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RESUMO

Moluscos gastrópodes são organismos de grande importância por atuarem como hospedeiros intermediários de parasitos. No Brasil, dentre as 
parasitoses, a esquistossomose se notabiliza por sua elevada prevalência ocorrendo principalmente nas regiões norte e nordeste devido a 
precariedades em saneamento básico. Esta enfermidade apresenta como agente determinante o trematódeo digenético Schistosoma mansoni, 
tendo o planorbídeo, Biomphalaria glabrata, o principal hospedeiro intermediário. Esta condição, tem motivado pesquisas a desenvolver novas 
metodologias pautadas no seu controle, destacando a utilização de nematoides entomopatogênicos. Assim, com objetivo de validar tal proposta, 
o presente estudo foi conduzido afim de determinar a susceptibilidade de B. glabrata a infecção por Heterorhabditis bacteriophora e possíveis 
alterações relacionadas a sua biologia reprodutiva utilizando como indicadores, o número total de massas ovígeras, número de ovos, sua 
viabilidade e determinação dos conteúdos de galactogênio no complexo gônada-glândula digestiva. O experimento foi conduzido em duplicata 
utilizando “n” total de 240 moluscos. Os animais foram divididos em grupos, dos quais 3, formaram grupo controle, e 3, grupos expostos ao 
nematoide. Semanalmente, os moluscos de cada grupo foram dissecados para coleta da hemolinfa e tecido. A análise da taxa ovipositória foi feita 
em dias alternados, até o fim das três semanas de exposição. Os números de ovos postos foram contabilizados através da observação direta, e 
em seguida, os mesmos foram colocados em novos aquários livres de moluscos. Esses ovos foram periodicamente observados para contagem de 
moluscos eclodidos. A viabilidade dos ovos foi expressa em percentagem (número de moluscos eclodidos pelo número de ovos postos), e por fim, 
reservas de galactogênio foram quantificadas utilizando o método do 3,5 DNS (ácido dinitrosalicílico). Após de 3 semanas de análise, observou-se 
redução no número de massas ovígeras em relação a moluscos não infectados (18,67±1,68), com valores médios oscilando próximo de (7,75±
1,45). Mesma tendência foi verificada para o número total de ovos, com redução de 56,36% na segunda semana do estudo. Quanto a taxa de 
eclodibilidade, o valor médio oscilou próximo a 61,42% (128,02±23,52) na primeira semana de exposição, representando um decréscimo de 
38,75% em relação ao número total de ovos postos. Enquanto o grupo controle, oscilou próximo a 95%, com valores médios de (446,8±25,64) na 
primeira semana de exposição; (423,3±10,05) na segunda semana de infecção e (515,8±16,16) na terceira semana de estudo. Os resultados 
apresentados evidenciam que a exposição ao NEP induz alterações importantes no perfil reprodutivo de B. glabrata, que se potencializa através 
da relação endossimbiótica com a bactéria do gênero Photorhabdus. Esta alteração, foi acompanhado por um significativo decréscimo nos 
conteúdos de galactogênio de moluscos expostos, sinalizando que o processo de castração parasitária decorre de uma ação indireta, frente ao 
comprometimento do status energético que o nematoide gera em seu hospedeiro.
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