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RESUMO

O mosquito Aedes aegypti (Ae. aegypti) é um vetor de arboviroses como Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, causadores de importantes 
doenças públicas, o que justifica a busca por medidas efetivas para reduzir esse vetor no meio ambiente. O gênero Trichoderma, apresenta 
simbiose com as plantas e protege as mesmas contra fungos fitopatogênicos e bactérias, processo este denominado micoparasitismo. Um arsenal 
de moléculas microbicidas são produzidas, juntamente com peptídeos de características lineares e anfipáticas, o que promovem citotoxicidade 
celular pela despolimerização de membranas bicamadas fosfolipídicas, com formação de canais iônicos e com consequente morte por apoptose. 
Metodologia: O fungo Trichoderma asperellum (T. asperellum) foi cultivado em meio sólido batata dextrose ágar (BDA), contados em câmera de 
Neubauer e 1,0 X 10 7 foram transferidos para meio de cultura líquido de crescimento (TLE). O material obtido do TLE foi filtrado e purificado com 
a utilização de membranas poliméricas de 3 KDa. Ensaio de quantificação proteica foi realizado, o material foi liofilizado e analisado pelo aparelho 
Orbitrap para espectrometria de massas. Grupos de 20 larvas de L3 foram expostas a 10 mg.mL-1 de peptailbols, visualizadas por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os peptídeos foram testados nas concentrações de 1 a 10 µg.mL-1 
em células C6/36 de Ae. aegypti, as células foram marcadas com anticorpos fluorocromos, e submetidas ao aparelho de citometria de fluxo para 
determinação de apoptose celular. Resultados: A quantificação proteica e os cromatogramas obtidos indicam a presença de peptídeos no 
material isolado. Após 60 horas de exposição das larvas a 10 mg.mL-1, 80% das larvas estavam mortas, morte esta corroborada pelo técnica MEV. 
Vacúolos autofágicos e a fragmentação do DNA nuclear foram detectadas pela técnica MET. Peptídeos na concentração de 10µg.mL-1 induziram 
92% de morte celular em células C6/36 de Ae. aegypti  após 48 horas.  O número de células positivas para fosfatidilserina (PI / Anexina V) na 
detecção pelo anticorpo Anexina V-FITC evidenciaram a morte celular por necrose e apoptose das células tratadas com o peptídeo. Todos os 
ensaios foram realizados em comparação com larvas controles sem tratamentos. Conclusão: O presente estudo demonstra pela primeira vez a 
atividade larvicida dos peptídeos produzidos pelo fungo do solo brasileiro T. asperellum.  Nossos resultados apontam para um potencial uso 
biotecnológico de moléculas bioativas, biodegradáveis em comparação aos inseticidas químicos usuais, obtidas para o controle de vetores de 
doenças de impacto na saúde pública, agropecuária e veterinária, baseado no uso de peptídeos.
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