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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, com áreas endêmicas registradas principalmente nas regiões norte e 
nordeste devido a precariedades em saneamento básico. Esta enfermidade apresenta como agente determinante o trematódeo Schistosoma 
mansoni, tendo o planorbídeo, Biomphalaria glabrata, o principal hospedeiro intermediário em seu ciclo. Esta condição, tem motivado pesquisas 
a desenvolver novas metodologias pautadas no controle de moluscos, como alternativas a erradicação de endemias. Deste modo, o presente 
trabalho objetivou avaliar alterações no metabolismo de carboidratos de B. glabrata frente a exposição ao nematoide Heterorhabditis 
bacteriophora, determinando os conteúdos de glicose na hemolinfa e de suas reservas na glândula digestiva, além de caracterizar a atividade da 
lactato desidrogenase (LDH), como importante indicador de transição entre vias aeróbias e anaeróbias do hospedeiro. 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 determinação 
de glicose livre na hemolinfa e atividade da LDH foram conduzidos por meio de kits comerciais da marca Doles, enquanto que a determinação de 
glicogênio na glândula digestiva foi feita de acordo com o método 3,5 DNS (ácido dinitrosalicílico). Em relação as concentrações de glicose na 
hemolinfa, os valores médios observados nos grupos infectados foram significativamente menores quando comparado a grupos não expostos, 
com os menores valores registrados na segunda semana (56,22%). A concentração de glicogênio também sofreu alteração, com menor valor 
registrado na segunda semana de infecção (1,03 mg de glicose/g de tecido). Variação inversa foi observada para a atividade da LDH, com 
aumento de 82%, durante primeira semana de infecção. Porém, foi na segunda semana, que maior diferença foi registrada entre os grupos 
controle e infectado, correspondendo um acréscimo de 205% em sua atividade. As mudanças no metabolismo de B. glabrata é justificada em 
parte, por uma competição de nutrientes estabelecida entre o molusco e o nematoide, que se intensifica pela própria relação endossimbiótica 
com a bactéria Photorhabdus luminescens, que utiliza esse açúcar como principal fonte de carbono. Como consequência a hipoglicemia, intensa 
mobilização de glicogênio na glândula digestiva é verificada como tentativa em normalizar as concentrações de glicose na hemolinfa do molusco, 
levando a depleção das reservas energéticas. Apesar do decréscimo constatado nos conteúdos de glicogênio, o mesmo não se mostrou eficaz no 
restabelecimento dos níveis glicêmicos, constatado pelo aumento de reações fermentativas, principalmente catalisadas pela LDH. Esse cenário, 
aponta para quebra da homeostase glicêmica do gastrópode, favorecendo ativação de vias anaeróbicas, como tentativa em restabelecer seu 
balanço redox.

Saúde

Medicina Veterinária
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


