Uma alíquota do triturado de cada larva 

lhida com uma alça de platina e semeada com espátula de 

foi co 

Dri-

galski em uma placa com agar simples, de modo a se obter colô

nias isoladas. Apos um período de incubaçio de 18-24 horas, 

dentre a flora microbiana de surtida, foram selecionadas ma-

croscopicamente as colônias suspeitas de B. thuringiensis (Fi

gura 22). 

Dentre estas colônias, uma foi selecionada e 

ressemeada em uma placa com agar simples, incubada, a seguir , 

por 24 horas. A partir desta cultura, foi feito um exame bac 

teriologico pelo método de coloração de Gram para constatar a 

morfologia bacteriana típica e o estado de pureza do cultivo. 

4.9.3. Reação de aglutinação rapida em lâmina 

Nas reaçoes de aglutinação, os antígenos se a-

presentam sob a forma de partículas e, geralmente, consistem 

de suspensões de microrganismos. Quando misturados com o so-
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Fig. 22 - Flora bacteriana resultante da 
va de inseto em ãgar simples. 
das de caracteres morfológicos 
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semeadura do triturado de uma lar 
As setas indicam col�nias dota -=

do B. thuringiensis. Escala 1:1. 

ro especifico, est as células ou partículas se agreg am, forman

do grumos que aumentam de t amanho, tor nam-se visívei s e, final 

mente, sedimentam, deixando um sobrenad ante claro. Se um dos 

reagentffi é conheci do, a reaçao pode ser uti lizada, seJa par a  

identificação do antígeno, seJa par a  i dentificação do anticor

po. Assim, a reação pode ser usad a na identific ação, por meio 

de um 1munessoro conhecido, dos microrgani smos isolados de uma 

larva de i nseto. 

A partir da cultura pura da es tirpe em agar sim 
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ples, uma colônia isolada foi emulsionada com a alça de platina 

em duas gotas de água fisiológica, colocadas em posiçao oposta 

sobre uma limina de vidro bem limpa. Uma gota de soro anti-

B. thuringiensis var. kurstaki foi colocada sobre apenas uma 

das emuls;es, passando a outra emulsão a ser, consequentemente, 

um controle negativo. Apôs a mo vimentação adequada da lâmina 

e decorri dos 15-60 segundos, o aparecimento de aglutinação a-

través da rea ção antígeno-anticorpo indicou a presen ça de B 

thuri ngiensi s  var. kurstaki (F igura 23).

Fig. 23 - Reação de aglutinação rápida em lâmina: à direita, uma reação po 
sitiva para B. thuringiensis var. kurstaki; à esquerda, controle· 
negativo. Escala 1.5:1. 

4.9.4. Teste de toxicidade da estirpe de B. thuringie

sis var. kurstaki isolada (processo toxi-infec

ci oso) 

Para se poder afirmar que um microrganismo é o 

agente de uma infecção, 
- -

. 

e necessario o preenchimento de uma 
-

se 
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rie de condições que foram nitidamente estabelecidas nos pri -

mordias da Bacteriologia por Koch e que se designam comumen-

te com a expressao postulados de Koch. 

Estes postulados, aplicáveis ã Patologia de In

setos, podem ser formulados da maneira seguinte: 

a - O microrganismo deve ser encontrado em todos os casos da 

doença, em particular nos pontos em que ha lesões. 

b - Deve ser possível cultiva-lo fora do corpo do hospedeiro e 

mantê-lo em cultura pura durante varias geraçoes. 

c - Com a cultura isolada, deve-se poder reproduzir a doençaem 

animal suscetível. 

A cultura pura da estirpe foi semeada em um tu

bo com agar simples enriquecido com lL de glicose e, a seguir, 

incubada durante 96 horas, tempo suficiente para a esporulação 

e consequente liberação da ô - endotox ina. A glicose incorp� 

rada ao meio de cultura é utilizada como fonte enérgica de ca� 

bano, ocasionando ligeira acidificação do meio, o que propicia 

a esporulação do microrganismo e produção de ó - endotoxina não 

ionizada. 

Em seguida, parte do induto bacteriano foi reti 

rado com uma alça de platina, ressuspendido em uma gota de a-

gua destilada estéril e distendido sobre um fragmento retangu-

lar de folha de amoreira, medindo 2 x 3 cm. A preparação, as 

sim obtida, foi oferecida a duas larvas de 29 instar de Bombyx 



mori, deixadas previamente em JeJum por 24 horas. 
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Constatada a morte dos insetos e a partir de um 

triturado dos mesmos, procedeu-se ao reisolamento da estirpe 

em agar simples, comprovando, deste modo, sua toxicidade. 

Convém ressaltar que a patogenicidade do�- thu-

ringiensis deveria ter sido reproduzida na mesma espécie de 

inseto, a partir da qual o agente patogênico foi isolado. En-

tretanto, dada a equivalência de suscetibilidade das diferen-

tes espécies de lepidopteros ao referido microrganismo, a auto 

ra optou pelo emprego de B. �• devido ã alta letalidade oca 

sionada nesta espécie pelo�- thuringiensis e ã facilidade de 

sua criaçao em laboratório, o que nao ocorreu com as outras es 

pécies de insetos examinadas. 

4.9.5. Reação de precipitação 

A presença do anticorpo contra um antígeno em 

solução pode ser demonstrada, estratificando-se, em um tubo, 

o antígeno sobre um pequeno volume de imunessoro. Na interfa 

ce dos dois reagentes ocorrera uma reaçao, evidenciada 

formação de um anel de precipitação (reação de Ascoli). 

pela 

Isto 

evidencia, de modo qualitativo, uma reaçao antígeµo-anticorpo, 

mas nao indica se estao presentes um, ou varias sistemas anti 

gene-anticorpo. 

No entanto, se a reaçao é feita em um meio semi-
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sólido (por exemplo, gel mole de ãgar), os diversos antígenos e 

anticorpos tendem a se difundir em velocidades diferentes. Co-

mo resultado, as proporçoes ótimas de reaçao ocorrem em 

diferentes no agar, formando-se, deste modo, múltiplas 

locais 

linhas 

distintas de precipitação. Métodos de difusão em agar, basea-

dos neste princípio (Ouchterlony) ajudam a determinação do nú-

mero de componentes em misturas de antígenos, assim como, perm� 

tem a definição da identidade ou diversidade de diferentes anti 

genos, quando testados contra um Único anticorpo, e vice-versa. 

Para o diagnóstico sorológico de�- thuringien -

sis var. kurstaki, através de reação de precipitação, foram pr� 

parad os extratos de larvas de insetos, segundo a técnica segui� 

te: 

a - para cada 3g de larva de inseto, picada finamente com uma 

tesoura e triturada num graal estéril, foi adicionado 1 ml 

de ãgua destilada estéril. Esta proporção (p/v) foi ante 

cipadamente determinada como adequada à equivalência com 

uma diluição de 1/10 (v/v) do imunessoro específico. 

b - Este triturado foi transferido para um tubo de ensaio este-

ril e fervido, em banho-maria, durante dez minutos, a fim 

de coagular as proteínas. 

c - O extrato, assim obtido, foi centrifugado a 3000 rpm, duran 

te 15 minutos, e o sobrenadante passado para outro tubo de 

ensaio estéril. 
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4.9.5.1. Reação de precipitação em tubo do tipo 

reaçao de Ascoli 

A r e a ç a o d e As c o 1 i e um te s te s oro 1 Ó g i c o de g r a� 

de importância no diagnóstico do carbúnculo. E uma reaçao es 

pecífica e depende da precipitação de componentes antigênicos 

do B. anthracis, de natureza polissacarÍdica, que impregnam os 

tecidos do animal carbunculoso (BIER, 1975). 

ringiensis 

Dada a relação Íntima existente entre o B. thu

e o B. anthracis, em seus aspectos morfológicos 

bioquímicos e sorolÓgicos, é possível utilizar a reaçao de As

coli no diagnóstico do bio-inseticida em larvas de insetos. 

Para tanto, aproximadamente 0.5 ml do 

perfeitamente límpido, obtido a partir de uma larva de 

extrato 

inseto 

segundo a técnica descrita no subcapÍtulo 4.9.5., foi adiciona 

do a um tubo fino de precipitaçao, c0ntendo o mesmo volume de 

soro anti-B. thuringiensis var. kurstaki (precipitante) Esp.!:_ 

rou-se 5-10 minutos e verificou-se se havia formação de um 

anel de precipitação na interface entre o extrato e o soro, o 

que indicava uma reação positiva. Foi feito também um contra 

le com extrato de larva normal, que deu resultado negativo (Fi 

gura 24). 

Este tipo de reaçao sorologica foi ensaiado ex-

perimentalmente para um diagnostico rapido de triagem. Contu 

do, dado o grande consumo de imunessoro, o diagnóstico sorolÓ-
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Fig. 24 - Reação de precipitação em tubo: ã esquerda, reaçao positiva para 
�- thuringiensis var. kurstaki; à direita, controle negativo. 
Escala L75:l. 
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gico foi realizado através da reaçao de imunodifusão dupla ra-

dial. 

LONY, 1970) 

4.9.5.2. Reação de imunodifusão dupla radial ( 

método de Ouchterlony) 

A reaçao de imunodifusão dupla radial (OUCHTER

tem a grande vantagem de permitir a comparaçao s� 

multânea de muitos sistemas antigênicos contra um mesmo siste

ma de anticorpos, formando vârios padrões que indicam a exis 

tência de determinantes comuns nos sistemas comparados. 

De acordo com esta técnica, antígeno e anticor-

po sao colocados separadamente em pequenos orifícios próximos 

escavados numa camada de gel sobre uma placa de Petri ou lâmi 

na, de onde eles se difundem e se aproximam. Uma linha de pr� 

cipitação forma-se onde o anticorpo e o antígeno se encontram 

nas concentraçoes correspondentes a zona de equivalência. Se 

a concentração do antígeno for relativamente maior que a do an 

ticorpo, a linha de precipitina aparece mais próxima do orifí

cio que contêm o antígeno; se as concentraçoes forem iguais, a 

linha aparece no meio do caminho entre os orifícios que contêm 

o anticorpo e o antígeno; se a concentração do anticorpo for 

maior que a do antígeno, a linha de precipitação aparece 

próxima do orifício do anticorpo (SELL, 1977). 

mais 

Considerando-se que o antígeno e o imunes soro 

sao colocados em concentraçoes molares idênticas, a velocidade 
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de difusão vai depender do peso molecular ( PM) , isto e' do coe 

ficiente de difusão, respectivamente, do anticorpo e do antÍg� 

no. A curvatura estara dirigida sempre para o orifício em 

que se encontra a substância de maior PM, nas condições ideais 

de reação (FERRI et alii, 1979). 

No presente trabalho, para o diagnostico de B. 

thuringiensis var. kurstaki, a reação de imunodifusão dupla ra 

dial foi feita em placas contendo 17 ml de agarose 

pH 8.6 (CARVALHO JR. et alii, 1976), cuja técnica de 

tamponada 

preparo 

foi a seguinte: 

Solução A - 0.9 g de acido bórico foram dissolvidas em 50 ml de 

agua desmineralizada; o pH foi ajustado a 8.6 com 

hidróxido de sódio lN ao potenciômetro e a solução 

foi distribuída em frascos tipo penicilina. 

Solução B - 0.6 g de "Agarose type II (Sigma Chemical Company 

N9 A-6877)" foram suspensas em 50 rnl de agua des-

mineralizada; a fusão foi feita a 1009C, !·durante 

15 minutos, e, apos o resfriamento em torno de 50-

559C, a solução foi distribuída em frascos tipo p� 

nicilina. 

A seguir, ambas as soluções foram esterilizadas 

a 1009C, durante 30 minutos. Tanto A como B foram conserva-

das ao abrigo da luz, na geladeira a +49C. No momento do uso, 

a agarose (B) foi fundida em banho-maria fervente e, enquanto 

quente, juntada ao tampão borato (A), previamente aquecido a 

459C. Após a adição de 1/10000 de mertiolato, a agarose tam 
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panada foi distribuída em pl acas. 

Depois de sol idificado o gel de imunodifusão, a 

placa foi colocada na geladeira a +49C, durante 30 minutos, p� 

ra a agaros e tamponada adqui ri r  mais consistência .  A s eguir, 

esta preparação foi perfurada com um �olde adequado, resultan-

do um arranjo de orifícios com 8 mm de diâmetro, constituído 

por um furo central e s eis furos periféricos, estes Últimos dis 

tantes 3 mm do primeiro . 

As cavidades foram preenchidas cuidadosamente 

de modo que os reagentes atingissem o nível da superfície hori 

zontal da agarose tam ponada contida em placa . A técnica de 

preench imento obedeceu a norma es quematizada na Figura 25. 

a - soro anti-B. thuringiensis var. kurs
taki, diluÍdo 1/10 

b - extrato de larva normal (controle ne
gativo) 

c,d,f,g - extratos de larvas suspeitas de 
�- thuringiensis var. kurstaki 

e - extrato de larva atacada por B. thu -
ringiensis var. kurstaki (controle p� 
sitivo). 

Fig. 25 - Esquema representativo da disposição de um sistema antígeno- anti 
corpo, numa reação de imunodifusão dupla radial, para diagnÕstico 
de B. thuringiensis var. kurstaki . Escala 2:1. 

As placas foram mantidas, a temperatura ambien

te, numa atmosfera Úmida, a fim de minimiza r os distúrbios de-
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vidas a evap ora ção e d e ixadas difundi r d u rante 24-48 horas p a

ra a formação das linhas de  p re cipitação, indic ativas de um 

diagnóstic o positivo de  B. thuringi ens is va r. k u rstaki (Fi g u-

ra 26). 

Fig. 26 - Reação sorolÕgica de irnunodifusão dupla ragial: ab, ac, ae, af 
linhas de precipitinas, indicando urna re açao positiva de precipi
tação para B. thuringiensis var. kurstaki; ad - linha de precipi
tina corres�ondente ao controle pos1t1vo; ag - ausência de linha 
de p recipit1na, correspond ente ao controle negativo. Escala 2:1. 



5, RESULTADOS 

A aplicação dos recursos descritos no subcapít� 

lo 4 . 9 . tornou possível diagnosticar B. thuringiensis em 54 

das 155 larvas de inseto examinadas. 

genero Bacillus 

Foi constatada a ocorrência de microrganismos do 

em 6 materiais, 5 dos quais apresentaram fal-

sa reaçao positiva na aglutinação rápida em lâmina, mas reaçao 

radial. o negativa através da técnica de imunodifusão dupla 

sexto material apresentou resultado negativo nas 

sorolÕgicas de diagnóstico. 

duas reaçoes 

Nos 95 materiais restantes, o diagnóstico foi 

negativo tanto através de cultura "in vitro", como por meio de 

reaçoes sorológicas. 

Os resultados obtidos estao sumarizados na 

tabela-5. 
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6. DISCUSSÃO

O diagnóstico de B. thuringiensis é, convencio

nalmente, feito pelo exame bacteriológico através de isolamen-

to do microrganismo em meios de cultura comuns e sua caracteri 

-

zaçao em meios especiais . 

ringiensis 

autotrÕfico . 

rencia a: 

Ha relativa facilidade no isolamento de B. thu-

em agar simples, por se tratar de um microrganismo 

No entanto, cuidados devem ser tomados com refe 

a - lavagem da vidraria utilizada com produtos tóxicos que se 

fixam ao vidro e não podem ser eliminados, por exemplo, a 

mistura sulfocrô�ica. Também certos detergentes, apesar 

de facilitarem a remoção de resíduos, quando não removidos 

com agua em abundância, interferem no metabolismo bacteria 

no, originando variantes de mesma constituição genética 

porém com as estruturas morfológica e antig�nica alteradas. 

Isto acarreta uma série de inconvenientes na identificação 

dos microrganismos. 

b - seleçio dos constituintes do meio de cultura. Neste sen-
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tido, deve-se ressaltar a importância do ãgar bacteriológi 

co com relação ã presença de microelementos, entre eles 

metais pesados, alcalino-terrosos e halogênios, e, também 

de agentes inibidores (antibióticos). O ferro interfere 

no mecanismo de Óxido-redução da respiração bacteriana. O 

excesso de cálcio age impedindo a esporulação do B. thurin 

giensis, com conseqUente ausencia da produção de ô - endo-

toxina. O bromo e o iÔdo, mesmo em mínimas quantidades 

interferem na proliferação 

mos. 

de quase todos . . os m1.crorgan1.s -

e - presença de cloro na água componente do meio de cultura 

que, em presença de aminoácidos, dã origem a cloraminas re 

sistentes ã autoclavagem e extremamente tóxicas para os mi 

crorganismos. 

d - ponto isoelétrico (pH) do meio de cultura: é de importân-

eia fundamental porque o excesso de álcalis ou de ácidos 

conduz a reações de hidrólise dos constituintes, alterando 

a composição do meio de cultura, sem o que não hã possibi-

lidade de conservar as características de que sao 

as diferentes 
- . espec1.es de microrganismos.

dotadas 

e - condição de isotonia do meio de cultura: tem papel relevan 

te no metabolismo físico-químico da bactéria, . -

Jª que em 

condições desfavoráveis de hipo e hipertonia, representa -

das por diferenças de pressão osmótica, ocorrem 

deletéricos na fisiologia do microrganismo. 

fenômenos 

Além de outras condições, as anteriormente cita 

das modificam de modo incisivo o aspecto macroscópico das colÔ 

n1.as, resultante do pleomorfismo do microrganismo, com conse -

qUente ausência de cápsula, cílios, esporulação e produção de 
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cristais parasporais. Desta forma, o bioquimismo bacteriano é 

alterado e, seguramente também, a estrutura antigênica e a pa

togenicidade; apesar disto, a constituição genética é mantida. 

Tendo em vista o exposto, o pesquisador seria induzido a uma 

falsa interpretação dos resultados da cultura de B. thuringie� 

s l. s . 

ringiensis 

O aspecto macroscópico das colônias de B. thu -

é uma condição que não possibilita a identificação 

do agente ao nível de espécie, permitindo apenas uma triagem s� 

letiva do patógeno. Daí, a necessidade de recorrer ã investi 

gação de seus caracteres bioquímicos, mediante a utilização 

convenciona 1 d e vã ri as r e aço e s que d is ti n g u em a espécie em que� 

tão de outras espécies correlatas. 

Frente aos resultados de diagnóstico positivo ( 

34.8% dos materiais examinados), teria sido de bom alvitre dis 

tinguir bioquímicamente as estirpes de B. thuringiensis isa-

ladas, através dos meios de cultura especiais utilizados na 

caracterização da estirpe padrão empregada como antígeno no pr� 

sente estudo. Todavia, este recurso apresenta certos inconve 

nientes, dentre eles: ser dispendioso por envolver a manipul� 

ção dos vários meios referidos no §ubcapÍtulo 4 • 6 • para o estu 

do das 17 reaç�es bioquímicas citadas no subcapítulo 4.5,e exi 

gir um longo prazo para a leitura dos resultados que pode se 

estender até 30 dias. Estas sao as razoes pelas quais a iden 

tificação bioquímica não foi incluída no diagnóstico bacterio-
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lógico de B. thuringiensis. 

Fundamentando-se no fato do cristal proteico de 

B. thuringiensis só ser ionizado em pH alcalino, foi incluída

na série bioquímica, adotada no presente estudo, uma reação pa-

ra investigar a possibilidade da bactéria produzir uma enzima 

capaz de alterar "in vivo" 

çao de sua ó - endotoxina. 

as condições desfavoráveis ã ativa

Esta hipótese foi confirmada atra-

ves do desdobramento da carbodiamida pelo B. thuringiensis no 

meio de Uréia Stuart. Tal comportamento conduziu ã idiia de 

que o microrganismo produz uma substância semelhante a urease 

_que agiria sobre a uréia, alcalinizando o meio. 

Consagradamente, as reaçoes sorolÓgicas têm sido 

empregadas com sucesso para identificar os antígenos caracterí� 

ticos de um microrganismo quando se conhece o anticorpo e para 

determinar a presença de anticorpos no soro do homem ou de um 

animal quando se utiliza um antígeno conhecido. Este êxito 

está fundamentado na sua fácil execução pratica, seu baixo cus-

to em relação a série bioquímica e no valor específico de seus 

resultados e rapidez para consecuçao dos mesmos. Assim, en-

quanto que a identificação bioquímica do B. thuri�giensis a-

tinge o nível de espécie, pelas reaçoes sorológicas pode-se i-

cientifica-lo ao nível de variedade. As reaçoes antígeno-anti_ 

corpo permitem, desta forma, a identificação definitiva de um 
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agente patogênico isolado de uma larva de inseto infectada. 

Para a obtenção de um soro hiperimune 
- -

e necessa 

rio o conhecimento da estrutura antigênica do microrganismo u-

tilízado para a imunizaçao. Deve ser lembrado que os micror-

ganismos possuem, geralmente, um número variado de antígenos e 

que os anticorpos, para um ou mais destes, podem estar presen-

tes no imunessoro. 

No caso do B. thuríngiensis, esta bactéria, na 

forma vegetativa,é dotada de tres antígenos: O ou somático 

K ou capsular e H ou flagelar. Este Último tem sido utiliza-

do na classificação sistemãtica da espécie citada, ao nível de 

variedade (DE BARJAC e BONNEFOI, 1962). Entretanto, o antíg� 

no H não está presente nas formas atrÍquias de B. thuringie� 

sis (GORDON � alíi, 1973), portadoras apenas dos antígenos 

o e K e que nao reagem com um soro hiperimune onde estao pr� 

sentes apenas anticorpos contra O antígeno flagelar. 

Como foi evidenciado por OHBA e AIZAWA (1978) 

o antígeno H de B. thuringíensis está também presente nas for

mas vegetativas de bactérias esporuladas acristalíferas, morfo 

logicamente relacionadas com o B. cereus. Este microrganismo 

está amplamente distribuído na natureza, podendo ser isolado 

com certa freqUêncía da flora microbiana dos insetos e, em con 

seqllência, ser o responsável por falsos resultados positivos 

de diagnostico do B. th��it igí�nsis. 
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Os principais tipos de reaçoes sorologicas in

cluem a aglutinação lenta e râpida, precipitação em tubo, imu-

nodifusão simples em tubo, imunodifusão dupla em placa, imuno 

difusão simples radial, imunoeletroforese, hemaglutinação, fi

xação do complemento e imunofluorescência direta e indireta. 

No desenvolvimento deste trabalho, a reaçao de 

precipitação em tubo foi apenas ensaiada experimentalmente, p� 

ra constatar a eficiência do método. O diagnostico de�- thu 

ticorpo 

foi executado mediante duas reaçoes de antígeno-a� 

específicos: 

a - Reação de aglutinação râpida em lâmina: foi empregada por 

permitir uma leitura râpida num diagnostico de triagem. 

A utilização do soro puro pode conduzir a fal-

sas reaçoes positivas, evidenciadas em 3.2% das larvas examina 

das. Seguramente, este resultado advém da presença de anti-

corpos inespecÍficos, normalmente presentes em baixo título no 

soro normal do animal injetado e não detectados na pesquisa de 

anticorpos anterior as inoculações. Durante a imunizaçao, o

sistema imunitario é ativado, elevando o título de tais anti-

corpos, razão pela qual hâ necessidade de diluição do imunesso 

ro, a fim de determinar o título Ótimo para aglutinação especi 

fica. 

Em 0.6% dos materiais diagnosticados, ocorreram 

colônias com morfologia macroscópica suspeita (gênero Bacillus), 



semelhantes ãs de B. subtilis e cuja identidade 

foi negativa nas reaçoes sorolÓgicas frente ao soro 

thuringiensis var. kurstaki. 
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sorol6gica 

anti-B. 

b - Reação de irnunodifusão dupla radial em placa (método de 

Ouchterlony): foi utilizada por conferir resultados mais 

específicos e por, inclusive, definir o número de frações 

antigênicas do microrganismo, evidenciáveis através das li 

nhas de precipitação. 

Varias f6rrnulas ã base de gel de agar foram en

saiadas no diagn6stico através deste tipo de reaçao sorol6gica 

e a que mostrou maior eficiência foi o gel de âgar tarnponado 

desenvolvido por CARVALHO et alii (1976).

Dada a variaçao da qualidade do agar, corno rnaté 

ria prima, houve a substituição deste por um polissacâride p� 

ríficado, designado agarose. Três lotes diferentes da referi 

da substância foram utilizados , com comportamento eficaz e cons 

tância nos resultados obtidos. 

As demais substâncias, empregadas no preparo da 

agarose tamponada, devem ser pro-analise (P.A.), caso contra-

rio, a presença de impurezas pode dificultar a irnunodifusão. 

O diagnostico positivo de B. thuringiensis foi 

observado em 34.8% dos casos suspeitos, através de aglutinação 

rápida em lâmina e de imunodifusão dupla radial. A patogeni-

cidade das estirpes correspondentes, isoladas em agar simples, 
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foi comprovada nos testes de toxi-infecção, satisfazendo plen� 

mente os postulados de Koch e confirmando a eficiência das rea 

çoes sorologicas empregadas no diagnostico do agente patogêni-

co. 

A fim de aperfeiçoar e complementar a eficiên-

eia e especificidade do diagnóstico sorologico de B. thurin -

giensis em larvas de insetos, é imprescindível estender o pr� 

sente estudo através de futuras pesquisas sobre: 

a - a possibilidade de utilização de outras reaçoes sorológi -

cas, além das utilizadas nesta tese, no diagnóstico de B. 

thuringiensis. 

b - o estudo isolado dos vários antígenos inerentes ao B. thu-

ringiensis, a fim de selecionar qual o que confere 

especificidade ao diagnôstíco sorolÕgico. 

ma�or 

e - a afinidade crornolÕgica dos microcristais parasporais de 

B. thuringiensis, a fim de elucidar a coloração, obtida por

meio de um artifício de técnica, da o - endotoxina produzi

da pelas culturas do microrganismo. Verificar a possibi

lidade de utilizar este recurso na complementação do diag

nostico citobacterioscôpico de B� ·th�rfri �ie�sis na fase es

porulada.



7. C ONCLUSÕES

Tendo em vista o objetivo proposto na presente 

tese, a discussão dos resultados, obtidos através do processa

mento laboratorial descrito no capítulo MATERIAL E MÉTODOS 

permitiu concluir que: 

7.1. - É possível diagnosticar B. thuringiensis em larvas de

insetos, através de reações sorolÕgicas específicas. 

7.2. - A reaçao sorolÕgica de aglutinação rápida em lâmina e 

aconselhável apenas para um diagnÕstico rápido de tria

gem do B. thuringiensis. 

7.3. - A reaçao sorologica de imunodifusão dupla radial forne-

ce resultados de diagnóstico do!· thuringiensis, mais 

rápidos, mais específicos e de menor custo em relação ã 

identificação bioquímica. 

7.4. - As reaçoes sorológicas para diagnóstico do B. thuringie� 

sis devem ser executadas com um irnunessoro obtido contra 
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um ou mais antigenes de maior especificidade que o anti 

geno flagelar. 



8. SUMMARY

The possibility of utilizing serological reactions 

was investigated in arder to make Bacillus thuringiensis diagnosis 

in insect larvae including beneficial species, vectors of maladies 

and pests more practical and specific. 

For the preparation of antiserum, rabbits were 1m-

munized with flagellar,somatic, capsule and spore antigens from 

a previously characterized strain of B. thuringiensis var. kurs

taki (serotype III), isolated from a commercial formulation. 

The presence of Gram-positive, peritrichously fla-

gellated and capsuled vegetative rods was observed through the 

citobacterioscopic test of a reference strain's culture. Unstaine� 

subterminal and isolated spores, besides dispersed crystals of 

bipyramidal structure similar to B. thuringiensis o - endotoxin 

were detected by means of a <levice used in Gram's stain. 

Regarding the cultural aspects, the microrganisms 

originated swarming and rough colonies on nutriente agar. Colo-
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n1.es upon blood agar exhibited a distinct zone of hemolysis. 

The biochemical series employed conventionally 

for identifying �- thuringiensis were complemented with a 

reaction of urea hydrolysis employing Stuart's urea medium. 

B. thuringiensis diagnosis through a slide 

agglutination test and radial double immunodiffusion in plate 

was carried out 1.n 155 Lepidoptera 1insect larvae. It could

be noticed that there was an occurrence of bacteria morphol� 

gically belonging to the genus Bacillus in 3.8% of the cases 

and the incidence of B. thuringiensis 

ned materials. 

in 34.8% of the exami 

The efficiency of serological reactions was 

proved by determining the qualitative toxicity of B. thurin-

giensis isolates. 

The results obtained lead us to conclude that 

1 - it 1.s possible to use specific serological reactions for 

the diagnosis of B. thuringiensis 1.n insect larvae; 2 - the 

slide agglutination test 1.s suitable only for a B. thurin -

giensis rapid screening diagnosis; 3 -

munodiffusion in plate g1.ves faster, 

the radial double 1.m

more specific and cheaper 

results of B. thuringiensis diagnosis, 1.n relation to the 

biochemi�al identification; 4 - the Sêrological reactionsfor 

B. thuringiensis diagn0sis must be dane with an antiserum 

against one or more antigens, more specific than the flageilar 

antigen. 
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