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RESUMO 
 
SANTOS, A. M. Biologia molecular de genes envolvidos no metabolismo do 
Hormônio Juvenil de Apis mellifera. 176p. Tese de doutorado – Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2008. 
 

O Hormônio Juvenil (HJ) é um sesquiterpenóide que participa de diversas funções do 

ciclo de vida de insetos. Em Apis mellifera o HJ está envolvido também com o processo 

de diferenciação de castas e polietismo etário. Neste trabalho, genes participantes da 

degradação e das vias de síntese do HJ nos corpora allata (CA) foram identificados a 

partir das seqüências disponibilizadas pelo sequenciamento do genoma de A. mellifera. 

A identificação destes genes baseou-se em análises funcionais, como interferência por 

RNA fita dupla, similaridade entre seqüências, expressão tecido-específica e busca por 

motivos conservados. Análises de quantificação dos transcritos destes genes revelaram 

padrões condizentes com os títulos de HJ e mostraram que o balanço entre as vias de 

síntese e degradação deste hormônio age em conjunto para regular os títulos de HJ. 

Uma importante associação entre a degradação do HJ pelas enzimas esterase do HJ e 

epóxido hidrolase do HJ com o processo de diferenciação dos ovários, que ocorre 

durante o estágio larval, foi estabelecida. Estas enzimas parecem atuar ativamente na 

manutenção dos níveis de HJ durante o processo de diferenciação de castas. A 

alimentação mostrou ser um processo de suma importância sobre o metabolismo do HJ 

durante a vida adulta de operárias, em adição ao controle exercido pela alimentação já 

descrito durante o período larval, que leva à diferenciação de castas distintas. A 

execução deste trabalho contribuiu de maneira significativa para o conhecimento deste 

sistema instigante que controla toda a homeostasia em uma colônia do inseto social, 

Apis mellifera. 
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ABSTRACT 
 
SANTOS, A. M. Molecular biology of genes involved in Apis mellifera Juvenile 
Hormone metabolism. 176p. Tese de doutorado – Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, 2008. 

 

The sequisterpenoid, Juvenile Hormone (JH), is a key regulator in many aspects of 

insect life. In the Honey bee, Apis mellifera¸ JH is additionally involved in caste 

differentiation and also in age task performance during adult worker life. Herein, we 

identified genes coding to JH synthesis enzymes pathway in corpora allata and 

degradation in hemolymph and tissues based on sequences from Genome Sequencing 

Consortium. The identification of those genes involved functional assays as RNA 

interference, expression levels in specific tissues, search for functional motifs and also 

similarity among sequences.  The results showed that a balance between synthesis and 

degradation occurs to the maintenance of hemolymph JH titers. An association between 

JH degradation by the enzymes, JH esterase and JH epoxide hydrolase, and ovary 

differentiation during larval stage was established. JH degradation showed to act 

together with the JH synthesis process to maintain the cast-specific titers of JH, which is 

essential to females’ development into castes. The nutrition status in Honey bee adult 

workers is an important mechanism controlling JH metabolism, in the same way it was 

observed previously for larvae development. The progress of this work contributed 

significantly to the knowledge of this amazing social insect life, A. mellifera. 

 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustração: A. Fagundes; In: Freire, 2006. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O hormônio juvenil 

O Hormônio Juvenil (HJ) funciona como importante fator regulador na 

embriogênese, no desenvolvimento larval e adulto, na metamorfose, reprodução, 

diapausa, migração, polimorfismo e metabolismo (Nijhout, 1994; Roe e Venkatesh, 

1990; de Kort e Granger, 1996; Hammock, 1985). Todas estas funções tornam o HJ um 

componente essencial para o entendimento de diversos processos biológicos de insetos.  

Em insetos foram descritas seis formas de HJ: HJ-I e II foram identificados em 

Lepidoptera e o HJ-III na maioria restante dos insetos. HJ-0 e 4-metil-HJ-I parecem ser 

exclusivos também de Lepidoptera (Figura 1). Em Diptera pode ser encontrada outra 

forma de HJ: 6,7-epóxido-HJ-III (JHB3) (Schooley e Baker, 1985; Baker et al., 1990). 

 

 

 

 
 
Figura 1 – Principais tipos de hormônio juvenil. Fonte: Newman et al. (2005) 
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1.2 A modulação dos títulos de hormônio juvenil 

A modulação dos níveis de hormônio juvenil é controlada precisamente pelos 

processos de síntese, degradação, ligação a proteínas específicas na hemolinfa e 

secreção.  

A regulação da síntese tem sido considerada de extrema importância e um 

grande número de evidências tem se acumulado a respeito do controle estimulatório 

(alatotrópico) e inibitório (alatostático) exercido pelo sistema nervoso sobre os corpora 

allata (CA), um par de glândulas localizadas no complexo retrocerebral, órgão de 

síntese do HJ (Gilbert et al., 2000). A quantidade de HJ na hemolinfa está diretamente 

relacionada à sua produção pelos CA, uma vez que não são conhecidas informações 

sobre estocagem neste órgão. 

 

1.2.1 A via de síntese do hormônio juvenil 

A síntese de HJ ocorre em uma extensa e complexa via que envolve dois 

produtos intermediários que foram muito estudados em vertebrados: o mevalonato e o 

farnesil pirofosfato. Em vertebrados, estes intermediários levam ao produto final, 

colesterol, molécula de grande interesse devido às suas implicações em doenças 

cardiovasculares humanas, entre outras. Inúmeras pesquisas já foram dedicadas ao 

entendimento do processo de síntese e regulação do colesterol resultando em 

importantes descobertas como a identificação da ação do colesterol como chave 

reguladora (Goldstein e Brown, 1990) e a descoberta das proteínas de ligação 

regulatórias de esteróis, que ativam a síntese de lipídeos (Horton, 2002; Rawson, 2003). 

Insetos, porém, não sintetizam o colesterol (Clark e Bloch, 1959), mas sim os 



Introdução 
___________________________________________________________________ 

 

3

 

hormônios juvenis, os únicos sesquiterpenóides que participam da regulação do 

desenvolvimento.  

A rota de produção de HJ envolve a formação de dois importantes precursores, 

assim como ocorre com a via de síntese do colesterol: o mevalonato, que envolve a ação 

das enzimas acetoacetil-CoA tiolase (EC 2.3.1.9), 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintase 

(HMG-S) (EC 2.3.3.10) e a 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA redutase (HMG-R) (EC 

1.1.1.34). O segundo precursor, o farnesil difosfato, envolve a ação das enzimas 

mevalonato quinase (EC 2.7.1.36), fosfomevalonato quinase (EC 2.7.4.2), 

difosfomevalonato descarboxilase (EC 4.1.1.33) e a isopentenil difosfato isomerase (EC 

5.3.3.2) (figura 2). A maioria dos dados gerados sobre o funcionamento e regulação 

destas enzimas se refere aos vertebrados. Em insetos a maioria das seqüências de genes 

codificadores de enzimas da via de síntese do HJ teve sua predição baseada nas 

seqüências de vertebrados. A identidade entre as seqüências destes dois grupos 

encontra-se entre 40 e 60%, para a maioria delas (Bellés et al., 2005). 
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Figura 2 – Representação esquemática da via de síntese do hormônio juvenil (HJ) de 
uma célula típica do corpus allatum (CA). O controle da síntese do HJ via sistema 
nervoso central está relacionado a dois neuropeptídeos: a alatostatina (controle 
negativo) e a alatotropina (controle positivo) e também às aminas biogênicas. Nos CA, 
os precursores glicose, acetato e ácidos graxos entram na célula para serem convertidos 
a acetil-CoA. Ácidos graxos são oxidados via β-oxidação nas mitocôndrias (MT) para a 
produção de NAD+ e ATP, necessários no processo de síntese. A conversão de HMG-
CoA para mevalonato (pela HMG-CoA redutase), de geranil-PP para farnesil 
pirofosfato (pela farnesil difosfato sintase) e do metil farnesoato para HJ-III (por uma 
epoxidase) ocorrem no retículo endoplasmático (RE), todos os demais passos ocorrem 
no citosol. As enzimas estão mostradas em itálico e todos os intermediários da via em 
negrito. Os cofatores estão representados em letras claras. Esquema modificado de Tobe 
e Stay (1985), Gilbert et al. (2002) e Bellés et al. (2005). 
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1.2.2 A via de degradação do hormônio juvenil 

Além da diminuição da síntese de hormônio juvenil em momentos precisos do 

desenvolvimento, uma intensa atividade hidrolítica retira o HJ de circulação (Hinton e 

Hammock, 2001). Duas enzimas degradam o HJ, a esterase do HJ (JHE), membro da 

família das carboxiesterases (EC 3.1.1.1) e a epóxido hidrolase do HJ (JHEH), membro 

da família das hidrolases (EC 3.3.2.3). 

A JHE está presente na hemolinfa e nos tecidos, enquanto a JHEH está ligada 

a tecidos específicos e primariamente associada à fração microssomal (de Kort e 

Granger, 1996). A ação catabólica de cada uma destas enzimas produz HJ-ácido e HJ-

diol, respectivamente, e sua ação conjunta resulta em HJ-ácido-diol (de Kort e Granger, 

1996) (Figura 3); formas que foram consideradas inativas por Hammock (1985), 

entretanto este cenário está sendo modificado atualmente, mostrando que o HJ-ácido 

possui atividade metabólica (Ismail et al., 1998; 2000) (Figura 3). Uma terceira enzima 

foi descrita em Manduca sexta, JH-diol kinase (JHDK), cuja função é converter o HJ-

diol em HJ-diol-fosfato, um composto inativo (Maxwell et al., 2002a; 2002b). 

Na maioria dos lepidópteros estudados a JHE é sintetizada pelo corpo 

gorduroso e liberada para a hemolinfa, onde hidrolisa o HJ (Weirich et al., 1973). Os 

altos níveis de HJ durante estágios específicos do desenvolvimento parecem ativar a 

expressão de JHE no corpo gorduroso. No entanto, mesmo em pequenas quantidades a 

JHE é suficiente para hidrolisar o HJ presente na hemolinfa, devido a sua alta 

especificidade pelo HJ natural, ao contrário do que ocorre com os substratos artificiais 

(Ward et al., 1992). 

A maioria do conhecimento gerado sobre a degradação do HJ tem se 

concentrado nos mecanismos de ação da JHE. Pouco se conhece sobre a JHEH, 
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contudo, esta enzima parece desempenhar algum papel durante o desenvolvimento 

(Debernard et al., 1998). Lassiter et al. (1995) descreveram um papel importante da 

JHEH em detrimento a JHE em Culex quinquefasciatus. Enquanto, em Drosophila 

melanogaster, ambas parecem ser importantes (Campbell et al., 1992). Em muitos 

estágios larvais de Manduca sexta, a formação de HJ-diol é a maior rota do 

metabolismo do HJ (Halarnkar et al., 1993). 

A ação das enzimas JHE e JHEH é influenciada por proteínas que se ligam ao 

hormônio juvenil e que estariam associadas, teoricamente, a todo o HJ disponível 

(Touhara e Prestwich, 1994). Em insetos foram descritos três tipos de proteínas de 

ligação ao hormônio juvenil. A primeira identificada em M. sexta foi denominada JHBP 

(Juvenile hormone binding protein) por Kramer et al. (1976). A segunda, uma 

lipoforina, encontrada na hemolinfa de Leptinotarsa decemlineata e posteriormente 

também identificada em Periplaneta americana e Locusta migratoria (de Kort e 

Koopmanschap, 1986; 1987; 1989). A terceira classe dentre as proteínas de ligação ao 

HJ é uma proteína hexamérica encontrada em L. migratoria identificada por 

Koopmanschap e de Kort (1988). A presença de proteínas específicas que se ligam ao 

HJ oferece vantagens, estas podem prevenir uma ação inespecífica do HJ ao mesmo 

tempo em que permitem uma circulação uniforme do hormônio pelo corpo do inseto 

(Gilbert et al., 2000). 
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Figura 3 – Representação esquemática da via de degradação do hormônio juvenil 
(Fonte: Gilbert et al., 2000). O HJ é liberado na hemolinfa, onde se liga a proteínas 
específicas (JHBp) para que seja transportado pela hemolinfa e alcance os tecidos alvos. 
O HJ é degradado em momentos específicos do desenvolvimento pela esterase do 
hormônio juvenil (JHE), presente na hemolinfa, que metaboliza o JH para a forma ácida 
(HJ-ácido) e pela epóxido hidrolase do hormônio juvenil (JHEH), encontrada 
principalmente nos tecidos, que converte o HJ para HJ-diol. 
 

1.3 As abelhas Apis mellifera 

Além de sua importância econômica as abelhas Apis mellifera se distinguem 

como um modelo de polifenismo facultativo e por isso têm recebido especial atenção de 

pesquisadores, tanto em pesquisas básicas como aplicadas. Nesta espécie um único 

genótipo pode produzir fenótipos alternativos, dependendo da quantidade e qualidade 

do alimento que a larva recebe (Rembold e Hanser 1964; Weaver, 1957).  

O polifenismo é um caso especial desta plasticidade fenotípica, que se refere à 

capacidade de organismos com o mesmo genoma se desenvolverem em dois ou mais 

fenótipos. A existência de tipos morfo-fisiológicos distintos dentro de uma mesma 

espécie desempenhando funções diferentes e complementares, trazendo benefício 

mútuo, caracteriza o grupo dos insetos eusociais, cuja organização colonial se baseia na 

divisão de trabalho e na sobreposição de gerações. 
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Em uma colônia de A. mellifera são encontrados três tipos de indivíduos: 

zangões, rainhas e operárias, estas, representando as castas. Cada um destes organismos 

possui funções específicas que permitem à manutenção da colônia. Os machos são 

produzidos de ovos haplóides, enquanto as fêmeas são diplóides. A rainha detém a 

atividade reprodutiva e produz feromônios que controlam e organizam diversas funções 

na colônia. As operárias, fêmeas funcionalmente estéreis, desempenham desde sua 

emergência uma série de tarefas que obedecem a uma ordem cronológica: limpeza e 

remoção de cera do ninho, alimentação e cuidado com a prole (abelhas mais jovens); 

construção, limpeza e aprovisionamento das células das crias, produção de cera, 

processamento de pólen e néctar para a produção do mel e proteção da colméia (abelhas 

com idade média) e forrageamento (operárias mais velhas). 

 

1.3.1 Diferenciação de castas em Apis mellifera 

A produção de fêmeas morfologicamente distintas é uma resposta a estímuloos 

ambientais que ativam cascatas gênicas específicasdurante o desenvolvimento larval. O 

estímulo primário para o processo de diferenciação de castas em A. mellifera é a 

alimentação diferenciada, sendo que as larvas que originarão rainhas recebem geléia 

real (um tipo de secreção das glândulas hipofaringianas) durante todo o estágio larval; 

enquanto as larvas que originarão operárias, após o segundo dia larval, passam a receber 

ao invés de geléia real, uma mistura de mel, pólen e geléia real chamada de “geléia de 

operárias”. 

A alimentação com geléia real é responsável por uma resposta neuroendócrina 

que estimula o aumento da atividade dos CA (Nijhout e Wheeler, 1982; Wheeler, 1986; 

Winston, 1987; Rachinsky e Hartfelder, 1990; Hartfelder e Engels, 1998). Este, 
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considerado o fator endógeno de maior importância para a indução do desenvolvimento 

de rainhas (Rachinsky, 1994). 

O processo de diferenciação “casta-específico” está relacionado também com a 

modulação dos níveis de ecdisteróides produzidos pelas glândulas protorácicas, 

localizadas no complexo retrocerebral (Nijhout e Wheeler, 1982; de Wilde e Beetsma, 

1982; Rembold, 1987; Rachinsky et al., 1990; Schmidt-Capella e Hartfelder, 1998; 

Hartfelder, 2000; Barchuk et al., 2002). Os eventos ligados ao desenvolvimento das 

castas são harmoniosamente controlados ao longo do desenvolvimento pelos hormônios 

citados acima, neste processo está também incluído o hormônio protoracicotrópico 

(PTTH), secretado por neurônios situados no sistema nervoso central e que tem como 

alvo as glândulas protorácicas (Rachinsky, 1994; Paulino-Simões et al., 1997). 

Operárias e rainhas de Apis mellifera possuem características morfológicas, 

comportamentais e fisiológicas distintas. Operárias não apresentam comportamento de 

acasalamento, apesar de possuírem ovários funcionais e poderem efetuar postura de 

ovos não fecundados em condições especiais (Michener, 1974; Robinson et al., 1992; 

Ratnieks, 1993; Barron et al., 2001). As rainhas não desenvolvem estruturas 

especializadas para coleta e processamento do pólen, papel exercido com alta eficiência 

pelas operárias (Michener, 1969). 

Em relação ao sistema reprodutor as diferenças morfológicas entre castas 

podem ser observadas nos ovários e na espermateca. A espermateca é mais 

desenvolvida em rainhas e atrofiada ou reduzida em operárias (Snodgrass, 1974), 

diferença que já pode ser observada na fase pupal (Silva, 2005). O número de ovaríolos 

dos ovários de rainhas adultas é muito superior ao de operárias (Snodgrass, 1974). A 

diferenciação casta-específica dos ovários ocorre durante o estágio larval e é controlada 
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através da ação conjunta do HJ e ecdisteróides (Goewie e Beetsma, 1976; Cnaani et al., 

1997; Dedej et al., 1998). O HJ influencia os processos de proliferação celular 

(Schmidt-Capella e Hartfelder, 1998; 2002) e de morte celular programada (Rembold, 

1987; Kimura e Trumam, 1990; Rembold et al., 1992; Schwartz et al., 1993; Hartfelder 

e Engels, 1998; Hartfelder et al., 2002; Reginato e Cruz-Landim, 2002), sendo os 

ecdisteróides responsáveis por um padrão casta-específico de síntese de algumas 

proteínas de baixo peso molecular e pelo desenvolvimento diferencial dos ovaríolos 

(Hartfelder et al., 1995). Nas rainhas, o elevado título de HJ, previne o processo de 

morte celular nos ovaríolos e estimula a glândula protorácica, promovendo um aumento 

nos títulos de ecdisteróides (Rembold, 1987; Rachinsky et al., 1990; Rembold et al., 

1992; Rachinsky e Engels, 1995). A decisão crítica para a diferenciação dos ovários 

ocorre rapidamente após a última muda larval, quando os ovários de operárias exibem 

sinais de morte celular, ao contrário do que ocorre com os ovários de rainha (Hartfelder 

e Steinbrük, 1997). 

O processo de diferenciação dos ovários em A. mellifera culmina em rainhas 

adultas com ovários possuindo 150-180 ovaríolos, enquanto operárias adultas possuem 

apenas 4-7 ovaríolos por ovário (Snodgrass, 1974). 

 

1.3.2 Títulos de hormônio juvenil e ecdisteróides em Apis mellifera 

O HJ-III é o único hormônio juvenil presente em A. mellifera (Trautmann et 

al., 1974; Huang et al., 1991). A makisterona A é o principal ecdisteróide presente na 

hemolinfa desta espécie (Feldlaufer et al., 1985; Rachinscky et al., 1990), embora, 20-

hidroxiecdisona (20E) seja o principal ecdisteróide presente na maioria dos insetos 

(Robinson et al., 1991). 
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Durante o desenvolvimento o HJ modula a ação da ecdisona, prevenindo a 

metamorfose no estágio larval (Riddiford, 1980a, 1980b; 1996). Em momentos críticos 

do desenvolvimento, sobretudo durante o processo de metamorfose, o HJ tem uma 

concentração próxima à basal, ou mesmo, algumas vezes não detectada na hemolinfa.  

Dois picos de HJ são observados durante o estágio larval de A. mellifera, 

sendo maiores em rainhas do que em operárias (Figura 4). O primeiro pico ocorre entre 

o segundo e o terceiro estágio, como observado por Beetsma (1979) e Rembold et al. 

(1992). O segundo pico de HJ ocorre no quinto estágio larval, no qual a diferença nos 

títulos deste hormônio é considerada casta-específica (Rachinsky e Hartfelder, 1990; 

Rachinsky et al., 1990; Hartfelder et al., 1995; Rachinsky e Engels, 1995), pois é nesta 

fase em que são estabelecidas as principais diferenças entre rainhas e operárias. Após a 

operculação das células de cria pelas operárias, os títulos de HJ em rainhas e operárias 

no estágio pré-pupal apresentam o mesmo perfil, sendo mais baixos nas operárias 

(Rachinsky e Hartfelder, 1990). Na fase adulta altos níveis de HJ estão associados com 

períodos de atividade de vôo em rainhas, operárias e também nos zangões (Robinson et 

al., 1991); a única diferença é que os vôos em rainhas e zangões ocorrem mais cedo na 

vida adulta e estão associados com as atividades de cópula (Robinson et al., 1991; Giray 

e Robinson, 1996; Tozetto et al., 1997). No caso das operárias o início da atividade de 

vôo incluir atividade de reconhecimento e forrageamento, estes controlados por um 

mecanismo denominado polietismo etário (Fluri et al., 1982; Robinson, 1987; Robinson 

et al., 1987; Huang et al., 1991). 

Os ecdisteróides apresentam dois picos ao longo do desenvolvimento pós-

embrionário, sendo que o primeiro pico ocorre no final do quinto estágio larval e o 

segundo no estágio pupal. Este último o pico em rainhas é mais precoce em relação ao 
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das operárias (Figura 5). Durante o final do desenvolvimento pupal e os primeiros dias 

de vida após a emergência, os títulos de ecdisteróides diminuem e permanecem 

relativamente baixos nas duas castas (Feldlaufer et al., 1985; Hartfelder et al., 2002). 

 

 

Figura 4 - Título do hormônio juvenil ao longo do desenvolvimento e na emergência de 
operárias, rainhas e zangões de Apis mellifera até a emergências das abelhas 
(modificado de Rembold, 1987; Rachinsky et al., 1990). Estes dados foram organizados 
através de trabalhos empregando diferentes metodologias, assim, os valores devem ser 
considerados relativos. Fases: L2-3 (larva de segundo e terceiro estágio), L5F (larva no 
quinto estágio em fase de alimentação, subdivisões: F1, F2 e F3), L5S (larva em fase de 
tecelagem do casulo, subdivisões: S1, S2 e S3), PP (pré-pupa, subdivisões: PP1, PP2 e 
PP3). 
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Figura 5 - Título de ecdisteróides ao longo do desenvolvimento e na emergência de  
operárias, rainhas e zangões de Apis mellifera (modificado de Rachinsky et al., 1990, 
Feldlaufer et al., 1985 e Pinto et al., 2002). Estes dados foram organizados através de 
trabalhos empregando diferentes metodologias, assim, os valores devem ser 
considerados relativos. Fases: L2-3 (larva de segundo e terceiro estágio), L5F (larva no 
quinto estágio em fase de alimentação, subdivisões: F1, F2 e F3), L5S (larva em fase de 
tecelagem do casulo, subdivisões: S1, S2 e S3), PP (pré-pupa, subdivisões: PP1, PP2 e 
PP3). 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração: A. Fagundes; In: Freire, 2006. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

 
Resultados divulgados ao longo de décadas deixaram cada vez mais claro o 

papel central do Hormônio Juvenil na regulação do desenvolvimento dos insetos, 

reprodução, comportamento e ainda na determinação de castas nos insetos sociais e em 

particular em Apis mellifera, organismo alvo deste trabalho. No entanto, dados sobre o 

metabolismo do HJ, processos de síntese e degradação, ainda são raros em abelhas. 

Com o objetivo de contribuir para este conhecimento identificamos genes codificadores 

de enzimas participantes das vias de síntese do HJ nos corpora allata, órgão 

responsável pela síntese e liberação deste hormônio, bem como as de degradação, 

processo que ocorre preferencialmente na hemolinfa e nos tecidos. Estes genes foram 

analisados no contexto biológico e comparados aos títulos de hormônio juvenil durante 

o ciclo de vida da abelha. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 
1. Identificar genes envolvidos no processo de síntese do hormônio juvenil a partir 

das seqüências disponibilizadas pelo projeto de sequenciamento do genoma de 

Apis mellifera; 

2. Identificar genes envolvidos no processo de degradação do hormônio juvenil a 

partir das seqüências disponibilizadas pelo projeto de sequenciamento do 

genoma de Apis mellifera; 

3. Realizar análises in silico das seqüências identificadas em busca de sítios 

catalíticos e regiões conservadas das enzimas preditas, bem como da região 

promotora dos genes; 
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4. Analisar a expressão de genes codificadores de enzimas da via de síntese do HJ 

no local de produção deste hormônio, corpus allatum, em momentos específicos 

do ciclo de vida das abelhas melíferas; 

5. Analisar a expressão de genes codificadores de enzimas de degradação do HJ 

durante o desenvolvimento pós-embrionário de abelhas; 

6. Analisar o efeito de aplicação exógena de hormônios morfogenéticos sobre os 

genes de degradação do HJ; 

7. Produzir anticorpos contra as enzimas de degradação do HJ: JHE e JHEH em 

coelhos, utilizando como antígeno a seqüência parcial destas proteínas 

produzidas in vitro em células em bactérias; 

8. Detectar a JHE e JHEH de Apis mellifera utilizando anticorpos para tais 

proteínas durante o ciclo de vida de abelhas melíferas; 

9. Analisar os efeitos da interferência por RNA de dupla fita sobre a expressão do 

gene da esterase do HJ (JHE) e seu reflexo sobre os títulos de HJ nas abelhas 

adultas; 

10. Analisar os efeitos da alimentação em abelhas operárias adultas sobre a 

expressão dos genes da via de síntese e degradação do HJ; 

11. Analisar os efeitos da manipulação do alimento durante o período larval, 

momento crítico para o desenvolvimento das castas, sobre os níveis de JHEH. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ilustração: A. Fagundes; In: Freire, 2006. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material biológico 

Este estudo foi realizado utilizando-se abelhas A. mellifera, africanizadas, do 

apiário experimental do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. As fases do desenvolvimento de operárias e 

rainhas foram identificadas segundo Michelette e Soares (1993) e Rembold et al. 

(1980), respectivamente. As características de rainhas foram uma adaptação dos dados 

de Rembold et al. (1980) para abelhas européias para as nossas condições (abelhas 

africanizadas). As características para identificação de operárias estão na tabela I. 

Para a obtenção de operárias adultas com idade conhecida, as recém emergidas 

foram marcadas com caneta atóxica e devolvidas para as colônias de origem, sendo 

coletadas nas idades desejadas. 

As rainhas utilizadas neste trabalho foram obtidas através de produção 

artificial. Neste procedimento larvas de operárias de primeiro estágio larval são 

transferidas para “realeiras” artificiais aprovisionadas com geléia real e colocadas em 

suportes especiais dentro de colônias do tipo recria, para seu desenvolvimento até o 

estágio desejado. 
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TABELA I – Características utilizadas para classificar o desenvolvimento larval e 
pupal de operárias de Apis mellifera. A duração dos estágios larvais durante o 
desenvolvimento preimaginal refere-se às horas após eclosão (modificado de Michelette 
e Soares, 1993). CTT: comprimento tíbia-tarso. 
 
 

FASE CARACTERIZAÇÃO DURAÇÃO 
(horas) 

Ovo Embriões de 0 a 72 horas 72 
 

L1 Larva de primeiro instar 
peso – 0,0001 a 0,0003 g 

0-20 
 

L2 Larva de Segundo instar 
peso – 0,0003 a 0,001 g 

20-35 

L3 Larva de terceiro instar 
peso – 0,0015 a 0,004 g 

35-55 

L4 Larva de quarto instar 
peso – 0,004 a 0,0248 g 

55-80 

 F1 Larva de quinto 
instar em fase de 

alimentação 

peso – 0,029 a 0,06 g 80-95 
 F2 peso – 0,06 a 0,11 g 95-105 

 F3 peso – 0,11 a 0,16 g 105-115 
 

L5 
S1 Larva de quinto 

instar em fase de 
tecelagem do 

casulo  
(célula 

operculada) 

intestino cheio 
 
 

115-130 

 S2 intestino semi-cheio  
130-145  S3 intestino vazio 

 PP1 Larva de quinto instar 
em estágio de pré-pupa

CTT - 1,4 a 1,99 mm 145-160 
 PP2 CTT - 2,0 a 2,6 mm 160-180 
 PP3 CTT -  > 2,6 mm 180-190 
Pw pupa de olho branco (white) 190-230 
Pp pupa de olho rosa (pink) 230-250 
Pdp pupa de olho rosa-escuro 250-265 
Pb pupa de olho marrom (brown) 265-305 
Pbl pupa de olho marrom, com pigmentação leve 

no tórax 
305-330 

Pbm pupa de olho marrom, com pigmentação 
torácica intermediária 

330-370 

Pbd pupa de olho marrom com pigmentação 
torácica forte 

370-390 

RE Operária recém-emergida com menos de 24 
horas de vida 

- 
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3.1.1 Dissecção do material biológico 

As amostras de corpora allata (CA) coletadas para extração com o uso do 

reagente Trizol® constituíam em pools de 25 pares desta glândula, neste caso a 

dissecção ocorreu em solução salina 0,9% esterilizada. Após a coleta, os CA foram 

colocados diretamente em reagente TRIzol® (Invitrogen) e congelados em freezer (-

80ºC) até o momento da extração do RNA. Amostras de CA coletadas para extração de 

RNA total com o Kit GenElute constituíam em pools de 8 pares de CA dissecados em 

Ringer para insetos. Neste caso, os CA foram colocados em tubo contendo 50 μl de 

meio de cultivo para insetos (Rachinsky e Hartfelder, 1998), congelados imediatamente 

em nitrogênio líquido e mantidos em freezer (-80ºC) até o momento da extração do 

RNA. 

Para obtenção dos ovários, larvas de rainhas e operárias foram dissecadas em 

solução salina 0,9% esterilizada. Os ovários foram coletados, lavados exaustivamente 

em salina e colocados em reagente TRIzol®. Para cada amostra foram coletados de 10 a 

20 pares de ovários, dependendo da fase e casta. Os demais tecidos utilizados, corpo 

gorduroso e cérebro, seguiram o mesmo protocolo, sendo utilizados pools de 10 

indivíduos. 

 

3.1.2 Coleta de hemolinfa 

A hemolinfa foi coletada com auxílio de um microcapilar a partir de uma 

pequena incisão lateral entre o 2º e o 3º segmento abdominal de abelhas adultas, ou pela 

perfuração do tegumento no estágio larval. Durante o tempo de coleta as amostras de 

hemolinfa permaneceram em gelo, sendo adicionada ao tubo uma pitada de PTC 
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(phenylthiocarbamid) para inibir a melanização da hemolinfa. Em seguida, as amostras 

foram centrifugadas a 7500 rpm por 5 minutos à 8ºC, para descarte de células 

contaminantes provenientes do corpo gorduroso ou hemócitos da própria hemolinfa. 

 

3.2 Análise dos genes de interesse 

3.2.1 Identificação do gene da epóxido hidrolase do hormônio juvenil 

O primeiro fragmento correspondente ao gene da epóxido hidrolase do 

hormônio juvenil (JHEH) foi obtido em reações de amplificação por PCR utilizando-se 

primers degenerados: JHEHP1-F e JHEHP2-R (para as seqüências ver Tabela I - Anexo 

I). Estes primers foram desenhados a partir do consenso de quatro seqüências de insetos 

depositadas no GenBank: Bombyx mori (AY377854), Drosophila melanogaster 

(NM176233), Ctenocephalides felis (AF503908) e Aedes aegypti (AY212033). As 

condições de PCR foram: 94 ºC por 2 minutos; 45 ciclos de 94ºC – 45 segundos, 45ºC – 

45 segundos e 72ºC – 1 minuto; seguido de extensão final por 72ºC – 7 minutos. Após 

eletroforese o fragmento foi isolado, clonado, seqüenciado e utilizado para comparações 

com outras seqüências de insetos do mesmo gene. O fragmento de 260 pb isolado foi 

utilizado para obtenção da seqüência de predita do gene, correspondento ao cDNA, 

usando o programa BLASTN e seqüências preditas obtidas a partir do genoma de A. 

mellifera (Honey Bee Genome Assembly, version Amel_pre_release2OGS). O gene 

usado neste trabalho para as análises in silico foi predito automaticamente pelo método 

de análise, GNOMON. A seqüência de cDNA predita corresponde a 1662 pb (número de 

acesso no GenBank: XM_394922) e a respectiva proteína a 446 aminoácidos (número de 

acesso no GenBank: XP_394922). 
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3.2.2 Análises de seqüências candidatas à esterase do hormônio juvenil 

O banco de dados de A. mellifera 

(http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/projects/honeybee/) foi utilizado para procura de 

possíveis seqüências codificadoras do gene da JHE utilizando as seqüências de 

Drosophila melanogaster (número de acesso no GenBank: AAK07833) e Heliothis 

virescens (número de acesso no GenBank: AAL41023) como “queries” e programa 

BLASTN. O status de esterase das seqüências preditas foi confirmado por análise de 

melhor match contra seqüências do GenBank e pela presença de motivos catalíticos de 

esterase-lipases. A função de cada uma das esterases identificadas foi determinada de 

acordo com Claudianos et al. (2006). 

 

3.2.3 Análise de genes da via de síntese do hormônio juvenil 

Os genes da via de síntese do hormônio juvenil foram preditos utilizando a 

base de dados proveniente das anotações do genoma de A. mellifera 

(http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/projects/honeybee/). Para tanto foram utilizadas as 

seqüências de genes envolvidos na síntese de HJ descritas para Anopheles gambiae e 

Drosophila melanogaster obtidas a partir de Noriega et al. (2006), como “queries” para 

as buscas (Tabela II). As seqüências que obtiveram o melhor score foram submetidas à 

procura de domínios funcionais, usando banco de dados universal, uma vez que a 

maioria destas seqüências é conservada desde insetos até mamíferos. Após confirmação 

dos domínios pelo programa NCBI Conserved Domain as seqüências foram utilizadas 

para análises de quantificação gênica. 

http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/projects/honeybee/�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=Protein&id=12802348�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=Protein&id=17646748�
http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/projects/honeybee/�
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Tabela II – Enzimas da via de síntese do hormônio juvenil. Os números de acesso no GenBank dos ortólogos em Anopheles gambiae e 
Drosophila melanogaster¸ assim como o gene predito em A. mellifera e o respectivo e-value fornecido pelas análises. 
 

Enzima Função E.C. Anopheles 
gambiae 

Drosophila 
melanogaster 

Ortólogo em 
A. mellifera  

e-value 

Acetoacetil CoA tiolase Condensa 2 moléculas de Acetil-CoA  
2.3.1.9 

 
XP_321828 

 
NP_612094 

 
GB12956 

 

 
2e-78 

 
Hidroximetilglutaril-CoA sintase Condensa Acetoacetil-CoA + acetil-CoA  

2.3.3.10 
 

XP_315872 
 

NP_725570 
 

GB12497 
 

e-169 
Hidroximetilglutaril-CoA redutase Reduz HMG-CoA para mevalonato  

1.1.1.34 
 

XP_307890 
 

NP_996271 
 

GB18242 
 

0.0 
Mevalonato kinase Fosforila mevalonato  

2.7.1.36 
 

XM_319701 
 

NM_176158 
 

GB14701 
 

1e-30 
Fosfomevalonato kinase Fosforila fosfomevalonato  

2.7.4.2 
 

XP_310779 
 

Q9VIT2 
 

GB11982 
 

6e-40 
Difosfomevalonato descarboxilase Descarboxila MPP para IPP 4.1.1.33 - - - - 
Isopentenil-difosfato delta-isomerase Isomerização de IPP para DMAPP  

5.3.3.2 
 

XM_321388 
 

NP_650962 
 

GB18308 
 

5e-30 
 
Farnesil difosfato sintase 
(preniltransferase) 

 
Condensação seqüencial de IPP com 
DMAPP e depois GPP para formar FPP 

 
2.5.1.1/10 

 
XP_308653 

 
NP_477380 

GB12385 
GB12859 
GB11866 
GB15337 
GB10756 
GB19361 
GB18623 

4e-76 
4e-69 
3e-63 
8e-54 
2e-51 
1e-37 
4e-04 

Prenil-difosfatase Hidroliza FPP para farnesol 3.1.7.1 EAA01914 - - - 
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Tabela II – continuação 
 

Desidrogenase de cadeia curta  
Oxidação de farnesol para farnesal? 

 
- 

 
XM_556135 

 
NM_132467 

 
GB12522 

 

 
5e-57 

 
Ácido farnesóico O-metiltransferase 
homóloga a crustáceos (FAMeT) 

Função não está clara em insetos, em 
crustáceos converte ácido farnesóico em 
metil farnesoato 

 
- 

 
XP_318631 

 
NP_611544 

 
GB20002 

 

 
2e-94 

 
Metiltransferase do HJ-ácido (JHAMT) 
ortólogo à Bombyx mori 

Transfere grupo metil de AdoMet para 
ácido farnesóico 

 
- 

 
XP_314173 

 
NP_609793 

 
GB10517 

 

 
Metil farnesoato epoxidase (CYP15) 

 
Oxidação de MF para JH III 

 
- 

 
XP_315675 

 
NP_649151 

 
GB15634 

 

 
4e-80 

 

Citrato (si)-sintase Síntese de citrato na mitocôndria  
2.3.3.1 

 
XM_320478 

 
- 

GB12573 
 

0.0 
 

Proteína de transporte do citrato na 
mitocôndria 

Transporte de citrato da mitocôndria para 
o citosol 

 
- 

 
XP_308964 

 
NP_727450 

 
GB17499 (1) 
GB15259 (2) 

 
e-141 
e-120 

ATP citrato liase Síntese de acetil-CoA a partir de citrato  
2.3.3.8 

 
XM_319323 

 
- 

 
GB10992 

 
0.0 

Metionina adenosil transferase Síntese de S-adenosil-L-metionina 
(AdoMet) 

 
2.5.1.6 

 
XM_307861 

 
M_164362 

 
GB15781 

 
e-132 

Adenosilhomocisteinase Hidrolise de S-adenosil-L-homocisteína 
(AdoHci) 

 
3.3.1.1 

 
XM_311257 

 
NM_078609 

 
GB14324 (1) 
GB15919 (2) 

 
0.0 

e-116 
Adenosil kinase Fosforilação de adenosina  

2.7.1.20 
 

XM_307001 
 

NM_168532 
 

GB13063       
 

e-110 
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3.2.4 Desenho de primers 

Para a confecção dos primers foi utilizada a ferramenta online Primer3 

(http://fokker.wi.mit.edu/primer3/input.htm), evitando-se sempre pares de primers com 

alta probabilidade em formar dímeros. Todos os primers confeccionados foram 

submetidos à comparação com as seqüências preditas pelo genoma de A. mellifera 

(Official Gene Set) descartando-se primers que pareavam aleatoriamente com 15 ou 

mais pares de bases no genoma.  As seqüências dos primers utilizados neste trabalho 

estão disponibilizadas na tabela I em Anexo. 

 

3.2.5 Análises in silico 

As coordenadas de ESTs, ORFs e sítios putativos de splicing dos genes 

estudados foram feitas utilizando a plataforma Artemis 7.0 (Rutherford et al., 2000) e 

como base de dados as seqüências de DNA da versão Amel 4.0 do genoma de A. 

mellifera. 

As características das seqüências de proteínas preditas deste trabalho foram 

analisadas através de ferramentas online, como descrito a seguir. O peso molecular das 

proteínas e a estimativa do ponto isoelétrico (pI), quando necessários, foram calculados 

utilizando o programa PROTCALC (http://www.justbio.com/protcalc/index.php). As 

análises de domínios conservados foram feitas utilizando o programa BLASTN contra o 

banco de dados de domínios de proteínas do GenBank (NCBI Conserved Domain 

Search). A presença de peptídeo sinal e motivos transmembrana foram analisados pelos 

programas SignalP 3.0 Server  (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) e  TMpred 

(http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html), respectivamente. 

http://www.justbio.com/protcalc/index.php�
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/�
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Os ortólogos putativos foram alinhados utilizando programa ClustalW 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html). O alinhamento múltiplo resultante 

foi utilizado como input para o programa BOXSHADE 

(http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html) para as indicações de resíduos 

similares. 

As análises das regiões promotoras foram realizadas com metodologia descrita 

por Cristino et al. (2006). O banco de dados de regiões de controle gênico foi gerado das 

seqüências do Official Set annotation iniciando-se na região 5’terminal da ORF de cada 

gene. As regiões analisadas foram até 1,5 Kb acima do início das ORFs. 

 

3.3 Metodologia para análise de RNA e DNA 

3.3.1 Obtenção do RNA total 

A extração de RNA foi feita utilizando duas metodologias diferentes: (1) 

reagente TRIzol®  (solução comercial de fenol e isotiocianato de guanidina para 

isolamento de RNA total, Invitrogen) e (2) Kit GenElute™ Mammalian Total RNA Kit 

(Sigma) para extração de RNA de tecidos ou amostras contendo poucas células. O 

protocolo de extração para o reagente TRIzol foi aquele recomendado pelo fabricante. 

Para tecidos contendo excesso de gordura (no caso de larvas de quinto instar e amostras 

de CG) foi feita uma lavagem extra com clorofórmio, seguindo sugestão do fabricante. 

O RNA obtido foi ressuspendido em água tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) 

0,1%. Para os experimentos envolvendo apenas extração de CA, foi utilizado o Kit 

GenElute™ Mammalian Total RNA Kit (Sigma), seguindo as instruções do fabricante, 

para extração de RNA total e oito pares de CA equivalentes por amostra. A 

quantificação do RNA foi feita em espectrofotômetro (Cecil 3000) a 260 ηm. Cada 

http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html�
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unidade de absorbância foi considerada como 40 μg/ml de RNA. As amostras foram 

estocadas em freezer – 80ºC. 

 

3.3.2 Confecção de cDNA 

O cDNA foi produzido a partir de 1μg de RNA total, exceto nos experimentos 

de quantificação de transcritos em amostras de CA, cujo volume total de RNA extraído 

foi utilizado nas reações de produção de cDNA. Anteriormente à síntese do cDNA, o 

RNA foi tratado com DNase (RQ1 Rnase-Free Dnase, Promega) por 1 hora a 37ºC e em 

seguida a 70ºC por 15 minutos, para a inativação da enzima. A síntese de cDNA foi 

feita utilizando-se o sistema de síntese Superscript II (Invitrogen) e Oligo (dT)12-18 

(Invitrogen), seguindo instruções do fabricante. Por este método, apenas a primeira fita 

do cDNA é sintetizada através de transcrição reversa. A segunda fita é gerada 

posteriormente por PCR com o uso de primers específicos. 

 

3.3.3 Eletroforese de RNA em condições desnaturantes 

Para confirmação da integridade do RNA extraído foi utilizada eletroforese em 

condições desnaturantes. A detecção do RNA foi feita utilizando de 5 a 10 μg de RNA 

total que foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1,2 %, em condições 

desnaturantes [0,48 g de agarose, 0,8 ml de formaldeído 37%, 4 ml de tampão 10x 

MOPS (10,46g MOPS; 1,025g citrato de sódio; 5 ml EDTA 0,5M; H2O-DEPC para 500 

ml; pH 7,0) e H2O tratada com DEPC (0,1%) para um volume final de 40 ml]. Após 

eletroforese, o gel foi corado em solução contendo EtBr por 10 minutos, visualizado em 

luz ultravioleta e fotografado. 
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3.4 Clonagem e sequenciamento 

 

3.4.1 Preparo das células competentes 

As células de Escherichia coli utilizadas correspondiam às linhagens: BL21 

(DE3) Rosetta (experimentos de expressão de proteínas in vitro), cedida gentilmente 

pela Drª Maria Helena Goldman (Depto. Biologia – FFCLRP/USP) ou DH5α 

(experimentos de clonagem e sequenciamento). Para o preparo das células 5 ml de meio 

LB foram inoculados com as células provenientes do  estoque (-80ºC) e incubados por 

12 horas a 37ºC e agitação de 250 rpm. A seguir, 200 μl deste cultivo foram utilizados 

para inocular 50 ml de meio LB e incubados a 37ºC e 210 rpm, sendo realizadas leituras 

periódicas em espectrofotômetro a 595 ηm até que fosse obtida uma densidade óptica 

de 0,5. O cultivo era incubado em gelo por 30 minutos, posteriormente transferido para 

tubos Corex e centrifugado a 6.000 rpm por 5 minutos (4ºC); o pellet foi ressuspendido 

com o auxílio de uma pipeta Pasteur em 5 ml de solução CaCl2 0,1M. Em seguida, a 

suspensão de células foi centrifugada a 6.000 rpm por 5 minutos (4ºC) e o pellet 

ressuspendido em 5 ml de CaCl2 0,1M - 15% de glicerol. Esta suspensão contendo as 

células era aliquotada em tubos de crioproteção, congelada rapidamente em nitrogênio 

líquido e estocada em freezer -80ºC até o momento da transformação. No caso da 

linhagem E. coli BL21 (DE3) Rosetta o antibiótico cloranfenicol (34 mg/ml) foi 

adicionado ao meio de cultivo. 

3.4.2 Clonagem de genes em vetores comerciais para sequenciamento 

Este protocolo foi utilizado para clonagem do primeiro fragmento referente ao 

gene codificador da JHEH de A. mellifera. O fragmento amplificado, com peso 
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molecular esperado, foi recortado do gel de agarose 1%, purificado com o uso de 

colunas de extração (QIAquick Spin - QIAGEN) e ligado em plasmídeo (TOPO TA 

Cloning Kit, Invitrogen). A solução de ligação, contendo os plasmídeos recombinantes, 

foi usada para transformar quimicamente células competentes de E. coli DH5α. 

 

3.4.3 Transformação bacteriana 

Uma solução contendo os plasmídeos foi adicionada ao tubo contendo as 

células competentes e incubado por 30 minutos no gelo. As células foram submetidas a 

choque térmico de 42ºC por 30 segundos. A seguir, foram adicionados 250 µl de meio 

LB ao tubo, que foi incubado à 37ºC por 1 hora sob agitação (210 rpm).  Após 

transformação utilizando-se plasmídeos TOPO, as células foram plaqueadas em meio 

LB-ágar (1,5%), contendo Ampicilina (100 μg/ml), X-Gal (5-Bromo-chloro-3 indolyl-

B-D-Galactoside; 4 μg/ml) e IPTG (isopropylthio-B-D-galactoside; 4 μg/ml) e em 

seguida, incubadas em estufa a 37ºC por 12-16 horas. As células para transformações 

das soluções de recombinação do Kit Gateway foram plaqueadas em meio LB contendo 

Kanamicina (100 µg/ml), Ampicilina (100 µg/ml) ou Cloranfenicol (34 mg/ml). 

 

3.4.4 Sequenciamento de DNA 

O sequenciamento de DNA foi utilizado para checagem das seqüências 

amplificadas previamente às analises de quantificação de mRNA. Este procedimento foi 

utilizado para checagem da amplificação especifica dos genes da farnesil difosfato 

sintase (fpps), e para checagem dos clones utilizados nos experimentos de produção in 

vitro de proteínas recombinantes. As colônias de bactérias selecionadas, contendo o 
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inserto, foram inoculadas em meio LB líquido, contendo o antibiótico adequado, em 

tubos Falcon e incubadas em estufa a 37ºC e 180 rpm por 12-16 horas. Os plasmídeos 

destas células foram extraídos (QIAprep Miniprep – QIAGEN); e em seguida 

verificados quanto à presença do gene de interesse. Esse procedimento foi feito 

utilizando digestão com enzimas de restrição adequadas (Eco RI, no caso de plasmídeos 

TOPO) ou checagem por PCR (no caso do plasmídeo pDONR221) com primer 

universal M13 e primers específicos dos genes de interesse, seguido por gel de agarose 

1% corado com EtBr. Após verificação, os plasmídeos foram utilizados para 

sequenciamento pelo método de Sanger, usando-se um seqüenciador ABI PRISM 310, 

após reação com DNA Sequencing Kit, BigDye Terminator v3.0 Cycle Sequencing 

Ready Reaction – ABI PRISM (Applied Biosystems) e primers universais: M13F (5’-

CGACGTTGTAAAACGGCCAGT-3’) e M13R (5’-CAGGAAACAGCTATGAC-3’). 

 

3.4.5 Sequenciamento utilizando produto de PCR como molde 

Este procedimento foi realizado utilizando o DNA proveniente de PCR após 

purificação utilizando reagente MinEluteTM PCR purification Kit (QIAGEN). Este 

protocolo foi utilizado com a finalidade de confirmar as seqüências amplificadas pelos 

primers referentes aos genes da via de síntese do HJ para utilização posterior em 

análises de quantificação da expressão gênica. A reação de sequenciamento foi feita 

pelo método descrito no item anterior e primers específicos (forward ou reverse) para 

cada gene, os mesmos primers utilizados para a primeira amplificação (ver Tabela 

Anexo I). 
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3.5 Quantificação dos níveis de transcritos 

 

3.5.1 RT-PCR semiquantitativa 

A técnica de RT-PCR semiquantitativa (SqRT-PCR) foi utilizada quando os 

resultados eram cla vramente visualizados em gel de agarose 1% sem a necessidade de 

um técnica mais sensível. As amplificações foram feitas nas seguintes condições: 94 ºC 

por 2 minutos, n ciclos de 94ºC por 30 segundos, 60ºC por 30 segundos, 72ºC por 30 

segundos e extensão final de 72ºC por 7 minutos. Todos os primers para análises de 

quantificação por SqRT-PCR foram desenhados com temperatura de Melting (Tm) de 

60ºC, exceto os referentes ao gene da JHE (GB15327), cuja temperatura de pareamento 

era de 52ºC. Em todos os casos foi utilizada a mesma mistura de reação: 7,4 μl de água 

Milli-Q autoclavada; 10μl de Master Mix (2X; Promega); 0,8 μl de cada primer 

(forward e reverse) de uma solução estoque a 10 ρmol e 1μl de cDNA. Os produtos de 

amplificação foram submetidos à eletroforese em géis de agarose 1% em tampão 

1xTBE (89mM Tris base; 89mM ácido bórico; 2mM EDTA; pH 8,0) que foram corados 

com uma solução de EtBR (0,5μg/ml de gel) e fotografados. Para cada par de primers 

utilizado foi escolhida a melhor condição de amplificação. 

 

3.5.2 RT-PCR quantitativa em tempo real 

Os experimentos para quantificação relativa da expressão dos genes de 

interesse por RT-PCR em tempo real (qRT-PCR) foram realizados utilizando-se 

metodologia SYBR® Green em um aparelho de PCR em tempo real (7500 Real Time 

PCR, Applied Biosystems). A reação de amplificação foi feita utilizando-se 20μl de 
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volume final, sendo: 10μl de SYBR Green PCR Master Mix (2x) (Applied Biosystems); 

0,8μl de cada primer (forward e reverse) de uma solução estoque de 10ρmol; 7,6 μl de 

água Milli-Q autoclavada esterilizada e uma alíquota de 1μl do cDNA pré-sintetizado. O 

“threshold” e a linha de base foram ajustados automaticamente pelo sistema. Os valores 

de Ct foram transformados em valores de quantificação usando o método comparativo 

de Ct de acordo com Applied Biosystems (user bulletin #2). 

 

3.5.3 Qualidade dos primers e das amostras 

Para as análises da eficiência dos primers foi montada uma curva padrão para 

cada um dos pares de primers utilizando diluições seriadas de cDNA (sem diluição; 

1:10; 1:100; 1:1000 e 1:10000). Os valores de eficiência da PCR (E) foram calculados 

para cada gene individualmente a partir do valor obtido de slope após reações de curva 

padrão e utilizando a fórmula: E= 10-1/slope. 

A integridade do RNA foi confirmada por eletroforese em condições 

desnaturantes, sendo utilizadas as amostras que apresentaram uma banda de RNA 

ribossomal intensa e nenhum rastro. A integridade das amostras (alíquotas de cDNA) 

foi investigada através do coeficiente de variância intrínseca (InVar) para a expressão de 

cada amostra (BestKeeper; Pfaffl et al., 2004). O InVar das amostras dos genes de 

controle endógeno deve apresentar uma baixa variância de Ct, assim como um baixo 

nível de x-fold, indicando uma boa integridade do RNA e do cDNA. A remoção de uma 

amostra é recomendada quando um valor três vezes maior ou menor é encontrado 

(Pfaffl et al., 2004). 

 Para assegurar a amplificação de apenas um único fragmento e a ausência de 

contaminação de DNA genômico foram utilizadas as análises de dissociação das curvas 
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do gene de controle endógeno, rp49, foram utilizadas. No caso de contaminação com 

DNA genômico dois picos de dissociação seriam visualizados, pois, os primers para 

rp49 flanqueiam um íntron, e um fragmento de 240 pb e 78ºC de temperatura de 

Melting (Tm) seria esperado quando amplificado em DNA genômico, enquanto um 

fragmento de 150 pb e Tm=76ºC era esperado em amplificações a partir do cDNA. 

Sempre que possível os primers para amplificação dos genes de interesse foram 

desenhados flanqueando um íntron. 

 

3.5.4 Análise dos genes de controle endógeno 

Para a escolha do gene de controle endógeno para as análises de quantificação 

de transcritos nos CA foi utilizado o programa BestKeeper. Esse software utiliza valores 

de Ct e os valores da eficiência da PCR para determinar o melhor padrão e os combina 

em um índex. Os genes pré-selecionados para as análises estão mostrados na tabela III. 

O software analisa dados de estatística descritiva dos valores de Ct para cada gene de 

referência: média geométrica, média aritmética, valores máximos e mínimos, desvio 

padrão e coeficiente de variância. As análises usando estatística descritiva incluem o 

valor máximo e mínimo de expressão das amostras individuais contra a média 

geométrica e calculam um desvio padrão. Os valores são corrigidos via eficiência da 

PCR. A estabilidade do gene de controle endógeno é baseada nas variações calculadas, 

desvio padrão (DP) e coeficiente de variação. Valores de DP maiores que 1 podem ser 

considerados inconsistentes e assim, a exclusão do gene é recomendada, inclusive para 

o cálculo do índex. Os genes de controle endógeno podem ser ordenados do mais para o 

menos estável, sendo possível, então, a escolha do melhor gene de referência. 
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Um estudo mais detalhado dos genes contidos na Tabela III foi realizado por 

Lourenço et al. (2008) em A. mellifera. Neste trabalho, os quatro genes testados foram 

considerados eficientes como genes de controle endógeno. Contudo, os autores 

concluíram que cada um dos genes testados poderia ser usado, no entando em situações 

diferentes, e que para uma melhor normalização mais de um gene deve ser utilizado em 

cada situação, ou ainda, os quatro genes devem ser testados para cada situação biológica 

específica e um deles pré-selecionado para a normalização utilizando programas 

específicos para este fim: BestKeeper© (Pfaffl et al., 2004), geNorm™ (Vandesompele 

et al., 2002) ou Normfinder© (Andersen et al., 2004). 

 
 
 
Tabela III – Descrição dos genes utilizados como controle endógeno nos experimentos 
de RT-PCR quantitativa (qRT-PCR) e semiquantitativa (SqRT-PCR). 
 

Gene Símbolo Número de 
acesso 

Tamanho do 
amplicon 

(pb) 

Função 

Actina act AB023025 156 Proteína estrutural de 
citoesqueleto 

Proteína 
ribossomal 

49 

rp49 AF441189 150 Constituinte estrutural 
do ribossomo 

Fator de 
alongação 1-

alfa 

ef1-α NM_0010149
93 

154 Alongação durante a 
síntese de polipeptídeos 

no ribossomo 
Fator de 

associação à 
TBP 

tbp-af XM_393492 149 Fator de associação à 
TAF 10 RNA 

polimerase II, ligação à 
proteína TATA box 

(TBP) 
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3.6 Metodologia para análise de proteínas 
 

3.6.1 Extração de proteínas utilizando reagente Trizol 
 

Proteína total dos CA para as análises por Western Blot nos CA foi extraída 

utilizando-se o reagente TRIzol® seguindo as instruções do fabricante. Após a extração, 

as proteínas foram dosadas utilizando-se Ácido Bicinconínico (Smith et al., 1985), 

método indicado para amostras dissolvidas em solução contendo SDS (sodium dodecyl 

sulfate). Para determinação da concentração de proteína em cada amostra foi construída 

uma curva padrão utilizando-se albumina sérica bovina (BSA), as leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro Cecil 3000, a 562 ηm. 

 

3.6.2 Extração de proteínas do corpo gorduroso e hemolinfa 

As amostras de hemolinfa foram coletadas de acordo com o item 3.1.2. As 

amostras de corpo gorduroso (CG) foram coletadas em Ringer para insetos e 

homogeneizado em solução de lise (1,5 ml de solução 150mM de NaCl 1N; 500 µl de 

solução Tris-HCl 50 mM pH 7,4; 500 µl de solução de Lisozima 10mg/ml; 7,5 ml de 

água destilada), centrifugado a 12000 rpm por 5 min a 4ºC, o sobrenadante foi utilizado 

como amostra. A quantificação foi feita utilizando metodologia Bradford (1976). 

 

3.6.3 Eletroforese em poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Para eletroforese de proteínas foram utilizadas amostras de proteína dissolvida 

em tampão Tris-HCl 0,25 M, pH 6.8, contendo 70% de sacarose, 0,25% de SDS, 0,12% 

bromofenol azul e 5% de β-mercaptoetanol. A metodologia usada foi descrita por 

Laemmli (1970), com algumas modificações. As amostras foram submetidas à 
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desnaturação térmica por 4 minutos, posteriormente aplicada em géis com 

concentrações de poliacrilamida de 7,5 ou 12%.  A migração das proteínas foi feita a 

4ºC e com corrente constante, até que as amostras atingissem o final do gel. Após 

separação por eletroforese, para visualização das proteínas, os géis foram corados com 

Coomassie Brillant Blue R-250 1%, dissolvido em uma solução contendo etanol, água e 

ácido acético (5:5:1 v/v) ou com nitrato de prata (Caetano-Anollés e Gressshoff, 1994). 

As proteínas Miosina, β-Galactosidase, Fosforilase-B, Albumina sérica bovina, 

Ovoalbumina e Anidrase Carbônica (com peso 205, 116, 97, 66, 45 e 29 KDa, 

respectivamente), foram utilizadas como marcadores de massa molecular. 

Alternativamente, para proteínas de baixo peso foi utilizado um padrão com proteínas 

de 66, 45, 29, 24 e 14,2 KDa. 

 

3.6.4 Western Blot 

Nos experimentos de Western Blot (WB), amostras de proteínas foram 

submetidas à eletroforese como descrito no item anterior. Imediatamente após a 

separação por eletroforese, as proteínas foram transferidas para membrana de PVDF 

(Millipore, Immobilon-P, 0,45 µm/ Immuno-BlotTM PVDF) utilizando-se como tampão 

de transferência a solução: 20mM Tris, 192 mM Glicina e 20% metanol ou transferidas 

em membrana de nitrocelulose (HybondTM-ECLTM Nitrocellulose membrane – 

Amersham Bioscience) utilizando como tampão  de transferência uma solução de 25 

mM Tris, 400 mM Glicina e 5% etanol. A transferência ocorreu por 2 horas à 

temperatura ambiente, sob voltagem constante de 30 V. 

A detecção dos antígenos imobilizados na membrana após a transferência foi 

realizada utilizando-se o Kit ECL Western Blotting Detection Reagents and Analysis 
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System (Amersham Biosciences), de acordo com as especificações do fabricante. Este 

método de detecção consiste na emissão de luz não-radioativa (quimioluminescente), 

por meio de anticorpo marcado com Horseradish Peroxidase (HPR). Após a 

transferência as membranas foram coradas com solução de Ponceau para marcação das 

bandas padrão, lavadas em água destilada por cinco minutos e incubadas por 16 horas a 

4ºC em uma solução bloqueadora (SB) – 250 ml de tampão “A” (3,027 g Tris, 0,147 g 

CaCl2 e 2,337 g NaCl, pH 8.5, em um volume final de 250 ml), 50 g de leite em pó 

desnatado e 500 µl de azida sódica 10%, em um volume final de 500 ml. Após este 

período, o anticorpo primário apropriado foi diluído em concentração adequada em 20 

ml de SB, em seguida, as membranas foram imersas nesta solução e incubadas sob leve 

agitação por uma hora à temperatura ambiente. Para os experimentos foram utilizados 

os seguintes anticorpos primários: 

(1) Anti-HMGR, descrito e caracterizado por Zapata et al. (2002); este 

foi obtido utilizando-se um peptídeo de 14 aminoácidos, posição 828-841 

(GHLVKSHMRHNRSS), da HMG-CoA redutase de Blatella germanica (ver a 

seqüência completa em Martinez-Gonzalez et al., 1993).  A diluição utilizada foi 1:350 

em SB. Este anticorpo foi cedido gentilmente pela Drª M. D. Piulachs (Department of 

Physiology and Molecular Biodiversity/ CSIC –Barcelona). 

(2) Anti-His, anticorpo comercial (Sigma), este anticorpo é capaz de 

reconhecer e se ligar a seqüências com sequencia poli-histidina N-terminal. A diluição 

utilizada foi a recomendada pelo fabricante, 1:12000 em SB. 

(3) Anti-JHE e Anti-JHEH, anticorpos produzidos em coelhos 

durante este trabalho utilizando como antígeno parte da seqüência das proteínas 
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produzidas em células de E. coli. A diluição utilizada foi 1:100 e 1:500 para JHE e 

JHEH, respectivamente, em SB. 

Posteriormente, as membranas foram lavadas da seguinte forma: 2 lavagens 

rápidas de 5 minutos cada e 1 lavagem de 15 minutos à temperatura ambiente, sob leve 

agitação, em PBS-Tween - 500 µl de Tween  em 1 litro de PBS 0,2 M, pH 7.2. Após as 

lavagens, as membranas foram incubadas por 1 hora em diluição adequada do anticorpo 

secundário (1:12000) em PBS-Tween. Os anticorpos secundários utilizados foram: anti-

mouse (para anticorpo primário anti-His) e anti-rabbit (para anticorpo primário anti-

HMGR, anti-JHE e anti-JHEH) IgG, Horseradish Peroxidase-linked whole antibody, 

fornecido pelo fabricante do Kit. Posteriormente, as membranas foram lavadas 

novamente em PBS-Tween, como descrito acima. Para a detecção do sinal 

quimioluminescente, as membranas foram dispostas sobre uma folha plástica e uma 

mistura dos reagentes de detecção (Kit) foi adicionada sobre as mesmas. A reação de 

detecção foi processada por 1 minuto no escuro, e em seguida, as membranas foram 

envolvidas em nova folha plástica e colocadas em cassetes para expor filmes auto-

radiográficos (Kodak® XR-Omat/ HyperfilmTM MP,  Amersham Biosciences) por 

período adequado. A revelação do filme foi feita usando as soluções de revelação e 

fixação GBX da Kodak®. 

 

3.7 Tratamento com hormônio juvenil 

Larvas de operárias no quinto estágio larval, fase de defecação, (L5S1) foram 

tratadas com HJ-III (Sigma, 5mg/ml em acetona), com o objetivo de modular as 

enzimas de degradação do HJ. As larvas foram removidas de suas células de cria e 

tratadas com HJ-III (para uma dose final de 10 µg) ou com 1 μl de acetona ou não 
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receberam tratamento (controle). As larvas foram mantidas em um incubador a 34ºC e 

80% de umidade relativa. Após as amostras serem homogeneizadas em reagente 

TRIzol®, estas foram congeladas em freezer  in -80ºC até o momento da extração de 

RNA. Para o tratamento hormonal de larvas mais jovens, ou seja, ainda no período de 

alimentação, foi adotado outro protocolo, pois as larvas não podem permanecer fora da 

colônia. Assim, nossa estratégia foi realizar um experimento in vitro em meio de cultura 

contendo HJ-III. Larvas de operárias no início do quinto estágio larval (L5F2) foram 

retiradas de suas células de cria e dissecadas em solução Ringer de insetos, para a 

retirada do intestino e a cabeça (removendo-se, assim as glândulas protorácicas - local 

de síntese de ecdisteróides e os CA – local de síntese do HJ), o restante do corpo foi 

posteriormente incubado em 1 ml de meio de cultivo (Rachinsky e Hartfelder, 1998) 

durante o período de duas horas (para garantir a metabolização dos hormônios presentes 

no organismo). A seguir, o material foi incubado em novo meio de cultivo (1ml), 

contendo o hormônio a ser testado. As larvas foram separadas em três grupos, contendo 

três larvas cada um. Grupo I: larvas incubadas em 1 ml de meio de cultivo (controle I); 

Grupo II: larvas tratadas com 1 μl de acetona (solvente do HJ) em 1ml de meio, 

(controle II) e Grupo III: larvas tratadas com 1µg de HJ-III em 1 ml de meio. As larvas 

foram mantidas em um incubador a 30ºC sob agitação por 4 horas. Após tratamento, as 

amostras foram homogeneizadas em reagente TRIzol e congeladas em freezer -80ºC até 

o momento da extração de RNA. 

 

3.8 Expressão in vitro de proteínas recombinantes em células de E. coli 

Seqüências parciais das proteínas JHE e JHEH foram produzidas in vitro 

utilizando-se metodologia Gateway® Technology with ClonaseTMII (Invitrogen) para 
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construção do vetor de expressão. Nesta metodologia as seqüências de interesse são 

clonadas para análise funcional em múltiplos sistemas de expressão por meio de 

recombinação gênica utilizando-se sítios específicos. Assim, fragmentos provenientes 

de PCR, digestão por enzimas de restrição ou de bibliotecas de cDNA são inseridos em 

um vetor de entrada, que então é usado para transferir o gene de interesse para um vetor 

de expressão (Figura 6). 

 

Figura 6 – Esquema mostrando a multiplicidade de uso do Kit Gateway para clonagem. 
Fragmentos de DNA provenientes de várias metodologias são inseridos no vetor de 
entrada que então é utilizado para transferir a seqüência de interesse para diversos tipos 
de vetores para análises funcionais e expressão de proteínas. 
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3.8.1 Análise das seqüências e desenho dos primers 

As seqüências de cDNA, obtidos como descrito acima, da JHE e JHEH foram 

utilizadas para desenho de primers específicos visando à amplificação do cDNA parcial. 

Foram desenhados primers que amplificam fragmentos 778 pb (jhe; primers GATJHE-

F e GATJHE-R) e 796 pb (jheh; primers GATJHEH-F), estes primers continham um 

trecho de 9 nucleotídeos do sítio attB1 (forward) ou attB2 (reverse). Foram construídos 

também, seguindo as instruções do fabricante, primers para amplificação do sítio attB 

(ATTB-F e ATTB-R) (ver seqüências dos primers na Tabela I - Anexo I). O peso 

molecular predito das proteínas recombinantes a serem produzidas foi de 29 e 30 KDa 

para a JHE e JHEH, respectivamente. Durante o processo as proteínas recombinantes 

produzidas por este sistema recebem uma seqüência N-terminal de 22 aminoácidos que 

são referentes à seqüência do vetor (sítio attB1) e uma cauda de seis Histidinas (6xHis).  

 

3.8.2 Produção de DNA linear contendo o sítio attB 

Os primers específicos para os genes de interesse que continham uma 

seqüência de nove nucleotídeos do sítio de recombinação attB foram utilizados em 

reações de PCR nas seguintes condições: 94ºC por 2 minutos, seguidos de 25 ciclos à 

94ºC por 30 segundos, 60ºC por 30 segundos e 72ºC por 2 minutos, e uma extensão 

final de 7 minutos à 72ºC. Para tanto foi utilizado cDNA de larva de operária de quinto 

estágio. Uma alíquota desta 1º PCR foi empregada numa segunda reação de PCR 

utilizando-se os primers ATTB-F e ATTB-R, com as mesmas condições de 

amplificação exceto a temperatura de anelamento dos primers à 55ºC. Assim, foram 

amplificadas as seqüências específicas para os genes da JHE e JHEH que continham o 
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sítio attB em suas extremidades. O produto gerado pelas reações de PCR foi submetido 

à eletroforese em gel de agarose 1% para confirmação da amplificação e tamanho dos 

fragmentos. Estas reações de PCR foram feitas utilizando-se uma enzima de alta 

fidelidade, Platinum® Taq DNA polymerase High Fidelity (Invitrogen), seguindo as 

instruções do fabricante. 

 

3.8.3 Recombinação entre os sítios attB e attP 

O DNA produzido nas amplificações por PCR com primers ATTB foi 

purificado adicionando-se solução 30% PEG 8000/30 mM de MgCl2 para concentração 

final de 10%. Após homogeneização as amostras foram centrifugadas por 15 minutos 

(14000 rpm – TA), sendo o pelllet ressuspendido em tampão TE (Tris-EDTA; pH 8,0). 

O DNA obtido foi quantificado e utilizado para a primeira reação de recombinação 

entre o sítio attB do fragmento linear de DNA gerado por PCR e o sítio attP do vetor de 

entrada (pDONRTM 221; Invitrogen – Figura 7). A reação BP foi feita misturando-se 1 

µl do produto de PCR (150 ηg/µl), 1 µl do vetor de entrada (150 ηg/µl), 6 µl de tampão 

TE  e 2 µl da enzima BP clonaseTM II (Invitrogen). A mistura foi incubada a 25ºC por 1 

hora, a reação foi finalizada com a adição de 1 µl de solução de Proteinase K  (2 μg/μl 

em 10 mM Tris-HCl, pH 7.5; 20 mM CaCl2; 50% glicerol) e incubação por 10 minutos 

à 37ºC. Após a recombinação, 1 µl da solução resultante da reação BP foi utilizado para 

transformar quimicamente células One Shot® OmniMAXTM 2 T1 (Invitrogen). A 

seleção de transformantes foi feita adicionando-se Kanamicina (100 µg/ml) à placa de 

cultivo. Neste procedimento, só são capazes de crescer bactérias que contenham o vetor 

de entrada recombinado, pois aquelas que recebem o vetor de entrada não recombinado, 

possuem o gene ccdB que impossibilita o crescimento da E. coli. Os clones foram 
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selecionados, cultivados em meio líquido LB e utilizados para extração dos plasmídeos. 

Os plasmídeos recombinantes foram utilizados como molde em PCR para verificação da 

presença do inserto, utilizando-se o primer universal M13F (o sítio M13F está presente 

upstream ao início do sítio de recombinação) e um primer antisense do gene de 

interesse (Tabela I – Anexo I). Os plasmídeos foram seqüenciados para verificar se o 

gene de interesse estava em fase de leitura, e se a seqüência do mesmo estava correta. 

 

 

Figura 7 – Vetor de entrada pDONRTM21 (Invitrogen) utilizado para a reação de 
recombinação entre os sítios attB e attP. 
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3.8.4 Recombinação entre os sítios attL e attR 

Foi selecionado um vetor de entrada para cada gene que foi, então, utilizado 

para a reação de recombinação LR: entre o sítio attL (sítio resultante da recombinação 

BP) e o sítio attR do vetor de expressão (pDESTTM 17, Invitrogen – Figura 8). A reação 

LR foi feita separadamente para cada gene misturando-se 1 µl do plasmídeo resultante 

da respectiva Reação BP (150 ηg/µl), 1 µl do vetor de expressão (150 ηg/µl), 6 µl de 

tampão TE (pH 8,0) e 2 µl da enzima LR clonaseTM II (Invitrogen). As misturas foram 

submetidas a 25ºC por 1 hora, as reações foram finalizadas com a adição de 1 µl de 

solução de Proteinase K por 10 minutos a 37ºC. Após a recombinação, 1 µl de cada 

reação LR foi utilizado para transformar quimicamente as células One Shot® 

OmniMAXTM 2 T1 (Invitrogen). A seleção de transformantes foi feita adicionando-se 

Ampicilina (100 µg/ml) à placa de cultivo. Os plasmídeos extraídos foram utilizados 

como molde em PCR para verificação da presença do inserto no vetor de expressão, 

utilizando-se o primer universal T7 (o sítio T7 está presente upstream ao gene de 

interesse no vetor de expressão) e um primer antisense do gene de interesse (ver Tabela 

I – Anexo I). 
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Figura 8 – Vetor de expressão pDESTTM 17 (Invitrogen) para a reação de recombinação 
entre os sítios attL e attR 
 
 

3.8.5 Preparo das linhagens de expressão 

Os plasmídeos de expressão contendo o gene de interesse foram utilizados 

para transformar quimicamente uma linhagem de expressão de E. coli: BL21 (DE3) 

Rosetta. Estas células foram tratadas previamente com CaCl2 para torná-las competentes 

para transformação de rotina (item 3.4.1.). O protocolo de transformação foi o mesmo 

adotado anteriormente (item 3.4.3.). Neste experimento foi utilizado além de 

Ampicilina, cujo gene de resistência está presente no plasmídeo recombinante, 

cloranfenicol (34mg/ml), por ser a linhagem de expressão resistente a este antibiótico. 
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3.8.6 Produção das proteínas recombinantes 

Os experimentos de expressão in vitro foram realizados da seguinte forma: no 

dia anterior aos experimentos a solução contendo as células E. coli da linhagem de 

expressão previamente transformadas com os plasmídeos contendo o gene da JHE ou da 

JHEH (mantida em estoque a -80ºC em 80% de glicerol) foram pré-inoculadas em meio 

LB líquido contendo 34mg/ml de cloranfenicol e 100 µg/ml de Ampicilina, sendo 

incubado overnight a 37ºC e 180 rpm de agitação. No dia seguinte, dois tubos contendo 

meio LB, (1) JHE e (2) JHEH, e antibióticos eram inoculados com 200 µl de cada pré-

inóculo. O crescimento das células foi monitorado por leituras em espectrofotômetro a 

595ηm até a DO atingir 0,4. Neste momento, foram coletados 2 ml de cada cultivo 

(Tempo inicial - T0), sendo o restante do cultivo induzido com 0,2 – 0,4 mM de IPTG. 

Foram coletadas amostras 1, 2, 3 e 4 horas após a indução. Após a coleta das amostras o 

meio de cultivo era centrifugado por 1 minuto a 6000 rpm para formar o pellet de 

bactérias, que foi estocado em freezer -20ºC até o dia seguinte.  As amostras foram 

processadas da seguinte forma: o pellet foi ressuspendido em 300 µl de tampão de Lise 

(1,5 ml de solução 150mM de NaCl 1N; 500 µl de solução Tris-HCl 50 mM pH 7,4; 

500 µl de solução de Lisozima 10mg/ml; 7,5 ml de água destilada); foi adicionado 

também 50 µl de um coquetel de solução de inibidores de protease. As células foram 

lisadas por choque de temperatura (30 segundos a 42ºC e 30 segundos em nitrogênio 

líquido por 10 vezes) ou por sonicação (três pulsos de 45 segundos com intervalos de 45 

segundos). As amostras foram centrifugadas por 20 minutos a 10000 rpm e 4ºC, o 

sobrenadante foi transferido para outro tubo e o pellet foi ressuspendido em 200 µl do 

mesmo tampão de lise. As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12% para investigar a presença de uma banda de tamanho esperado (29 
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KDa – JHE e 30 KDa - JHEH) que não estivesse presente antes da indução e em 

quantidade crescente nos demais intervalos. Além disto, a detecção da proteína 

recombinante foi também feita através de protocolo de Western Blot utilizando 

anticorpo anti-His (ver item 3.6.4) que reconhece a cauda N-terminal contendo 6XHis. 

 

3.9 Produção de anticorpos 

 

3.9.1 Purificação das proteínas recombinantes recJHE e recJHEH 

Após produção in vitro de seqüências parciais das proteínas JHE e JHEH e 

confirmação por Western Blot, o procedimento de produção foi repetido em larga 

escala, para produção suficiente de proteínas para inoculação em coelhos. O 

sobrenadante foi utilizado para extração de proteínas com o uso do reagente 

Dynabeads® TALON® (Invitrogen) de acordo com as instruções do fabricante. 

Contudo a purificação da proteína JHEH não foi possível com este reagente, pois, a 

mesma não se encontrava na fração solúvel quando da extração das proteínas. Neste 

caso, a JHEH recombinante foi separada em gel de poliacrilamida 12%, sendo que a 

região do gel contendo o peso molecular apropriado foi recortada e utilizada para 

purificação da seguinte forma: a banda foi congelada em nitrogênio liquido e macerada, 

este produto foi diluído em água Milli-Q autoclavada, incubado em gelo por 30 minutos 

e centrifugado, a proteína foi obtida no sobrenadante. Após estes dois procedimentos as 

proteínas purificadas foram separadas em gel de poliacrilamida 12% para confirmação 

do procedimento e quantificadas apropriadamente. 
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3.9.2 Produção de anticorpos anti-JHE e anti-JHEH em coelhos 

Os anticorpos anti-JHE e anti-JHEH foram obtidos pela imunização de duas 

coelhas de aproximadamente 2 Kg. A proteína purificada (40 μg) diluída em salina 

(volume final: 500 μl) foi emulsificada em 500 μl de adjuvante completo de Freund. 

Três injeções subcutâneas foram administradas com intervalos de sete dias. As coelhas 

foram mantidas no biotério da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em gaiolas e 

receberam água e alimento ad libitum. Na quarta semana as coelhas receberam injeção 

sem adjuvante (cerca de 80 μg de proteína) diluída em 1 ml de salina. No mesmo dia foi 

realizada a primeira sangria para retirada de 5 ml de sangue para os testes de 

imunodifusão e verificação dos títulos de anticorpos. No 28º dia as coelhas foram 

sacrificadas e o volume máximo de sangue foi coletado por punção cardíaca. O soro 

obtido após coagulação do sangue e centrifugação a 400 g por 5 minutos foi aliquotado 

e estocado a -20ºC. 

 

3.9.3 Imunodifusão dos anticorpos 

Este procedimento foi realizado separadamente para verificação da reação 

antígeno-anticorpo das proteínas JHE e JHEH de A. mellifera. Sobre uma lâmina de 

microscopia foram derramados 2 ml de agarose 1% em tampão Tris- HCl 0,06 M (pH 

8,6), após resfriamento foram perfuradas as rosetas para o aplicação das amostras e 

anticorpos. Nos poços periféricos foram adicionados 5 μl do antígeno (proteína 

recombinante) ou 5 μl de hemolinfa (para o teste da JHE) ou ainda, 5 μl de proteínas 

extraídas do corpo gorduroso (para o teste da JHEH) de larvas de operárias. O poço 

central recebeu 10 μl do soro de coelho. As lâminas foram incubadas overnight em 
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câmara úmida para difusão das amostras. Após este período as lâminas foram lavadas 

em salina, secas com uma pilha de papel absorvente sobre a lâmina e coradas com 

Coomassie Brillant Blue R-250 em etanol, água e ácido acético (5:5:1 v/v) para 

visualização da interação antígeno e anticorpo. Uma linha de precipitação no local onde 

antígeno e anticorpo se encontravam após a difusão deveria se formar para demonstrar 

um resultado apropriado. 

 

3.9.4 Titulação dos anticorpos 

O sangue das coelhas, proveniente de sangria total, foi deixado por 8 horas à 

temperatura ambiente, seguido de incubação a 4ºC overnight para retração do coágulo. 

No dia seguinte o soro foi coletado, aliquotado e congelado. Uma alíquota dos soros foi 

utilizada para teste de concentração de anticorpo a ser utilizado em Western Blot. Numa 

tira de membrana de nitrocelulose foram aplicadas gotas do soro em diluições seriadas 

(soro puro; 1:10; 1:100; 1:1000) e sobre as mesmas foi adicionado 1 μl do antígeno 

(proteína purificada; 0,3-0,5 μg). Como controle negativo foi utilizado apenas 1 μl do 

antígeno ou 1 μl do anticorpo. Após o tempo de reação a membrana foi incubada por 1 

hora em solução Blotto, sendo executado, então, o protocolo de lavagem com PBS-

Tween, incubação com anticorpo secundário (anti-coelho), lavagem com PBS-Tween e 

revelação (item 3.6.4. - Western Blot). 
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3.10 Experimentos de RNA de interferência 

 

3.10.1 Produção de RNA dupla fita 

O RNA de fita dupla do gene da JHE (JHE-dsRNA) e de uma Green 

Fluorescence Protein (GFP) de planta (utilizado como controle) foram produzidos 

utilizando-se o kit RiboMAXTM (Large Scale RNA production System – T7, Promega). 

Nesta metodologia o RNA de fita dupla é sintetizado através da ação de um mix 

enzimático que age sobre um molde linear de DNA que contenha a seqüência de 

nucleotídeos do promotor T7. Para tanto, foram desenhados primers específicos para os 

genes da JHE e GFP contendo em suas extremidades a seqüência do promotor desejado. 

Os primers utilizados foram RNAiJHE-F, RNAiJHE-R, para o gene da JHE e GFP-F e 

GFP-R, para o gene GFP, as seqüências dos primers estão na Tabela I - Anexo I. 

Estes primers foram utilizados para amplificação dos DNAs lineares por PCR 

(produzindo um fragmento de 440 pb para JHE e 450 pb para GFP), utilizando-se o 

cDNA proveniente de larva de quinto estágio para o gene da JHE. Um plasmídeo 

contendo o gene da proteína GFP, gentilmente cedido pela Profª Maria Helena Goldman 

(Depto. Biologia-FFCLRP/USP), foi utilizado como molde para as reações de PCR para 

GFP. As condições de PCR utilizadas para ambos os genes foram as seguintes: 94ºC por 

2 minutos; 40 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 60ºC por 30 segundos e 72ºC por 45 

segundos; e uma extensão final à 72ºC por 7 minutos. Após amplificação, uma alíquota 

das soluções de PCR foi submetida à eletroforese em gel de agarose 1%, para 

verificação do tamanho dos fragmentos amplificados. O restante foi usado para extração 

do DNA diretamente da PCR utilizando-se um Kit de extração (NucleoSpin® 
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Extraction Kit, Macherey-Nagel). Os DNAs obtidos foram quantificados e em seguida 

foram utilizados para as reações de produção do dsRNA dos genes. 

A reação de produção do dsRNA foi feita utilizando-se 20 µl de tampão de 

transcrição T7, 30 µl de rNTPs (25mM de ATP, CTP, GTP e UTP), 40 µl de DNA 

molde linear (aproximadamente 4µg de DNA) e 10 µl do mix de enzimas do Kit em uma 

reação de 8 horas a 37ºC. Os dsRNAs produzidos foram purificados utilizando-se o 

reagente TRIzol LS® (especial para extração de RNA em soluções) através do 

procedimento recomendado pelo fabricante. Os dsRNAs foram desnaturados 

submetendo-os a 98ºC por 1 minuto e resfriados lentamente por 30 minutos para 

renaturação das fitas. Após este procedimento os dsRNAs foram submetidos à 

eletroforese para verificar o tamanho do produto e a união das fitas de RNA. Os 

dsRNAs foram quantificados e armazenados em freezer -80ºC até o momento do uso. 

 

3.10.2 Injeção de dsRNA, confinamento, coleta e análise das amostras 

Os experimentos foram conduzidos utilizando-se abelhas operárias adultas 

com 4 dias de idade. Operárias recém-emergidas foram marcadas com caneta atóxica e 

devolvidas à colônia, no quarto dia as abelhas foram coletadas, adormecidas em gelo, 

injetadas com a solução contendo o dsRNA adequado ou mantidas sem tratamento. As 

abelhas foram divididas em três grupos de 30 indivíduos cada: (Controle I) controle sem 

tratamento, (Controle II) controle tratado com 10µg de GFP-dsRNA e (JHE) abelhas 

tratadas com 10 µg de JHE-dsRNA.  

Após os devidos tratamentos, cada grupo de abelhas foi transferido para 

pequenas caixas de madeira medindo 8 x 11 x 13 cm. Todas as caixas foram mantidas 

em estufa a 34ºC e 80% de umidade relativa, por cinco dias. Água e dieta (uma mistura 
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composta de 40 g de pólen, 50 g de açúcar, em 100 ml de água) foram fornecidas ad 

libitum para todos os grupos. 

Após 5 dias do tratamento inicial as abelhas foram coletadas. O abdome das 

abelhas, sem o intestino, foi coletado individualmente e incubado em reagente Trizol 

para extração de RNA total e posterior quantificação dos genes codificadores da JHE, 

outras carboxiesterases (COs) e vitelogenina (Vg); a hemolinfa foi coletada para 

quantificação de HJ por Radioimunoensaio (RIA) e para análise do perfil de proteínas 

por SDS-PAGE. Como controle dos efeitos inespecíficos do dsRNA, foram 

selecionados três genes de carboxiesterases de A. mellifera (número de acesso no Glen 

Official Set: GB10820, GB11403 e GB13602) com alta similaridade ao gene analisado 

neste experimento (GB15327), neste caso o número de transcritos foi investigado por 

SqRT-PCR utilizando o cDNA de cada amostra, construído como descrito acima. 

 

3.11 Quantificação do hormônio juvenil por Radioimunoensaio  

O método de extração de HJ a partir de hemolinfa foi baseado no protocolo 

descrito por Huang et al. (1994), sendo feito em três etapas: (1) extração do HJ, (2) 

ligação entre anticorpo e HJ e (3) preparo das amostrar para cintilação. 

(1) Extração do HJ: As amostras contendo 1 µl de hemolinfa em 500 µl de 

acetonitrila foram colocadas em tubos de vidro de 1 ml, misturadas e centrifugadas a 

7500 rpm por 3 minutos a 4ºC. Após, centrifugação, o sobrenadante foi transferido para 

tubos de extração (tubos de 5 ml), aos quais foram também adicionados 1 ml de NaCl 

0,9% e 1 ml de hexano. Esta mistura foi cuidadosamente agitada e mantida em gelo por 

10 minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas (750 rpm) a 4ºC por 5 

minutos e tiveram o sobrenadante (fase hexano – fase contendo o HJ) cuidadosamente 
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transferido, com auxílio de uma pipeta Pasteur, para um novo tubo de extração. O passo 

de extração foi repetido por mais duas vezes, perfazendo um total de 3 ml de hexano no 

final do procedimento. O volume de hexano foi evaporado utilizando-se centrifugação a 

vácuo (SpeedVac), por aproximadamente 15 minutos. O pellet foi redissolvido em 100 

µl de tolueno. 

(2) Reação entre anticorpo e HJ: Para a construção da curva padrão, foram 

separados 0, 5, 1, 2, 5, 10, 50 e 100 µl de solução de HJ-III (100ng/ml de metanol) em 

tubos de 1 ml, utilizando-se uma seringa Hamilton (1-50 µl). Os tubos das amostras e os 

da curva padrão foram centrifugados a vácuo para a remoção do solvente, por 

aproximadamente 20 minutos. Em seguida, foram acrescentados 50 µl de solução 

Tracer (solução de 3H-HJ-III com atividade de 6500 cpm por 50 µl de tampão fosfato 

0,1 M, pH 7.2 e 0,02% azida sódica) em todos os tubos. Após agitação, acrescentou-se 

em todos os tubos, exceto no controle zero da curva padrão, 200 µl de soro anti-HJ-III 

específico, produzido em coelhos. Ao controle zero da curva padrão acrescentou-se 200 

µl de soro controle (10% de soro de coelho não-imunizado em tampão fosfato). Todos 

os tubos foram agitados vigorosamente e mantidos a 4ºC por 16 horas. 

(3) Preparo das amostras para cintilação: Após este período, foram adicionados 

às amostras 250 µl de solução saturada de sulfato de amônia (para a precipitação das 

proteínas), que em seguida foram novamente agitados, deixados a 4ºC por 30 minutos e 

centrifugados a 7500 rpm por 15 minutos à 4ºC. Os sobrenadantes foram descartados. 

Aos precipitados foram adicionados 500 µl de solução de sulfato de amônia 50%. Após 

agitação e permanência a 4ºC por mais 30 minutos, os tubos foram novamente 

centrifugados por 15 minutos a 7500 rpm, descartando-se em seguida o sobrenadante.  

Os precipitados foram ressuspendidos em 40 µl de água bidestilada estéril. Após 
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agitação, estas amostras foram transferidas para frascos especiais para cintilação 

líquida; os tubos que continham os precipitados foram novamente lavados com mais 40 

µl de água e este volume foi transferido, em seguida, para os respectivos frascos. A 

estes frascos foram acrescentados 5 ml de líquido de cintilação (90 mg de POPOP, 3,6 g 

de PPO, 300 ml de Triton X-100 e 600 µl de tolueno), e após agitação procedeu-se a 

quantificação do HJ-III em espectrômetro de cintilação líquida (Multi-Purpose 

Scintillation Counter/LS 6500 Beckman – USA). 

 

3.12 Experimentos de manipulação do alimento 

3.12.1 Experimento de alimentação em abelhas adultas 

Operárias recém-emergidas foram coletadas das colônias e confinadas em 

caixas de Madeira de 8 x 11 x 13 cm providas com alimento em duas diferentes 

condições: abelhas alimentadas com uma dieta a base de açúcar (xarope - 50% de 

açúcar em água) e abelhas alimentadas com açúcar e pólen (beebread – pólen 

fermentado coletado diretamente nos favos – 30% em xarope). Todas as abelhas 

receberam alimento e água ad libitum. As abelhas foram mantidas durante sete dias em 

uma estufa regulada à 34ºC e 80% de umidade relativa. Após este período as abelhas 

foram coletadas em pools de 10 indivíduos para amostras de hemolinfa e corpo 

gorduroso e pools de 8 indivíduos para amostras de CA. As amostras de corpo 

gorduroso e CA foram processadas para extração de RNA e posterior quantificação do 

número de transcritos para os genes de interesse. Amostras de corpo gorduroso e 

hemolinfa foram processadas por análise de western blot. 
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3.12.2 Experimento de manipulação do alimento em larvas 

Primeiramente foi feita uma postura controlada sobre um quadro de cria, ou 

seja, a rainha foi mantida presa por uma gaiola sobre o quadro com células de cria. Após 

96 horas (1º estágio larval) metade das larvas foram transferidas para realeiras contendo 

1 gota de geléia real para o desenvolvimento de rainhas.  Após 48 horas, metade de cada 

grupo: (1) larvas mantidas em favos de cria de operárias e (2) larvas mantidas em 

realeiras foram transferidas para as células da outra casta. Após 48 horas, as larvas 

foram coletadas para análises por western blot. Ao final do experimento foi coletado o 

corpo gorduroso de amostras individuais para cada um dos grupos: abelhas que 

permaneceram 4 dias em células de operárias (4Op), abelhas que ficaram 2 dias em 

células de rainha e foram em seguida transferidas para células de operárias (2Ra2Op), 

abelhas que ficaram 2 dias em células de operária e foram em seguida transferidas para 

células de rainhas (2Op2Ra), abelhas que permaneceram 4 dias em células de rainhas 

(4Ra). 

 

3.13 Análises estatísticas 

As análises estatísticas foram feitas utilizando-se o programa Sigma Stat 3.1, e 

teste não paramétrico ANOVA (one way anova) ou t-test. O cálculo do erro padrão e 

das médias das amostras foi feito pelo mesmo programa. 



 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustração: A. Fagundes; In: Freire, 2006. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Produção de anticorpos 

A fim de produzir as proteínas JHE e JHEH, para posterior produção de 

anticorpos, utilizamos o sistema de clonagem Gateway (Invitrogen) para o preparo de 

vetores de expressão, o vetor de expressão utilizado possui na região N-terminal uma 

cauda de Histidina (6xHis), e pode ser regulado facilmente com a adição de IPTG 

devido à presença do promotor T7 no vetor. As seqüências gênicas utilizadas para a 

produção “in vitro” das proteínas citadas estão descritas nos itens seguintes. Os 

anticorpos produzidos foram parte da caracterização dos genes de degradação do HJ, e 

portanto, a descrição da produção dos mesmos está citada previamente. As proteínas 

recombinantes recJHE e recJHEH foram produzidas contendo os resíduos de 

aminoácidos na posições 101 a 381 e 35 a 263, respectivamente (Figura 9A e 9B). Após 

a produção de DNA linear para os dois genes contendo o sítio attB foi confirmado o 

tamanho dos fragmento amplificados, correspondente às seqüências parciais dos genes 

jhe (778 pb) e jheh (796 pb) (Figura 9C). Após as etapas de recombinação (BP e LR) foi 

verificada a presença do gene de interesse no vetor por meio de reações de PCR 

utilizando sempre um primer do vetor (M13 forward, para o vetor de entrada e T7, para 

o vetor de expressão) e um primer específico do gene de interesse (reverse) (Figuras 9D 

e 9E). 
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Figura 9 – Fragmentos das seqüências deduzidas de aminoácidos utilizados para 
produção in vitro das proteínas recombinantes recJHE e recJHEH utilizando-se o 
sistema Gateway para clonagem. Proteína JHE recombinante - recJHE (A) e JHEH 
recombinante - recJHEH (B).  Géis de agarose 1% mostrando o resultado das 
amplificações por PCR para clonagem; (M) marcador de peso molecular de 100pb, o 
fragmento de maior intensidade representa 600pb. (C) PCR utilizando primers para a 
construção do fragmento linear para clonagem no vetor de entrada, sendo, 
respectivamente: 1 e 2, resultado da 1º PCR com primers específicos para os genes de 
interesse e resultado da 2º PCR utilizando-se os primers do sítio attB. (D) fragmentos 
amplificados utilizando-se primers específicos para os genes de interesse em conjunto 
com o primer universal M13, para a confirmação da presença do inserto no vetor de 
entrada. (E) Fragmentos amplificados utilizando-se primers específicos para os genes de 
interesse em conjunto com o primer universal T7, para a confirmação da presença do 
inserto no vetor de expressão. 
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As amostras coletadas durante os ensaios de expressão in vitro foram 

processadas para separação das proteínas presentes nas fases solúvel e insolúvel. As 

amostras coletadas após 1, 2, 3 e 4 horas de indução foram comparadas àquelas 

coletadas antes da indução (tempo zero) em gel de poliacrilamida 12%. Foi localizada 

uma banda, do tamanho esperado, para as amostras coletadas do cultivo de E. coli que 

receberam o vetor de expressão contendo o cDNA parcial da JHE na fração solúvel 

(Figura 10A); a um polipeptídeo de aproximadamente 29 KDa não está presente na 

amostra coletada antes da indução (T0) e tem concentração crescente nos tempos 

seguintes. A recJHEH foi localizada apenas na fração insolúvel, correspondendo a um 

polipeptídeo de aproximadamente 30KDa (Figura 10B). 

Nas reações de WB para localização e identificação das proteínas 

recombinantes, utilizando-se anticorpo anti-His foram utilizadas as amostras nos tempos 

de indução: T0, T2 e T4. Foi localizada a banda de tamanho esperado e em concentração 

crescente para ambas as reações (JHE e JHEH) (Figura 10C). A produção da recJHE foi 

padronizada com 0,4 mM de IPTG e 4 horas de cultivo, enquanto a recJHEH foi 

induzida por 0,4 mM de IPTG e 5 horas de cultivo. 

Os anticorpos anti-JHE e anti-JHEH foram produzidos em coelhas utilizando 

as proteínas purificadas, o teste de imunodifusão em agarose mostrou que ambos 

reagiram com os seus respectivos antígenos. Também foi realizado um teste de titulação 

dos anticorpos com diluições seriadas do soro de coelho em procedimento de 

imunofixação (Figura 1D). O teste sugere que a diluição apropriada a ser utilizada para 

ambas as proteínas deve ser maior que 1:1000. 
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Figura 10 – Análise por SDS-PAGE das proteínas extraídas do cultivo celular de E. coli 
transformada com o vetor de expressão recJHE (A) e recJHE (B). As células foram 
coletadas 0, 1, 2, 3 e 4 horas após indução (T0-T4). As proteínas foram obtidas após lise 
celular e separação das frações solúvel e insolúvel. As setas indicam a banda 
correspondente a cada proteína. (M) proteínas utilizadas como marcadores de peso 
molecular. (C) Análise por Western Blot das proteínas extraídas do cultivo celular de E. 
coli. As células foram coletadas 0, 2 e 4 horas após indução (T0, T2 e T4); a banda 
observada corresponde à presença da fusão poli-His em posição N-terminal. (D) 
Titulação do anticorpo para uso em Western Blot. Cada spot recebeu 1ul da proteína 
purificada. O anticorpo foi adicionado em diluições seriadas, sendo que os controles 
negativos, C1 e , C2 receberam apenas 1 ul de antígeno ou anticorpo, respectivamente. 
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4.2 Esterase do hormônio juvenil 

4.2.1 Identificação do gene da esterase do hormônio juvenil 

A identificação do primeiro trecho do gene putativo da JHE ocorreu a partir de 

um projeto EST (Nunes et al., 2004), antes do início do projeto de sequenciamento do 

genoma de A. mellifera. As 26 seqüências obtidas naquele momento formaram um 

trecho de 502 nucleotídeos que mostrou um alinhamento perfeito com uma 

carboxiesterase de A. mellifera descrita como uma proteína preferencial de antena de 

zangões (Kamikouchi et al., 2004) (número de acesso no GenBank: proteína, 

BAC541301 e cDNA, AB083009). 

Após o término do projeto de sequenciamento do genoma de A. mellifera 

(Honey bee Genome Consortium, 2006), uma extensa análise das carboxiesterases foi 

realizada por Claudianos et al. (2006). Neste trabalho o autor anotou o GB18660 

(número de acesso no Official Gene Set) como o gene codificador da JHE em A. 

mellifera. No entanto, esta seqüência revelou discrepâncias em relação a motivos 

funcionais tipicamente encontrados em uma JHE (Oakeshott et al., 2005). Por esse 

motivo, nós usamos buscas por análises de similaridades baseadas na seqüência de D. 

melanogaster e ainda, checamos a presença de motivos catalíticos de esterase-lipases 

das 21 seqüências localizadas no genoma de A. mellifera. 

Das 21 carboxiesterases com similaridade à seqüência de D. melanogaster, 

concluímos que a seqüência correspondente ao GB15327 como sendo a mais forte 

candidata a JHE de A. mellifera por dois motivos principais: pela presença de todos os 

motivos de esterase-lipases e por esta seqüência ser o melhor match (BLASTP) com as 

JHE de D. melanogaster e T. molitor, que são modelos de JHEs para insetos não-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=BAC54130.1�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=27531022�
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lepidópteros (Kamita et al., 2003).  Um fato interessante, nestas análises, é que nenhuma 

das 21 esterases localizadas apresentou o motivo na configuração, GQSAG (Tabela IV), 

que é considerado um motivo canônico para enzimas com a função de JHE. No entanto, 

o motivo na configuração GQSAG está presente no genoma de Nasonia vitripennis, o 

segundo Himenóptera a ter o seu genoma seqüenciado (liberado parcialmente em 2007, 

para os membros do Consórcio). 

Além das razões apresentadas acima, outros pontos reforçaram nossa análises: 

(1) a seqüência relativa ao GB15327 possui um peptídeo sinal (resíduos 1-16), 

flanqueando um sítio putativo de clivagem, característica necessária para a secreção 

desta proteína na hemolinfa; (2) de forma similar ao que ocorre com o gene da JHE de 

D. melanogaster (número de acesso: CG8425) que possui uma duplicação vizinha 

(número de acesso: CG8424), o GB15327 também possui uma duplicação vizinha 

(GB10820) com uma seqüência predita de aminoácidos que perdeu o peptídeo sinal e 

(3) um projeto de EST realizado previamente por Nunes et al. (2004) evidenciava que o 

gene é transcrito. 
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Tabela IV – Análise de motivos e características bioquímicas de 21 carboxiesterases preditas no genoma de A. mellifera. Estas 21 carboxiesterases foram aquelas 
que exibiram similaridade com as JHEs de D. melanogaster e T. molitor. Estão mostrados os cinco motivos catalíticos de esterases-lipases (RF, DQ, GxSxG, E e 
GxxHxxD/E), a presença de peptídeo sinal (PS), a massa molecular (M) e ponto isoelétrico (pI) preditos. A classificação das carboxiesterases está de acordo com 
Claudianos et al. (2006): (NI) esterases não incluídas nas análises deste autor. GB: representa os genes preditos (GLEAN3 predicted genes in the Honey Bee 
Genome Assembly, version Amel_pre_release2OGS). (+/-)presença/ausência de motivos ou peptídeo sinal; (EL) esterase-lipase, (CO) carboxiesterase, (ACh) 
acetilcolinesterase. O GB15327 foi selecionado como o melhor candidato a ser o codificador da JHE de A. mellifera e está destacado pela sombra em cinza. 
 

GB  Motivos catalíticos de esterase-lipase  PS Função predita 
(BLASTP) 

Classificação Predito 
RF  DQ GxSxG version E GxxHxxD/E  M 

(kDa) 
pI 

GB15327 + + GLSAG + + + EL/CO β-esterases/feromônio esterase 64 6.13 
GB10820 + + GMSAG + - + EL β-esterases/feromônio esterase 56.3 9.56 
GB13602 + + GESAG + + - EL/CO Metabolismo xenobiótico 61.2 6.27 
GB18657 + + GESAG + + + EL/CO NI 61.1 4.56 
GB14478 + + GESAG + + + EL/CO Metabolismo.xenobiótico 64.1 9.29 
GB11403 + + GESAG + + + EL/CO β-esterases/feromônio esterase 65.8 8.41 
GB16342 + + GESAG + + + EL/CO Metabolismo xenobiótico 61.0 4.62 
GB12572 + + GESAG + - + EL NI 55.7 8.47 
GB14873 + + GESAG + + + ACh Acetilcolinesterase 69 5.34 
GB18414 + + GESAG + + - EL/CO Acetilcolinesterase 58.9 5.12 
GB15030 + - GVSAG + + - EL/CO Metabolismo xenobiótico 58.8 7.25 
GB13591 + - GVSAG + + - EL/CO Metabolismo xenobiótico 59.2 5.55 
GB19866 + - GVSAG + + - EL/CO Metabolismo xenobiótico 59.7 5.56 
GB10854 + - GVSAG + - - EL Metabolismo xenobiótico 69.9 8.34 
GB16889 + + GYSAG + - + EL/CO Esterase do tegumento 65.3 6.12 
GB18660 + - GHSAG  - + EL/CO JHE 57 5.88 
GB14049 + - GHSAG  - + EL NI 57.9 5.88 
GB18901 + + GHSSG + + + EL/CO Grupo não caracterizado 69.9 5.67 
GB11064 - + GDSSG + + + EL/CO Metabolismo xenobiótico 61.8 4.81 
GB15536 + + - + - + EL/CO Grupo não caracterizado 73.4 9.22 
GB18290 + + -  + + EL/CO Função neural 88.9 6.76 
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4.2.2 A esterase do hormônio juvenil durante o ciclo de vida de operárias 

Os protocolos de RT-PCR semiquantitativa e quantitativa, utilizados para as 

análises dos níveis de transcritos de Amjhe durante o desenvolvimento embrionário 

incluíram abelhas operárias de segundo estágio larval até o final do desenvolvimento 

pupal.  O quinto estágio larval revelou alto número de transcritos, especialmente nas 

fases de alimentação (F1-F3) e início da fase de tecelagem do casulo (S1-S2) (Figura 

11A). O nível máximo de transcritos foi encontrado ao final da fase de alimentação 

(F3). Após este período, um declínio dos níveis de transcrito foi detectado, no estágio 

pré-pupal e durante o estágio pupal. 

Os níveis da proteína JHE foram estudados durante o quinto estágio larval, 

para comparação entre níveis de expressão e a tradução do gene. Os níveis de AmJHE 

foram estudados utilizando a técnica de western blot utilizando anticorpo específico 

anti-JHE produzido neste trabalho. As análises revelaram uma única proteína 

correspondendo à massa molecular de 64KDa, que está de acordo com a massa 

molecular predita para esta proteína (ver Tabela IV). Os resultados mostraram uma 

relação direta entre os níveis de transcritos e proteína na hemolinfa de abelhas operárias 

(Figura 11B). Estes dados evidenciam a possibilidade de não haver um controle 

regulatório sobre a tradução desta proteína, e que os níveis da proteína na hemolinfa, 

local onde esta enzima degrada o HJ circulante, sejam diretamente regulados via 

transcrição gênica. 

Quando os níveis de transcritos do gene Amjhe foram comparados com os 

títulos de hormônios morfogenéticos disponíveis na literatura (Figura 11C), uma relação 

inversa entre os títulos de HJ e Amjhe pôde ser traçada. Especialmente em relação ao 

declínio observado durante a transição da fase de alimentação (F) para tecelagem do 
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casulo (S) durante o quinto estágio larval. Neste momento, a diminuição dos níveis de 

HJ circulante (Figura 11C) acompanha um aumento nos níveis de transcritos (Figura 

11A) e de proteínas na hemolinfa (Figura 11B), embora o aumento de proteínas na 

hemolinfa esteja ligeiramente atrasado, em relação ao nível de transcritos. 

Após este período, os níveis de transcrito de Amjhe diminuem drasticamente 

(S3-PP3; figura 11A), acompanhado pela diminuição de sua respectiva proteína na 

hemolinfa (PP2-PP3; figura 11B). Aparentemente, esta diminuição da AmJHE 

circulante deve permitir o aumento dos níveis de HJ no estágio pré-pupal (Figura 11C).  

Esta correlação negativa entre os níveis de JHE e HJ na hemolinfa é consistente 

com a função de degradação desta proteína, que provavelmente seja essencial para a 

retirada de HJ durante o período de transição larval-pupal da metamorfose. Além disto, 

uma comparação entre os níveis de Amjhe e AmJHE na hemolinfa, com os títulos de 

ecdisteróides na hemolinfa (Figura 11C) sugere que os níveis de transcrição de Amjhe 

sejam regulados negativamente por este hormônio. Este pode ser o caso dos níveis de 

Amjhe no estágio pré-pupal (PP) e pupal, quando altos níveis de ecdisteróides 

coincidem com a ausência ou baixos níveis de Amjhe. 
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Figura 11 – Níveis de esterase do hormônio juvenil durante o desenvolvimento pós-
embrionário de A. mellifera e sua relação com os títulos de hormônios morfogenéticos. 
(A) RT-PCR semiquantitativa para quantificação dos níveis de transcritos de Amjhe, 
utilizando-se a expressão do gene da actina como controle endógeno das reações. O 
inserto corresponde a análises por RT-PCR quantitativa (RQ) dos níveis de transcritos 
utilizando os níveis de transcritos da RP49 como controle endógeno; neste caso cada 
coluna representa a média entre duas amostras independentes contendo três indivíduos 
cada.  (B) Quantificação dos níveis de JHE na hemolinfa de operárias durante o quinto 
estágio larval. Cada amostra corresponde a um pool de 10 indivíduos. Neste 
experimento, 50 μg de proteína total foram utilizados para o procedimento de SDS-
PAGE, seguido de western blot utilizando anticorpo específico para esta proteína. (C) 
Níveis de hormônio juvenil e ecdisteróides na hemolinfa de operárias durante o 
desenvolvimento pós-embrionário. Os títulos de HJ e ecdisteróides no estágio larval 
foram baseados em dados de Rembold (1987) e Elekonich et al. (2003) (para o 2º, 3º e 
4º estágio), e Rachinsky et al. (1990) (para o 5º estágio). O gráfico mostrando os níveis 
de ecdisteróides e HJ no estágio pupal representam dados de Pinto et al. (2002) e 
Elekonich et al. (2003), respectivamente. Os gráficos dos títulos de HJ e ecdisteróides 
foram desenhados com base em estudos utilizando metodologias diferentes e por isso, 
devem ser considerados relativos. Fases: L2, L3 e L4 representam o 2º, 3º e 4º estágios 
larvais, respectivamente. O 5º estágio larval está subdividido em progressivas fases de 
alimentação (F1, F2 e F3), tecelagem do casulo (S1, S2 e S3) e estágio pré-pupal (PP1, 
PP2 e PP3). Pw, Pp, Pb, Pbm e Pbd, correspondem a fases sucessivas de pigmentação 
dos olhos e cutícula. 
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A quantificação dos níveis de transcritos no estágio adulto de operárias está 

mostrado na figura 12A, os dados estão calibrados contra o maior nível de expressão, 

abelhas de 5 dias de idade. Foi observado que os níveis de mRNA de Amjhe aumentam 

logo após a emergência das abelhas alcançando os níveis máximos em 5 e 10 dias de 

vida, um período quando as abelhas executam tarefas intra-nidais. Logo após este 

período, os níveis de Amjhe diminuem coincidindo com a troca de tarefas intra-nidais 

para atividades de forrageamento, que se iniciam ao redor do 15º dia de vida adulta em 

abelhas A. mellifera européias (Winston, 1987). 

O perfil de expressão temporal deste gene candidato, Amjhe, durante o estágio 

adulto, é consistente com as mudanças observadas nos títulos de HJ (Figura 12B); sendo 

os baixos títulos de HJ acompanhados por altos níveis de transcritos. Baixos títulos de 

HJ em abelhas adultas jovens são mantidos por uma baixa taxa de atividade de síntese 

nos corpora allata (Huang et al. 1991; Robinson et al., 1992), o aumento de transcritos 

do gene Amjhe está em concerto com essas observações. Quando as operárias atingem o 

momento da transição do estágio de nutrizes para forrageiras os níveis de HJ aumentam 

(Huang e Robinson, 1996; Amdam e Omholt, 2003) e se mantêm alto até o resto da vida 

adulta. Níveis basais de ecdisteróides são detectados durante a vida adulta, a julgar 

pelos níveis baixos deste hormônio na vida adulta, nenhuma regulação por ele é 

esperada. 
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Figura 12 – (A) Quantificação relativa (RQ) dos níveis de Amjhe durante a vida adulta 
de operárias, avaliada por RT-PCR em tempo real de abelhas com 1, 5, 10, 15, 20, 25, 
30 e 35 dias de vida adulta. Cada coluna representa a média de duas amostras 
independentes, cada uma preparada com três indivíduos adultos. O controle endógeno 
foi feito utilizando-se a expressão de rp49. (B) níveis de HJ e ecdisteróides durante o 
estágio de vida adulta, dados obtidos de Huang et al. (1991), Robinson et al. (1991), 
Jassim et al. (2000) e Hartfelder et al. (2002). Os gráficos foram desenhados a partir de 
valores obtidos por metodologias diferentes e, portanto, devem ser considerados 
relativos. 
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4.2.3 Efeito da manipulação hormonal sobre a expressão de Amjhe 

As análises comparativas entre os títulos de HJ e ecdisteróides sobre os níveis 

de transcritos do gene Amjhe sugere uma ação regulatória destes hormônios 

morfogenéticos sobre o gene em questão nos períodos larval e pupal. Tratamentos 

hormonais foram feitos para verificar a influência dos hormônios morfogenéticos sobre 

os níveis de expressão do gene da Amjhe e assim testar nossa hipótese que este gene é 

regulado positivamente pelo HJ e negativamente por ecdisteróides. 

O efeito do HJ foi analisado em dois experimentos diferentes: (1) adição de 10 

μg HJ-III, utilizando um tratamento tópico, em larvas no estágio S1 imediatamente 

antes da queda dos níveis de Amjhe (Figura 11A) que ocorre naturalmente 24 horas 

depois, já no estágio S2.  A aplicação de HJ-III aumentou os níveis de expressão de 

Amjhe em relação aos controles 24 horas após o tratamento (Figura 13A - P=0,001; t-

test); (2) o HJ-III foi capaz de ativar a expressão do gene Amjhe em um segundo 

experimento cuja adição de 1 μg deste hormônio em 1 ml de meio de cultivo contendo 

três larvas (sem intestino e cabeça) no estágio F1 causou o aumento dos níveis de 

transcritos do gene de interesse em relação aos controles, quando as amostras foram 

deixadas 4 horas sobre tratamento (Figura 13B – P=0,001; t-test). Os resultados indicam 

que altos níveis de HJ, como no caso de larvas jovens, causam a ativação do gene 

Amjhe, que como resultado, promove a degradação do HJ na hemolinfa das larvas de 

abelhas. 

Em outro experimento, foi investigado o efeito do tratamento exógeno de 

ecdisteróides sobre os níveis de transcritos de Amjhe. As análises de quantificação do 

transcrito durante o desenvolvimento pós-embrionário sugeriam que os ecdisteróides 

pudessem regular negativamente os níveis de expressão do gene Amjhe, como sugerido 
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nas fases de pré-pupa e durante o estágio pupal (Figura 13A). Está hipótese foi testada 

injetando-se 1 μg 20E (20-hidroxiecdisona) em pupas de olho marrom (Pb), quando os 

títulos de ecdisteróides estão normalmente em declínio para permitir a progressão da 

transição pupa-adulto. A intenção foi de manter níveis altos de ecdisteróides, o que 

segundo nossa hipótese, manteria baixos os níveis de transcrito de Amjhe; neste período, 

os títulos de HJ são basais, sendo que, efeitos de regulação positiva deste hormônio 

sobre os níveis de transcrito do gene de interesse não era esperado. Após as análises de 

quantificação dos níveis de transcritos, foi detectado que os ecdisteróides têm efeito 

negativo sobre a regulação dos níveis de transcrição do gene Amjhe, pois, as análises 

após 24 e 48 horas indicaram diminuição nos níveis de transcrito, ocorrendo uma 

recuperação gradual após 72 horas da injeção (Figura 13C). Estes resultados indicam, 

não apenas que os ecdisteróides agem sobre os níveis de transcrição do gene Amjhe, 

mas também que o hormônio sintético injetado é gradualmente inativado nos três dias 

subseqüentes ao tratamento. Uma terceira conclusão que pode ser tirada destes 

experimentos, é que a ação negativa dos ecdisteróides sobre os níveis de transcritos de 

Amjhe pode estar contrabalanceando o efeito positivo do HJ, o que poderia explicar os 

baixos níveis de transcritos encontrados no período pré-pupal, quando altos níveis de HJ 

e ecdisteróides são encontrados (Figura 11C). 
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Figura 13 – Efeitos do tratamento com HJ-III e 20-hidroxiecdisona sobre os níveis de 
transcritos de Amjhe. (A) tratamento em larvas de 5º estágio no início da fase de 
tecelagem de casulo (S1) com 10 μg de HJ-III. O RNA total foi extraído e quantificado 
após 24 horas após o tratamento. Os controles foram deixados sem tratamento ou 
tratados com o solvente do HJ, acetona, a amostra representa um pool. (B) tratamento 
em larvas de 5º estágio no início da fase de alimentação (F1) em meio de cultivo para 
insetos (Rachinscky e Hartfelder, 1998) contendo 1 μg de HJ-III ou 1 μl do solvente de 
HJ, acetona. O RNA total foi extraído e quantificado após 4 horas após o tratamento. 
Um asterisco indica diferenças estatísticas significativas nos níveis de transcrito (t-test; 
P=0,001). (C) Níveis de transcritos analisados por RT-PCR e Southern blot (Santos, 
2004 – Dissertação de mestrado). As análises mostraram que os níveis de transcritos são 
inibidos 24 e 48 horas após o tratamento, ocorrendo normalização dos níveis de mRNA 
após 72 horas após o tratamento. Os controles foram deixados sem tratamento (C), ou 
injetados com o solvente de 20E, etanol (Et). A expressão do gene de uma actina foi 
utilizada como controle endógeno para normalização. 
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4.2.4 Silenciamento do gene Amjhe e efeitos sobre os níveis de HJ 

Para esta técnica nós sintetizamos dsRNA de um fragmento do gene Amjhe 

que foi posteriormente injetado em abelhas de 4 dias de vida adulta (10 μg), enquanto 

os controles constituíam-se de abelhas recebendo GFPdsRNA (10 μg) ou permanecendo 

sem tratamento. Nós injetamos dsRNA em abelhas de 4 dias, pois, no início dos 

experimentos foi observada uma alta mortalidade em abelhas recém-nascidas injetadas 

com dsRNA quando estas completavam entre 2 a 4 dias de injeção, mesmo em 

concentrações menores de dsRNA (1 ou 5 μg) (Tabela V). Abelhas recém-emergidas 

mostraram ser bem menos resistentes ao tratamento em estudos prévios (Amdam et al., 

2003a). A alta mortalidade inicialmente observada quando as injeções foram feitas em 

abelhas recém-emergidas, pode ter sido provocada devido à necessidade de um aumento 

nos níveis de HJ que formam um pequeno pico entre 2 e 3 dias após a emergência 

(Jassim et al., 2000) (ver Figura 12B). A função deste pequeno pico de HJ ainda precisa 

ser elucidada, mas ele pode estar relacionado à entrada da vida adulta. 
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Tabela V – Tabela mostrando a mortalidade de abelhas operárias injetadas com o 
JHEdsRNA e controles injetado com GFPdsRNA ou deixado sem tratamento (controle). 
Os dados referem-se a quatro experimentos diferentes. 
 

Grupos Número de 
abelhas 
tratadas 

Mortalidade 
 

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 

Experimento 1 – 5 µg de dsRNA em operárias recém-nascidas 
Controle 15 0 0 0 - 

GFPdsRNA 25 4 2 19 - 
JHEdsRNA 25 3 2 20 - 

Experimento 2 – 5 µg de dsRNA em operárias recém-nascidas 
Controle 10 0 0 - - 

GFPdsRNA 15 0 15 - - 
JHEdsRNA 21 7 14 - - 

Experimento 3 – 3 µg de dsRNA em operárias recém-nascidas 
Controle 25 0 3 - - 

GFPdsRNA 26 6 20 - - 
JHEdsRNA 24 11 13 - - 

Experimento 4 – 1 µg de dsRNA em operárias com 1 dia de via adulta 
Controle 20 0 0 0 0 

GFPdsRNA 40 11 9 3 15 
JHEdsRNA 40 3 7 4 21 
 

Assim como esperado, a injeção de dsRNA significativamente reduziu os 

níveis de transcritos de Amjhe quando comparado com os controles injetados com GFP 

ou não tratados (Figura 14A; ANOVA e post hoc test Dunn's, P<0.001). Os níveis de HJ 

na hemolinfa de abelhas knock-down para Amjhe foram três e seis vezes superiores aos 

dos controles injetados com GFP ou não tratados, respectivamente (Figura 14B; 

ANOVA e post hoc test Dunn's, P<0.001) sugerindo que uma redução em longo prazo 

do gene de estudo (Amjhe) causa um efeito dramático sobre os títulos de HJ em A. 

mellifera. 

Uma observação incontestável é a redução dos níveis de transcrito de Amjhe 

quando GFPdsRNA é injetado, que é significante quando comparada aos controles sem 

tratamento.  Este efeito é similar a efeitos observados em outros estudos quando o 
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nocaute do gene codificador de vitelogenina (Vg) de A. mellifera foi realizado pela 

técnica de RNAi (Amdam et al., 2007). Devido à importância da interação entre títulos 

de HJ e níveis de Vg na hemolinfa, a injeção de GFPdsRNA pode ter causado um efeito 

colateral sobre os níveis desta proteína. Por esta razão, os níveis de transcritos de 

vitelogenina foram analisados nas amostras. Quando comparados aos controles sem 

tratamento, os controles injetados com GFPdsRNA provocaram uma significante 

redução nos níveis de transcritos, mas não foram diferentes das amostras injetadas com 

o dsRNA para JHE (Figure 14C; ANOVA - post-hoc: Dunn’s; P<0.001). Os níveis de 

vitelogenina na hemolinfa das mesmas amostras foram analisados por SDS-PAGE. 

Esses resultados foram condizentes com os resultados encontrados para a expressão do 

gene. Neste caso os níveis de uma lipoforina (ApoLp-I) podem ser utilizados para 

normalização, pois, não variam entre as amostras dos diferentes grupos (Figura 14D). 
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Figura 14 – (A) Efeitos da interferência pelo dsRNA (RNAi) sobre os níveis de 
transcrito do gene Amjhe por RT-PCR quantitativa (qRT-PCR) em abelhas de 4 dias de 
idade injetadas com 10 µg de JHEdsRNA ou GFPdsRNA (controle I) ou deixadas sem 
tratamento  (controle II). As abelhas foram coletadas 5 dias após a injeção. (B) Títulos 
de HJ na hemolinfa por radioimunoensaio e (C) níveis de transcrito de vitelogenina 
(Vg). As barras representam médias ± erro padrão; o número de amostras individuais 
(N) está representado sobre as barras; letras diferentes mostram diferenças significativas 
entre amostras (ANOVA on ranks, Dunn's post hoc test, P < 0.001). (D) Perfil de 
vitelogenina (Vg) e lipoforina (apoLp-I) presente em 1 µl de hemolinfa por SDS-PAGE. 
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Devido ao fato da grande similaridade entre as carboxiesterases descritas e 

identificadas em A. mellifera, os níveis de transcritos de três carboxiesterases foram 

analisados para que qualquer efeito de silenciamento inespecífico pudesse ser afastado. 

Nós executamos análises de múltiplo alinhamento na região contida entre os primers 

utilizados para a síntese de JHEdsRNA. Nenhum alinhamento ininterrupto maior que 

20pb foi localizado entre as carboxiesterases e o GB15327 (gene de interesse), o único 

match de 20pb foi localizado para o GB10820, que aparentemente é uma duplicação do 

GB15327. Esta é uma forte evidência in silico forte de que o nocaute seja específico, no 

entanto, três carboxiesterases (GB10820, GB11403 e GB13602) foram analisadas por 

SqRT-PCR seguida de gel de agarose 1%, pois, estas mostraram ter alta similaridade ao 

GB15327. Não foram encontradas diferenças nos níveis de transcrito para os genes 

analisados entre o controle sem tratamento, controle injetado com GFPdsRNA ou 

abelhas tratadas com JHEdsRNA (Figura 15). Este resultado sugere uma alta 

especificidade para o silenciamento gênico desta forte candidata a ser a JHE de A. 

mellifera. No entanto, nós não podemos afastar um efeito inespecífico sobre as demais 

carboxiesterases que são menos similares ao GB15327 em suas seqüências de 

aminoácidos. 
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Figura 15 – Géis de agarose 1% corados com EtBr mostrando os níveis de transcritos de 
3 carboxiesterases para amostras de cDNA produzidas a partir de RNA total extraídos 
de abelhas de 4 dias de idade injetadas com 10 μg de JHEdsRNA ou 10 μg de 
GFPdsRNA ou deixadas sem tratamento e coletadas 5 dias após o procedimento. Estes 
genes foram analisados por serem similares ao gene correspondente ao GB15327 (JHE), 
que foi nocauteado neste experimento. (M): marcador de peso molecular. (C-) controle 
negativo das reações de PCR. 
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4.3 Identificação do gene da epóxido hidrolase do hormônio juvenil 

Um trecho de 260 nucleotídeos do gene da epóxido hidrolase do hormônio 

juvenil (JHEH) foi obtido através de amplificação por PCR utilizando-se primers 

degenerados, estes foram desenhados a partir da homologia de quatro seqüências de 

insetos depositadas no GenBank (B. mori, D. melanogaster, C. felis e A. aegypti). Esta 

seqüência inicial foi utilizada para buscas contra as seqüências preditas a partir do 

genoma de A. mellifera. Identificamos uma seqüência de 1668pb e 446 aa depositada no 

GenBank (cDNA: XM_394922; proteína: XP_394922). A seqüência foi utilizada como 

“query” em busca no NCBI Conserved Domain Search. Os resultados revelaram o 

domínio conservado de epóxido hidrolases N-terminal (pfam06441, EHN) e de α/β 

hidrolases (pfam00561, Abhydrolase_1, alpha/beta hydrolase fold) (Figura 16A). 

Um alinhamento da seqüência deduzida da JHEH de A. mellifera e outras EH  

de insetos está mostrado na figura 16B. O tamanho das proteínas variou entre 387 e 462 

aminoácidos. As seqüências idênticas entre a AmJHEH e outras JHEHs mostraram 

similaridades significantes que se estenderam sobre toda a seqüência, demonstrada pela 

presença de 54 aminoácidos estritamente conservados em todas as proteínas analisadas. 

O alinhamento sugere que a AmJHEH compartilha importantes características com as 

EHs de outros organismos. A AmJHEH apresenta os três resíduos do sítio ativo que 

formam a tríade catalítica das EHs (Morisseau e Hammock, 2005)  As posições da 

tríade catalítica na seqüência de A. mellifera são: Asp214, Glu390 e His417 (Fig. 16B). 

Além disto, a AmJHEH possui o motivo HGXP e duas tirosinas (posições Tyr284 e Ty347 

em AmJHEH), que servem como parte do oxyanion hole das EHs (Morisseau e 

Hammock, 2005). A tríade catalítica Asp-Asp-His é mais comum em EH solúveis 
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(sEH), enquanto EH microssomais possuem a tríade Asp-Glu-His, como acontece na 

seqüência de A. mellifera (Op.Cit). 

 
 
  

A 
 

 
 

 

B 
 
TnI          1 -----MGRLLFLVPVLAIVLLPVYYLFLQGPPPLPDLDYNEWWGPESGKQKQ------DTSVRPFKINFGENLVKDLKDR 
TnII         1 -----MARLLFILPVLALVFLPVYFLFLQSPPPVPNVDMNDWWGPESAKEKQ------DTSIRPFKISFGNNNVKDLKDR 
Bm           1 ----MSRLLFIALPLLVLASIPLYLLVLKSPPPMPKLDLEEWWGPPELKQKQ------DTSIKPFEITFSETMVKELKER 
Ms           1 ----MYKILSSFVAGVAIGSGLVITYVLYNVPEPPELDLQRWWGIGTRPTEE------DKSIRPFSIDFNDTVILDLKER 
CfI          1 -----MSNCCRILWIAIVIGLGVLYYEITKEFPKPNIPLDTWWGTG-KSQKI------DTSMRPFKIAINDEVLNTLKVK 
CfII         1 -----MGKCCRMLIFAAIAGIAVLYYQITKELPKPNIPLDTWWGPG-KPQNV------DISIRPFKININNKVIENLKLK 
Ar           1 ------MTILKYSLIGVGLIVGISYLFNQGGNQKAPKLGDQWWGPG-KEQKI------VKDVVPFKVNFSKGDIEDLKTR 
DmI          1 --MGVTVKILVLILAIAGGLVYRNVTQLWADLPAPKLDPQEWWGDEAQPKDYEAYLKNNSEVIGNRLSYPDKTIADLKER 
DmII         1 -MANIWPRILVGALTILVAVGYKNYRDLSAPGKRPDLDNNAYWGPTLKEP-----YRENKAILPFDISVKPEVIEDLIGQ 
DmIII        1 MKCLIVFGLIVALFGAFVGYGYVVFTDLTKPLPKPEFKDDTYWGPGDAKD-----FVPDEKIYEFKLQVPQSEVDDLRKE 
Aa           1 --MGFAGRFVLVTFTLLVGVLFKVFQDLSAPAAIPAIDYQEYWGPGDVKN-----NKENVEVKSFELNYGEDVIGKLRNR 
Am           1 ------------------MYYFHFIYLFSVNELNVPTLPETNWGSK-KNEKE------SIEIRPFKIDVSKSVLDDLKYR 
 
TnI         70 LKRTRPLTPPLEGVGFEYGFNTNEINSWLKYWAEGYN--FKERETFLNQFPQFKTNIQGLDIHFIKVTP----KVPAGVQ 
TnII        70 LQRTRPLTPPLEGVGFDYGFNTNEIDSWLKYWAKDYN--FKERETFLNQFPQFKTNIQGLDIHFIRVTP----KVPQGVE 
Bm          71 IKKRRPFAPPLEGVGFKYGFNSKQLDSWLKYWAEEYP--FAERQKFLNQYPHFKTNIQGLNIHFMRITP----KVPKDVE 
Ms          71 LKNRRPFTKPLEGINSEYGMNTEYLETVLEYWLNEYN--FKKRAELLNKFPHYKTRIQGLDLHFIRVKP----EIKEGVQ 
CfI         69 LS-DVSFTPPLEGIDFQYGFNTNTLKKLVDFWRTQYN--WREREALLNKYPHFKTNIQGLDIHYVHIKP----QVSKNIH 
CfII        69 LN-DVQYTLPLEGINFEYGFNTDSLKKIVDFWRTQYN--WREREALLNKYPHFKTNIQGLDIHYVHIKP----QVSKNIE 
Ar          68 LKNTRNLTPALENAGWTYGVDGKFVPKIVDYWLNKYD--FKKREQYLNQYDQFVTNIQGLNIHFLHVRP----KNSGGKR 
DmI         79 LNRTLRLTPPLEGVAFEYGFNTNYLKEVVEYWRDDYLPRWREREVFLWQFNHFTTDIQGLRTHFLHLMVYD-DN-KVGKK 
DmII        75 LSRPLKAQAPLEGVGFQYGFNANELAKVVKYWRDTYLPKWSEREEYLKKLDHYQTEIQGLKIHFIHAKPSQ-VKGQKPKK 
DmIII       76 LNRTLRLTEPLDGIAFEYGFNTYALEQFVDYWRDNYLTKWDERQELFNSFKQYKTEIQGLNIHYIHEKVSE-EA-KEKKH 
Aa          74 LDDVPKFAEPLEGTAFEYGFNSKKLGEILKYWRSDYLERWDERQKYLNRFPQFKTQIQGLDIHFLRVKPEV-QN---PKR 
Am          56 LAHRRTFKKPLENVGWTYGISTTYLNTVLDYWRDKYN--WTERQALLNKYPQFMTTIQGLDIHFYHVKP--NLPNNKNLK 
 
TnI        144 VVPMLLLHGWPGSVREFYESIPLLTAVS--KDRDFALEVIVPSLPGYGFSDGAVRPGMGAPHIGIIMRNLMNRLGYKRYF 
TnII       144 VVPLLLLHGWPGSVREFYEAIPLLTAVS--KDRDFAFEVIVPSLPGYGFSDPAVRPGLGAPQIGVVMKNLMSRLGYKQFY 
Bm         145 IVPLLLLHGWPGSVREFYEAIPHLTAVS--RDRNFALEIIAPSLPGYGFSDAAVRPGLAAAEVAVIFKNLMARLGYKQYY 
Ms         145 VLPLLMMHGWPSSSKEFDKVIPILTTPK--HEYNIVFEVVAVDLPGYGFSEGTNKPGLNPVQIGVMMRNLMLRLGFEKFY 
CfI        142 VLPMIMVHGWPGSFVEFYKIIPMLTTPR--TDYNFVFELILPSIPGYGFSQAAAKPGLGATQIAVIMHNLMDRIGFKKYY 
CfII       142 VLPLVMIHGWPGSFVEFYKIIPMLTTPR--AGYNFVFELILPSIPGYGFSQAAAKPGLGSTQVAVIMRNLMERIGFKKYY 
Ar         142 VLPLLIQHGWPGSVVEFYKIIPMLTTPR--DDYDFVFEVIAPSLPGFGFPSGAVRPGLGAAQIAVVLKNLMLRLGFNKFY 
DmI        157 HYPVLLLHGWPGSVREFYDFIHLLHQTNLDNNNKYIFNVVVPSLPGYGWSQGTSRKGLGPAQVAVMMRNLMLRLGYNKFF 
DmII       154 VLPLLLMHGWPGTVREFYDFIPLLTTP--SDKSDYVFEVIAPSLPGYGWSQGSSKTGFGVAQVAVVMRNLMLRVGFDKFL 
DmIII      154 VYPLLLLHGWPGSVREFSDFIPMLTKHS--NITDYAFEVVAPSLVGYGWSDAATRPGFNAAEMATVMRNLMLRLGHKKFF 
Aa         150 IVPLLMLHGWPGSVQKFYEIIPRLVARS--DDKEYVFEVIVPSLPGYGFSQGASKQGLSPAKIAVIMRNLMARLGFKKYY 
Am         132 VLPLLMLHGWPGSVVEFQKIIPMLTKPW--PNQNFVFEVIVPSLPGYGFSEGAVRPGMANAQIAVIFKNLMQRLGFEKFY 
                      HGXP motif 
 
TnI        222 VQGGDWGSVIGTSLATFFPEEVLGYHANIGLVLSTKAMVWQAIGSVWPSLIMDDLSLVDRIYPLSKTLSFQVRESGYLHI 
TnII       222 LQGGDWGALIGNCIVTLFPKDILGYHTNMPIVMSAKSTLFELLGSVFPSLILEDMSTYERLYPLSTRFANLLRETGYMHI 
Bm         223 VQGGDWGALIGSAMATSFPKEIIGFHSYMALTLSPAATFLEFVGALFPSLIVEPELANR-LYPLSEKYSTLLEELGYMHI 
Ms         223 IQAGDWGSQCATHMATLFPDQVLGLHTNMPLSSRPLSTVKLFIGALFPSLIVDAKYMDR-IYPLKNLFSYILRETGYFHI 
CfI        220 VQGGDWGSRIVSAMSTLFPENVLGHHSNLCFLNTLSSNIKSFVGSLFPEWFAGKQNVHK-IYPLSEHFFTLLEESGYFHI 
CfII       220 VQGGDWGSMIISAMSTLFPENVLGQHSNMCFVNTPSSNIKAIIGSFFPESFAGTGNAHK-MYPMSEHFFTLLEEMGYLHL 
Ar         220 TQGGDWGAIITAHMAVLFPEHVLGIHSNMCAVLQPQTFFTTYLYSYWPSLLVPDEDYHL-MYPLSKKWSRTIEETGYFHI 
DmI        237 IQGGDWGSIIGSNIATLYPENVLGYHSNMCNNLSPKSLAKGLVAEFWPSLFVPS-GFEDFFFPKSNEMRYLMEESGYFHI 
DmII       232 VQGGDWGSIIGSNVASLFPENVLGYHSNMCGNNSPMGQLKMVLASFFPSWFVDS-EYADFYKGLGHLFSTIMEEMGYAHI 
DmIII      232 IQGGDWGSIIGSNLATLYPENVIGYHSNMCVLHTPLAILKGIYGSFFPEKYLPSRFFVDHHFPVWDKWLELLEESGYFHI 
Aa         228 VHGGDWGSVIGNLMATFFQDEVLGVHLTMCMNTAPIGTLKNILGAVAPSLVVES-QYKDFYYPYLDRLKLLIAETGYMHI 
Am         210 VQGGDWGSVIASDMAVLFPEKIIGLHNNMCTSLNLSNLFWLFVGTYFPSLIGANEHYSK-FFPVSEILSFLIEESGYFHI 
                   *(Asp)                                                                  *(Tyr) 
                      CT 
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TnI        302 QASKPDTVGVALTDSPAGLLAYIVEKFSIWTRPELTSKPNGGLDFRFTKDQLIDNLMMYWTSKSITTSVRLYAESFNIKV 
TnII       302 QSTKPDTVGVALSDSPAGLLAYILEKFATWTRPDLMSKPNGGLDYRFTRDQLIDNLMMYWTNRAITPAMRLYAENFNKRT 
Bm         302 QATKPDTVGIGLTDSPAGLLAYILEKFSTWTNPDLRSKEDGGLSYRWTKDQLIDNLMLYWSTKSIVTSMRLYAESFSSRH 
Ms         302 QATKPDTIGVALTDSPAGLAGYLIEKMAICSNRDQLDTPHGGLEN-LNLDDVLDTVTINWINNCIVTSTRLYAEGFS-WP 
CfI        299 QATKPDTVGVALRDSPAGLAAYILEKFSTGTNKAWRSAKDGNLQSKFTFTELLDNVMIYYVTGSITTSMRIYAESYSWDH 
CfII       299 QATKPDTVGVALRDSPAGLAAYILEKFSTWTNRSWRSVKDGNLLLKYNIPELLDNVMIYYVTDSITTSMRLYAESFTKAH 
Ar         299 QATKPDTLGAALADSPAGLAAWILEKFSTGTNPELRFKEDGGLFDIHSPDELLDNVMLYWMPNSMTTAIRIYAETFSAAN 
DmI        316 QATKPDTIGAALTDNPVGLAAYILEKFSTWTNPSYRSLPDGGLTKRYKMDALLDNLMIYYLTNSITTSQRLYAEQYAQAQ 
DmII       311 QASKPDTIGNALIDNPTGLASYILEKFSTWTNTAFRSLPDGGLTKRFTYDQLLDNVMIYYVTNSITTSMRLYSESMVASQ 
DmIII      312 QATKPDTIGAALTSSPVGLASYILEKFQTCTNPGLKQDFG-AIVTVFGLEAVLDNLMVYYLTNSATTAARFYLENVSKTY 
Aa         307 QATKPDTIGAVLTGNPVGLATYILEKFSTWTNPQYRSLADGGLEKYFTLDTLLDNIMIYYLSDSITTSQRLYAETFNIKE 
Am         289 QATKPDTIGAALTASPDALAAYILEKFSVWTNKTYKKQDDGGITEKFVLDELLDNIMIYWITNSITTSVRLYAENYTSSY 
                                                                         *(Tyr) 
 
TnI        382 LGYQLDDIPTPVPSWFIQGKYEIAYQPPFVLKLKYPNIVGVTVLDDGGHFFAFELPEVFSKDVLKAVTAFRKLQKNNEKT 
TnII       382 VEMKLDEIPTPVPTWGLQTKYELGYQPKYILKIKFPNLVGTTVLQEGGHFIAFELPEVFTNDVIKAVTEFRKLQKKNVKT 
Bm         382 FDLKLDEIQVQVPTWVLQAKHELAYQPPCILKLKYTKLVNASVIEDGGHFLAFELPEIFAKDVLKAIGEFRKLKNVKTEL 
Ms         380 EVLIVHRIPSMVPTAGINFKYEVLYQPDWILRDKFPNLVRSTVLDFGGHFAALHTPQALADDIFASAVQFLKFHDRKRNQ 
CfI        379 LSLNMDRVPTIVPTACAKFPHEIAYKTDFQLAEKYKTLLQSTIMPRGGHFAALEEPLLLAEDIFSAVKKFIDHHSKKDSK 
CfII       379 LALNLDRVRNHVPAACAKFPNELAYVTDCQLAEKYKTLLQSNDMPSGGHFAAFEEPGLLAEDIFTAVKKFKEFYSKKAES 
Ar         379 RALRMDYVPIEVPSACAQFPHEISYQPPSLLSARYKKLIRARKMPKGGHFAAFEQPQLLADEVWTSIGIMEADKKQREDK 
DmI        396 RDLHLDRVPTRVPTGCARFKSDIMQFLDVQLKDKYTNLVHSTYHKKGGHFAALEVPKVLYKDFIDFVETVERKFKIKTL- 
DmII       391 FALAVDSVPIKAKAGCTRFAHEITHFSDSVLANKFPNLVHSTHHRDGGHFPAFELPQQLYDDFVSFVQKANFS------- 
DmIII      391 RDLQLDRVQSPVPMGCARFRFDLASVTDWQLRDKFPNLTHSMYFQQGSHFAALEMPAMLFNDFTAFVGKIGLHGEKRK-- 
Aa         387 LSRELDRIPTHVPAACAKFRYELFQQTDWALRDHFRNLIQSKHYDDGGHFVAMQLPDVLYEDIVEFVNRLYRREDQ---- 
Am         369 RSLKIDQLPIKVFTACAVFPNEILVLPESLLKQKYPNIIQYNIISRGGHFAAFEEPRLLADDIFSFVKKIENLTSKSS-- 
                                    *(Glu)                     *(His) 
                                       CT                        CT 
TnI        462 DL----- 
TnII       462 DL----- 
Bm         462 ------- 
Ms         460 KSS---- 
CfI        459 NQENRDL 
CfII       459 QKKADL- 
Ar         459 LKKSA-- 
DmI            ------- 
DmII           ------- 
DmIII          ------- 
Aa             -------  
Am             ------- 
 
 

 
Figure 16 – (A) Domínios conservados da AmJHEH de A. mellifera,  resultados do 
NCBI Conserved Domain Search. (B) Alinhamento da seqüência deduzida da JHEH de 
A. mellifera (número de acesso no GenBank: XP394922) com outras EHs de insetos. 
TnI: Tricoplusia ni microssomal EH (AAB18243), TnII: T. ni EH (AAB88192), Bm: 
Bombyx mori JHEH (AAQ87024), Ms: Manduca sexta JHEH (Q25489), CfI: 
Ctenocephalides felis JHEH I (AF503909), CfII: C. felis JHEH II (AF503908), Ar: 
Athalia rosae JHEH (BAE48505), DmI: Drosophila melanogaster JHEH I 
(AF517545), DmII: D. melanogaster JHEH II (AF517546), DmIII: D. melanogaster 
JHEH III (AF517547) e Aa: A. aegypti variante II (AAO52658). Os resultados do 
alinhamento foram obtidos utilizando-se o programa BOXSHADE e formato Aln após 
alinhamento pelo programa ClustalW. As posições conservadas estão sombreadas e os 
números das posições dos aminoácidos indicados na margem esquerda. Os três 
aminoácidos que formam a tríade catalítica (CT) e as duas posições de tirosina 
conservadas estão marcados com um asterisco. Também está representado o motivo 
HGXP. 
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A JHEH tem sido apontada como uma enzima de suma importância para o 

processo de degradação do HJ, tendo apresentado uma função essencial em Bombyx 

mori (Zhang et al., 2005), Helicoverpa zea (Khalil et al., 2006) e Culex 

quinquefasciatus (Lassiter et al., 1996). No genoma de A. mellifera apenas uma única 

epóxido hidrolase foi encontrada, esta seqüência possui dois motivos transmembranas 

putativos preditos com base nas análises feitas pelo programa TMpred Server, que são 

característicos de enzimas microssomais, classe a que faz parte a JHEH de insetos 

(Tabela VI). Outras JHEH analisadas possuem seqüências que fortemente indicam a 

presença de motivos transmembranas. 

As JHEHs descritas para outros insetos foram analisadas em relação à presença 

de peptídeo sinal utilizando-se o programa Signal 3.0 Server, Em A. mellifera não foi 

detectado nenhum peptídeo sinal na seqüência AmJHEH. Apesar de algumas seqüências 

revelarem a presença do sítio de clivagem e de um peptídeo sinal, os valores de 

probabilidade foram muito baixos para a maioria das seqüências analisadas (Tabela VI). 

As análises de localização da proteína AmJHEH foram feitas utilizando-se amostras de 

corpo gorduroso e também hemolinfa; nestas análises a AmJHEH não foi localizada na 

hemolinfa, sugerindo então, que esta proteína não é solúvel, devendo, portanto, atuar 

nos tecidos em A. mellifera. A seqüência utilizada para estas análises foi predita 

automaticamente pelo método GNOMON, utilizado para predições a partir do genoma 

seqüenciado de A. mellifera. A seqüência desta abelha é um pouco mais curta do que as 

seqüências comparadas (Tabela VI). Não podemos descartar a hipótese de que um erro 

na anotação da AmJHEH possa ter ocorrido, o que explicaria o tamanho reduzido desta 

proteína. 
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Tabela VI – Características das epóxido hidrolases do HJ (JHEH) de insetos. Posição e 
probabilidade (P) do sítio de clivagem do peptídeo sinal, quando presente, de acordo 
com resultados do programa Signal 3.0 Server. Posição e score dos motivos 
transmembrana de acordo com resultados do programa TMpred, foram considerados 
motivos transmembrana aqueles com score maior que 500. Número de aminoácidos de 
cada uma das proteínas (aa). 
 

Espécie Número de 
acesso 

Peptídeo Sinal Motivos  
Transmembrana 

 
aa 

Posição P Posição  Score 
Apis mellifera XP_394922 - - 77-95/246 -271 503/1715 446 
Ctenocephalides 
felis  

AAM22695 17/18 0.007 3-21/143-168 2027/549 465 

C. felis AAM22694 19/20 0.025 4-23/220-243 1753/797 464 
Athalia rosae BAE48505 20/21 0.115 3-21/218-238 1894/890 463 
Bombyx mori AAQ87024 15/16 0.378 4-24/222-240/ 

244-274 
2255/723/

1103 
461 

D. pseuudoobscura EAL25252 28/29 0.608 3-23/213-231/ 
235-254/275-292 

2099/547 
636/1251 

474 

D. melanogaster AAM88327 28/29 0.428 2-20/235-254 1603/954 474 
Trichoplusia ni AAB18243 23/24 0.601 4-23/138-147/ 

220-239/253273 
2241/548 

1029/1091 
463 

Manduca sexta Q25489 17/18 0.276 4-25/258-279 2152/578 462 
D. melanogaster II AAM88328 20/21 0.638 1-24/230-249 1277/851 463 
Aedes aegypti AAO52658 24/25 0.149 4-23/227-245 1724/795 462 

 
 

O protocolo de RT-PCR semiquantitativa foi utilizado para estudos de 

expressão do gene Amjheh durante estágios representativos do desenvolvimento de 

operárias de A. mellifera. Altos níveis de transcrito do gene Amjheh foram encontrados 

no 5º estágio larval, durante a fase de alimentação (F1-F3) e no início da fase de 

tecelagem do casulo (S1-S2) (Figura 17). Na metade do 5º estágio larval (S3) os níveis 

de transcritos de Amjheh caem drasticamente mantendo-se baixos durante todo o estágio 

pré-pupal (PP1 – PP3) e pupal. Os níveis de transcrição aumentam ao fim do estágio 

pupal (Pbd; pupal com olho marrom e corpo fortemente pigmentado) (Figura 17A). Ao 

traçarmos o perfil de expressão de Amjheh e o compararmos com os níveis de transcrito 

de Amjhe durante o desenvolvimento pós-embrionário de operárias, podemos afirmar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=protein&val=66558612�
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que os perfis são bastante similares, porém a expressão de Amjheh não é tão acentuada 

na fase F3 quanto Amjhe (ver Figura 11A para níveis de transcrito de Amjhe). 

Os níveis da proteína AmJHEH foram estudados durante o quinto estágio 

larval, para comparação entre níveis de transcrição e tradução do gene. Para tanto, foi 

utilizada a técnica de western blot e anticorpo específico anti-JHEH produzido neste 

trabalho. As análises revelaram uma única proteína correspondendo à massa molecular 

de aproximadamente 50 KDa. A AmJHEH foi localizada em todas as fases analisadas 

com a mesma intensidade, com exceção do início do 5º estágio larval (F1), cujos níveis 

de AmJHEH no corpo gorduroso são menores em relação às demais fases (Figura 17B). 

Os resultados mostraram que apesar da queda nos níveis de transcrição de Amjheh do 

meio para o fim do estágio larval, a proteína se mantém presente no corpo gorduroso até 

o fim do estágio larval (PP3) (Figura 17B). Ao contrário do que acontece com os níveis 

de transcritos de Amjhe, cujos níveis da proteína na hemolinfa correspondem aos níveis 

de transcritos (Figuras 11A e 11B). Provavelmente, a JHEH esteja realizando a função 

de retirada do HJ no CG, mesmo no estágio pré-pupal, quando um alto pico de HJ é 

observado na hemolinfa (Figura 17C). 

O gene Amjhe mostrou previamente ser regulado negativamente por 

ecdisteróides e positivamente por HJ (Figura 13). Devido ao fato do perfil de expressão 

de Amjheh ser bastante similar ao do gene Amjhe, a atuação dos hormônios 

morfogenéticos, 20E e HJ-III, foi também testada para este gene. Foi realizada a 

quantificação de transcritos de Amjheh nas mesmas amostras dos tratamentos com 

hormônios exógenos realizados previamente para o gene Amjhe, no entanto os níveis de 

mRNA de Amjheh não foram alterados em nenhum dos experimentos (dados não 

mostrados). 
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Figura 17 – Níveis de AmJHEH e Amjheh durante o desenvolvimento pós-embrionário 
de operárias de A. mellifera e sua relação com os títulos de hormônios morfogenéticos. 
(A) RT-PCR semiquantitativa para quantificação dos níveis de transcritos de Amjheh, 
utilizando-se a expressão do gene da actina como controle endógeno das reações. (B) 
Quantificação dos níveis de AmJHEH no corpo gorduroso de operárias durante o quinto 
estágio larval. Cada amostra corresponde a um pool de 10 indivíduos. Neste 
experimento, 50 μg de proteína total foram utilizados para o procedimento de SDS-
PAGE, seguido de western blot utilizando anticorpo específico para esta proteína. (C) 
Níveis de hormônio juvenil e ecdisteróides na hemolinfa de operárias durante o 
desenvolvimento pós-embrionário. Os títulos de HJ e ecdisteróides no estágio larval 
foram baseados em dados de Rembold (1987) e Elekonich et al. (2003) (para o 2º, 3º e 
4º estágio), e Rachinscky et al. (1990) (para o 5º estágio). O gráfico mostrando os níveis 
de ecdisteróides e HJ no estágio pupal representam dados de Pinto et al. (2002) e 
Elekonich et al. (2003), respectivamente. Os gráficos dos títulos de HJ e ecdisteróides 
foram desenhados com base em estudos utilizando metodologias diferentes e por isso, 
devem ser considerados relativos. Fases: L2, L3 e L4 representam o 2º, 3º e 4º estágios 
larvais, respectivamente. O 5º estágio larval está subdividido em progressivas fases de 
alimentação (F1, F2 e F3), tecelagem do casulo (S1, S2 e S3) e estágio pré-pupal (PP1, 
PP2 e PP3). Pw, Pp, Pb, Pbm e Pbd, correspondem a fases sucessivas de pigmentação 
dos olhos e cutícula. 
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4.4 Diferenciação de castas e a degradação do hormônio juvenil 

Os níveis de transcritos dos genes Amjhe e Amjheh foram analisados durante o 

quinto estágio larval de rainhas e operárias por RT-PCR em tempo real (qRT-PCR). As 

análises permitiram o estabelecimento de uma relação direta entre o nível de transcritos 

dos genes de degradação do HJ e a manutenção de seus títulos. Uma vez que os níveis 

de HJ são diferentes entre as castas, uma atividade diferencial dos genes Amjhe e 

Amjheh permite a diferenciação das castas em A. mellifera. Operárias mostraram 

maiores níveis de transcrito de Amjhe no início do quinto estágio (F1) em relação às 

rainhas. Após a fase F3, ou seja, no final do período de alimentação, os níveis de 

transcritos de Amjhe em operárias sofrem uma queda considerável ao mesmo tempo em 

que os níveis em rainhas aumentam (Figura 18A). No estágio pré-pupal tanto rainhas 

quanto operárias têm baixos níveis de transcritos de Amjhe, corroborando com as 

análises anteriores de quantificação de transcritos no desenvolvimento pós-embrionário 

de operárias para o gene Amjhe (Figura 11A). 

Em relação à expressão do gene Amjheh os níveis de transcritos são maiores 

em rainhas na primeira metade do quinto estágio (F1-F3 e S1-S3). Os níveis de 

transcritos caem drasticamente no período pré-pupal de ambas as castas (PP1-PP3) 

(Figura 18B).  As análises corroboram com os resultados obtidos anteriormente quanto 

à quantificação do número de transcritos durante o desenvolvimento pós-embrionário de 

operárias para o gene Amjheh (Figura 17A). Para ambos os genes, Amjhe e Amjheh, 

ocorre uma queda nos níveis de transcritos no estágio pré-pupal. 
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Figura 18 – Quantificação relativa dos níveis de transcrito dos genes codificadores da 
esterase do hormônio juvenil (Amjhe) e epóxido hidrolase do hormônio juvenil 
(Amjheh) durante o 5º estágio larval de operárias e rainhas de A. mellifera. O 5º estágio 
foi subdividido em nove fases: larvas em fase de alimentação (F1-F3), larvas em fase de 
tecelagem do casulo (S1-S3) e pré-pupas (PP1-PP3). As análises foram feitas em 
triplicata por RT-PCR quantitativa (qRT-PCR) utilizando os níveis de transcritos do 
gene da actina como controle endógeno; neste caso cada ponto representa um pool de  
três indivíduos.  
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As análises de quantificação de transcritos em larvas de rainhas e operárias 

mostraram um perfil casta-específico dos genes Amjhe e Amjheh e que a regulação 

destes genes pode estar envolvida com os títulos de HJ entre castas, que é maior em 

rainhas. Para o gene Amjhe o HJ já revelou ser um importante regulador para a indução 

da transcrição (Figura 13A e 13B), enquanto os ecdisteróides são capazes de diminuir a 

expressão deste gene (Figura 13C). No entanto, nossas análises não mostraram resposta 

nos níveis de transcrição de Amjheh em amostras tratadas com HJ ou 20E. Para testar os 

efeitos do tipo de alimentação sobre os níveis de AmJHEH no corpo gorduroso, larvas 

de rainhas e operárias foram manipuladas para receberem uma alimentação diferencial. 

Nosso objetivo foi alterar a alimentação à base de geléia real (alimento oferecido às 

larvas que se desenvolverão em rainhas) para “geléia de operárias” (alimento oferecido 

às larvas que se desenvolverão em operárias) e vice e versa durante o desenvolvimento 

larval e averiguar os níveis de AmJHE no corpo gorduroso em resposta à manipulação 

do alimento. A figura 19A mostra o procedimento experimental e as mudanças causadas 

pelo tipo de alimento sobre os níveis de JHEH. 

Os resultados mostraram baixos níveis de AmJHEH em larvas que receberam 

“geléia de operárias” durante os 4 dias de experimento. Níveis baixos de AmJHEH 

foram observados em larvas que receberam geléia real por 2 dias, mas que voltaram a 

alimentar-se de geléia de operárias por mais 2 dias (Figura 19B). Ao contrário, larvas 

que receberam geléia real por 4 dias ou larvas que receberam “geléia de operárias” por 2 

dias iniciais, mas depois passaram a alimentar-se de geléia real, tiveram altos níveis de 

AmJHEH  no corpo gorduroso (Figura 19B). Mesmo larvas que inicialmente foram 

alimentadas com “geléia de operárias” ao receberem geléia real tiveram os níveis de 
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AmJHEH aumentados rapidamente, alcançando os níveis de AmJHEH de larvas que 

receberam apenas alimentação com geléia real.  

 

 

 

Figura 19 – Níveis de epóxido hidrolase do HJ (JHEH) no corpo gorduroso de larvas de 
abelhas A. mellifera com diferentes tipos de alimentação. Após 16 horas da eclosão as 
larvas foram transferidas (1º transferência) para realeiras ou permaneceram em células 
de operárias, após 48 horas metade de cada grupo foi transferida para células opostas (2º 
transferência). Ao final, foram coletados 4 grupos de larvas em amostras individuais de 
corpo gorduroso. Grupos: abelhas que permaneceram 4 dias em realeiras (4Ra), abelhas 
que permaneceram 2 dias em realeiras e 2 dias em células de operárias (2Ra2Op), 
abelhas que permaneceram 2 dias em células de operárias e mais 2 dias em células de 
rainhas (2Op2Ra) e abelhas que permaneceram 4 dias em células de operárias (4Op). As 
amostras de proteína (50 μg) foram separadas por SDS-PAGE e processadas por 
Western blot utilizando anticorpo anti-JHEH 
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Muitas são as diferenças morfológicas entre as castas, no entanto, o sistema 

reprodutor é um marco no processo de diferenciação de castas. Em A. mellifera são 

reconhecidas uma fêmea altamente fértil (rainha) que detêm a atividade reprodutiva e 

fêmeas facultativamente estéreis (operárias). O processo de diferenciação dos ovários 

ocorre desde o início do estágio larval (2º estágio), no entanto, é durante o 5º estágio 

larval que grandes mudanças na morfologia dos ovários podem ser observadas, este 

período é considerado por ser altamente sensível aos níveis de HJ, crítico para a indução 

do processo de diferenciação de castas. Neste período os ovaríolos de operárias sofrem 

um intenso processo de morte celular, ao contrário dos ovaríolos de rainhas, cujo 

processo de degeneração é inibido pela presença de altos níveis de HJ nesta casta 

(Schmidt-Capella e Hartfelder, 1998; 2002; Rembold, 1987; Kimura e Trumam, 1990; 

Rembold et al., 1992; Schwartz et al., 1993; Hartfelder e Engels, 1998). De um modo 

geral o sistema reprodutor tem desenvolvimento casta-específico, além do descrito em 

relação aos ovários, como exemplo pode também ser citado, o desenvolvimento da 

espermateca, apenas vestigial em operárias, enquanto em rainhas constitui um órgão 

bastante diferenciado e funcional (Silva, 2004). 

Devido à grande importância do HJ sobre o processo de diferenciação de 

castas, os níveis de transcrição dos genes que atuam sobre a degradação deste hormônio 

foram analisados nos ovários de rainhas e operárias em fases do desenvolvimento larval 

quando o processo de diferenciação está ocorrendo. 

Os níveis de transcritos foram muito superiores para ambos os genes (Amjhe e 

Amjheh) em ovários de larvas de operárias em relação às larvas de rainhas em todas as 

fases analisadas, sendo que os maiores níveis de transcritos ocorreram nas fases mais 

jovens (larva de 4º estágio, L4 e larva de 5º estágio em fase de tecelagem do casulo, S2) 
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(Figura 20). Os resultados revelaram que os níveis de transcrito de Amjhe e Amjheh 

podem ter uma participação sobre o processo de diferenciação dos ovários no período 

larval, sendo que as proteínas codificadas por este gene podem estar regulando os níveis 

de HJ neste importante órgão. Os ovários de rainhas devem estar protegidos do processo 

de degradação do HJ por enzimas específicas. O mecanismo de regulação da expressão 

de genes de degradação do HJ pode ser considerado como um mecanismo de proteção 

da estrutura dos ovários em rainhas. 

 

 

 

Figura 20 – Quantificação relativa dos níveis de transcrito dos genes codificadores da 
esterase do hormônio juvenil (Amjhe) e epóxido hidrolase do hormônio juvenil 
(Amjheh) em ovários de operárias e rainhas de A. mellifera. Fases: larva de 4ºestágio 
(L4), larvas de 5º estágio em fase de alimentação (F2), tecelagem do casulo (S1) e pré-
pupa (PP3). As análises foram feitas por RT-PCR quantitativa (qRT-PCR) utilizando os 
níveis de transcritos do gene da actina como controle endógeno; neste caso cada coluna 
representa uma amostra correspondendo a um pool de 20-25 pares de ovários cada. 
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4.5 Identificação de genes da via de síntese do hormônio juvenil 

 

4.5.1 Análises in silico 
 

Os ortólogos putativos para os genes da vida de síntese do hormônio juvenil 

foram identificados utilizando-se as seqüências de A. gambiae e D. melanogaster para 

as buscas no banco de dados das seqüências anotadas pelo projeto genoma de A. 

mellifera (Official Gene Set). As seqüências de A. gambiae e D. melanogaster foram 

obtidas a partir de ESTs (Noriega et al., 2006). Nós selecionamos os genes 

codificadores de enzimas da via de síntese do mevalonato a partir de acetil-CoA: 

Acetoacetil CoA tiolase (ACT), Hidroximetilglutaril-CoA sintase (HMGS), 

Hidroximetilglutaril-CoA redutase (HMGR), Mevalonato kinase (MK), 

Fosfomevalonato kinase (PMK), Isopentenil-difosfato delta-isomerase (IPPI)e Farnesil 

difosfato sintase (FPPS); da via de síntese específica do hormônio juvenil em insetos a 

partir de farnesil difosfato: Desidrogenase de cadeia curta (SCD), Ácido farnesóico O-

metiltransferase homóloga à crustáceos (FAMeT), Metil transferase homóloga à metil 

transferase do hormônio juvenil ácido de Bombyx mori (MT) e Metil farnesoato 

epoxidase - CYP15 (MFE); de enzimas que participam do metabolismo mitocondrial 

Citrato (si)-sintase (CS), Proteína de transporte do citrato na mitocôndria (MCTP) e 

ATP citrato liase (ATPCL); e de enzimas envolvidas na porção de transferência do 

grupo metil: Metionina adenosil transferase (MAT), Adenosilhomocisteinase (AHC) e 

Adenosil kinase (AK). A figura 21 mostra os passos enzimáticos envolvendo a maioria 

destas enzimas na via de síntese de HJ. 
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Figura 21 – Esquema da via de síntese do hormônio juvenil a partir de acetil-CoA 
(acima) e detalhes da via de transferência da porção metil (abaixo). As enzimas estão 
em itálico. Fonte: Noriega et al. (2006). 
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Para todos os genes foi identificada apenas uma seqüência, com exceção dos 

genes codificadores de enzimas de três passos metabólicos: a proteína de transporte do 

citrato da mitocôndria para o citosol (MCTP), a adenosilhomocisteinase (ACH) 

(responsável pela hidrólise de S-adenosil-L-homocisteína) e para a farnesil difosfato 

sintase (FPPS). Para as duas primeiras enzimas, foram identificados dois genes que 

tiveram maior similaridade com A. gambiae ou D. melanogaster. Em geral, o gene 

selecionado tinha alta similaridade com ambos os insetos, mas nesses dois casos, as 

seqüências similares para cada inseto foram diferentes, por esta razão, os dois genes 

foram utilizados para as análises. Em relação à FPPS, foram identificados 7 genes com 

baixa similaridade com genes codificadores de FPPSs de outros insetos (Tabela VII). Os 

sete genes foram analisados neste trabalho. 

As comparações envolvendo as putativas enzimas da síntese de HJ com 

seqüências ortólogas de outros insetos revelaram identidade variando entre 34 e 92% 

(Tabela VII). Em geral a identidade entre os genes foi bastante alta, com exceção das 

seqüências de FPPSs, metil transferase (MT) e metil farnesoato epoxidase (MFE). A 

FPPS 7 não tem similaridade significativa com a FPPS de nenhum inseto (Tabela VII). 
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Tabela VII – Identidade entre os genes codificadores de enzimas envolvidas na síntese 
do HJ em A. mellifera e outros insetos: Drosphila melanogaster (Dm), Anopheles 
gambiae (Ag), Nazonia vitripennis (Nv), Tribolium casteneum (Tc), Aedes aegypti (Aa), 
Culex pipiens quinquefaciatus (Cp), Bomby mori (Bm) e Blatella germanica (Bg). 
 

Enzima Ortólogo em 
A. mellifera  

 

Identidade (%) 

Dm 
 

Ag Nv Tc Aa Cp Bm Bg 

AAT GB12956 61 61 70 65 61    
HMGS GB12497 63 62 72 66 63 65  63 
HMGR GB18242 49  68 61    60 

MK GB14701 34  48 37 34 36   
PMK GB11982  44 58 47 48  56  
IPPI GB18308 65 57 68 59 62 62 67  

FPPS1 GB11866 40 39 49  39  39  
FPPS2 GB12385 45 44 55  43  43  
FPPS3 GB12859 41 37 48 40 39  40  
FPPS4 GB10756 42  48 42 39    
FPPS5 GB15337 41 38 50  39  40  
FPPS6 GB18623 41 43 46 41 43  42  
FPPS7 GB19631         
SCD GB12522  47 63 52 47 50   

FAMET GB20002 50 58 64 55 57    
MT GB10517 36 34 46 31 31  33  

MFE GB15634 36 38 59 45 42    
CS GB12573 68 75  74 74    

MCTP1 GB17499 86 78 92 87 78  85  
MCTP2 GB15259 77  77 75   76  
ATPCL GB10992 73 74 86  74 75   

MAT GB15781 80 81 67 84 61 61 85  
AHC1 GB14324 80 78  83 79 85 80  
AHC2 GB15919 88 84 88  85 58   

AK GB13063 56  74 60 58  54  
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Um dos intermediários da via de síntese do HJ, metil farnesoato (MF), participa 

na regulação de características juvenis em crustáceos de uma maneira similar ao que 

ocorre com o HJ-III em insetos (Spradling e Rubin, 1982; Laufer et al., 1987). A 

farnesóico ácido O-metiltransferase (FAMeT) é a responsável pela catalização de ácido 

farnesóico (FA) para MF usando como co-fator a molécula de S-adenosil-L-metionina 

(SAM).  Em insetos os últimos passos da via de síntese do HJ são uma epoxidação e 

uma metilação. No entanto, estes passos são invertidos quando comparamos os 

lepidóptera e outros insetos. Em lepidópteros o FA é convertido em HJ-ácido por uma 

epoxidação catalizada pela P450 monooxigenase (epoxidase), em seguida ocorre uma 

metilação convertendo esta molécula em HJ pela HJ-ácido metiltransferase (JHA-MT), 

que é uma metiltransferase SAM-dependente (Figura 22). Os diferentes HJs 

encontrados em lepidópteros (HJ-I, HJ-II e HJ-III) são sintetizados pela mesma via, mas 

são obtidos por combinações diferentes de precursores derivados de homomevalonato e 

mevalonato (Schooley et al., 1973). Em outros insetos, a conversão de AF para MF é 

realizada por uma metiltransferase e o passo final, convertendo MF para HJ-III é 

realizado por uma epoxidase (MFE – P450 monooxigenase) (Figura 22). 

Neste trabalho nós identificamos uma metiltransferase (MT), que seria 

responsável pela conversão de AF para MF, a partir da seqüência descrita em B. mori. O 

domínio conservado identificado na seqüência da MT de A. mellifera é correspondente à 

classe de enzimas metiltransferase SAM-dependente. Este domínio encontra-se entre as 

posições 37 e 138 da proteína. Em relação à FAMeT, o gene identificado em A. 

mellifera não possui o domínio conservado para enzimas da classe das metiltransferases. 

Foram encontrados na FAMeT de A. mellifera dois domínios, nas posições 164-231 e 
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236-304, pertencentes à família DM9, repetições descritas originalmente em D. 

melanogaster segundo análises do programa NCBI Conserved Domain Search. 

 

 
 

Figura 22 – Síntese de hormônio juvenil III em insetos. Ilustração esquemática da via de 
síntese de HJ-III em insetos a partir de farnesil difosfato. Após a síntese de ácido 
farnesóico (AF) a síntese pode progredir por duas vias: (1) via epoxidação da molécula 
de C10 para C11 seguida por metilação do HJ-ácido (Lepidoptera) ou, alternativamente, 
via metilação seguida por epoxidação (outras ordens de insetos). Fonte: Bede et al., 
2001. 
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Os genes selecionados para as análises tiveram suas seqüências confirmadas por 

anotação utilizando-se a plataforma Artemis 7.0. A arquitetura dos genes, mostrando o 

tamanho e número de íntros e exons estão na figura 23. O gene codificador da HMGS 

possui um único exon (Figura 23). 

As análises dos genes codificadores de FPPSs foram feitas separadamente 

(Figura 24). Estes genes possuem alta similaridade entre si, maior que 70%. Os genes 

das 7 FPPSs têm alta similaridade no tamanho e número de seus éxons e íntrons. Por 

esta razão, os éxons foram nomeados de acordo com o número de nucleotídeos que os 

mesmos possuem (Figura 24).  Os genes correspondentes às isoformas fpps3, fpps5 e 

fpps7 são os únicos inteiramente seqüenciados pelo projeto genoma de A. mellifera. 

Porém, fpps3 é o único com seis éxons. Os éxons 213 e 210 estão ausentes no fpps5 e 

em seu lugar se encontra um éxon 228, este é proveniente da deleção de parte de ambos 

os éxons e do íntron intercalante. O primeiro éxon do fpps7 (18pb) é menor que o 

primeiro éxon das outras FPPSs (84pb), e provavelmente sofreu uma deleção parcial; 

fpps7 perdeu também o éxon 198, e consequentemente um domínio importante 

denominado FARM (Ashby e Edwards, 1990).  Os únicos genes que foram 

identificados como adjacentes no genoma foram fpps4 e fpps5, que estão no mesmo 

contig (UnOriented Group 720), separados por cerca de 7,5 Kb. Todos os outros genes 

não puderam ser analisados quanto à posição, pois, algumas regiões do genoma não 

foram totalmente seqüenciadas (5’upstream destes genes). Nenhum dos genes 

codificadores de FPPSs tem sua posição cromossômica determinada. A seqüência da 

FPPS3 foi a maior entre as FPPSs de A. mellifera (337 aminoácidos), porém, esta 

seqüência é menor que a seqüência de N. vitripennis (364 aminoácidos), única FPPS 

localizada no genoma desta vespa. Entres os insetos, as FPPSs variam entre 382 e 428. 



Resultados 
___________________________________________________________________ 

 

98

 

 

Figura 23 – Esquema dos genes da via de síntese do HJ. As setas indicam o sentido da 
transcrição. As caixas indicam os éxons, e as linhas os íntrons, o tamanho em pares de 
base de cada éxon e íntron estão indicados abaixo e acima, respectivamente. O Group 
indicado refere-se ao contig onde estão localizadas as seqüências no genoma de A. 
mellifera. 
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Figura 23 – Continuação 
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Figura 24 – Esquema dos genes codificadores da farnesil difosfato sintase (FPPS) de A. 
mellifera. Os genes foram anotados utilizando-se a plataforma Artemis 7.0. A seta acima 
da figura mostra o sentido da transcrição. As caixas representam os éxons, que foram 
nomeados de acordo com o tamanho de sua seqüência em pares de base; as linhas entre 
os éxons representam os íntrons, sendo seu tamanho indicado acima. Os triângulos 
invertidos sobre os éxons mostram a posição dos primers utilizados para quantificação 
gênica. As setas pontilhadas no início das seqüências indicam regiões cujas seqüências 
não foram determinadas pelo projeto de sequenciamento do genoma de A. mellifera. 
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A síntese de hormônio juvenil ocorre na sua maior parte no citosol. No 

entanto, três passos envolvendo a HMGR, FPPS e MFE ocorrem na fração 

microssomal. De acordo com análises realizadas pelo programa TMpred que executa 

predição e orientação de regiões transmembrana, as seqüências correspondentes a estes 

três genes de A. mellifera possuem hélices transmembrana. Todas as sete FPPSs 

mostraram ao menos um motivo transmembrana de acordo com o programa TMpred. Os 

resultados estão de acordo com a localização destas proteínas. 

 

4.5.2 Análises de quantificação gênica 

Primeiramente foram selecionados genes putativos codificadores de enzimas 

da via de síntese do HJ. Primers específicos para cada gene foram desenhados 

utilizando-se o programa Primer3. Estes primers foram testados em amplificações por 

PCR para confirmação do tamanho do fragmento, todos os primers foram capazes de 

amplificar o fragmento desejado, exceto os primers desenhados para a isoforma 7 do 

gene codificador de uma FPPS. Após, este procedimento as 6 isoformas dos genes das 

FPPS (fpps1-6) foram clonados e seqüenciados. Cada clone foi seqüenciado seis vezes, 

as seqüências geradas foram utilizadas para a construção de um contig pelo programa 

SequencerTM version 4.7 for Windows (Gene Codes Corporation). O desenho dos 

primers para amplificação de genes codificadores de FPPSs foi dificultado devido ao 

fato destes genes partilharem mais de 70% de identidade. Por esta razão, foi tomado um 

cuidado especial para garantir que os fragmentos corretos fossem amplificados para 

cada par de primers. Foram utilizadas três análises diferentes para este fim: a 

temperatura de Melting (Tm) dos amplicons, o número de picos nas análises de 

dissociação e sequenciamento. Todas as evidências apontam para uma amplificação 
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específica dos primers, pois, todos os seis fragmentos tiveram Tm diferentes (dados não 

mostrados). Além disto, as curvas de dissociação mostraram apenas um único pico, 

confirmando, então, a amplificação de um único fragmento. Pequenas diferenças no 

número e tipo de nucleotídeos de um fragmento são capazes de produzir diferenças na 

Tm, assim, a amplificação de mais de um fragmento normalmente gera mais de um pico 

nas curvas de dissociação. A confirmação final da especificidade dos primers foi gerada 

pelas análises de sequenciamento, pois, cada fragmento foi confirmado por 100% de 

identidade com o respectivo gene. Todos os demais fragmentos de genes codificadores 

de enzimas da via de síntese do HJ utilizadas neste trabalho foram confirmados por 

sequenciamento. 

Para as análises de quantificação gênica, foi escolhido previamente o gene de 

controle endógeno que melhor se adequava às análises nos CA. Quatro genes foram pré-

selecionados baseados nas análises feitas por Lourenço et al. (2008). Foram coletados 

pools de CA em 10 fases do desenvolvimento larval e pupal e operárias recém-

emergidas. O RNA total foi extraído e utilizado para síntese de cDNA, todo o RNA 

obtido de 8 pares de CA foi utilizado. Os genes de controle endógeno tiveram o número 

de transcritos analisados por RT-PCR em tempo real. O gene codificador da RP49 foi o 

único gene com variação aceitável segundo as análises do programa BestKeeper 

(DP=0,99), e portanto foi selecionado para análises de quantificação nos CA, em 

detrimento aos genes codificadores das proteínas TBP-AF, Actina e EF1-α, que tiveram 

DP igual a 2,02; 2,52 e 2,50; respectivamente. 

As análises de quantificação gênica tiveram o objetivo de selecionar genes que 

tivessem níveis de transcritos mais altos nos CA quando comparados a outros tecidos 

em um momento do ciclo de vida de abelhas cujos títulos de HJ estão altos, operárias 
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forrageiras. Foi extraído RNA total de quatro tecidos: corpo gorduroso, cérebro, ovários 

e complexo corpora allata – corpora cardíaca (CA-CC). Após análises de 

quantificação dos níveis de transcrição por RT-PCR em tempo real foram selecionados 

sete genes cuja expressão foi acentuada nos CA-CC em relação a outros tecidos: ahc1, 

ippi, mt, famet, hmgs, hmgr e mfe (Figura 25). Um oitavo gene foi selecionado a partir 

das 7 isoformas para o gene fpps. Quatro fpps tiveram números de transcritos mais altos 

nos CA-CC em relação aos outros tecidos analisados: fpps2, fpps3, fpps5 e fpps6 

(Figura 25). No entanto, os valores de Ct para o gene fpps3 foram cerca de 10 vezes 

superiores aos valores obtidos para os outros três genes (dados não mostrados). Este 

fato, aliado às características observadas para este gene nas análises in silico mostram 

que este gene é o melhor candidato a ser o gene codificador da FPPS envolvida na 

síntese do HJ. No entanto, a participação dos outros genes, fpps2, fpps5 e fpps6 não 

podem ser descartadas, ainda que seja em menor escala. O gene correspondente à 

isoforma 3 foi utilizado para as análises posteriores. 

Apenas dois genes tiveram transcrição exclusiva nos CA: mfe e mt; estes genes 

são considerados específicos da via de síntese do HJ. Os genes: famet, hmgr, hmgs, ippi, 

ach1 e fpps3, possuem os mais altos níveis de transcrição nos CA, mas também são 

transcritos em outros tecidos. Os únicos genes que aparentemente não são transcritos 

nos CA são: fpps1 e fpps4, genes quase exclusivamente transcritos no CG; e scd, cuja 

transcrição se limita à amostra de cérebro. Os demais genes: cs, mctp1, mctp2, atpcl, 

mat, ahc2, ak, aat, mk e pmk, possuem expressão em aparentemente todos os tecidos 

analisados (Figura 25). 
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Figura 25 – Quantificação relativa dos níveis de genes envolvidos no metabolismo do HJ em diferentes tecidos de operárias forrageiras de A. 
mellifera por RT-PCR em tempo real (qRT-PCR). (CA-CC) corpora allata/corpora cardíaca; (CG) corpo gorduroso; cérebro e ovário. Cada 
barra representa uma amostra formada de pools de 20-25 CA-CC ou pools de CG, Ce ou Ov de 10 abelhas. A expressão do gene da RP49 foi 
utilizada para normalização, e o maior valor de expressão foi corrigido para 1 para cada gene individualmente. Para a sigla dos genes ver tabela 
II. 
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Com o objetivo de confirmar o status dos oito genes selecionados previamente 

sobre a regulação do HJ, cinco deles foram analisados para quantificação dos níveis de 

mRNA nos CA-CC em quatro fases do desenvolvimento de rainhas e operárias: rainhas 

e operárias na fase de pupa de olho branco (Pw), quando os níveis de HJ estão basais na 

hemolinfa e duas fases cujos títulos de HJ estão altos, operárias forrageiras, ou estão 

iniciando esta fase, rainhas recém-emergidas, os altos títulos de HJ na fase adulta de 

operárias e rainhas estão envolvidos com a atividade de vôo (Robinson et al., 1991; 

Giray e Robinson, 1996; Tozetto et al., 1997). Após a quantificação por RT-PCR em 

tempo real, os cinco genes analisados mostraram o mesmo perfil (Figura 26A): altos 

níveis de transcritos estão associados a períodos de altos títulos de HJ, e baixos níveis 

de mRNA às fases cujos títulos de HJ são reconhecidamente baixos (Elekonich et al., 

2003).  

Para relacionar os níveis de transcritos com os níveis de proteína nos CA de um 

dos genes analisados, foram executadas análises por western blot, utilizando-se um 

anticorpo anti-HMGR de B. germanica. Foram utilizados extratos protéicos de CA-CC 

nas mesmas fases utilizadas para as investigações do número de transcritos. Os 

resultados revelaram uma única banca de 68KDa correspondente à HMGR de A. 

mellifera. Os níveis de proteína mostraram exatamente o mesmo perfil observado para a 

expressão do gene hmgr (Figura 26B). Estes resultados levaram a conclusão de que 

existe um controle liga-desliga na produção de enzimas participantes da via de síntese 

do HJ nos CA durante o ciclo de vida das abelhas. 
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Figura 26 – (A) Quantificação relativa dos níveis de genes envolvidos no metabolismo 
do HJ nos corpora allata/corpora cardiaca (CA-CC) de A. mellifera por RT-PCR em 
tempo real (qRT-PCR) em pupas e abelhas adultas. Cada barra é a média de três pools 
de 8 CA-CC. A expressão do gene da RP49 foi utilizada para normalização, e o maior 
valor de expressão foi corrigido para 1 para cada gene individualmente. Para a sigla dos 
genes ver tabela II. (B) Perfis de HMGR nos CA-CC, 3 μg de proteína total foram 
separados por SDS-PAGE e utilizados para experimentos de western blot. Um anticorpo 
anti-HMGR de B. germanica foi utilizado, sendo detectada uma única banda de 68 
KDa. Fases: pupa de olho branco (Pw), operária forrageira (Fo) e rainhas recém-
emergidas (RE). 
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4.5.3 Análises in silico das regiões 5’upstream dos genes 

 Utilizando a metodologia descrita por Cristino et al. (2006) foram realizadas 

análises in silico na região 5’ upstream dos genes (1,5 Kb acima do start códon). As 

análises visavam à busca ,de três elementos de resposta em promotores já descritos em 

insetos com até 70% de similaridade: CF1-USP (Christianson et al., 1992), EcR-USP 

(Perera et al., 2005) e DmJHER1 (Kethidi et al., 2004).  Uma segunda análise visou a 

busca de regiões conservadas na região 5’ upstream dos genes codificadores de enzimas 

da via de síntese do HJ. Foram utilizadas a região 5’ upstream de todos os genes 

codificadores de enzimas da via de síntese do HJ descritos neste trabalho cuja seqüência 

estava disponível. Ao todo foram utilizadas 20 seqüências, a região 5’upstream do gene 

ippi e de algumas isoformas de fpps não estão incluídas nas análises. As análises 

revelaram um elemento conservado na região promotora dos genes analisados, que não 

é encontrado em promotores dos demais genes de A. mellifera. A presença desta região 

conservada pode indicar a existência de um elemento de resposta específico nas regiões 

promotoras de genes da via de síntese do HJ, a seqüência consenso foi chamada de CA-

JH (TraATCGAA). Este elemento foi encontrado em 7 das 20 regiões analisadas, 

correspondendo aos genes: mfe, mt, fpps3, fpps7, hmgs, cs e ahc2. 

O promotor do gene mfe foi o único a apresentar o motivo de DNA similar ao 

elemento de resposta para o fator de transcrição chorion factor 1/ultraspiracle (CF1-

USP). Este fator de transcrição faz parte da família de receptores de esteróides e outros 

receptores hormonais nucleares que agem regulando os processos de diferenciação 

celular, desenvolvimento, homeostase e reprodução (Christianson et al., 1992). O 

elemento de resposta EcR-USP foi localizado em duas seqüências: genes famet e mctp1. 

Já o elemento DmJHER1 ocorreu na região 5’upstream dos genes: mt, aat e ahc2. 
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Os resultados apontam para a descoberta de um motivo (nomeado CA-JH) que 

se mantém em alta colinearidade. A tabela VIII mostra os diagramas de ocorrência dos 

motivos em até 1500 nt upstream ao gene.  As análises in silico devem ser analisadas 

com cuidado, pois, apesar da existência destas regiões conservadas nenhuma delas foi 

testada experimentalmente. 
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Tabela VIII – Análise da região promotora dos genes da via de síntese do hormônio juvenil. DmJHRE1 = 0 
(CyckCkCwctyysyc.ctsy.ycgCt.ky); CF1-USP = 1 (GGGGTCAcs); EcR-USP = 2 (rGkTCAaTGamcy) e CA-JH = 3 (TraATCGAA). As 
setas indicam a direção de transcrição do gene. 

GENE Diagrama da região 5’upstream Seqüência encontrada Posição 
mfe ----------------------------------------3----------------------------1----- 

 
1 GGTGTCACG  
3 TGAATCGAA  

1380-1388 
812-820 

mt  
--------------3-----3-----------------------------0000---------------------  

 

0 ACGGATGAAGGAGGGAGGGGGGGAAAGAG  
0 ATGAAGGAGGGAGGGGGGGAAAGAGAGAG  
0 GAAGGAGGGAGGGGGGGAAAGAGAGAGAG 
0 AGGAGGGAGGGGGGGAAAGAGAGAGAGTC 
3 TATATCGAA  
3 TTCGATTCA  

1018-1046 
1022-1050 
1024-1052 
1026-1054 
288-296 
408-416 

famet -------------------------------------2------------------------------------- 
 

2 TGGTCATTGAACG  754-766 

fpps3 ----------3---------------------------------------------------------------- 
 

3 TTCGATATA  205-213 

fpps7 ---------------------------------------------------------------3----------- 
 

3 TTCGATTCA  1270-1278 

hmgs ---------3---------3------------------------------------------------ 3 TTCGATGCA  
3 TTCGATTTA  

191-199 
389-397 

cs ---------------------------3----------------------------------------------- 
 

3 TGTATCGAA  544-552 

aat -------------------00------------------------------------------------------ 0 TTCTTTCACTTCTTCTCTTTCACTCTTTC  
0 CTTTCACTTCTTCTCTTTCACTCTTTCTG  

391-419 
393-421 

ahc2 ---------------------------3--------------0-------------------------------- 0 CACGCACTCTTTCTTGATCTGTTTCACGC  
3 TTCGATATA  

848-876 
548-556 

mctp1 2------------------------------------------------------------------------ 
 

2 ACTTCATTGAACT  0-12 

 



Resultados 
___________________________________________________________________ 

 

110

 

4.6 Manipulação do alimento em abelhas adultas 

Nossos resultados mostraram que os níveis de expressão de genes envolvidos 

na síntese do HJ nos CA podem ter um controle liga-desliga durante o ciclo de vida das 

abelhas melíferas. Estudos envolvendo a regulação dos níveis de HJ durante o processo 

de diferenciação de castas, no estágio larval de A. mellifera, mostraram que a nutrição 

tem um papel essencial na regulação deste processo (Michener, 1969; Wheeler, 1986; 

Winston, 1987; Rachinsky e Hartfelder, 1990; Hartfelder e Engels, 1998). O aumento na 

quantidade e qualidade de comida ingerida pelas larvas leva a um aumento nos títulos 

de HJ na hemolinfa, como é o caso de larvas que originarão rainhas (Rachinsky e 

Hartfelder, 1990). Baseada nesta informação, nosso objetivo foi testar se o status 

nutricional é capaz de alterar a regulação dos níveis de síntese de HJ (utilizando como 

indicativo a expressão de genes envolvidos neste processo) e a degradação do HJ em 

abelhas adultas. 

Operárias recém-emergidas foram mantidas durante 7 dias em caixas e 

alimentadas com dois tipos diferentes de dietas: uma dieta rica em açúcar (xarope 50%) 

e uma dieta rica em proteínas (30% beebread em xarope 50%). A quantificação dos 

níveis de transcrito de genes envolvidos na síntese de HJ foi feita utilizando amostras de 

CA-CC. As análises revelaram que os genes codificadores das enzimas MFE e IPPI são 

regulados pelo status nutricional (Figura 27A). A primeira delas, metil farnesoato 

epoxidase, é o passo final na síntese de HJ-III em A. mellifera, portanto, um passo 

específico desta via. A outra enzima, Isopentenil-difosfato delta-isomerase, é um passo 

intermediário na síntese de isoprenóides (Bellés et al., 2005). 

As alterações observadas na expressão dos genes da via de síntese do HJ foram 

opostas às alterações observadas para o processo de degradação do HJ, ou seja, quando 
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as abelhas foram alimentadas com uma dieta baseada em açúcar os níveis de transcritos 

de mfe e ippi aumentaram significativamente nos CA (t-test; P=0,010 e P=0,043, 

respectivamente – Figura 27A), enquanto os níveis de transcritos de Amjhe no corpo 

gorduroso (P=0,005; t-test; Figura 27B), e também os níveis de AmJHE e AmJHEH na 

hemolinfa e no corpo gorduroso, respectivamente, diminuíram (resultados por western 

blot; Figura 27C). Estes resultados sugerem que uma dieta pobre em proteínas possa ser 

um mecanismo regulador que cause um aumento nas taxas de síntese de HJ nos CA na 

vida adulta (através do aumento de cópias de enzimas da via de síntese), havendo 

também a diminuição da degradação deste hormônio na hemolinfa e tecidos. Este 

resultado é uma forte evidência que não apenas a síntese de HJ, mas também o controle 

de sua degradação sejam mecanismos essenciais para a manutenção dos títulos de HJ. 
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Figura 27 – (A) Quantificação relativa dos níveis de expressão dos genes envolvidos no 
metabolismo do HJ nos corpora allata/corpora cardiaca (CA-CC) de A. mellifera por 
RT-PCR em tempo real (qRT-PCR) após a manipulação da dieta em abelhas operárias 
adultas. Operárias recém-emergidas foram mantidas por 7 dias em caixas de 
confinamento e alimentadas com duas diferentes dietas consistindo em xarope 50% ou 
30% de beebread em xarope 50%. Cada barra é a média de três pools de 8 CA-CC. A 
expressão do gene da RP49 foi utilizada para normalização, e o maior valor de 
expressão foi corrigido para 1 para cada gene individualmente. Para a sigla dos genes 
ver tabela II. (B) Expressão normalizada dos genes jhe e jheh de A. mellifera no corpo 
gorduroso por RT-PCR semiquantitativa (SqRT-PCR). As barras representam a média 
de três amostras constituídas de pools de cinco indivíduos. A expressão do gene da 
RP49 foi utilizada para normalização, e o maior valor de expressão foi corrigido para 1 
para cada gene individualmente. (C) Perfis de JHE e JHEH na hemolinfa e corpo 
gorduroso, respectivamente. As análises foram feitas por western blot, 50 μg de proteína 
total foram separados por SDS-PAGE e utilizados para os experimentos. Os asteriscos 
representam diferenças estatisticamente significativas nos tratamentos (t-test).



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração: A. Fagundes; In: Freire, 2006. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Esterase do hormônio juvenil 

Uma lista de JHE potenciais foi obtida através de análises de similaridade 

utilizando as seqüências de D. melanogaster e T. molitor como “queries” e o banco de 

dados de seqüências preditas de A. mellifera. As seqüências obtidas, 21 esterases, foram 

analisadas para busca de características típicas de JHEs. Devido ao fato de nenhuma 

delas ter apresentado o motivo canônico GQSAG, presente em todas as JHEs descritas 

até o momento, apresentando ao invés os aminoácidos: leucina, metionina, glutamato ou 

valina na posição 2 do motivo G-X-S-X-G, dois critérios foram aplicados para 

selecionar a melhor candidata para ser a JHE de A. mellifera: (a) presença de todos os 

motivos característicos de esterase-lipases e a presença de um peptídeo sinal, e (b) alta 

similaridade com a JHE de D. melanogaster devido ao fato desta JHE formar um 

“cluster” separado das JHEs de Lepidoptera (Kamita et al., 2003).  Este conjunto de 

critérios identificou a seqüência correspondente ao GB15327 como a melhor candidata 

para análises de expressão e estudos funcionais. O segundo melhor “match” resultante 

das análises feitas utilizando BLASTP foi o GB10820, mas esta seqüência não tem 

aparentemente um peptídeo sinal e tudo indica que seja uma duplicação do GB15327. É 

interessante notar que uma duplicação semelhante, do gene da JHE, ocorre também no 

genoma de D. melanogaster, mas apenas um dos genes correspondentes mostrou 

atividade relevante de hidrolase de um éster, convertendo HJ à HJ-ácido (Crone et al., 

2007).  

Durante o ciclo de vida de operárias de A. mellifera, os transcritos de Amjhe 

alcançam níveis máximos justamente quando níveis mínimos de HJ na hemolinfa são 
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detectados, na transição da fase de alimentação para a fase de tecelagem do casulo no 

último estágio larval. Este fato sugere que a função da enzima correspondente é de 

retirar o HJ da hemolinfa neste momento específico, e ainda, produzir o HJ-ácido, que 

foi indicado como possível agente iniciador da competência larval para muda (Ismail et 

al., 1998; 2000). O declínio subseqüente dos níveis de transcritos de Amjhe no fim do 

quinto estágio larval pode ser interpretado como promotor da ocorrência do pico de HJ 

pré-pupal, em preparação para a muda larva-pupa. Após este evento, a relação inversa 

entre expressão da Amjhe e títulos de HJ na hemolinfa termina. Os títulos basais de HJ 

encontrados durante o estágio pupal (Elekonich et al., 2003) podem ser mais bem 

explicados em termos de uma parada na produção de HJ pelos CA que ocorre no final 

do estágio pré-pupal (Rachinsky et al., 1990). Padrões similares foram observados para 

outros insetos, incluindo B. mori (Kinjoh et al., 2007), quando os níveis de HJ na 

hemolinfa são controlados pelo balanço entre síntese nos CA e degradação pela JHE, 

seqüestro por proteínas de ligação e excreção. Uma ação coordenada entre esses 

processos é de extrema importância para o processo de metamorfose em insetos, em A. 

mellifera é adicionalmente essencial para a regulação das vias do desenvolvimento que 

levam aos fenótipos divergentes de rainhas e operárias. 

As comparações entre as flutuações hormonais e os níveis de transcritos de 

Amjhe durante o desenvolvimento apontam para a hipótese de uma regulação positiva 

da expressão de Amjhe pelo HJ, e uma repressão feita pelos ecdisteróides sobre a 

transcrição deste gene. Ambos os efeitos foram confirmados experimentalmente “in 

vivo” pela aplicação tópica de HJ na fase de tecelagem do casulo, e por experimentos 

“in vitro” utilizando larvas em fase de alimentação e pela injeção de 20E no estágio 

pupal. As respostas do Amjhe ao tratamento com HJ e ecdisteróides foram similares às 



Discussão 
___________________________________________________________________ 

 

116

 

encontradas entradas para o gene da JHE dos Lepidoptera, como: Heliothis virescens 

(Wroblewski et al., 1990), Choristoneura fumiferana (Feng et al., 1999) e Trichoplusia 

ni (Jones et al., 1994). Uma observação importante é que durante o estágio pré-pupal a 

presença de altos níveis de ecdisteróides parece sobrepor o efeito positivo do HJ sobre a 

expressão do gene Amjhe mantendo baixos níveis de transcrito neste período. Este 

resultado está de acordo com o reportado para C. fumiferana, nesta espécie 20E suprime 

a indução de jhe pelo HJ, indicando uma interação hormonal importante na regulação 

dos níveis de transcrição dos genes codificadores de JHE (Kethidi et al., 2005). Todos 

estes resultados suportam a hipótese de que o produto do gene Amjhe tem um papel na 

degradação do HJ durante o desenvolvimento larval-pupal. 

A expressão temporal de Amjhe em operárias adultas confirma o status de 

candidata à JHE. O aumento relativo na expressão de Amjhe durante os primeiros dias 

da vida adulta pode ser explicado como uma resposta fisiológica que pode contribuir 

para a manutenção de baixos títulos de HJ na fase em que as operárias precisam 

executar tarefas intranidais, especialmente enquanto as larvas precisam de alimento 

glandular apropriado. A elevação dos níveis de Amjhe durante esta fase pode representar 

um componente adicional no circuito regulatório que mantêm baixos níveis de HJ em 

operárias jovens. Os outros dois fatores contribuindo são a baixa taxa de produção de 

HJ pelos CA destas operárias nutrizes (Huang et al., 1991; Robinson et al., 1992) e os 

elevados títulos de vitelogenina que podem agir como repressores dos títulos de HJ 

(Guidugli et al., 2006). É interessante notar que os níveis de transcritos de Amjhe 

possuem mudanças paralelas às mudanças observadas nos níveis de vitelogenina na 

hemolinfa (Hartfelder e Engels, 1998) e da expressão do gene de vitelogenina na vida 

adulta das operárias (Piulachs et al., 2003). 
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No momento o conhecimento de como a vitelogenina age regulando 

negativamente os títulos de HJ é ainda desconhecido, mas a regulação positiva do gene 

da JHE, pela vitelogenina, pode ser parte deste processo. A diminuição dos níveis de 

vitelogenina na hemolinfa tem uma ação repressora sobre os títulos de HJ, evidenciado 

pela diminuição na atividade dos CA (Huang et al., 1991) e possivelmente também 

diminuindo a expressão de Amjhe. Estas mudanças estão associadas com uma troca de 

tarefas comportamentais, marcadas pela transição de abelhas nutrizes para abelhas 

forrageiras. As respostas fisiológicas e os comportamentos associados não são nem 

estritamente dependentes da idade nem irreversíveis. Eles podem ser acelerados ou 

revertidos, permitindo ajustamentos finos de comportamento de acordo com a 

distribuição etária ou necessidades da colônia (Huang e Robinson, 1992; 1996; Jassim 

et al., 2000). Além do mais, estas mudanças mostraram também uma dinâmica 

diferencial de acordo com o genótipo, como mostrado pelas abelhas de linhagens 

selecionadas para comportamento de alta e baixa estocagem de pólen (Amdam et al., 

2007). A reversão de tarefas de forrageiras para nutrizes, contudo, não é ilimitada. 

Forrageiras jovens podem facilmente reverter sua condição para o comportamento de 

nutrizes se isto for uma necessidade da colônia, porém quanto mais velha fica a operária 

menos provável é a ocorrência desta reversão. Isto pode ser explicado pela degeneração 

gradual que ocorre nas glândulas hipofaringianas e pela imunosenescência progressiva 

verificadas no final da vida adulta (Amdam et al., 2005). Estes eventos estão 

relacionados com títulos diminuídos de vitelogenina na hemolinfa, e como mostrado 

aqui, com a diminuição dos níveis de expressão de Amjhe, ambos contribuindo com o 

aumento e manutenção dos altos títulos de HJ observados nas operárias forrageiras. 
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Apesar dos níveis de expressão de Amjhe e de sua resposta a tratamentos 

hormonais serem compatíveis com a função de uma JHE de insetos, foi o silenciamento 

por interferência do RNA que permitiu adicionar uma função ao gene estudado. A 

injeção de dsRNA causou uma redução de 90% dos níveis de mRNA de Amjhe quando 

comparados com os controles e, como efeito levou a um aumento de 6 vezes nos títulos 

de HJ quando comparado a abelhas não tratadas. O fato de que uma redução de 80% dos 

níveis de Amjhe observado nas amostras injetadas com GFP dsRNA não alterou 

significativamente os títulos de HJ na hemolinfa, é a prova de que a resposta obtida para 

este tratamento foi um silenciamento gênico específico. A redução significativa na 

abundância de transcritos de Amjhe e a conseqüente alteração dos títulos de HJ em 

circulação na hemolinfa são dados que permitem afirmar que a mudança observadas no 

motivo G-X-S-X-G não aboliu a função de degradação do HJ por esta JHE putativa de 

A. mellifera. 

O fato de não haver nenhuma carboxiesterase no genoma de A. mellifera contendo 

o motivo na conformação GQSAG, a modificação para GLSAG no gene candidato 

Amjhe pode estar na realidade relacionada ao desenvolvimento e comportamentos 

flexíveis relativos à organização social dos insetos. É exatamente neste aspecto que os 

Himenoptera sociais devem ser diferentes dos insetos modelo para a regulação da 

metamorfose e fisiologia reprodutiva. Os hormônios morfogenéticos, especialmente HJ 

e também a via de sinalização insulina/TOR são reguladores chave na divergência das 

vias de desenvolvimento que levam aos fenótipos de rainhas e operárias (Hartfelder e 

Engels, 1998; Hartfelder e Emlen, 2005; Patel et al., 2007) enquanto no estagio adulto, 

o HJ foi adaptado a uma nova função como regulador da divisão do trabalho na casta de 

operárias (Robinson e Vargo, 1997). Aparentemente, isto foi possível após sua função 
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no processo reprodutivo ter mudado durante o fim do estágio pupal (Barchuk et al., 

2002), abrindo a possibilidade de novas funções no estagio adulto. Assim, é possível, 

que a grande flexibilidade associada com os processos de desenvolvimento e 

comportamento na evolução social também envolva mudanças em motivos funcionais 

da JHE, representando um refinamento nas vias de sinalização hormonal. 

Todas as evidências experimentais obtidas neste trabalho apontam para o gene 

correspondente ao GB15327 como o gene codificador da JHE de A. mellifera. No 

entanto, devido às diferenças encontradas em relação ao motivo GxSxG, o mecanismo 

de ação deste gene pode ser diferente das JHEs de outros insetos, especialmente devido 

aos processos de diferenciação de castas e polietismo etário, que consistem em novas 

funções atribuídas ao HJ. Por estas razões, a proteína codificada pelo gene em questão 

foi denominada como AmJHE-like (Mackert et al., 2008). 
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5.2 Epóxido hidrolase do hormônio juvenil 

O mecanismo pelo qual a JHE age tem recebido considerável atenção devido a 

importante função biológica desta enzima sobre a regulação do HJ em insetos (Kamita 

et al., 2003). No entanto, estudos recentes sugerem que a JHEH pode ter uma função tão 

crítica sobre o controle dos níveis de HJ quanto a JHE (Debernard et al., 1998; Harris et 

al., 1999; Keiser et al., 2002). 

O primeiro fragmento correspondente ao gene da JHEH de A. mellifera foi 

isolado utilizando-se primers degenerados desenhados com base nas seqüências de 

outros insetos. Este fragmento inicial de 260 pb possibilitou a identificação da 

seqüência completa deste gene em banco de dados contendo seqüências preditas a partir 

do genoma de A. mellifera. A AmJHEH mostrou ser homóloga à JHEHs de outros 

insetos, análises das seqüências de aminoácidos revelaram que elas compartilham 

regiões conservadas, especialmente os resíduos da tríade catalítica e aqueles 

compreendendo a região do oxyanion hole (Morisseau e Hammock, 2005). A presença e 

conservação dos resíduos da tríade catalítica e aqueles correspondendo ao oxyanion hole 

sugerem que a AmJHEH é uma enzima funcional e que esta deve utilizar o mesmo 

mecanismo de ação das mEH de mamíferos que contém um domínio α/β hidrolase em 

sua porção C-terminal (Lacourciere et al., 1993; Hammock et al., 1994). 

O anticorpo produzido para a AmJHEH revelou uma proteína com 50 KDa que 

está de acordo com o tamanho esperado para uma JHEH (Keiser et al., 2002). A massa 

molecular calculada para a proteína foi 52 KDa (ProtCal – JustBio Home Page). As 

análises in silico identificaram dois motivos transmembrana para AmJHEH. As análises 

por Western blot identificaram a AmJHEH no corpo gorduroso, mas nenhuma marcação 

foi observada utilizando esta técnica quando foram analisadas amostras de hemolinfa.  
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As análises apontam para a AmJHEH como uma proteína ligada à membrana e portanto 

não secretada na hemolinfa, assim como as JHEHs de M. sexta e B. mori (Debernard et 

al., 1998; Zhang et al., 2005). 

Em mamíferos, estão descritas as epóxido hidrolases citosólicas e microssomais, 

acredita-se que a homologia entre diferentes formas seja resultado de duplicação gênica 

(Beetham et al., 1995). Em insetos a presença de EH citosólicas não esta bem definida. 

Alguns estudos apontam para a presença de ambas as formas, devido à atividade de EH 

encontrada no citosol e fração microssomal (Roe et al., 1996). A primeira EH 

encontrada em insetos foi identificada no intestino médio de larvas de Spodoptera 

eridania (Mullin e Wilkinson, 1980a). Esta enzima, no entanto, não apresentou 

atividade sobre o HJ (Mullin e Wilkinson, 1980b). Um dos autores sugeriu a presença 

de diferentes grupos de EHs em insetos, baseado em estudos de seletividade de 

substratos (Mullin, 1988). Em A. mellifera apenas um único gene codificador de EH foi 

encontrado no genoma, o gene denominado como JHEH neste trabalho. Assim como em 

A. mellifera o genoma de N. vitripennis apresentou apenas um único gene codificador 

de uma EH.  

No processo de degradação do HJ a JHE tem revelado um papel essencial em 

insetos (Jesudason et al., 1992; Kamita et al., 2003). Contudo, a JHEH pode ser mais 

importante do que a JHE para o controle de degradação em alguns estágios do 

desenvolvimento de algumas espécies de insetos. Por exemplo, em ovos de M. sexta, a 

JHEH é mais ativa do que a JHE (Touhara e Prestwich, 1993). Em vários estágios do 

desenvolvimento larval de M. sexta, a formação de diol pela JHEH é a maior rota in 

vivo de degradação do HJ (Halarnkar et al., 1993). Em Culex quinquefasciatus, a 

atividade da JHEH excede a de JHE durante a maior parte do quarto estágio larval, 
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sugerindo que a JHEH tem um papel sobre a dinâmica da metamorfose (Lassiter et al., 

1995). Durante o desenvolvimento pupal-adulto de D. melanogaster, JHE e JHEH 

participam igualmente da degradação do HJ, no entanto, em D. virilis, a JHEH tem 

atividade maior do que a JHE (Khlebodarova et al., 1996). 

Os nossos dados sugerem que em A. mellifera a JHE e a JHEH êm ação 

conjunta, ainda que ensaios bioquímicos não tenham sido realizados para estas enzimas, 

as análises de quantificação gênica e níveis de proteínas foram bastante informativas. 

Durante o quinto estágio larval de rainhas e operárias ambos os genes estão mais ativos 

em rainhas do que em operárias. Do mesmo modo, os níveis de transcritos de Amjhe e 

Amjheh, apresentam o mesmo perfil durante o estágio larval, e praticamente 

desaparecem durante o estágio pupal. A única diferença observada para a AmJHE e 

AmJHEH diz respeito aos níveis de proteínas durante o estagio pré-pupal, quando a 

AmJHE desaparece na hemolinfa, porém altos níveis de AmJHEH permanecem no 

corpo gorduroso. A presença de altos níveis de AmJHEH no corpo gorduroso nesta fase 

pode garantir a retirada do HJ neste órgão mesmo quando os níveis de HJ na hemolinfa 

estão altos, como é o caso da fase pré-pupal. 

Enquanto a conseqüência biológica da hidrólise do grupo éster do HJ pela JHE 

pode ser reversível pela ação de metiltransferases (Khlebodarova et al., 1996), a 

hidrólise do grupo epóxido pela JHEH e a conjugação com fosfatos pela JHDK 

representam uma degradação irreversível (Halarnkar e Schooley, 1990; Maxwell et al., 

2002a). A significância da função da JHEH sobre o controle dos níveis de HJ é 

suportada pela função hormonal atribuída ao HJ-ácido durante certos estágios do 

desenvolvimento de lepidópteras. Manter ou retirar o HJ-ácido pode ser extremamente 

importante para o controle da metamorfose (Ismail et al., 1998; 2000). 
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Os dados de outros trabalhos e as análises obtidas neste trabalho permitem traçar 

a ação das enzimas de degradação do HJ durante o ciclo de vida das abelhas melíferas. 

O grande aumento dos níveis de transcrição da JHE e da JHEH ocorre na transição do 

período de alimentação (F) para o período de tecelagem de casulo (S). O aumento de 

expressão do gene da JHE está relacionado aos altos níveis de HJ nesta fase. Ao fim do 

estágio de alimentação, inicia-se uma alta atividade de degradação do HJ causando o 

declínio observado no estágio de tecelagem do casulo (S). A alta atividade da JHE na 

hemolinfa deve causar um grande aumento nos níveis de HJ-ácido, que provavelmente 

leva à competência larval para a muda que vem a seguir (larva-pupa). Ao mesmo tempo, 

nos tecidos o HJ é neutralizado pela ação da JHEH. Após este período a JHE para de ser 

liberada na hemolinfa e a sua produção no CG cessa totalmente, este fato aliado 

provavelmente à continuidade da síntese de HJ pelos CA permitem que o pico de HJ na 

hemolinfa durante o estágio pré-pupal ocorra. No entanto, a JHEH continua ativa no 

CG, e provavelmente outros tecidos, eliminando todo o HJ remanescente e 

provavelmente inativando qualquer molécula de HJ que seja transportado para o interior 

celular. A função da JHE deve estar ativamente voltada à produção de HJ-ácido e a 

JHEH ocuparia a função de degradar o HJ, resultado que confirma a ação em conjunto 

destas duas enzimas para o controle da metamorfose. 
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5.3 Diferenciação de castas e degradação do hormônio juvenil 

Rachinsky et al. (1990) mostrou que a taxa de síntese de HJ nos CA são muito 

superiores em rainhas em relação às taxas de sínteses observadas em zangões e 

operárias durante o quinto estágio, fato que leva aos altos títulos de HJ observados na 

hemolinfa de rainhas (Figura 28). As análises de quantificação dos genes de degradação 

do HJ durante o quinto estágio larval mostraram que de forma geral a transcrição dos 

genes é maior em larvas de rainhas. Portanto, os altos níveis de HJ na hemolinfa de 

rainhas devem estar relacionados à alta taxa de síntese e não ao mecanismo de 

degradação em rainhas, já que a expressão dos genes codificadores das enzimas de 

degradação do HJ aparentemente é superior em rainhas, quando comparadas com as 

operárias. Os altos títulos de HJ na hemolinfa de rainhas devem atuar com regulador 

positivo da transcrição de Amjhe. Um fato interessante é a diferença nos títulos de HJ 

em larvas de operárias e zangões durante o quinto estágio larval (Figura 28B) quando as 

taxas de síntese nos CA são similares entre esses indivíduos (Figura 28A), porém os 

títulos na hemolinfa são superiores em zangões. Provavelmente, os níveis de degradação 

do HJ sejam responsáveis pela manutenção dos títulos de HJ em machos. Resultados 

preliminares mostram que os níveis de transcritos de Amjhe são superiores em zangões 

em relação aos níveis em operárias (dados não mostrados), corroborando com esta 

hipótese. 
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Figura 28 – Taxa de síntese do hormônio juvenil nos corpora allata (A) e títulos de 
hormônio juvenil na hemolinfa (B) durante o quinto estágio larval de operárias e 
rainhas.  Os gráficos foram desenhados a partir de dados de Rachinsky et al. (2000). 
 

 

O gene Amjheh parece não estar regulado pela ação dos hormônios 

morfogenéticos: HJ e ecdisteróides. No entanto, os níveis de AmJHEH foram alterados 

pelo tipo de alimento ingerido. Em abelhas adultas que receberam uma dieta rica em 

proteínas e lipídeos (beebread) os níveis de AmJHEH aumentam consideravelmente. 

Outro fato interessante observado em nossas análises foi a capacidade de regulação 

exercida pelo tipo de alimento no estágio larval sobre os níveis de AmJHEH no CG. 

Quando a larva consome geléia real, os níveis de AmJHEH aumentam rapidamente, 

mesmo que elas tenham se alimentado por um período prévio com “geléia de operárias”. 

A via de sinalização por insulina é um agente central que leva informação 

nutricional em uma série de organismos (Ikeya et al., 2002; Nijhout, 2003). Esta via é 

um módulo evolutivo conservado, que modula o crescimento e tamanho dos organismos 
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(Oldham et al., 2002). Wheeler et al. (2006) mostraram que a expressão de um gene 

insulin-like (AmILP-1) é maior em larvas de rainhas, também foi observado que a 

expressão de genes de proteínas membros da via de insulina é dependente da qualidade 

da dieta ingerida, sugerindo um link entre o sistema de sinalização de insulina e a 

síntese e secreção de HJ. Patel et al. (2007) mostraram que o gene alvo da Rapamicina 

(tor) está envolvido no desenvolvimento dos fenótipos de rainhas e operárias. O 

tratamento com rapamicina (o inibidor de TOR) em A. mellifera induziu características 

de operárias em larvas destinadas a serem rainhas. O silenciamento de Amtor inibe o 

aumento de gorduras reduzindo o peso das larvas e resultando em um fenótipo de 

operárias, mesmo quando as larvas recebiam uma dieta promotora de fenótipo de 

rainhas. Os autores concluíram que o desenvolvimento das castas envolve a interação 

entre AmTOR, a via de sinalização de insulina e o hormônio juvenil. Estes dois estudos, 

então, apontam para o sistema de sinalização insulina/TOR como constituinte central do 

controle do desenvolvimento de castas, em adição ao HJ e ecdisteróides. 

As EHs são enzimas presentes em todos os tipos de organismos viventes, e 

transformam lipídeos contendo grupos epóxido pela adição de água (Newman et al., 

2005). Em A. mellifera um único gene codificando uma EH está presente no genoma. 

As análises descritas aqui apontam para este gene como codificador de uma genuína 

JHEH. A regulação dos níveis de JHEH não está relacionada aos níveis de hormônios 

morfogenéticos, no entanto, os níveis da AmJHEH respondem à mudanças nutricionais. 

O gene da AmJHEH pode ser alvo de regulação pela via de sinalização insulina/TOR, 

que responde ao status nutricional, isto explicaria a resposta deste gene frente a 

alterações nutricionais. 



Discussão 
___________________________________________________________________ 

 

127

 

 O HJ está envolvido na regulação do desenvolvimento dos ovários em 

Himenópteros primitivamente sociais como vespas Polistes annularis (Barth et al., 

1975) e abelhas Lasioglossum zephyrum (Bell, 1973). Em A. mellifera o HJ tem papel 

essencial no desenvolvimento diferencial dos ovários (Schmidt-Capella e Hartfelder, 

1998, 2002) e também da espermateca (Silva, 2005) de rainhas e operárias. O HJ 

influencia diretamente os processos de proliferação celular (Schmidt-Capella e 

Hartfelder, 1998; 2002) e de morte celular programada nos ovários (Hartfelder e 

Steinbrück, 1997). 

Fêmeas de A. mellifera apresentam ovários do tipo meroístico-politrófico, nos 

quais cada oócito está interconectado a um grupo de células nutridoras ou trofócitos, 

formando um cisto envolto por células pré-foliculares (King, 1970). Nos primeiros 

estágios larvais, os ovários das futuras operárias e rainhas não diferem no tamanho e no 

número de ovaríolos, apresentando entre 150 e 180 ovaríolos cada um (Snodgrass, 

1974). Durante o período larval, a partir do final do segundo estágio e continuando até o 

início do último (quinto), ocorre gradualmente um processo de diferenciação dos 

ovários de rainhas e operárias (Dedej et al., 1998). No final do quinto estágio larval o 

número de ovaríolos nos ovários de rainhas é mantido. Os ovários de operárias, ao 

contrário, sofrem um processo de degeneração, permanecendo apenas poucos ovaríolos 

funcionais (2-8 em cada ovário) (Snodgrass, 1974). 

A JHE é sintetizada pelo corpo gorduroso e liberada para a hemolinfa, onde 

hidrolisa o HJ (Weirich et al., 1973). No entanto, o RNA mensageiro da JHE está 

presente também em outros tecidos (Feng et al., 1999; Vermunt et al., 1999). A 

atividade da JHE foi detectada em outros tecidos além do corpo gorduroso, incluindo os 

ovários (Lassiter et al., 1996). 
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A análise da expressão de Amjhe e Amjheh nos ovários mostrou diferenças 

entre ambas as castas e está coerente com o papel atribuído às enzimas codificadas por 

esses genes. O número de transcritos de ambos os genes é acentuadamente maior em 

ovários de operárias. Maiores quantidades destas enzimas nos ovários de operárias 

podem agir reduzindo os níveis de HJ, e conseqüentemente, o processo de morte celular 

seria maior nos ovários destas fêmeas, tendo como conseqüência a redução do número 

de ovaríolos. Ao contrário, o baixo número de transcritos destes genes em ovários de 

larvas de rainhas sugere que ocorra uma prevenção do processo de degradação do HJ 

específica neste órgão, e consequentemente de degeneração dos ovários desta casta. 

O perfil de expressão dos genes das enzimas de degradação do HJ nos ovários 

não é compatível com o perfil de expressão no quinto estágio larval de operárias e 

rainhas, quando as amostras consistiam de larvas inteiras sem o intestino. O maior sítio 

de produção destas enzimas é o corpo gorduroso, assim, podemos concluir que os 

resultados para as análises durante o quinto estágio sobrepuseram os efeitos observados 

para os transcritos em ovários. O mecanismo de regulação da transcrição dos genes de 

degradação do HJ deve ser específico nos ovários, sendo que sua regulação deve estar 

relacionada a outros fatores além da ação de hormônios morfogenéticos. 
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5.4 A via de síntese do hormônio juvenil 

Na tentativa de identificar o complexo transcriptoma dos CA de insetos, vários 

trabalhos foram realizados utilizando differential display e análises de ESTs nesta 

glândula (Shinoda e Itoyama, 2003; Noriega et al., 2006; Helvig et al., 2004), como 

resultado uma lista de genes envolvidos na via de síntese do HJ está disponível. A 

disponibilidade do genoma de A. mellifera e as seqüências de genes da via de síntese do 

HJ geradas abriram a possibilidade de identificar ortólogos putativos para os genes 

envolvidos na produção de HJ pelos CA. 

Os genes foram anotados e a arquitetura de cada um determinada. 

Interessantemente, o gene codificador da HMGS não apresentou nenhum íntron. O gene 

correspondente em Dendroctonus. jeffreyi e Ips pini também são genes sem íntrons. B. 

germanica é um inseto apresenta dois genes codificando para HMGS, um deles não 

apresenta íntrons, então, os autores sugeriram que a cópia sem íntrons surgiu a partir de 

um evento de retrotransposição recente originado a partir da cópia contendo íntrons 

(Casal et al., 2001). 

O genoma de A. mellifera foi o primeiro do grupo dos Himenópteros a ser 

seqüenciado (Honey Bee Genome Sequencing Consortium, 2006). Uma dentre as 

muitas características deste genoma que merecem atenção especial é o incrível número 

de genes duplicados (cerca de 60 genes) quando ortólogos de cópia única foram 

identificados em genomas de outros Metazoários. A fixação destas duplicações de genes 

outrora em cópia única é rara e tem sido associada com a emergência de funções 

espécie-específicas. Alguns destes genes podem ser relevantes para as diferenças do tipo 

de vida solitária para social (Honey Bee Genome Sequencing Consortium, 2006). Um 

exemplo interessante de duplicação gênica é a farnesil difosfato sintase, envolvida no 



Discussão 
___________________________________________________________________ 

 

130

 

metabolismo do colesterol e hormônio juvenil, que ocorre como cópia única no genoma 

de todos os Diptera seqüenciados, mas que possui 7 cópias em A. mellifera (Honey Bee 

Genome Sequencing Consortium, 2006). 

A FPPS é uma enzima C15-produtora, membro da família das 

preniltransferases; que é uma família de enzimas estruturalmente relacionadas 

envolvidas na biosíntese de terpenos (Onhuma et al., 1996). A FPPS é uma enzima 

homodimérica que cataliza o acoplamento seqüencial de dimetilalil difosfato (DMAPP) 

com duas moléculas de IPP, produzindo o intermediário, farnesil difosfato (FPP) 

(Szkopinska e Plochocka, 2005). O FPP é utilizado como precursor de uma série de 

compostos como dolicóis, ubiquinonas, colesterol, fitoesteróides e sesquiterpenos. O 

mais conhecido entre eles é o sesquiterpeno, hormônio juvenil (Riddiford, 1996; de Kort 

e Granger, 1996; Gilbert et al., 2000). Devido a sua importância biológica na via de 

síntese do HJ, a FPPS foi estudada em B. mori (Koyama et al., 1985, Kikuchi et al., 

2001), Agrotis ipsilon (Castillo-Gracia e Couillaud, 1999) e Manduca sexta (Sen e 

Sperry, 2002; Kinjoh et al., 2007). Em B. mori três diferentes FPPSs foram 

identificadas, sendo que duas delas têm expressão quase exclusiva nos CA (Kinjoh et al. 

2007). 

Apesar da existência de 7 isoformas de FPPSs em A. mellifera, os genes 

parecem ter sofrido vários processos de mutação em suas seqüências, gerando grandes 

deleções como é o caso da isoforma 7 que perdeu um dos éxons e consequentemente um 

motivo funcional de suma importância para a função de FPPS, denominado FARM 

(Ashby e Edwards, 1990). A isoforma 5 também perdeu parte de dois éxons e um íntron 

completo. As análises de estrutura gênica e de quantificação dos transcritos apontam 

para a isoforma 3, como sendo a maior responsável pela síntese da FPPS participante da 
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via de síntese do HJ, no entanto, a participação das outras isoformas não pode ser 

descartada, ainda que em menor escala. 

Em relação ao penúltimo passo da via de síntese de HJ que envolve uma 

metiltransferase, foram analisados dois genes. O primeiro deles é o ortólogo da ácido 

farnesóico O-metiltransferase (FAMeT) de crustáceos e o segundo o ortólogo da HJ-

ácido metiltransferase (JHAMT) de  B. mori. A FAMet foi estudada na abelha Melipona 

scutellaris (Vieira et al., 2008), os autores encontraram diferenças quanto à expressão 

deste gene entre castas, no entanto, não está claro se a FAMeT participa ou não da via 

de síntese do HJ. Um estudo recente sobre a FAMeT em D. melanogaster descartou a 

participação desta enzima na via de síntese do HJ (Burtenshaw et al., 2008). A FAMeT 

de D. melanogaster foi isolada e uma FAMeT recombinante (rFAMeT) clonada, 

expressada e um anticorpo específico foi produzido. A rFAMeT foi testada para 

atividade enzimática em ensaio radioquímico, mas nenhuma atividade foi detectada. O 

anticorpo gerado confirmou a presença da FAMeT nos CA, mas os autores concluíram 

que a FAMeT de D. melanogaster não tem nenhuma ação sobre a via de síntese de 

sesquiterpenóides. A FAMeT de A. mellifera não apresenta nenhum domínio de 

metiltransferase segundo análises de busca pelo NCBI Conserved Domain. Apesar da 

existência do transcrito correspondendo à FAMeT ter sido encontrado nos CA, o gene 

da metiltransferase ortóloga da JHAMT de B. mori parece reter a função de 

metiltransferase da via de síntese do HJ em A. mellifera, pois, esta enzima possui um 

domínio metiltransferase SAM-dependente, e tem os níveis de transcritos muito altos 

nos CA quando comparados a outros tecidos. 

Para as análises de quantificação de genes envolvidos na via de síntese do HJ 

nos CA foram selecionados previamente 25 genes, incluindo as 7 isoformas de FPPS. 
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Estes genes foram analisados quanto ao número de transcritos em quatro tecidos 

diferentes de operárias forrageiras. Os dados gerados mostraram que os genes 

codificadores de oito proteínas têm altas taxas de transcrição nos CA: 

Adenosilhomocisteinase (ACH-isoforma 1), Farnesil difosfato sintase (FPPS-isoforma 

3), Isopentenil-difosfato-delta-isomerase (IPPI), Hidroximetilglutaril-CoA sintase 

(HMGS), Hidroximetilglutaril-CoA redutase (HMGR), Metil transferase do HJ-ácido 

(MT), O-metiltransferase do ácido farnesóico (FAMET) e Metil farnesoato epoxidase 

(MFE). As análises posteriores incluíram sete deles, com exceção do ahc1. O perfil de 

expressão destes genes foi analisado nos CA em quatro fases do desenvolvimento. 

Todos os genes tiveram expressão acentuada nos CA de fêmeas adultas em fases que o 

HJ está sendo produzido em grandes quantidades. O perfil encontrado para fpps3 por 

Bomtorin (2006) é o mesmo encontrado para estes genes; neste caso o gene ippi não foi 

analisado. As análises da HMGR de A. mellifera por Western blot corroboram com os 

perfis observados de quantificação gênica. 

Análises por micro-arranjos de DNA em camundongos recebendo diferentes 

dietas à base de colesterol revelaram que apenas um conjunto de genes codificadores de 

enzimas da via dos isoprenóides são afetados significativamente em seus níveis de 

transcritos, sendo eles os genes codificadores da HMGS, IPP isomerase e FPPS (Soccio 

et al., 2002). De maneira similar, análises por micro-arranjos de DNA mostraram que a 

mevalonato kinase é a enzima mais afetada por proteínas de ligação a um elemento de 

resposta ao esterol (Horton et al., 2003). Em nossos experimentos, nós mostramos que 

apenas dois genes, sofrem alterações transcricionais em resposta ao status nutricional, 

sendo eles: mfe e ippi. 
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Geralmente, os dados têm mostrado que os níveis de HJ podem ser 

compreendidos em termos de regulação coordenada de enzimas de sua síntese e controle 

do metabolismo (Gibbons, 2003; Keeling et al., 2004), do que em termos de um passo 

regulatório. Contudo, Rachinsky et al. (2000) mostraram que no início do quinto estágio 

larval, quando os CA sintetizam menos HJ naturalmente, que uma produção limitada 

dos precursores de HJ pode ser observada juntamente com um bloqueio casta e estágio 

específico do passo final da via de síntese do HJ, que envolve a MFE. 

Neste trabalho nós mostramos que os perfis de expressão de alguns genes da 

via de síntese são coordenados e que o padrão de expressão acompanha os títulos de HJ. 

No entanto, em relação aos efeitos da dieta sobre os níveis de transcrição de genes da 

síntese do HJ apenas dois genes são afetados. Os nossos dados aliados aos dados 

publicados por Rachisnky et al. (2000) indicam a MFE como uma possível enzima 

limitante da síntese do HJ, mas que a maioria dos passos da via de síntese do HJ são 

ligados ou desligados em momentos específicos, provavelmente como uma resposta nos 

CA como um todo. 

Nossas observações sugerem que uma mudança na alimentação de operárias 

adultas, que passam a receber uma dieta exclusiva de carboidratos, não só é capaz de 

aumentar a transcrição do passo final da via de síntese do HJ-III, como também altera os 

níveis de JHE e JHEH, culminando num momento biológico propício para o aumento 

dos níveis de HJ na hemolinfa. Nossa hipótese, é que a alimentação com açúcar 

mimetize os momentos que antecedem a atividade de forrageamento. Durante o 

desenvolvimento normal do polietismo etário este é o momento em que a operária muda 

de dieta e passa a alimentar-se com uma dieta rica em açúcar e sai para o campo 
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(Haydak, 1970). A alimentação, portanto, pode ser um processo fundamental para a 

mudança de função de abelha nutriz para forrageira. 

Helvig et al. (2004) foram os primeiros a identificar, em Diploptera punctata, 

o gene codificador da MFE. Estes autores mostraram que a expressão do gene desta 

MFE é específica nos CA. As enzimas citocromo P450 (CYPs), a qual pertence a MFE, 

são uma grande família de proteínas, sendo que a maioria delas age como 

monooxigenases, catalizando reações inespecíficas (Feyereisen, 1999). No entanto, a 

MFE parece ter função e regulação voltada para a síntese do HJ nos CA. Os resultados 

encontrados até o momento apontam o gene da MFE, correspondente ao GB15634, que 

possui expressão tecido-específica nos CA de A. mellifera. Os dados corroboram 

aqueles originados de análises de filogenia molecular, que apontaram o GB15634, como 

o provável ortólogo da MFE em A. mellifera (Claudianos et al., 2006). 

As análises realizadas sobre o promotor do gene da MFE, utilizando 

ferramentas de bioinformática, mostraram características únicas e interessantes para este 

gene. Utilizando-se a metodologia descrita por Cristino et al. (2006), foi localizada a 

região conservada CA-JH na região promotora de mfe, que aparece também em outros 

genes da via de síntese do HJ. Na região promotora do mfe foi também localizado um 

motivo de DNA similar ao CF1-USP. Análises “in silico” sobre a região promotora do 

gene codificador de uma proteína de ligação ao HJ (JHBp) em B. mori mostrou que um 

elemento detectado por análises de bioinformática participava da regulação da 

transcrição deste gene (Sok et al., 2008). Utilizando técnicas para análises de seqüências 

promotoras como Gel mobility Shift Assay e footprinting os autores mostraram que um 

elemento CF1-USP possui alta afinidade com a proteína USP, e que deleções na região 

promotora contendo o elemento CF1-USP aumentou a atividade transcricional de um 
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gene reporter em uma linhagem celular de Trichoplusia ni. A presença do elemento 

CF1-USP na região promotora do gene mfe de A. mellifera pode indicar um papel da 

proteína USP sobre a regulação dos níveis de síntese de HJ nos CA. 

Dentre os fatores de regulação da síntese do HJ o controle inibitório, através 

das alatostatinas (AS), e estimulatório, pelas alatotropinas (AT), originados no sistema 

nervoso e tendo como alvo os CA (Gilbert et al., 2000) tem sido extensivamente 

estudado em insetos. 

Em A. mellifera vários trabalhos com o intuito de localizar e estudar as ATs e 

ASs foram realizados, no entanto, nenhum deles foi capaz de descrever a ação destes 

peptídeos sobre a regulação da atividade dos CA. Em A. mellifera, o peptídeo sintético 

Manse-AT foi capaz de estimular os CA in vitro (Rachinsky e Feldlaufer, 2000). No 

entanto, análises utilizando imunocitoquímica, não foram capazes de localizar este 

mesmo peptídeo nos CA durante o estágio larval (Glasscock et al., 2005). Desta forma, 

não está claro se este peptídeo tem atividade sobre os CA in vivo. Audsley et al. (2006) 

fez a predição da alatostatina Y/FXFGL-amide a partir do genoma de A. mellifera. 

Análises posteriores por espectrometria de massa mostraram a presença das ASs 

Apime-AS 2, 3 e 4, correspondentes à AS predita, em extratos de cérebro de A. 

mellifera. As mesmas moléculas não foram encontradas em extratos de CA. Os autores 

sugeriram, então, que estas ASs não devem estar envolvidas na regulação da síntese de 

HJ. Além disto, Rachinsky e Feldlaufer (2000) mostraram que estas moléculas não 

inibem a síntese de HJ nos CA durante o estágio larval. Todos estes dados ainda não são 

suficientes para o esclarecimento de como ocorre a ação das ATs e ASs sobre os CA em 

A. mellifera, ou se existe um outro sistema de regulação em abelhas. 
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Recentemente Barchuk et al. (2007) mostraram através da metodologia de 

micro-arranjos de DNA que o processo de diferenciação de castas está ligado a um 

aumento dos genes do metabolismo nas rainhas e a ativação de genes “novos” em 

operárias. Estes autores sugeriram um modelo para o processo de diferenciação de 

castas em A. mellifera, envolvendo a regulação das taxas de HJ nos CA (Figura 29). 

Neste modelo o tipo de alimento ingerido pela larva é primeiro reconhecido pelo 

sistema receptor nas células epiteliais do intestino, em seguida pelo sistema de 

sinalização via sistema nervoso entomogástrico que então, manda informação ao 

complexo retrocerebral. A atividade dos CA e dos tecidos alvo são reguladas pelas 

moléculas de insulina/IGF secretadas pelas células neurosecretoras do cérebro. Assim, o 

alto estímulo alimentar em larvas que originarão rainhas resulta na ativação da via de 

insulina/IGF e do sistema TOR, que então aumentam a produção de HJ nos CA e ligam 

o sistema de comunicação via corpo gorduroso. A “geléia de operárias”, por outro lado, 

afeta o sistema insulina/IGF que não é capaz de ativar a síntese de HJ nos CA para os 

mesmos níveis verificados no desenvolvimento de rainhas (Figura 29). 

Apesar do reconhecimento atual de que o sistema insulina/TOR atue sobre o 

processo de diferenciação de castas, não está claro como este sistema sinaliza os CA 

para o aumento de produção de HJ em rainhas. Este sistema pode atuar por dois 

caminhos: (1) diretamente via receptores de insulina (InR) localizados na membrana dos 

CA ou (2) indiretamente via sistema nervoso central atuando sobre a produção e 

regulação de agentes alato-regulatórios. 
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Figura 29 – Modelo geral proposto para o processo de diferenciação de castas em Apis 
mellifera. As setas representam à ação dos fatores considerados sobre seus alvos. Setas 
truncadas demonstram que os fatores de regulação não estão agindo. (esquema 
publicado por Barchuk et al., 2007. 
 

Wheeler et al. (2006) mostraram que o padrão de expressão de genes 

codificadores de ILPs é alterado quando larvas de rainhas e operárias são transferidas de 

suas células naturais para células da outra casta, recebendo portanto, a alimentação 

específica da outra casta (geléia real ou geléia de operária). A interferência do RNA do 

gene AmTor em larvas de rainhas causa o bloqueio de acúmulo de gordura e resulta num 

fenótipo de operária ao final do desenvolvimento (Patel et al., 2007). 

Em relação ao estágio adulto, a Rapamicina mostrou regular o início do 

forrageamento em A. mellifera, sendo esta outra evidência para o controle dos CA via 

sistema de regulação insulina/TOR. O sistema de sinalização por insulina está envolvido 

na regulação da divisão de trabalho em colônias A. mellifera e envolve a regulação de 
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genes codificadores de ILPs (Ament et al., 2007). Por esta razão, acreditamos que um 

estudo detalhado da influência do sistema de regulação por insulina sobre os CA deva 

ser realizado para elucidar o controle da produção do HJ pelos CA. 

Até o momento as evidências apontam a nutrição como um fator de 

importância na regulação dos CA no estágio adulto. Tal processo já é bem entendido 

durante o desenvolvimento larval de fêmeas que leva à formação de dois fenótipos 

completamente distintos: rainhas e operárias. No entanto, este trabalho mostra 

evidências para o controle da nutrição sobre a atividade dos CA, e também sobre a 

atividade de degradação do HJ. Este controle nutricional parece regular os níveis de HJ 

e, portanto, deve ser parte do mecanismo regulatório do processo de polietismo etário. 

No entanto, não está claro como a informação nutricional chega aos CA para a 

ativação ou inibição da síntese de HJ. A interferência da produção de vitelogenina pela 

técnica de RNA de interferência por Guidugli et al. (2006) mostrou um aumento 

significativo nos títulos de HJ na hemolinfa. Os autores sugeriram uma possível função 

da vitelogenina sobre a taxa de síntese de HJ nos CA. 

A vitelogenina (Vg) é uma proteína monomérica de 180 KDa (Wheeler e 

Kawooya, 1990). Amdam et al. (2003b) foram capazes de identificar o receptor de Vg 

(VgR) na membrana da glândula hipofaringeana (HPG) em abelhas operárias adultas 

jovens, indicando a entrada da Vg na glândula, sendo a Vg, neste caso, considerada 

como fornecedora de aminoácidos. A HPG é responsável pela produção de geléia real 

em abelhas jovens. Amdam et al. (2003b) comprovaram que a vitelogenina entra na 

HPG, pois, um aminoácido marcado na molécula de Vg (14C-vitelogenina) e injetado 

em abelhas jovens foi transferido para outros membros da colônia incluindo larvas, 

operárias e rainhas, provavelmente transportado pela secreção glandular regularmente 
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produzida e oferecida a estes membros da colônia pelas nutrizes. Uma hipótese para 

explicar a função da Vg como reguladora dos CA pode ser como sinalizadora da 

disponibilidade de aminoácidos. Assim, a diminuição da Vg que acontece naturalmente 

durante a transição da função de nutriz para forrageira, funcionaria como um 

mecanismo sinalizador da falta de aminoácidos. Como resposta ocorreria o aumento da 

síntese de HJ pelos CA, e como conseqüência o início da função de forrageamento, que 

leva à coleta de pólen. Neste caso, o receptor de Vg deve estar presente na membrana 

dos CA. 

A dieta rica em açúcar ministrada para abelhas operárias não só é capaz de 

aumentar a transcrição do gene mfe, provável passo limitante da via de síntese do HJ, e 

diminuir os níveis de JHE e JHEH na hemolinfa e corpo gorduroso, respectivamente, 

como também esse tipo de alimentação diminui drasticamente os níveis de Vg na 

hemolinfa (Lourenço et al., 2008). Todos esses dados levam a crer que a Vg, JHE, 

JHEH e MFE atuam em conjunto para a regulação dos níveis de HJ no estágio adulto. 

Recentemente, Kucharski et al. (2008) mostraram que a diminuição dos níveis 

de transcrição de uma metiltransferase envolvida no controle epigenético, Dnmt3, pela 

técnica de interferência de RNA, leva ao desenvolvimento de características de rainhas 

em larvas destinadas a operárias, quando estas são alimentadas com uma dieta própria 

para o desenvolvimento de operárias. Os autores concluíram que o controle epigenético 

faz parte do circuito regulatório que leva ao desenvolvimento diferencial das castas. 

Análises de micro-arranjos de DNA foram feitas visando a identificação de genes que 

tivessem aumento em seus níveis de transcritos após o silenciamento do gene Dnmt3. 

Entre os 50 genes mais expressos em larvas knock-down para Dnmt3 identificados está 

o gene correspondente ao GB12573, codificador de uma citrato sintase (CS), esta 
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enzima é responsável pela síntese de citrato na mitocôndria. O citrato é utilizado na via 

de síntese do HJ para a síntese de Acetil-CoA. O gene da CS mostrou ser transcrito nos 

CA em nosso trabalho, podendo, então, ser um dos genes alvo para a ação do controle 

epigenético sobre os CA, no entanto, nenhum gene da via do mevalonato ou codificador 

de enzimas dos passos específicos para produção de HJ pelos CA em insetos foi 

identificado pelas análises feitas por Kucharski et al. (2008). 

Assim, acreditamos que contribuímos de maneira significativa para o 

conhecimento deste sistema instigante que controla toda a homeostasia em uma colônia 

deste inseto social – Apis mellifera – no entanto, seguramente elementos importantes 

ainda deverão ser acrescentados a este cenário. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ilustração: A. Fagundes; In: Freire, 2006. 
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6 CONCLUSÕES 

 
 O gene referente ao GB15327, denominado Amjhe-like, é regulado por um 

balanço entre os níveis de hormônio juvenil e ecdisteróides durante o ciclo de 

vida de abelhas melíferas; 

 A interferência nos níveis de transcrição do gene Amjhe-like causa aumento dos 

níveis de hormônio juvenil na hemolinfa e, portanto, este gene tem função sobre 

a regulação dos títulos de hormônio juvenil; 

 O perfil de transcrição do gene Amjhe-like é condizente com a função de uma 

esterase do hormônio juvenil; 

 As diferenças encontradas em relação aos motivos catalíticos da Amjhe-like 

sugerem modificações para o modo de vida social; 

 O único gene codificador de uma epóxido hidrolase (EH) encontrado no genoma 

de Apis mellifera (Amjheh) possui função condizente com uma EH relacionada à 

degradação do hormônio juvenil; 

 A transcrição do gene Amjheh não é regulada por hormônios morfogenéticos em 

Apis mellifera, porém os níveis de AmJHEH se alteram de acordo com o tipo de 

alimento oferecido nos estágios larval e adulto; 

 Os níveis de transcrição dos genes Amjhe-like e Amjheh possuem um perfil 

casta-específico em Apis mellifera; 

 O perfil de expressão de Amjhe-like e Amjheh nos ovários de rainhas e operárias 

durante o período crítico para a diferenciação de castas sugerem que a regulação 

dos níveis de hormônio juvenil neste órgão é controlada adicionalmente pelos 

níveis de degradação deste hormônio; 
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 Os genes da via de síntese do mevalonato são conservados em Apis mellifera em 

relação a genes de outros insetos; 

 O perfil de expressão dos genes da via de síntese do hormônio juvenil durante o 

ciclo de vida das abelhas sugere um controle liga-desliga dos corpora allata; 

 A alimentação durante o estágio adulto atua sobre o controle da transcrição de 

dois genes codificadores de enzimas da via de síntese do hormônio juvenil: metil 

farnesoato epoxidase e isopentenil difosfato isomerase, ao mesmo tempo em que 

controla o mecanismo de degradação do hormônio juvenil, regulando os níveis 

de transcrição dos genes: Amjhe-like e Amjheh; 

 Apenas um de sete genes codificadores da enzima farnesil difosfato sintase 

presentes no genoma de Apis mellifera possui transcrição acentuada nos corpora 

allata; 

 Os mecanismos de degradação e síntese nos corpora allata do hormônio juvenil 

agem em conjunto para regular os títulos deste hormônio. 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração: A. Fagundes; In: Freire, 2006. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1 – Tabela de primers utilizados 

Propósito Gene Nome do Primer Seqüência 5'-3' 

Amplificação do 
primeiro fragmento do 

gene Amjheh 

 
jheh 

JHEHP1-F TNCANGSNGGNGAYTGGGG  
JHEHP2-R GTRTCNGGYTTNGTNGCYTG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qRT-PCR/ 
SqRT-PCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

aat AAT-F GGCCTCAAACGACTCTTCAA 
AAT-R CGTGCCAGTGGTGTAAGTTG 

hmgs HMGS-F CCGTATCTTGGGTAGAAAGC 
HMGS-R GATGATCTCACTCCACGATC 

hmgr HMGR-F CCTGCACAGAATGTTGGAAG 
HMGR-R GTGCAGGAAGAATAGTTCCG 

mk MK-F TTCCGCTTCTTTTGCAGTTT 
MK-R TTCCAGATGGATTACCATGC 

pmk PMK-F  CTCATTGGGCCAAATCTCAT 
PMK-R TATCTAGAGCCGCACGACAA 

ippi IPPI-F GCTGAAGCTACTTTGCAGCTA 
IPPI-R GCTCGATGAAGTAAAACTTGTCC 

fpps1 FPPS1-F GAAGATCAGTACCAATTGTAATC 
FPPS1-R CATGCGACGAAATCAACCAAC 

fpps2 FPPS2-F GAGATCAGTATCGCTTATAGTC 
FPPS2-R CATGCGACGAAATCAACCAAC 

fpps3 FPPS3-F GGGAAGACGAAGATCAATATCAC 
FPPS3-R CATGCGACGAAATCAACCAAC 

fpps4 FPPS4-F GCGCATGGTGAATGTTTAGA 
FPPS4-R CGAAACGCATAGCAAGACTG 

fpps5 FPPS5-F CGAAAGGAGGAAAACGAAGA 
FPPS5-R CTGCCATTGTGTGAACTGCT 

fpps6 FPPS6-F CATCGATAGATTCGGGAAAGA 
FPPS6-R ATCGATTATGCCAGCGAAAC 

fpps7 FPPS7-F AATTGCTGGCGTCTCAAGAT 
FPPS7-R GATCAAAATTCGCCTTCTTCCTC 

scd SCD-F AGAGCTATCGCTGCTCTTGC 
SCD-R AGAGCTATCGCTGCTCTTGC 

famet FAMeT-F GTAAAGAAGGTGAGCCAAGTG 
FAMeT-R CGATTAACCATTCACCAGAAG 

 
 
 

qRT-PCR/ 
SqRT-PCR 

 

mt MT-F CCTTCACTGGTGCCAAAACT 
MT-R  TGGCCTATATCGAGGATTCG 

mfe MFE-F  GGAATCATTTCTTGCGGAGA 
MFE-R GTTATGCGCGCTATGGAAAT 

cs CS-F AATGAATGGTTTGGCTGGAC 
CS-R GAACGACTTGACCGCTCTTC 

mctp1 MCTP1-F TTGATTGTTTTGTGCGCATT 
MCTP1-R TGTCAACACCACCAAGGAAA 
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qRT-PCR/ 
SqRT-PCR 

 

mctp2 MCTP2-F GAAATTTGGCTTCTGGTGGA 
MCTP2-R CAATCACCCAGACCTTTGAA 

atpcl ATPCL-F  CTGGCGCTTATGTTCCTGAT 
ATPCL-R ACCAAGTTCCCTAGCCCAAT 

mat MAT-F TGCAAAAGTGGCTTGTGAGA 
MAT-R GCCAATCGAATCCTTTTGAA 

ahc1 AHC1-F TGGATGAAGCATCACGAAAA 
AHC1-R TGCAACATCAATTTCGCAGT 

ahc2 AHC2-F GCCGAAGATAAGCCATTGAA 
AHC2-R CAGCAGCCACTTCATTTTGA 

ak AK-F GCAAATGATGCAATTCTTGCT 
AK-R ATTTGGTTTCCCCAAGAACC 

Amplificação das 
seqüências parciais dos 

genes JHE e JHEH 
para expressão in vitro 
em células de bactérias 

(seqüência do sitio 
attB em negrito) 

jhe GAT-JHE-F CAAAAAAGCAGGCTTCATGGGTG
CCGAAGATTGTCTGTA 

GAT-JHE-R CAAGAAAGCTGGGTGTTAACTGG
TAACTCCTGTAACCC 

jheh GAT-EH-F CAAAAAAGCAGGCTTCATGATAG
AAATCCGACCTTTCAAAATT 

GAT-EH-R CAAGAAAGCTGGGTGTTAAATTA
AGAAGGACAAAATTTCACTC 

Amplificação de 
seqüências contendo o 

sítio attB 

 ATTB-F GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGC
AGGCTTC 

ATTB-R GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGC
TGGGTG 

 
 

Experimentos de  
RNAi 

(seqüência do sítio T7 
em negrito) 

jhe RNAiJHE-F TAATACGACTCACTATAGGGCGA
CGTTACCTCCAGTTGGGAAA 

RNAiJHE-R TAATACGACTCACTATAGGGCGA
TGGATTACCACCGAACCATT 

Controle 
exógeno 

(gfp) 
 

GFP-F TAATACGACTCACTATAGGGCGA
AGTGGAGAGGGTGAAGGTGA 

GFP-R TAATACGACTCACTATAGGGCGA
GGTAAAAGGACAGGGCCATC 

SqRT-PCR jhe JHEP1-F GTTATCGCTTCTGATATGGCT 

JHEP2-R GATGGGAAATAGGTACCGAC 

qRT-PCR jhe JHEP3-F GCTTTTCAATTAGGTAGTGG 

JHEP4-R GAATGGATTATAATAGAATCG 

SqRT-PCR 
qRT-PCR 

jheh JHEHP3-F GCTTTTCAATTAGGTAGTGG 

JHEHP4-R GATGGGAAATAGGTACCGAC 

SqRT-PCR vg Vg-F GCAGAATACATGGACGGTGT 

Vg-R GAACAGTCTTCGGAAGCTTG 
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Amplificação de 

carboxiesterases de A. 
mellifera 

(controle dos 
experimentos de 

RNAi) 

co GB11403-F ATGGCACAATATCGAAGAGTCC 
GB11403-R TAATTCCTCTTTTCCTCGATAT 

co GB10820-F GCACAGACGAAGCATGCTC 
GB10820-R GAAATCGCCAACAGCTTGTG 

co GB13062-F ATGGCGAGTGAAAATACAATC 
GB13062-R CAATTTATTTTTAATTCTGTTCC 

 
Controle endógeno nas 

reações de 
quantificação de 

número de transcritos 
dos genes 

act ACT-F TGCCAACACTGTCCTTTCTG 
ACT-R AGAATTGACCCACCAATCCA 

rp49 RP49-F CGTCATATGTTGCCAACTGGT 
RP49-R TTGAGCACGTTCAACAATGG 

ef1α EF1α-F GGAGATGCTGCCATCGTTAT 
EF1α-R CAGCAGCGTCCTTGAAAGTT 

tbp-af TBPaf-F TTGGTTTCATTAGCTGCACAA 
TBPaf-R ACTGCGGGAGTCAAATCTTC 
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8.2 Anexo 2 – Artigo publicado 
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