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Introdução Geral 
       

A maioria dos organismos são capazes de coordenar seu desenvolvimento frente a 

perturbações intrínsecas e/ou ambientais. Essa capacidade, observada principalmente 

durante a fase imatura, permite a formação de indivíduos adultos proporcionais e 

funcionais. Mesmo sendo observados em inúmeras espécies, os insetos são 

considerados um ótimo modelo para estudos na área, uma vez que a maior parte das 

espécies possui ciclo de vida relativamente curto. O melhor exemplo disso é a espécie 

Drosophila melanogaster, que foi utilizada como modelo em grande parte dos estudos 

iniciais relacionados ao desenvolvimento. Desse modo, em um curto período de tempo é 

possível observar as consequências de uma perturbação durante o desenvolvimento e 

tentar compreender os mecanismos regulatórios envolvidos no processo. Um mecanismo 

observado em D. melanogaster e em outros insetos é a extensão do período larval frente 

a um dano tecidual e este trabalho buscou compreender como ele é regulado em 

diferentes espécies de insetos e sua evolução.  

Holometábolos: discos imaginais e sua importância 

Em insetos, são observadas três diferentes formas de desenvolvimento (Gilbert 1949). 

Algumas poucas espécies possuem desenvolvimento direto (ametábolos), em que o 

jovem é estritamente uma cópia do adulto, e apenas aumenta seu tamanho corpóreo 

entre cada muda. Entretanto, a maior parte dos insetos possuem desenvolvimento 

indireto e são dependentes de metamorfoses para atingir a maturidade. Tais insetos 

podem ser classificados como hemimetábolos ou holometábolos. 

Os hemimetábolos são caracterizados por possuir metamorfose incompleta. Neste caso, 

os indivíduos jovens se parecem fisicamente com os adultos, porém não possuem 

algumas características essenciais completamente desenvolvidas, por exemplo a 

genitália ou asas. Por meio das mudas que ocorrem durante a fase imatura, as 

características do adulto se desenvolvem gradualmente. Os holometábolos, por sua vez, 

possuem metamorfose completa, ou seja, ocorre total separação morfológica entre as 

fases imatura (ou larval) e adulta. A fase larval caracteriza-se por diversas mudas 
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intercaladas por crescimento corpóreo (delimitando os instar larvais), o que promove um 

acúmulo de energia que será utilizado durante a fase de pupa. A última muda larval 

(também chamada de muda metamórfica) forma a pupa, fase em que ocorre a 

metamorfose de larva para adulto (ou imago). Essa metamorfose acontece por meio da 

morte celular programada dos tecidos larvais e proliferação e diferenciação dos tecidos 

adultos a partir de precursores imaginais. 

Existem dois tipos de precursores imaginais que originarão os tecidos do adulto: os 

histoblastos e os discos imaginais. Os histoblastos são agrupamentos de células 

embrionárias que formarão o abdômen e os órgãos internos do adulto (Roseland & 

Schneiderman 1979; Curtiss & Heilig 1995). Já os discos imaginais são responsáveis por 

formar as estruturas cuticulares do adulto, como por exemplo as asas. Cada disco 

imaginal é um conjunto celular indiferenciado, porém já programado para formar uma 

estrutura específica (Figura 1). Essa especificidade ocorre durante fase embrionária e 

depende da expressão espacial e temporal dos genes homeóticos (Scott & Carroll 1987), 

sendo cada disco imaginal programado por uma combinação específica da expressão 

desses genes. 

Considerando a importância dos discos imaginais na formação do adulto, uma de suas 

características mais marcantes é sua capacidade de regeneração durante o crescimento 

larval (Worley et al. 2012). Uma resposta às adversidades ao longo do desenvolvimento, 

principalmente ao dano tecidual em discos imaginais, é a extensão do tempo larval. Essa 

propriedade garante tempo para a regeneração dos discos danificados e consequente 

formação íntegra dos órgãos adultos. 
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Figura 1: Desenvolvimento dos discos imaginais: Estão representadas as células 
embrionárias primordiais numeradas de 1 a 10 (A), os respectivos discos imaginais (B) e 
os produtos que formarão no adulto (C) na espécie D. melanogaster. T1 a T3 representam 
os seguimentos torácicos e A1 a A8 os abdominais. Imagem adaptada de Beira & Paro 
(2016). 

Regulação hormonal durante a fase larval  

Em holometábolos, tanto os instares larvais quanto a formação da pupa são finamente 

regulados por um sistema composto principalmente pelos hormônios juvenil (JH), 

prototorácico (PTTH) e ecdisona. A ecdisona, considerada o principal hormônio da 

metamorfose, é produzida e secretada pela glândula protorácica (região presente na 

glândula anelar) e é convertida para sua forma ativa 20-hidroxiecdisona (20E) nos tecidos 

periféricos, onde promove as alterações na expressão gênica para que ocorra a muda 

(revisado em Hill et al. 2013). A produção de ecdisona pela glândula protorácica é 

controlada positivamente por um pulso de PTTH. O hormônio PTTH, por sua vez, é 
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produzido e secretado por dois pares de neurônios que enervam a glândula protorácica 

(Figura 2-A; McBrayer et al. 2007).  

Além de desencadear a formação da pupa e a metamorfose, a ecdisona também é 

responsável por controlar as mudas larvais. O que difere as duas situações é uma relação 

entre a concentração do JH e o peso (Figura 2-B; revisado em Edgar 2006; Shingleton 

2010). Durante o desenvolvimento larval o JH é mantido em altas concentrações, 

permitindo o crescimento do indivíduo e acúmulo de energia. Nessa situação, ainda que 

haja picos de ecdisona, a elevada concentração do JH inibe a muda metamórfica 

caracterizando, consequentemente, uma muda larval. Porém, quando a larva atinge um 

peso crítico, a produção do JH é inibida. Desse modo, o próximo pico de ecdisona 

desencadeia a formação da pupa e a metamorfose do indivíduo. 

 

Figura 2: Regulação hormonal do desenvolvimento: (A) Produção e secreção de ecdisona controlada pelo PTTH; (B) 
flutuação nos níveis de concentração dos hormônios JH, PTTH, 20E e do peso larval ao longo do desenvolvimento larval 
(IIC significa “intervalo até a interrupção do crescimento”). Imagens adaptadas de Hariharan (2012) e Edgar (2006), 
respectivamente. 

Entretanto, qualquer perturbação durante o desenvolvimento larval pode acarretar em 

mudanças nesse equilíbrio hormonal. Pesquisas utilizando D. melanogaster como modelo 

demonstraram que quando um disco imaginal é danificado ou tem um crescimento 

descontrolado (caracterizando tumores), há extensão do tempo larval (Simpson et al. 

1980; Menut et al. 2007). Com isso, foi levantada a hipótese de que esses discos 
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danificados secretariam um fator que sinalizaria o atraso para a formação da pupa por 

meio da redução da produção de E20 (Halme et al. 2010; Hackney et al. 2012). 

Apenas em 2012, dois grupos independentes identificaram a proteína Insulin-Like Peptide 

8 (Ilp8) como a responsável por essa sinalização em D. melanogaster (Colombani et al. 

2012; Garelli et al. 2012). Como descrito por Garelli e colaboradores (2012), o peptídeo 

Ilp8 pertence a uma família de proteínas similares à insulina/relaxina (composta por oito 

proteínas – Ilp1 a 8), devido a um espaçamento típico de cisteínas na sequência de 

aminoácidos. Durante o processamento da proteína, as cisteínas favorecem a formação 

de pontes dissulfeto resultando em uma estrutura similar à insulina, com a produção de 

um peptídeo C (Figura 3).  

Quando um disco imaginal sofre dano tecidual, ele passa a secretar Ilp8. Essa proteína é 

reconhecida no sistema nervoso central por meio da ativação dos receptores Lgr3 

(Colombani et al. 2015; Garelli et al. 2015; Vallejo et al. 2015) e atua negativamente na 

regulação da secreção de ecdisona, provavelmente por meio da inibição da sinalização 

do PTTH. A consequência dessa regulação é a extensão do tempo larval, o que garante 

tempo necessário para que o disco imaginal danificado se recupere por meio de 

proliferação celular. Além disso, a ausência de Ilp8 durante o desenvolvimento normal 

acarreta em aumento na assimetria das estruturas formadas pelos discos, sugerindo que 

essa proteína também é responsável por regular o crescimento sincronizado dos discos 

imaginais (Garelli et al. 2012). 

Ainda que o mecanismo de inibição da síntese de ecdisona por meio da sinalização por 

parte do Ilp8 não esteja totalmente esclarecido em D. melanogaster, é inegável a 

importância desse gene na regulação da extensão da fase larval frente ao dano tecidual. 

Além disso, uma vez que esse mecanismo regulatório é amplamente observado em 

insetos, é possível que o gene ilp8 tenha um papel fundamental nessas espécies. 
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Figura 3: Processamento de insulina/relaxina: Insulina/relaxina são codificadas como pré-pró-hormônios 
que necessitam de etapas de processamento para retirada do peptídeo sinal e da cadeia C, secretada 
junto com a proteína madura. O “C” representa o aminoácido cisteína (editado de Støy et al. 2007). 

Expressão gênica 

Perturbações estocásticas ocorrem naturalmente durante o desenvolvimento, 

ocasionando em uma manutenção basal de concentrações da proteína Ilp8, que regula 

as consequências dessas flutuações. Entretanto, danos nos discos imaginais acarretam 

em um aumento na concentração de Ilp8. Considerando a estrutura de um gene eucarioto, 

o controle da expressão gênica e, consequentemente, da síntese de proteína, pode ser 

realizado por meio de inúmeros processos que incluem: (1) regulação da taxa de 

transcrição do gene, (2) regulação do processamento do RNA mensageiro (mRNA) 

primário, (3) regulação da taxa de tradução do mRNA e (4) processamento e ativação ou 

inativação da proteína final (Alberts et al. 1999). Dessas quatro formas de controle, a 

regulação da taxa de transcrição tem, provavelmente, um papel proeminente na 

quantidade de produto final (proteínas ou RNAs funcionais). 
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De forma simplificada, a transcrição de um gene se inicia por meio do reconhecimento da 

sua região promotora pela RNA polimerase, enzima responsável por sintetizar o mRNA 

primário a partir do sítio de iniciação. Entretanto, é necessária também a presença de 

sequências regulatórias responsáveis por ativar ou inibir o gene. Essas sequências são 

reconhecidas por proteínas específicas capazes de ligarem-se a elas e com isso direcionar 

a RNA polimerase para o promotor do gene correspondente (Alberts et al. 1999). Nesse 

contexto, a ativação das sequências regulatórias pode promover o aumento da expressão 

gênica em resposta a determinada situação/estímulo.  

Ainda que não se saiba muito a respeito da regulação do gene ilp8, evidências sugerem 

que ele responda positivamente frente à ativação das vias de proliferação celular em D. 

melanogaster (Katsuyama et al. 2015). A recuperação de discos imaginais danificados 

por meio da proliferação celular é iniciada a partir da sinalização da via metabólica Jun N-

terminal kinase (JNK) (Bosch et al. 2005; Mattila et al. 2005). Em seu trabalho, 

Katsuyama e colaboradores (2015) demonstraram que a ativação da via JNK estimula as 

vias JAK/STAT e Wingless, que, conjuntamente, proporcionam a regeneração e 

proliferação celular. Entretanto, além de controlar a resposta no disco imaginal, eles 

também documentam que a via JAK/STAT é responsável por controlar a comunicação 

entre o tecido danificado e o resto do organismo, por meio da regulação da expressão do 

ilp8. Nesse contexto, ainda que não completamente esclarecido, intermediários da via 

JAK/STAT devem atuar como elementos regulatórios para a expressão do gene ilp8.   
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Perguntas e hipóteses  

Considerando a importância da extensão da fase larval no controle do desenvolvimento, 

este trabalho busca compreender como esse mecanismo regulatório evoluiu ao longo da 

história dos insetos holometábolos. Partindo do conhecimento do gene ilp8 de D. 

melanogaster, três perguntas devem ser consideradas: 

n Quando o gene ilp8 surgiu na filogenia dos holometábolos? 

Como já discutido, esse gene foi primeiramente descoberto em D. melanogaster, mas 

sabe-se que ele não é exclusivo dessa espécie. Durante a descrição do ilp8, Garelli e 

colaboradores analisaram sequências homólogas a esse gene presente nas 12 espécies 

de Drosophila com genoma sequenciado bem como nos dípteros Glossina morsitans 

(mosca tsé-tsé) e Rhagoletis pomonella (conhecida como “larva da maçã”) (Garelli et al, 

2012; material suplementar). Assim, pode-se supor que outras espécies de dípteros, ou 

mais amplamente, outros holometábolos, possuam homólogos ao gene ilp8, sendo sua 

origem anterior à evolução do grupo Drosophila. Entretanto, uma hipótese alternativa 

seria de que a origem do gene ilp8 tenha ocorrido durante a diferenciação de Schizophora, 

devido a sua presença nas espécies G. morsitans e R. pomonella. Nesse contexto, é 

importante avaliarmos quais espécies de insetos apresentam homólogos a esse gene. 

n Este gene sempre esteve associado com a regulação do desenvolvimento? 

É importante considerarmos que a função do ilp8 só foi descrita em D. melanogaster, 

Drosophila mauritiana e Drosophila sechellia (Garelli et al, 2012; material suplementar) 

de modo que, mesmo partindo da hipótese de que outras espécies de insetos possuem 

homólogos a ele, não se sabe se ele sempre esteve relacionado com danos nos discos 

imaginais ou se possuía outra função primariamente. Uma das hipóteses é que o ilp8 

esteja associado à regulação da duração da fase larval desde sua origem. Por outro lado, 

a relação entre o gene ilp8 e a extensão da fase larval pode ser apenas uma inovação de 

Drosophila, e que este mecanismo seja mediado independentemente do ilp8 em outras 

espécies, mesmo naquelas que possam ter homólogos a este gene. 
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n Como a extensão da fase larval é regulada na ausência do gene ilp8? 

Ainda que a hipótese inicial suponha que o ilp8 esteja presente em diversas espécies de 

insetos, é de se esperar que algumas delas não apresentem homólogos a este gene. 

Entretanto, sabe-se que a extensão da fase larval frente a um dano tecidual é um 

mecanismo amplamente observado em insetos holometábolos. Neste caso, é importante 

determinarmos como a regulação desse mecanismo ocorre na ausência do ilp8. É possível 

que nessas espécies essa extensão seja sinalizada pela mesma via, porém dependente 

de uma outra proteína. Por outro lado, ela pode ser regulada por um sistema 

completamente diferente do observado em D. melanogaster. Em ambos os casos é 

essencial o estudo utilizando espécies que não possuam o gene ilp8. 

 

Organização da dissertação  

Para começarmos a responder essas questões foi realizada, primeiramente, uma busca 

pelo ilp8 em dados públicos, para determinarmos quais espécies apresentam seu 

homólogo (capítulo 1). A partir desse resultado, foram selecionadas quatro espécies-

chaves para realizarmos ensaios de dano tecidual associados com experimentos de RNA-

seq, de modo a avaliarmos quais genes são diferencialmente expressos na condição com 

dano tecidual (capítulo 2). 
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Conclusões Gerais 
Evolução das vias de controle do desenvolvimento tecidual em 

holometábolos 

Este trabalho buscou compreender melhor como ocorre a regulação do desenvolvimento 

tecidual em larvas de insetos holometábolos. Com base em estudos que apontam a 

proteína Ilp8 como sendo fundamental na regulação do desenvolvimento da espécie D. 

melanogaster, foram utilizadas duas abordagens para entendermos melhor essa 

regulação: 1) foram realizadas buscas pelo gene ilp8 em dados públicos de diversas 

espécies de insetos; 2) a partir dos dados da primeira fase, foram escolhidas espécies 

com e sem homólogos ao ilp8 para ensaios de dano tecidual associados ao 

sequenciamento massivo em paralelo do RNA (RNA-seq). 

As buscas pelo ilp8 retornaram diversas sequências pertencentes ou similares a proteínas 

da família da insulina em praticamente todos os grandes grupos que fazem parte de 

Insecta. Entretanto, ao compararmos essas sequências com o ilp8 de D. melanogaster, 

apenas grupos chave dentro da ordem Diptera apresentaram similaridade com o gene de 

D. melanogaster. Com isso foi levantada a hipótese de que este gene seja uma inovação 

de Brachycera (Diptera). 

A partir dessa hipótese, foram realizados os ensaios de dano associados com RNA-seq em 

quatro espécies chave. Ainda que todas apresentassem extensão da fase larval, apenas 

D. melanogaster apresentou um aumento de expressão consistente do ilp8 nas larvas 

com dano tecidual. Assim, nós levantamos a hipótese de que o ilp8 adquiriu a função de 

regulação apenas em Drosophila e que, nas outras espécies, o ilp8 possui outra função. 

Com isso, nós propomos o ilp8 como uma inovação de Brachycera, com uma função 

primordial, e só adquiriu a função de regulação do desenvolvimento em Drosophila.
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Resumo 
A extensão da fase larval em decorrência de danos nos discos imaginais é um mecanismo 

de controle do desenvolvimento observado em diversas espécies de insetos. Em 

Drosophila melanogaster, esse mecanismo é regulado pela proteína Ilp8, porém não há 

estudos que buscam compreender como o gene ilp8 evoluiu bem como essa resposta é 

controle é regulada em outros insetos. Este trabalho foi um dos primeiros passos para 

compreendermos como ocorre a regulação do desenvolvimento. O primeiro passo foi 

determinar quais espécies de insetos possuem homólogos ao ilp8 de D. melanogaster. 

Por meio de buscas em bancos de dados disponíveis publicamente foi possível encontrar 

esse gene nos principais grupos de dípteros, sugerindo que sua origem tenha ocorrido 

durante a diferenciação de Brachycera. Nesse contexto, para avaliarmos se o ilp8 já 

estava associado com a regulação do desenvolvimento, foram realizados ensaios de dano 

tecidual associados com RNA-seq em espécies com (D. melanogaster, Chrysomya 

megacephala e Hermetia illucens) ou sem (Manduca sexta) homólogos ao ilp8. Com essa 

abordagem, foi possível estudar a variação na expressão global em resposta ao dano 

causado. Ainda que as quatro espécies estudadas apresentavam extensão do período 

larval em decorrência do dano nos discos imaginais, apenas D. melanogaster apresentou 

aumento na expressão do ilp8 nas larvas com dano. Esse resultado parece indicar que, 

apesar de ser relativamente antigo, a associação da proteína Ilp8 com a sinalização do 

dano durante o desenvolvimento só aconteceu após a diferenciação de Drosophila.  
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Abstract 
The metamorphosis delay due to tissue damage in imaginal discs is a control mechanism 

of larval development observed in several species of insects. This mechanism is regulated 

by the Ilp8 protein in Drosophila melanogaster, but there are no studies about how the 

ilp8 gene evolved, and how this mechanism is regulated in other insects. The objective of 

this project is to understand how the metamorphosis delay evolved as a control 

mechanism of tissue development. The first step was to determine which insect species 

have homologs of the ilp8 gene of D. melanogaster. By searching publicly available 

databases it was possible to find this gene in the main dipteran groups, suggesting that it 

is an inovation of the Brachycera group. To understand the evolution of the relationship 

between ilp8 and the tissue-damage-dependent delay in metamorphosis, we performed 

tissue damage assays associated with RNA-seq in species with (D. melanogaster, 

Chrysomya megacephala and Hermetia illucens) or without (Manduca sexta) ilp8 

homologues. With this approach it was possible to study the global expression variation in 

response to the tissue damage. Although the four species studied delayed metamorphosis 

upon treatment with the DNA-damaging agent EMS, only D. melanogaster showed a 

detectable increase of the ilp8 expression in the damaged larvae. These results indicate 

that the metamorphosis-delay function of the ilp8 gene evolved relatively late during its 

evolution, when Drosophila differentiated from other Brachycera. 
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