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RESUMO 

 

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



ABSTRACT 

 

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

 

1.1 Os insetos 

 

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

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

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

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

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

Barnes, 1996).  

Muitos insetos trazem benefícios aos seres humanos. Sendo detritívoros, 

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

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

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

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

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

como transmissores de microorganismos causadores doenças, tanto para humanos 

como para outros animais. Neste contexto estão inseridos alguns patógenos 

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

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

a Filoriose Linfática, Dengue, Febre Amarela e Malária. 

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

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

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

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

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

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

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

 

1.2  O mosquito 

 

Em Culex quinquefasciatus alguns microorganismos se adaptaram a viver e se 

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

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

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

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

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

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

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

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

estar circulando em território nacional. 

Culex quinquefasciatus é um mosquito de hábito noturno, antropofílico e 

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

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

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

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

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

encontram um ambiente rico em matéria orgânica para sua alimentação e 

desenvolvimento. Durante aproximadamente oito dias após eclosão, as larvas 

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

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

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

tornam mosquitos adultos machos e fêmeas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O epitélio intestinal dos mosquitos é constituído por uma monocamada de 

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

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

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

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

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

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

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

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

As vitelogeninas são fosfolipoproteínas glicosiladas oligoméricas, com massa 

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

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

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

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

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

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

1987). 

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

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

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

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

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

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

vitelogênico sofre um desenvolvimento do complexo de endocitose (Snigirevskaya et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

envoltos por membrana e compostos por unidades funcionais denominadas 

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

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

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

(Clements, 1992; Snodgrass, 1935). 

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

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

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

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

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

uma monocamada de células foliculares. 

As células foliculares se intercomunicam por pontes intercelulares e são 

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

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

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

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

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

As células auxiliadoras são responsáveis por uma grande síntese de 

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

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

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

células auxiliadoras não podem ser diferenciados por microscopia antes do repasto 

sanguíneo (Cardoso et al., 2010). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsável por inibir o desenvolvimento das células dos folículos ovarianos e 

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

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

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

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

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

produção das proteínas coriônicas, ocorre grande produção de vitelogenina pelo 

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

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

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

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

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

(Clements, 1992). 

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

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

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

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

auxiliadoras e células foliculares são reabsorvidas, restando somente o ovócito 

protegido pelo córion (Clements, 1992). 

 

1.3  Controle populacional 

 

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

necessidade do desenvolvimento e aplicação de métodos de controle populacional, 

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

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

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

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

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

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

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

características reprodutivas de seus hospedeiros, tem sido apontada como um 

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

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

 

1.4  Wolbachia pipientis 

 

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

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

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

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

Wolbachia, estão inseridas algumas bactérias potencialmente patogênicas aos 

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

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

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

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

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

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

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

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

proteoglicanas), aeróbicas, intracelulares obrigatórias e encontradas principalmente 

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

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

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

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

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

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

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

Estudos recentes mostraram que Wolbachia surgiu há aproximadamente 400 

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

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

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

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

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

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

O fato de essas bactérias serem encontradas principalmente em tecidos 

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

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

incompatibilidade citoplasmática - o efeito mais comumente encontrado, mais bem 

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

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

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

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

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

seu hospedeiro (Duron et al., 2006). 

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

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

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

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

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

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

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

al., 2008). 

A feminização foi descrita para isópodos terrestres e lepidópteros. Nos 

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

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

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

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

responsável pela feminização em insetos ainda não foi esclarecido. 

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

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

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

ocorre principalmente durante a embriogênese e aumentaria a aptidão reprodutiva 

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

entre aparentados (Zeh et al., 2005). 

A incompatibilidade citoplasmática (IC) foi primeiramente reportada por Laven 

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

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

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

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

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

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

de Wolbachia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apontada como possível indutora de microevolução ou até especiação de seus 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cromossomos paternos. 

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

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

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

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

proteico aos cromossomos, removeria fatores protéicos pré-existentes nos 

cromossomos dos machos, também fazendo com que ocorra segregação errônea 

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

bactérias presentes no ovócito restituiriam as proteínas perdidas nos machos, 

fazendo com que a segregação dos cromossomos ocorresse normalmente. 

Recentemente, observando cruzamentos entre indivíduos superinfectados 

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

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

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

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

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

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

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

níveis de incompatibilidade. 

Também devido ao fenômeno da incompatibilidade citoplasmática Wolbachia é 

apontada como uma possível ferramenta para controle populacional de mosquitos 

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

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

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

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

1967a; Stouthamer et al., 1999).  

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

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

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

conhecida como wMelPop. Com intuito de controlar mosquitos e doenças 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

substituição de população de mosquitos Aedes aegypti naturalmente não infectados, 

por mosquitos artificialmente infectados, mostrando resultados promissores 

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

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

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

A relação simbiótica de Wolbachia com seus hospedeiros abrange desde o 

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

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

utilizaram antibióticos para curar hospedeiros infectados mostraram que a 

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

que esta proveria metabólitos essenciais para a reprodução, desenvolvimento e 

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

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

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

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

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

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

anteriormente. 
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1.5 Morfometria geométrica das asas 

 

A morfometria corpórea é a formalização matemática entre as formas de 

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

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

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

comparação de padrões corporais de forma e tamanho independentemente a partir 

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

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

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

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

estrutura bidimensional que minimiza os erros de deformação e posicionamento, 

além de apresentar características potencialmente herdáveis e sujeitas à evolução 

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

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

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

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

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

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

por variáveis latentes representadas em gráficos uni ou multidimensionais 

(dependendo do número de populações analisadas). 

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

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

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

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

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

disso, estudos mostraram que perturbações ambientais podem induzir alterações 

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

et al., 2001, 2002). 
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4 CONCLUSÕES 

 

- O tratamento com tetraciclina de 2 mg/ml é mais eficiente em relação ao de 1 

mg/ml. 

 

- as larvas infectadas necessitam de maior tempo de desenvolvimento para se 

tornarem adultas; 

 

- as fêmeas adultas infectadas têm menor fecundidade, fertilidade, seus ovos 

possuem menor viabilidade e em contrapartida são capazes de depositar seus 

ovos em menor tempo após alimentação sanguínea; 

 

- a sobrevivência de indivíduos infectados e não-infectados machos e fêmeas não 

alimentadas com sangue são semelhantes, porém quando alimentadas com 

sangue as fêmeas infectadas vivem mais; 

 

- o cálculo da contribuição média em número de descendentes por fêmea (Ro) 

mostrou que as não-infectadas têm aptidão reprodutiva aumentada; 

 

- a análise microscópica mostrou um amadurecimento acelerado dos ovos de 

mosquitos infectados, culminando em formação antecipada do córion; 

 

- as quantificações proteicas, o SDS-Page e o imunoblot indicaram que às 48h após 

alimentação sanguínea há maior quantidade de proteínas nos ovários e corpos 

gordurosos de mosquitos infectados, indicando uma maior quantidade de 

vitelogenina. Porém, ao final do processo vitelogênico essas quantidades se 

equiparam; 

 

- não houve diferenças significativas na transcrição de receptor de vitelogenina e de 

vitelogenina entre infectados e não-infectados, indicando que a produção e 

captação da vitelogenina não são responsáveis pelas diferenças de aptidão 

reprodutiva.  
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