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Abreviações 
20P - animais no segundo período de desenvolvimento 

IR - Início de Rede, animais no início de síntese do casulo comum 

B2 - pufe na região 2 do cromossomo B em fase de expansão 

C3 - pufe na região 3 do cromossomo C em fase de expansão  

C8 - pufe na região 8 do cromossomo C em fase de expansão 

Hsp70 - Heat Shock Protein de 70kDa 

Hsc70 - Heat Shock Cognate Protein de 70kDa 

Hsp90 - Heat Shock Protein de 90kDa 

Hip - Heat shock Interacting Protein 

Hop - Heat Shock Organizing Protein 

DNA - Ácido Desoxirribonucléico 

RNA - Ácido Ribonucléico 

S1 - Seção 1 da glândula salivar 

S2 - Seção 2 da glândula salivar 

S3 - Seção 3 da glândula salivar 

ATP – Adenosinatrifosfato 

ADP - Adenosinadifosfato 

ORF - Open Reading Frame 

CCV - Clathrin-Coated Vesicles 

EcR - Ecdysone Receptor 

USP - Ultraspiracle 

HRE - Hormone Response Element 

LBD - Ligand Binding Domain 

cDNA - DNA Complementar  

IPTG – Isopropiltio-β-D-galactosidase 

X-gal - 5-bromo-4-cloro-3-indol-β-D-galactosidase 

EST - Expressed Sequence Tag 

mRNA - RNA mensageiro 
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Resumo 
Com a idéia de identificar proteínas envolvidas no processo de enovelamento das 

proteínas sintetizadas na glândula salivar de Rhynchosciara americana, no início deste 

projeto adotou-se como estratégia o seqüenciamento de uma biblioteca de cDNA. Esta 

biblioteca foi construída utilizando-se glândulas salivares de Rhynchosciara americana do 

período de seu desenvolvimento onde tem início a síntese de seu casulo. Mensagens de 

proteínas envolvidas no processo de enovelamento, transporte e proteólise foram isoladas, 

alguns exemplos são hsc70, hsp83, hip, hop, dnaJ, trap1 e prolil isomerase, sec61α/β, 

sec23, peptidase de sinal, rab7, partícula reconhecedora de sinal (srp), enzima conjugadora 

de ubiquitina e complexo regulatório  proteassomo 26, cop 1 e ubiquitina ligase.  

A identificação destes genes permitiu o isolamento de clones genômicos através de 

triagem em banco de fagos e caracterização dos genes hsc70 e hsp83 para verificação de 

sua organização em Rhynchosciara americana. A expressão dos seus respectivos mRNAs 

foi avaliada em vários períodos do último estágio larval. A localização por hibridização in 

situ mostrou que estes genes estão localizados em regiões dos cromossomos politênicos 

próximas a dois pufes de DNA,  C3 e C8.  

O estudo dos níveis de expressão das proteínas codificadas pelos genes hsc70 e 

hsp83 mostrou a diferença de comportamento destes genes sob condições de estresse 

térmico e que a expressão destas proteínas deve ser regulada pelo período de 

desenvolvimento das larvas de Rhynchosciara americana. Quando evidenciada por 

imunofluorescência a proteína Hsc70 mostra localização predominantemente no 

citoplasma. 
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Summary  
With the idea of identify some of these proteins involved in the folding process of 

the proteins synthesized on the Rhynchosciara salivary gland, this project started adopting 

the shotgun cDNA sequencing strategy. This cDNA library was constructed utilizing 

salivary glands of Rhynchosciara americana at a developmental period where the cocoon 

construction begins. Messengers of important proteins involved in the folding, transport 

and proteolysis process were isolated, some examples are hsc70, hsp83, hip, hop, 

sec61α/β, sec23, signal peptidase, rab7, signal recognition particle (srp), ubiquitin 

conjugating enzyme e 26 proteasome regulatory complex, cop 1 and ubiquitin ligase.  

Identification of these genes allowed the screening of genomic clones from a phage 

library; hsc70 and hsp83 characterization was carried out to verify the arrangement of 

these genes on genome of Rhynchosciara americana. The study of these genes will 

contribute with phylogenetic information about the specie. The mRNA expression of these 

genes was analyzed during several periods of the last larval developmental stage. 

In situ localization showed that these genes are located in polytene chromosomes 

regions near two DNAs puffs, C3 and C8.  

The expression levels of the proteins codified by genes hsc70 and hsp83 showed 

different behaviors of these genes under heat stress conditions and mainly, that the 

regulation of the proteins Hsc70 and Hsp83 can be related to the period of development of 

the larvae of Rhynchosciara americana. When revealed by immunofluorescence, Hsc70 

protein shows localization predominantly on the cytoplasm. 
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1. Introdução 
1.1 O sistema de estudo Rhynchosciara americana 

Os cromossomos politênicos de glândulas salivares de dípteros tiveram importante 

papel no desenvolvimento da fisiologia cromossômica. Essa relevância evidenciou-se 

depois da publicação de trabalhos sobre este tipo de cromossomos em Bibio e Drosophila 

(Dreyfus et al, 1951). Os cromossomos politênicos constituem o material mais favorável 

para estudos citogenéticos, por serem muito longos e largos e por apresentarem, quando 

corados, uma diferenciação em bandas e interbandas devido justaposição dos cromômeros 

e por se encontrar, cada cromossomo, no mais nítido pareamento com seu homólogo. Dada 

a importância da contribuição dos trabalhos sobre cromossomos politênicos no 

desenvolvimento da genética, grande foi a procura de organismos que apresentassem este 

mesmo tipo de cromossomos.  

Conhecemos entre os dípteros, cerca de uma dúzia de gêneros nos quais o estudo 

detalhado destes cromossomos é possível. Entretanto, não se conhecia um organismo onde 

se pudesse observar os cromossomos politênicos em outros orgãos, que não nas glândulas 

salivares. Os chamados cromossomos politênicos não são característicos destas glândulas 

apenas, mas também podem ser encontrados no epitélio do intestino, túbulos de Malpighi e 

outros tecidos de dípteros. 

Rhynchosciara possui, nesse particular, certas características que a tornam um 

interessante material de estudo. As células dos tubos de Malpighi têm cromossomos 

politênicos que chamam a atenção pelo seu tamanho quando comparados com os de outros 

dípteros. Esses cromossomos são tão nítidos e favoráveis para o estudo detalhado de sua 

estrutura morfológica quanto os cromossomos das glândulas salivares da maioria das 

espécies de Drosophila. Outra particularidade apresentada por Rhynchosciara é a presença 

de cromossomos politênicos em certa parte da vesícula seminal, cuja estrutura morfológica 

é bastante nítida para permitir a sua comparação com os de outros orgãos (Dreyfus et al, 

1951).  

O gênero Rhynchosciara foi estabelecido por Wiedemann (1821) (apud Breuer, 

1969) e teve sua taxonomia revista por Breuer (1969). São conhecidas doze espécies que 

estão separadas em três grupos baseados principalmente na forma do hypoginium da 

fêmea. Grupo 1: R. americana, R. hollanderi, R. baschanti, R. villosa, R. argentinensis, R. 

guimaraesi e R. papaveroi. Grupo 2: R. milleri e R. grelleti. Grupo 3: R. brevicornis, R. 

busaccai e R. mathildae (Stocker et al, 1993). Contudo muitas destas espécies diferem 
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apenas na morfologia da cabeça ou do órgão genital. R. americana e R. hollanderi, as duas 

espécies que têm sido mais estudadas são difíceis de diferenciar devido a similaridades em 

sua morfologia. Assim como outros sciarídeos a fêmea de Rhynchosciara copula apenas 

uma vez, seus ovos eclodem ao mesmo tempo a partir de um conjunto de centenas a 

milhares de ovos. Diferente da maioria dos outros sciarídeos este grupo de larvas tem o 

desenvolvimento sincronizado e permanecem no estado larval por aproximadamente 60 

dias em uma temperatura de 220C, constroem um casulo comum no final do quarto estadio 

onde ocorre a metamorfose para a forma adulta. Em cada grupo todas as larvas são da 

mesma idade, estão no mesmo estágio de desenvolvimento e são todas do mesmo sexo 

(Pavan e da Cunha, 1969; Stocker et al, 1993). 

Outra característica deste animal é o fato de na natureza ser encontrado em locais 

úmidos, originalmente encontrado em folhas bananeiras caídas as quais devem fornecer o 

material necessário para sua alimentação. No laboratório é mais comumente a alimentação 

baseada em folhas de batata doce, que se acredita suprir os animais com nutrientes 

necessários. A criação destes animais em laboratório não é uma tarefa muito fácil, mesmo 

simulando as condições de temperatura, umidade e alimentação naturais, algumas vezes 

ocorre a morte de alguns grupos ainda no estado larval, ou os indivíduos adultos não 

produzem descendentes. Mesmo quando descendentes são produzidos o fato de nascerem 

animais do mesmo sexo limita o número de gerações obtidas. 

Baseando-se em observações fisiológicas e morfológicas o ciclo de vida de 

Rhynchosciara americana foi dividido em quatro estadios. O quarto e mais longo estadio 

divide-se em seis períodos; neste ultimo estadio que o grupo de larvas inicia a síntese de 

um casulo comum onde completam sua metamorfose para a fase adulta. Os estágios da 

construção do casulo são bem definidos e também podem ser correlacionados com 

mudanças na forma das larvas (Terra et al, 1973).  

Na glândula salivar de Rhynchosciara é possível distinguir três regiões, estas são as 

regiões proximal, mediana e distal contendo respectivamente cerca de 50, 200 e 60 células 

(Dreyfus et al, 1951). Nestas células durante o quarto estadio onde ocorre o ultimo ciclo de 

replicação dos cromossomos politênicos (Breuer e Pavan, 1955; Machado-Santelli e 

Basile, 1973; Glover et al, 1982) pode-se observar o fenômeno de politenização dos 

cromossomos e os chamados pufes que ocorrem em determinados períodos do 

desenvolvimento do animal, estes têm um padrão de expressão ligado aos estágios de 

construção do casulo. Os pufes observados nos cromossomos politênicos podem ser de 

dois tipos: de RNA ou DNA (Pavan, 1965).  
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1.2 Cromossomos politênicos 

Cromossomos politênicos são característicos de células de vários tecidos de 

Dípteros, tanto durante o período de larva quanto durante a fase adulta. Eles são o 

resultado de um processo de endociclos (politenia) os quais ocorrem durante o 

desenvolvimento na grande maioria dos tecidos destes animais. Durante este processo o 

material cromossômico replica sucessivas vezes. Os novos elementos formados não se 

separam ficando unidos aos antigos formando um conjunto de “fitas” que se comportam 

como um só elemento. 

Os endociclos são uma variação do ciclo celular no qual a fase S é alternada com 

outros estágios da divisão celular ocorrendo a replicação do DNA, mas a célula não se 

divide. Este mecanismo tem sido extensivamente estudado em artrópodes, principalmente 

em Drosophila melanogaster. Durante a embriogênese deste animal muitos tecidos 

apresentam os endociclos, estes tecidos incluem o intestino, epiderme, túbulos de malpighi, 

traquéia e glândulas salivares. Os endociclos também podem ser encontrados em tecidos 

adultos como nas células foliculares do ovário e células nurse.  

Em células que estão proliferando, eventos de fosforilação disparados por ciclinas 

quinase dependentes (CDKs) controlam o mecanismo de divisão celular. As células que 

apresentam os endociclos não expressam algumas destas ciclinas levando a diferentes tipos 

de endociclos em diferentes tipos de célula (Edgar e Orr-Weaver, 2001).   

Os cromossomos politênicos apresentam alta atividade metabólica e grande parte de 

seu DNA está menos condensado e embora individualizados, estão na interfase.  

As glândulas salivares geralmente apresentam os cromossomos politênicos maiores, 

e atingindo máximo volume durante o período de pré-pupa. O volume de um cromossomo 

politênico ou de uma de suas partes individuais depende do grau de politenia assim como 

do estágio de atividade em RNA ou da quantidade de proteína em um determinado 

momento (Pavan, 1965.).  

Os cromossomos politênicos apresentam um padrão definido de bandas e 

interbandas transversais pelas quais um cromossomo específico ou partes de um 

cromossomo pode ser identificado. A quantidade de fitas cromatínicas que forma um 

cromossomo politênico depende do tecido assim como do estágio de desenvolvimento 

considerado. 

Determinações citofotométricas da quantidade de DNA em núcleos de glândula 

salivar de Drosophila melanogaster indicaram que os valores máximos seriam 1024C ou 

210C (se considerarmos C como a quantidade haplóide de DNA). Utilizando –se a mesma 
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técnica foi feito um estudo detalhado da quantidade de DNA em núcleos da glândula 

salivar de R. americana, durante o desenvolvimento larval. Agrupando os valores das 

razões da absorbância de núcleos politênicos pela do diplóide em classes, observou-se que 

no fim do 20 estadio encontram-se os valores correspondentes a 24C e 25C (Machado-

Santelli, 1974). 

 Na fase inicial do 30 estadio há grande assincronia de replicação entre os núcleos e 

no final os valores de DNA distribuem-se entre as classes 26C, 27C e 28C. Estas classes são 

mantidas durante a fase de pré-pupa, indicando que a iniciação do último ciclo de 

replicação acontece no 30 estadio e toda a síntese de DNA posteriormente corresponderia à 

terminação deste. A inibição de novos ciclos de replicação nos núcleos da glândula salivar 

seria uma manifestação fisiológica da indução da pupação podendo estar sujeita a controle 

hormonal (Machado-Santelli, 1974.). 

A mudança morfológica mais comum encontrada nos cromossomos politênicos está 

relacionada com expansões em diferentes graus que ocorrem em bandas específicas ou 

grupos de bandas durante o desenvolvimento do organismo. Estas alterações estruturais 

têm sido classificadas como pufes, bulbs ou anéis de Balbiani. Contudo o termo pufe é 

mais comumente utilizado.  

As mudanças químicas que ocorrem em certas regiões que sofrem expansão nos 

cromossomos politênicos estão relacionadas com a síntese e acúmulo de DNA, RNA, e 

proteínas em locais específicos durante certos períodos do desenvolvimento (Pavan, 1965).  

A síntese de RNA é o principal processo que ocorre nos cromossomos politênicos, 

contudo, a síntese de RNA não é inteiramente restrita aos pufes, mas ocorre em outros 

sítios. O RNA produzido é normalmente liberado para o nucleoplasma e de lá vai para o 

citoplasma (Pavan, 1965). Posterior trabalho de Daneholt et al (2001) em células de 

glândulas salivares de Chironomus tentans mostra que partículas completas de RNP são 

liberadas do cromossomo politênico para o nucleoplasma neste momento estas RNPs têm 

uma conformação semelhante a de um anel. Quando passa para o citoplasma através de 

poros a fibirila é desdobrada e chega ao citoplasma em uma forma estendida e a síntese de 

proteína é iniciada. Nestes pufes de RNA a quantidade de DNA aumenta na mesma 

proporção que as outras bandas do cromossomo ocorrendo grande síntese apenas de RNA 

(Pavan e da Cunha, 1969). 

Durante o final do desenvolvimento da larva ocorre uma dramática mudança no 

padrão de síntese de RNA e de proteínas. Este fato consiste de uma inibição da síntese de 

rRNA e a síntese de novas espécies de RNA poli(A)+. Este processo é acompanhado pela 
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inibição da síntese de certos peptídeos e síntese de novos outros já descritos por Winter et 

al (1977a, 1977b) (Glover, et al, 1982). 

A síntese extra de DNA em regiões localizadas dos cromossomos politênicos pode 

também ser responsável pelo aumento de certas bandas durante a formação dos pufes. 

Análise de síntese de DNA em diferentes regiões dos cromossomos politênicos de 

Drosophila melanogaster mostra que um processo similar de síntese extra de DNA ocorre 

durante estágios iniciais do desenvolvimento deste animal. Essa quantidade extra de DNA 

sintetizado nos cromossomos foi chamada de “DNA metabólico”. Este DNA metabólico 

foi inicialmente descrito como qualquer DNA produzido pela replicação de uma região 

cromossômica independente do processo de replicação (Pavan, 1965). Evidências mostram 

que além dos dípteros este fenômeno, de aumento localizado da quantidade de DNA, 

ocorre em ovócitos de anfíbios (Gall, 1968).  

O fenômeno de amplificação ocorre pela formação de várias forquilhas de 

replicação que reutilizam a mesma origem. Este fenômeno de amplificação pode ser visto 

também nos genes coriônicos de Drosophila melanogaster, as proteínas que compõem a 

casca dos ovos de D. melanogaster são sintetizadas e secretadas por células foliculares 

poliplóides do ovário; os genes que codificam estas proteínas são encontrados em clusters. 

Antes de sua expressão nas células foliculares os genes coriônicos no cromossomo X são 

amplificados até 16 vezes, enquanto os genes no cromossomo III são amplificados até 60 

vezes. Em cada um dos casos citados, a amplificação estende-se por cerca de 45-50 kb em 

cada lado dos genes coriônicos. Nestas regiões pode haver um gradiente de amplificação 

nas extremidades do amplicon como ilustrado na figura 1. 
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Figura 1– Região amplificada. Se a forquilha parar aleatoriamente em determinadas regiões teremos 

um gradiente na quantidade de DNA, como mostrado a esquerda. Se a forquilha parar 

coordenadamente um decréscimo abrupto no nível de amplificação, mostrado a direita. 

 

Nos pufes de DNA, junto com a intensa produção de RNA, bandas específicas ou 

grupos de bandas do pufe, apresentam uma síntese extra de DNA (amplificação) a qual 

pode ser produzida antes da intensa síntese de RNA começar ou pode ser produzida 

simultâneamente. Esta síntese extra de DNA pode ser interpretada como uma adaptação 

para a produção de mais genes (moldes) no local onde uma abundante síntese de RNA é 

requerida (Pavan e da Cunha, 1969). Em Rhynchosciara americana os pufes de DNA 

podem ser identificados no último estágio de diferenciação da glândula salivar, alguns 

destes estão envolvidos na produção de grandes quantidades de RNAs mensageiros que 

codificam proteínas utilizadas na construção do casulo (Okretic et al, 1977). 

A construção do casulo é coincidente com o desenvolvimento de três pufes gigantes 

que são: B2 (região 2 do cromossomo B), C3 ( região 3 do cromossomo C) e C8 (região 8 

do cromossomo C) (Orkretic et al, 1977). As três regiões nas quais a glândula salivar foi 

morfologicamente dividida (S1, S2 e S3) mostram um padrão diferente de expressão dos 

pufes de DNA. Observando a tabela 1 podemos ver a incorporação de [3H]uridina no RNA 

de diferentes segmentos da glândula salivar de Rhynchosciara em dois períodos do 

desenvolvimento do 40 estadio. 

 

 

origem
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Tabela 1- Atividade específica do RNA; taxa de incorporação relativa de [3H]uridina no RNA 

em diferentes segmentos da glândula salivar de Rhynchosciara em diferentes períodos do 

desenvolvimento (Okretic et al, 1977). 
Segmento da glândula 30 período (cpm/µg) 50 período (cpm/µg) 

Proximal (S1) 86 847 
Mediana (S2) 321 423 

Distal (S3) 384 53 
 

A tabela 1 mostra que há diferentes taxas de incorporação em diferentes regiões em 

diferentes períodos. As mudanças mais acentuadas estão nas regiões proximal e distal. Na 

região proximal ocorre um aumento de aproximadamente uma ordem de magnitude 

enquanto na região distal pode-se observar uma mudança no sentido inverso, mas de menor 

magnitude. A mudança metabólica observada na seção proximal da glândula ocorre 

simultaneamente ao desenvolvimento dos pufes de DNA; mudança do 30 período em que 

não há pufes presentes para o 50 período quando o pufe B está completamente “aberto” 

(Okretic et al, 1977).  

A tentativa de identificação e associação entre os polipeptídeos sintetizados pelas 

glândulas salivares e aqueles secretados pelas mesmas que são utilizados na construção do 

casulo comum foi feita. Os trabalhos realizados por Winter et al (1977a, b; 1980) e por 

Okretic et al foram muito importantes neste propósito. Winter et al (1977a) atribuem a 

pufes de DNA, nas glândulas salivares de Rhynchosciara, a síntese de alguns polipeptídeos 

identificados.  

Dois destes polipeptídeos foram atribuídos aos pufes de DNA B2 e C3, esta 

atribuição foi feita baseando-se em medidas de incorporação de [3H]leucina pelos 

polipeptídeos, padrão de abertura dos pufes e capacidade de síntese de RNA em diferentes 

seções da glândula durante o desenvolvimento. Outros dados importantes obtidos do 

mesmo trabalho são as seções da glândula salivar que mais contribuem com os 

polipeptídeos sintetizados por estes dois pufes. À seção S1 (proximal) da glândula é 

atribuída maior expressão do pufe B2, enquanto as seções S2 (mediana) e S3 (distal) 

seriam responsáveis pela expressão do pufe C3. Santelli et al, (2004) mostram que o pufe 

B2 atinge sua maior expansão na seção S1 da glândula enquanto o pufe C3 tem maior 

expansão na seção S3 seguida pela seção S2. Na seção S1 o pufe B2 foi quatro vezes 

amplificado enquanto em S2 e S3 apenas duas vezes amplificado, já o pufe C3 foi doze 

vezes amplificado na seção S2 e nas seções S1 e S3 a amplificação foi de cinco a seis 

vezes (figura 2) (Winter et al, 1977a;  Santelli et al, 2004).  
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Em outros trabalhos Winter et al (1977b, 1980) mostram que alguns dos 

polipeptídeos sintetizados na glândula salivar de Rhynchosciara também estão presentes na 

secreção produzida pelas larvas durante o 50 período. Estes seriam os dois polipeptídeos 

anteriormente atribuídos aos pufes B2 e C3 e que seriam, então, utilizados na síntese do 

casulo comum. A figura 3 mostra a região da glândula salivar em que os pufes B2 e C3 

têm maior expressão.  

Os dados acima mostram que os pufes  de DNA podem ser uma adaptação para a 

produção de mais genes (templates) nos locais onde uma abundante síntese de RNA é 

requerida em um determinado período do desenvolvimento (Pavan e da Cunha, 1969). 

Corroborando estes dados está o trabalho de Okretic et al (1977) no qual é descrito um 

RNA poli-(A) de 16S que é encontrado na glândula salivar de Rhynchosciara no 50 

período. Este período corresponde ao de expressão máxima do pufe B2 na seção S1 da 

glândula salivar como descrito neste trabalho e também por Winter et al (1977a). Então, o 

polipeptídeo atribuído por Winter et al (1977a) como sendo codificado pelo pufe B2 pode 

ser o produto de tradução do RNA poli-(A) descrito por Okretic et al (1977). 
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Figura 2- Regiões da glândula salivar onde os pufes de DNA B2 e C3 têm maior expressão. Figura 

adaptada de Winter et al, 1977a. 
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Como citado anteriormente, os principais pufes de DNA encontrados na glândula 

salivar de R. americana são B2, C3 e C8. Baseando-se em dados de incorporação de 

[3H]timidina pôde-se observar que o último ciclo de replicação de DNA nos núcleos das 

células das glândulas salivares de R. americana tem uma duração de 5-6 dias e este período 

envolve a duplicação do DNA (Machado-Santelli e Basile, 1973).  

Experimentos de Southern blot para quantificação da amplificação nos pufes C3 e 

C8 foram realizados tendo como base de comparação o 30 período, o qual precede o 

aparecimento dos pufes, e o 60 período, quando o pufe C3 alcança seu tamanho máximo. 

Estes experimentos foram realizados utilizando como sonda cDNAs obtidos de transcritos 

dos pufes de DNA. Foi estimado que o número de cópias para a seqüência do pufe C3 foi 

amplificada de 1 cópia no 30 período para 15 cópias no 60 período. Já para o pufe C8 foi 

estimado que o número de cópias passou de 1 cópia no 30 período para 14 cópias no 60 

período (Glover et al, 1982). Os níveis de amplificação medidos nos pufes C3 e C8 são 

similares, em ordem de magnitude, aos encontrados para os genes coriônicos de 

Drosophila melanogaster (Spradling et al, 1980).  
Estes dados e também com os resultados obtidos por Santelli et al (1991) mostram  

que a amplificação ocorre durante a última replicação de DNA do ciclo celular. Um fato 

interessante é que a “abertura” dos pufes ocorre em momentos específicos do 

desenvolvimento larval, isto é, existiria uma fina sintonia entre o momento em que cada 

polipeptídeo é necessário para a construção do casulo e a expansão de cada pufe. Podemos 

ver este timing de abertura dos pufes através de dados de Southern e Northern blots para os 

pufes C3 e C8. Estes resultados mostram que o pufe C8 tem sua amplificação e início da 

transcrição antes do pufe C3 (Santelli et al 1991). Para o pufe B2 resultados mostram que a 

transcrição tem início após a do pufe C8 e antes do pufe C3, enquanto que a amplificação 

inicia-se anteriormente ao pufe C8 e C3 respectivamente (Machado-Santelli e Basile, 1973; 

Stocker et al, 1984; Santelli et al, 2004). 

Em ambos os casos podemos ver um fenômeno regulado por fatores ligados ao 

desenvolvimento e que tem como objetivo prover determinados tecidos com uma grande 

quantidade de proteínas específicas que são requeridas em um curto período de tempo 

(Glover et al, 1982). 

As drásticas mudanças nos padrões dos pufes presentes nos cromossomos 

politênicos das glândulas salivares do díptero Rhynchosciara americana, que ocorrem no 

quarto e ultimo estadio de seu desenvolvimento são, em alguma extensão, controladas 
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pelos níveis do hormônio ecdisona; este fato foi demonstrado por trabalhos de Amabis e 

Cabral (1970) e Stocker e Pavan (1974).  

 O trabalho de Amabis e Cabral (1970) mostra que a alguns pufes de DNA presentes 

nas glândulas salivares de Rhynchosciara americana são inibidos pela ligação da porção 

anterior da larva. Esta ligação seria responsável pela interrupção do fluxo do hormônio 

proveniente de células neurosecretórias para a glândula protoracica, o que bloquearia a 

indução da ativação gênica.  

Já o trabalho de Stocker e Pavan (1974) mostra que a injeção de ecdisona em larvas 

de Rhynchosciara hollaenderi tem efeitos que dependem da concentração de ecdisona 

injetada, do estágio de desenvolvimento e da região da glândula salivar em que as células 

estão localizadas. Pode-se ver neste trabalho que diferente de outros dípteros melhor 

estudados, como Drosophila e Chironomus, o tempo de resposta de R. hollaenderi a 

injeção de ecdisona é maior; nestes os primeiros pufes formados podem ser vistos entre 12-

24 horas enquanto em Drosophila e Chironomus o tempo de resposta está entre 15-30 

minutos. 

Com estes e outros trabalhos dois tipos diferentes de pufes puderam ser observados, 

os pufes induzidos primariamente (early ecdysone puffs) e aqueles induzidos tardiamente 

(late ecdysone puffs) (Amabis et al, 1977).  

 A alteração na atividade de muitos desses pufes, assim como no mecanismo de 

replicação coincide com mudanças na concentração do hormônio ecdisona. As alterações 

na concentração do hormônio ocorrem durante determinados períodos do desenvolvimento 

larval, um aumento na concentração deste pode ser observado durante o momento em que 

o casulo torna-se mais consistente e quando o pufe de DNA na região 2 do cromossomo B 

está ativo na seção S1 das glândulas salivares. Este pufe, e também outro localizado na 

região 3 do cromossomo C, são comprovadamente regiões de amplificação que respondem 

tardiamente as concentrações de ecdisona (Stocker et al, 1984). 

Além de poder ser amplamente utilizado em análises citológicas devido ao 

fenômeno de politenia dos cromossomos, Rhynchosciara americana representa um 

importante sistema para o estudo de processos envolvidos na amplificação, transcrição e 

secreção de proteínas. Certamente, o fato de saber quais proteínas são secretadas é uma 

informação muito importante para o sistema de estudo, contudo o estudo dos processos 

envolvidos na síntese/enovelamento destas proteínas torna-se fundamental para 

complementar os dados já obtidos para Rhynchosciara americana.  
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1.3 Enovelamento de proteínas 

O enovelamento de proteínas ocorre graças a interações entre suas superfícies 

reativas. Tipicamente, estas superfícies consistem de cadeias laterais hidrofóbicas expostas.  

As interações entre estas cadeias formam um núcleo hidrofóbico. A reatividade destas 

superfícies permite a ocorrência de interações incorretas, a menos que o processo seja 

controlado.  

Algumas proteínas são capazes de adquirir sua conformação nativa 

espontaneamente. Esta capacidade é chamada de automontagem; uma proteína que é capaz 

de se automontar pode enovelar-se ou reenovelar-se em seu estado ativo a partir de outras 

conformações, inclusive a partir da condição em que ela é inicialmente sintetizada. Isto 

implica que as interações internas sejam intrinsecamente dirigidas para a conformação 

correta. Quando isto não acontece, diferentes conjuntos de interações podem ocorrer e a 

proteína pode adquirir uma conformação estável que não é a forma final pretendida. 

Proteínas desta categoria não são capazes de sofrer automontagem. Para que elas adquiram 

a estrutura adequada é necessária a assistência de uma chaperona. 

Chaperonas são proteínas que medeiam a montagem correta, determinando que 

uma proteína alvo obtenha uma conformação possível ao invés de outras. Isto é conseguido 

através de sua ligação a superfícies reativas de proteína-alvo que estão expostas durante o 

processo de montagem, o que impede que as mesmas interajam com outras regiões da 

proteína e adquira uma conformação incorreta. As chaperonas funcionam impedindo a 

formação de estruturas incorretas e não promovendo a formação de estruturas corretas. 

 

1.4 Sistemas de chaperonas 

Algumas das chaperonas envolvidas no processo de enovelamento são conhecidas 

como heat shock proteins (Hsps). O nome do sistema foi inicialmente identificado como 

uma resposta a um choque térmico; dentre estas proteínas podemos citar os sistemas 

constituídos por Hsp70, Hsp40 (DnaJ), GrpE, Hsp90 e suas co-chaperonas Hip, Hop, p23, 

etc. 

Elas são uma classe de proteínas altamente conservadas que utilizam ciclos 

dependentes de ATP levando a mudanças conformacionais em suas proteínas alvo. As 

chaperonas desempenham funções como: guiar proteínas severamente danificadas à 

degradação, solubilizar agregados de proteínas, interação com hormônios esteróides e 

assistir o dobramento de proteínas nascentes ou o redobramento de proteínas danificadas 

(Söti et al, 2002). Algumas chaperonas podem ser sintetizadas em temperaturas 
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fisiológicas enquanto outras podem ter sua síntese induzida sob condições de choque 

térmico ou diferente situações de estresse, então, sua importância em processos celulares 

básicos é inquestionável (Beissinger e Buchner, 1998). 

 

1.4.1 Hsp70 

Hsp70 assiste uma grande variedade de processos de enovelamento de proteínas nas 

células de eucariotos e de procariotos (E. coli) através da ação de seu homólogo DnaK, 

incluindo o dobramento de proteínas que estão sendo sintetizadas no citosol, translocação 

de proteínas para organelas, associação e dissociação de complexos de proteínas e controle 

de atividades biológicas dependentes de proteínas regulatórias previamente enoveladas. 

Em alguns aspectos o ciclo de reação de Hsp70 em bactérias é similar ao de eucariotos. Em 

ambos são encontradas proteínas homólogas codificadas pelos genes hsp40, em eucariotos, 

e dnaJ, em procariotos, que estimulam a função de ATPase de Hsp70 (Rüdiger et al, 

2001). 

O gene hsp70 é o mais notável membro da família de proteínas Hsp70, codificando 

uma das mais conservadas proteínas através da evolução a Hsp70 humana é 73% idêntica à 

Hsp70 de D. melanogaster e 47% idêntica à DnaK de E.coli. Hsp70 é conhecida como uma 

chaperona molecular e por atuar no processo de termotolerância. Outros membros desta 

família em Drosophila são hsp68, um gene de cópia única, e os genes hsc70 os quais 

exibem uma expressão constitutiva e não induzível por situações de estresse 

(Konstantopoulou et al, 1995). Em Drosophila melanogaster, a família dos genes hsp70 

possui cinco cópias de um gene induzível por estresse e uma cópia do gene hsp68 (Perkins 

et al, 1990). Os genes hsp70 são encontrados em dois clusters compostos por dois genes na 

região 87A7 e três na região 87C1 no braço direito do cromossomo 3 (Bettencourt e Feder, 

2002).  

A característica notável da chaperona Hsp70 é sua ligação durante curto período de 

tempo a segmentos lineares ainda não enovelados de proteínas ou peptídeos contendo 

resíduos hidrofóbicos. Hsp70 exerce sua função dependente de ATP como um monômero, 

a ligação de ATP e sua hidrólise permitem a mudança entre estados de alta e baixa 

afinidade pelo substrato. A ligação de ATP converte Hsp70 a um estado de baixa afinidade 

por substrato enquanto a forma ligada a ADP representa um estado de alta afinidade pelo 

substrato. A atividade de ATPase das proteínas Hsp70 é dependente de Mg2+ e K+ e o 

passo limitante é a hidrólise do ATP(Beissinger e Buchner, 1998).  
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O dobramento de proteínas não é função exclusiva da chaperona Hsp70, sua 

atuação depende da ação das chamadas co-chaperonas. Estas co-chaperonas são proteínas 

acessórias que regulam a atividade de ATPase. Duas destas proteínas acessórias que atuam 

no sistema Hsp70 são DnaJ e GrpE. DnaJ é uma proteína de 41kDa que atua guiando a 

chaperona para a ligação com o seu substrato (por exemplo, uma proteína nascente) e 

estimula a hidrólise de ATP. Já GrpE é uma proteína com 22kDa e facilita a troca de ADP 

por ATP (Rüdiger et al, 2001). Avanços na compreensão da estrutura de proteínas como 

Hsp70 auxiliaram na elucidação do mecanismo de ação dos sistemas de chaperonas. As 

proteínas Hsp70 são constituídas de três domínios, um domínio N-terminal com 45kDa 

com função de ATPase, um domínio central de ligação do substrato com 15kDa e um 

domínio C-terminal com 10kDa possivelmente com uma função regulatória (figura 3) 

(Mayer e Bukau, 1998). 

 

 

 

 
Figura 3- Estrutura da proteína Hsp70. Os números aproximados de aminoácidos que constituem cada 

domínio estão indicados nos boxes. Figura adaptada de Mayer e Bukau, 1998. 

 

Na figura 4 podemos ver um esquema que representa a ação da Hsp70 e de suas co-

chaperonas no dobramento de proteínas. 

Vemos que o dobramento de proteínas ocorre em ciclos, os quais consistem da 

captura do substrato que é inicialmente mantido num compartimento e é liberado após ter 

ocorrido a hidrólise do ATP e sua subseqüente troca por ADP mediada pela ação de GrpE. 

Neste esquema também podemos ver que DnaJ atua como que guiando a sua proteína alvo 

para Hsp70. DnaJ liga-se a regiões hidrofóbicas do substrato, estas regiões consistem de 

oito resíduos particularmente ricos em resíduos aromáticos; diferente de DnaK (homólogo 

de Hsp70 em bactérias) tem baixa afinidade por resíduos ácidos. DnaJ e DnaK têm 

afinidade por resíduos hidrofóbicos e aromáticos e, portanto, a maioria dos peptídeos que 

se ligam a uma dessas chaperonas também se liga ao outra (Rüdiger et al, 2001.). 
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Figura 4- Modelo de ação da chaperona Hsp70. Neste esquema J representa a proteína DnaJ, a 

proteína DnaK está colorida em verde,  E a proteína GrpE e S o peptídeo substrato. Inicialmente o 

substrato liga-se a DnaJ e posteriormente recruta DnaK-ATP. DnaJ é liberado, o substrato é 

transportado para um compartimento de DnaK estimulando a hidrólise de ATP. O substrato está 

estavelmente ligado a DnaK-ADP. GrpE interage com o complexo DnaK-ADP-substrato e estimula a 

troca de ADP por ATP reduzindo a afinidade de DnaK pelo substrato que é liberado. Figura adaptada 

de Hartl e Hayer-Hartl, 2002. 

 

Um fator interessante é o modo de regulação dos genes de choque térmico. Os 

produtos destes genes tornam-se dominantes em uma célula dentro de poucos minutos após 

sua exposição à situação de estresse. Este processo envolve a ação de diversos mecanismos 

regulatórios. Primeiro, durante temperaturas normais um mecanismo mantém os sítios 

hipersensíveis na extremidade 5’ dos genes de choque térmico numa configuração aberta. 

Nesta situação a RNA polimerase está “parada” na região próxima a estes genes. Quando a 

temperatura é aumentada a polimerase é liberada e os fatores de transcrição são ativados. 

Eles ligam-se aos elementos consensos de choque térmico que estão localizados na região 

a montante dos genes de choque térmico e promovem sua rápida transcrição (Lindquist e 

Petersen, 1990). 

Também nas glândulas salivares de Chironomus tentans foi feita a tentativa de 

caracterização dos genes de choque térmico quando este animal foi submetido a estresse 

térmico de 390C por 10 min.. Com este tratamento podê-se detectar a expressão de oito 

polipeptídeos, dentre os quais podemos destacar os de 73 kD e de 90 kD. O estudo da 

cinética destas proteínas mostrou que elas não são sintetizadas simultaneamente, ou seja, 
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que sua indução não é coordenada. Como diferentes resultados foram obtidos para 

tratamentos a diferentes temperaturas é possível que haja diferentes mecanismos 

responsáveis pelos efeitos observados ou  que haja apenas um único mecanismo de ação 

que seria operado diferentemente de acordo com a intensidade do choque térmico 

(Tanguay e Vincent, 1981). 

Com exceção do gene de Hsp90, genes que codificam outras proteínas de choque 

térmico não possuem íntrons. Durante um intenso choque térmico ocorre o bloqueio do 

processamento de RNA de genes que estão ativos, deste modo, os mRNAs que não são 

traduzidos acumulam-se na célula. A inexistência de íntrons na maioria de genes de choque 

térmico asseguraria a tradução da mensagem (que ocorre da maneira descrita acima) e 

conseqüentemente a ação das Hsps na regulação dos vários processos celulares. Em células 

de Drosophila que foram submetidas inicialmente a temperaturas mais amenas houve 

síntese de Hsps. Quando estas mesmas células foram submetidas a temperaturas mais altas 

não ocorreu o bloqueio do processamento dos mRNAs pré-existentes na célula. Através de 

fatos como este é que se pressupõe que além das funções já citadas para as Hsps, estas 

também atuem protegendo o processamento de RNA (Yost et al, 1990). 

 

1.4.2 Hsc70 

As proteínas Hsp70 têm a capacidade de atuar em grande variedade de processos 

celulares, sendo o mais conhecido a sua atuação no dobramento de proteínas. Todos esses 

processos são dependentes da energia do ATP requerida por Hsp70 e, também, a ação de 

co-fatores parece ser de grande importância. 

Além dos elementos pertencentes à família das Hsp70 descritos acima, outros 

elementos de grande relevância são as proteínas expressas constitutivamente (Hscs, heat 

shock cognate proteins), ou seja, sua expressão independe de o organismo estar ou não em 

situação de estresse.  

Estes genes aparecem sendo muito importantes em várias funções celulares agindo 

de uma maneira dependente de ATP em muitos compartimentos celulares. Estas proteínas 

atuam alterando a conformação de proteínas ou afetando interações proteína-proteína, 

adicionalmente, elas ainda podem ter importante papel na translocação de peptídeos 

através de membranas específicas. Em Drosophila melanogaster, existem sete cópias dos 

genes expressos constitutivamente pertencentes à família hsp70; estes genes são 

denominados hsc1 a hsc7 e são expressos durante o desenvolvimento do animal. A 

proteína Hsc70 codificada pelo gene hsc4, apresentando uma ORF de 1.953bp, é o 
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polipeptídeo mais abundante em todos os tecidos e células e localiza-se em fibras 

citoplasmáticas ao redor do núcleo. O gene hsc4 de Drosophila mostra-se 73% idêntico ao 

hsp70 de Drosophila e 85% idêntico ao hsc70 humano. Acredita-se que o motivo do gene 

hsc4 de Drosophila ser mais relacionado com o gene hsc70 de vertebrados do que com o 

gene hsp70 de Drosophila sugere que a funções das proteínas expressas constitutivamente 

sejam distintas das proteínas induzidas por estresse (Perkins et al,1990).  

Mesmo o gene hsc70 sendo constitutivamente expresso, sua síntese pode ser 

influenciada por uma variedade de sinais extracelulares. Em Manduca sexta, uma larva que 

infesta o tabaco, um neuropepetídeo, hormônio protoracicotropico (PTTH) estimula na 

glândula protoracica a produção de ecdisona e este processo, o qual requer tradução de 

proteína, é acompanhado por um aumento na síntese de algumas proteínas incluindo uma 

proteína Hsc70; este trabalho mostra que um aumento nos níveis do mRNA de Hsc70 

coincidem com o período de alta expressão do hormônio ecdisona (Rybczynski e Gilbert, 

2000).  

Em células de mamíferos esta proteína localiza-se no citoplasma e está envolvida 

na remoção do revestimento de vesículas endocíticas e de secreção; estas vesículas 

possuem clatrina como a proteína mais proeminente dos seus revestimentos e são, desta 

forma, conhecidas como vesículas revestidas de clatrina (clathrin-coated vesicles, CCVs). 

Como outros membros da família Hsp70, Hsc70 tem uma atividade de ATPase a qual pode 

ser estimulada por co-fatores. Acredita-se que o co-fator relevante na reação de remoção 

do revestimento de vesículas é a auxilina, este co-fator é um membro da família das 

proteínas DnaJ e é caracterizado por um conservado domínio-J; além disso auxilina contém 

um domínio de ligação à clatrina sugerindo que auxilina primeiro liga-se à CCVs e depois 

recruta a proteína Hsc70 via seu domínio-J. O domínio-J estimula a atividade de ATPase 

de Hsc70 estabilizando a ligação de Hsc70 à clatrina e, então, levando a dissociação do 

complexo protéico de trisqueliona. Este complexo é formado por três cadeias leves e três 

cadeias pesadas de clatrina que formam uma rede semelhante a uma treliça na superfície da 

vesícula revestida (Chang et al, 2002).  

Em Drosophila melanogaster o polipeptídeo Hsc70 transcrito pelo gene hsc4 é 

muito abundante na glândula garland durante o período de embriogênese. Esta glândula 

garland é formada por células binucleadas localizadas como um anel próximo aos discos 

imaginais das asas de insetos, esta glândula está relacionada com a segregação e 

armazenamento de produtos irrelevantes. As células da glândula garland são muito ativas 

em endocitose e neste processo utiliza as vesículas revestidas de clatrina. Considerando-se 
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que a atividade de remoção do revestimento de clatrina ATPase–dependente tem sido 

detectada nas células de Drosophila, a proposta de que hsc70, nas glândulas garland, atue 

no processo de desmontagem do revestimento do clatrina parece plausível (Perkins et al, 

1990). 

A proteína Hsc70 que é expressa constitutivamente mostra-se, assim como Hsp70, 

muito importante em diferentes processos celulares. Em Drosophila melanogaster 

apresenta altos níveis de expressão durante a fase embrionária fato que é atribuído à alta 

atividade metabólica do embrião (Palter et al, 1986). 

 

1.4.3 Hsp90 

Membros da família de genes hsp90 além de agirem como chaperonas têm sido 

implicadas em interações com vários processos de sinalização intracelular. A maioria dos 

seus alvos celulares são transdutores de sinais envolvidos com o ciclo celular e reguladores 

do desenvolvimento, nos quais a conformação é muito importante no desempenho de suas 

funções. Através de interações de baixa afinidade caracterizadas por ciclos de ligação e 

liberação do substrato, Hsp90 mantém estas instáveis proteínas sinalizadoras aptas para 

ativação até que elas sejam estabilizadas por mudanças conformacionais associadas com a 

transdução de sinal (Rutherford e Lindquist, 1998).  

Na tentativa de elucidar o papel da Hsp90 no dobramento de proteínas, 

experimentos in vitro têm enfatizado seu potencial como uma chaperona geral, onde sua 

ação é a de prevenir a agregação de enzimas que tiveram sua estrutura alterada química ou 

termicamente. O redobramento destas enzimas, contudo, requer a ação de Hsp70 e sua co-

chaperona Hsp40, indicando que os sistemas formados pelas chaperonas Hsp90 e Hsp70 

devem cooperar no reparo de proteínas. Evidências para a ação de Hsp90 in vivo ainda não 

foram encontradas, contudo sua função como chaperona é fortemente sugerida devido a 

sua alta concentração celular e sua indução em condições de estresse (Mayer e Bukau, 

1999).  

Em Drosophila, o gene hsp83, membro da família Hsp90, é cópia única e codifica a 

maior proteína de choque térmico que exibe expressão constitutiva e é moderadamente 

ativada por choque térmico. O gene hsp83 tem um íntron, fato que é uma exceção entre as 

proteínas de choque térmico, este íntron precede o início da região codificadora. Sabendo-

se que o choque térmico inibe o processamento de RNAs, a falta de íntrons asseguraria a 

expressão destes genes durante o estresse térmico (Drosopoulou et al, 1996). 
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Na figura 5 está representada a estrutura da proteína Hsp90. Esta proteína possui na 

extremidade N-terminal um domínio altamente conservado de 25kDa que é o sitio de 

ligação de ATP e para a droga geldanamicina; esta droga inibe a atividade de ATPase de 

Hsp90 ligando-se a região de ligação de nucleotídeo dentro da extremidade N-terminal. 

Uma região carregada separa a extremidade N-terminal de um domínio de 35kDa 

localizado no centro e de um domínio de 12kDa localizado na extremidade C-terminal, que 

é necessário para dimerização.  

 
 

 

 

 

 

Figura 5- Estrutura da proteína Hsp90. Os números indicam os aminoácidos que delimitam os 

domínios. N, extremidade N-terminal; M, região central de 35 kD; C, extremidade C-terminal. 

Figura adaptada de Young et al, 2001. 
 

Ambos os domínios N e C-terminal de Hsp90 têm sido implicados na ligação de 

substratos polipeptídicos, a ligação de polipeptídeos na extremidade N terminal é afetada 

por geldanamicina e pela região carregada adjacente. 

Assim como para Hsp70 a ação de Hsp90 é mediada por co-fatores onde se 

destacam Hip (heat shock interacting protein), Hop (heat shock organizing protein) e p23. 

Hip e Hop são possuidores de um domínio hélice-volta-hélice TPR (tetratricopeptide 

repeat) o qual reconhece cinco resíduos, MEEVD (M-metionina, E-ácido glutâmico, V-

valina e D-ácido aspártico), na extremidade C-terminal de Hsp90 e a esses resíduos o 

domínio TPR liga-se com alta especificidade e afinidade. Já o co-fator p23 não possui o 

domínio TPR, ele liga-se a região N-terminal de Hsp90 estimulando a função de ATPase 

desta proteína (Young et al, 2001). Na figura 6 podemos ver o esquema de ação da Hsp90. 

ATP região 
carregada

região de 
dimerização

MEEVD 
N M

8 236 272 629 732 
C



 25

 
Figura 6- Esquema da ação da proteína Hsp90. A ação de Hsp90 depende da participação da 

proteína Hsc70 e dos seus co-chaperonas Hop e p23. Figura adaptada de Young et al, 2001. 

 

Já foram observadas evidências que Hsp90 mostra diferente localização nuclear em 

Drosophila e em Chironomus. Quando larvas de Drosophila melanogaster foram tratadas a 

370C, o padrão de marcação para a proteína Hsp90 mostrou distribuição por todo o 

citoplasma das células da glândula salivar, muito similar a fibras e quando observados os 

cromossomos pode-se ver marcação no locus 93D do cromossomo 3R. A este locus tem 

sido atribuída a localização do gene hsrω que apresenta mRNA, mas o produto de tradução 

não é detectado, em Drosophila hydei marcação é observada no locus 48B. Já em 

Chironomus thumi, marcação com anticorpo anti-Hsp90 mostra marcação em regiões 

teloméricas dos anéis de Balbiani, fato nunca dantes observado mesmo em outras espécies 

de Chironomus. Em Chironomus tentans a marcação é obtida no pufe I-1C. Os resultados 

descritos neste trabalho são as primeiras indicações de uma localização específica para as 

proteínas da família Hsp90 dentro do núcleo da célula, uma observação possível apenas 

nos cromossomos politênicos (Morcillo et al, 1993). 

Resultados de literatura têm mostrado que a estabilização do heterodímero 

EcR/USP (EcR, ecdysone receptor; USP, ultraspiracle) receptor nuclear do hormônio 

ecdisona é feita pela ação cooperativa entre Hsc70 e Hsp83 (Arbeitman e Hogness, 2000). 

Recentemente o papel de Hsp83 como agente de tamponamento de mutações, ou seja, 

diminuindo ou mesmo evitando o aparecimento das mesmas tem provocado excitação, uma 
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vez que o fenômeno epigenético visto pela primeira vez em Drosophila foi também 

observado em Arabidopsis. Em Drosophila melanogaster foram observadas alterações 

fenotípicas como deformação do olho, mau formação de asas e também mau formação de 

pêlos em resposta ao tratamento a alteração da temperatura ou tratamento químico. Em 

Arabidopsis foram observados mau formação de folhas, caules e raízes devido a alterações 

nas condições ambientais ou inibição de Hsp83 por geldanamicina. O mecanismo pelo qual 

estes fenômenos ocorrem ainda não foi elucidado mas uma proposta é que Hsp83 interage 

com ativadores e inibidores do ciclo celular. Quando Hsp83 é requisitada para outras 

funções durante a situação de estresse ou sua expressão é inibida por algum agente 

químico, as rotas em que Hsp83 inicialmente atuava ficam desprotegidas e, então, 

mutações genéticas pré-existentes podem ser expressas (Queistsch et al, 2002; Rutherford 

et al, 1998). 

O heterodímero receptor EcR/USP faz a intermediação entre os ligantes e os genes 

alvos. A ação do ecdisona depende da presença destes receptores na célula. Estes 

receptores são caracterizados por dois domínios: um domínio de ligação ao DNA, com o 

qual o receptor se liga a regiões específicas do DNA conhecidas como elementos de 

resposta ao hormônio (HREs) e um domínio de ligação ao ligante (LBD). Foi descrito na 

literatura que o receptor de ecdisona formado pelo heterodímero EcR/USP anteriormente a 

ligação com o hormônio é estabilizado pela ação conjunta do importante complexo das 

chaperonas Hsc70 e Hsp90. Então, após a ligação do hormônio e interação com seu 

elemento de resposta, o receptor pode fazer com que proteínas co-repressoras sejam 

liberadas ocorrendo a associação do receptor com proteínas co-ativadoras que modificam a 

estrutura da cromatina, ou ainda, pode interagir com a maquinaria de transcrição 

(Arbeitman e Hogness, 2000). 
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2. Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo obter informações de genes da família de choque 

térmico atuantes na glândula salivar de Rhynchosciara americana, durante o período que 

compreende o ultimo estadio de seu desenvolvimento. 

O estudo abrange o seqüenciamento de um banco de cDNA de Rhynchosciara 

americana em busca de possíveis genes de choque térmico envolvidos nesta resposta.  

Devido a sua grande importância dois genes foram escolhidos para estudos posteriores, 

foram eles hsc70-4 e hsp83. Estes serviram como ponto de partida para a varredura de uma 

biblioteca genômica de R. americana construída em fago lambda DASH II e a construção 

de primers permitiu a obtenção da seqüência completa do mensageiro do gene hsc70-4. 

Estudo destes genes abrangem a expressão de seus mRNAs, localização 

cromossômica e determinação de níveis de expressão protéica. Foram analisadas glândulas 

salivares de animais em condições normais e submetidas a choque térmico. 
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3. Materiais e métodos 

3.1 Dissecção de Rhynchosciara americana 

As glândulas salivares ou ovários dos animais foram retirados em determinados 

períodos do desenvolvimento utilizando pinças. Os tecidos foram colocados em solução 

70% etanol, ficaram nesta solução por 10min. e foram transferidos para outra solução 

etanol/glicerol (1:1) onde podem ser armazenadas a –200C. 

 

3.2 Extração de DNA e RNA de Rhynchosciara americana 

Os tecidos foram fixados em etanol 70% depois em etanol/glicerol (1:1). A digestão 

do material do qual o DNA ou RNA foi extraído foi feita utilizando-se a solução descrita 

na tabela 2.  
Tabela 2 – Solução utilizada para digestão de glândulas salivares de R. americana 

Reagente Concentração 
NaCl 20mM 

Tris-HCl pH 7.5 20mM 
EDTA 0,5M pH 8 10mM 

SDS 10% 0,5% 
Proteinase K 300µg/mL 

 

 

Os tecidos foram digeridos overnight com 500µL da solução de digestão contendo 

Proteinase K na concentração acima a 370C. Então, adicionou-se mais 1,5ml de solução de 

digestão sem Proteinase K. Seguiram-se duas extrações com fenol/clorofórmio (1:1), 

agitação por inversão e centrifugação a 8000rpm por 5min. À fase aquosa foram 

adicionados etanol absoluto gelado para um volume final de 2,5x volume inicial e acetato 

de amônio para uma concentração final de 0,2M. Para extração de RNA seguiu-se a 

precipitação a –200C overnight e posterior tratamento com DMSO/glioxal.  

Inicialmente o glioxal foi passado várias vezes por coluna de resina de troca iônica 

(AG 501-X8 ResinR BIO-RAD), então, foi preparada a solução com 390µL de glioxal, 

450µL de DMSO e 9µL de tampão fosfato 0,2M (para 100mL de solução pH 6,5 utilizou-

se 68,5mL de solução 0,2M de NaH2PO4 e 31,5mL de solução 0,2M Na2HPO4). 1,5mL do 

RNA que foi armazenado a –200C para precipitação foi centrifugado a 10000rpm por 

10min.. O sobrenadante foi desprezado, o sedimento seco e a este foram adicionados 30µL 

de solução de glioxal. A solução foi mantida a 500C por 50min.. 
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Para extração de DNA seguiu-se com a precipitação da solução a -200C overnight. 

Faz-se a centrifugação por 30min. a 8000rpm. O precipitado (DNA) foi ressuspenso em 

quantidade adequada de TE. 

 

3.3 Construção da biblioteca de cDNA 

 A biblioteca de cDNA utilizada foi construída pelo Prof. Dr. Roberto Vicente 

Santelli no laboratório do Prof. Dr. Marcelo Bento Soares. Para a construção desta 

biblioteca foram utilizadas glândulas salivares de animais no 30 período do 

desenvolvimento (início de rede) de dois dias consecultivos, utilizando-se o método 

descrito em Soares et al (1994). Duas bibliotecas foram construídas, uma não-normalizada 

e outra normalizada ambas utilizando como vetor pT7T3pac. Para estudos posteriores foi 

escolhida a biblioteca não- normalizada. 

 

3.4 Transformação de bactérias competentes 

Bactérias competentes E. coli DH10B formam inoculadas em 10mL de meio SOB 

(20g de triptona, 5g de extrato de carne, 0,585g de cloreto de sódio, 0,186g de cloreto de 

potássio e água para 1L) e mantidas sob agitação a 370C overnight; 1mL deste pré-inóculo 

foi diluído em 100mL de SOB, incubado a 370C sob agitação de 250rpm até que fosse 

atingida densidade óptica de 0,4-0,5. Esta mistura foi centrifugada a 3000rpm por 15min. a 

40C, o sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspenso em 1/3 do volume inicial da 

cultura em solução TFB, esta suspensão foi incubada no gelo por aproximadamente 10-

15min. e, então, centrifugada a 3000rpm por 15min. a 40C. O sobrenadante foi descartado 

e o sedimento ressuspenso em 1/3 do volume inicial da cultura em solução RF1. 

Novamente incubada em gelo por 10–15 min. Após nova centrifugação a 3000rpm por 

15min. a 40C o sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspenso em 1/12,5 do 

volume inicial da cultura em solução RF2 e incubado no gelo por 10-15min., a bactéria foi 

aliquotada e armazenada em freezer a –700C. O método de preparação das soluções 

utilizadas está descrito nas tabelas 3, 4 e 5abaixo. 
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Tabela 3 - Solução RF1 
Reagente Quantidade Concentração final 

RbCl 3g 100mM 
MnCl2x4H2O 2,5g 50mM 
CaCl2x2H2O 0,38g 10mM 

KAc 1M pH 7,5 7,5mL 30mM 
Glicerol 15%(p/v)  
H2O qsp 250mL  

 

 

 
Tabela 4 – Solução RF2 

 
Reagente Quantidade Concentração final 

MOPS 0,5M pH 6,8 5mL 10mM 
RbCl 0,3g 10mM 

CaCl2x2H2O 2,75g 75mM 
Glicerol 15%(p/v)  
H2O qsp 250mL  

 

 

 
Tabela 5 - Solução TFB 

Reagente Quantidade Concentração final 
KCl 1,85g 100mM 

MnCl2x4H2O 2,22g 45mM 
CaCl2x2H2O 0,38g 10mM 

HACoCl3 0,2g 3mM 
K-MES 0,5M pH 6,3 5mL 10mM 

H2O qsp 250mL  

 

Inicialmente foram adicionados em tubo 50µL de bactéria competente e quantidade 

adequada de plasmídeo esta mistura fica no gelo por 20 minutos. Posteriormente foi dado 

um choque térmico a 420C por 2min. seguido por mais 2min. a 00C. Ao final desta fase foi 

adicionado aproximadamente 100µL de meio LB (10g/L NaCl, 5g/L extrato de levedura, 

10g/L triptona) para recuperação das bactérias que, então foram incubadas a 370C por 

aproximadamente 30 minutos.  

As bactérias transformadas foram plaqueadas em LB-ampicilina (para preparar 1L 

de solução utilizou-se: 10g/L NaCl, 5g/L extrato de levedura, 10g/L triptona, 100µL de 

ampicilina com concentração de 100mg/mL), contendo IPTG (0,8M) e X-Gal (20mg/mL), 

respectivamente, 4µL e 40µL por placa para seleção dos recombinantes. 
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3.5 Seqüenciamento aleatório da biblioteca de cDNA 

 Para a biblioteca de cDNA construída no plasmídeo pT7T3pac que apresenta as 

seqüências dos promotores T7 e T3 como para os subclones genômicos foi utilizado o 

mesmo procedimento. 

Após seleção as colônias brancas (contendo os recombinantes) foram transferidas 

para uma placa de crescimento de 96 poços em 1mL de LB por poço contendo ampicilina 

(1µL de ampicilina 100mg/mL) e crescidas por overnight à 370C. Após este período as 

bactérias foram coletadas por centrifugação a 40C (4000rpm por 5min), ressuspensas em 

85µL de meio GET (10mM EDTA, 50nM glicose, 25mM Tris-HCl) centrifugadas e 

novamente ressuspensas em meio GET contendo 0,5mg/mL de RNAse. A seguir foram 

lisadas utilizando-se 60µL de solução de lise (0,2M NaOH,1% SDS), neutralizadas com 

60µL de acetato de potássio 3M por poço e mantidas a 900C por 30min. Finalmente foram 

transferidas para uma placa multiscreen/96 da Millipore. Nesta placa a solução com os 

plasmídeos passa pelo filtro que retém proteínas e DNA bacteriano; a solução com o DNA 

plasmideal foi coletada em placa com fundo em V contendo 150µL de isopropanol por 

centrifugação a 4000rpm, a 40C por 40min. O DNA foi precipitado , lavado com etanol 

70% e ressuspenso em 40µL de Tris-HCl 10mM pH 8.  

 

3.6 PCR de seqüenciamento 

 Para o PCR de seqüenciamento utilizou-se um protocolo padrão com primer T7 

para a região 5' ou T3 para a região 3', além de BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing da 

Applied Biosystems. Neste protocolo utilizou-se (tabelas 6 e 8):  

 

 
 

Tabela 6 - Quantidades de reagentes utilizados em reação de PCR 

Reagente Volume 
DNA 3µL 
H2O 7,5µL 
SM 6µL 

BigDye 2µL 
Primer 1,5µL (de um estoque de 3,2pmol/µL) 

 

 

Os ciclos utilizados para PCR foram:  
Tabela 7 – Condições utilizadas em reação de PCR 
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Ciclos Temperatura (0C) Tempo 
1 96 1min 

96 20s 
50 1min 

 
35 

60 4min 
1 4 ∞ 

 

O produto de PCR foi precipitado seguindo o seguinte protocolo: 

Adicionou-se em cada amostra 54µL de solução gelada de precipitação que continha 50µL 

de etanol, 2µL de acetato de sódio (3M, pH 5) e 2µL de glicogênio (1g/L), após uma breve 

agitação em um vórtex as amostras permaneceram em gelo por 40 minutos, elas foram, 

então, centrifugadas por 40 minutos a 4000rpm a 40C, após descartar o sobrenadante 

adicionou-se 50µL de etanol 70% gelado e repetiu-se o passo da centrifugação, descartou-

se o sobrenadante, pulso de 700rpm com placa invertida e secaram-se as amostras à 

temperatura ambiente por uma hora; por fim adicionou-se 1,5µL de tampão de entrada 

(blue-dextran e formamida). 

Utilizamos um seqüenciador modelo ABI-Prism 377 (Perkin Elmer), com gel de 

acrilamida 5% em placas de 36cm, as corridas foram de 8 horas para placas com 96 

amostras. 

 

3.7 Análise das seqüências 

A análise das seqüências foi feita utilizando os programas Phred-Phrap, Crossmatch 

e Consed 10. Estes programas possibilitam ler as bases e alinhar as seqüências a partir dos 

eletroferogramas gerados no seqüenciador. As seqüências que se sobrepuseram foram 

montadas em contigs e as seqüências isoladas em singletes. Outro software utilizado foi o 

Blast Client 3, distribuído pelo NCBI (National Center for Biotechnology Information, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) para comparar as seqüências geradas pelo banco de cDNA 

com banco de seqüências internacionais.       

 

3.8 Isolamento de clone genômico de Rhynchosciara americana em biblioteca de fago 

3.81 Plaqueamento e transferência dos clones genômicos  

 A biblioteca genômica de Rhynchosciara americana foi construída em fago lambda 

DASH II. A biblioteca de clones genômicos foi plaqueada em placas LB com diluição 

adequada para que fossem obtidas placas de lise confluentes, para este plaqueamento foi 

utilizada a linhagem de E. coli DL538 competente. Após crescidas as placas de lise de fago 

foram transferidas para membranas de Nylon Amersham HybondTM-N; as membranas 
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foram tratadas com soluções 0,5M NaOH/1,5M NaCl (por 5min.), 0,5M Tris/1,5M NaCl 

(por 5min.) e 2xSSC (por 5min.). Após secagem à temperatura ambiente as membranas 

foram incubadas a 800C para lisar a bactéria e fixar o DNA liberado na membrana. 

3.82 Hibridização 

 A hibridização foi feita utilizando-se o kit Random Primers DNA Labeling System  

GIBCO BRLR. Foi usado como marcador isotópico [α-32P]dCTP. A hibridização foi 

realizada a 650C em solução contendo 7,5mL 20xSSC, 5mL denhardts (5g de ficoll, 5g de 

polivinilpirrolidona, 5g BSA, água para 500mL), 2,5mL SDS10%, 200µg/mL de DNA de 

esperma de salmão. Os filtros foram pré-hibridizados por uma hora a 650C após este 

período a sonda foi adicionada e as membranas hibridizadas overnight a mesma 

temperatura. A lavagem foi feita com solução 2xSSC, 0,1%SDS e com solução 0,1%SSC, 

0,1%SDS. 

 Feita a marcação, os filtros foram colocados em cassetes e a identificação das 

placas de lise contendo o gene de interesse foi feita seguindo método descrito em Andrade 

et al (2005). 

3.83 Purificação de fagos recombinantes 

 Para purificação de fagos foi utilizado o método purificação de fagos 

recombinantes em gradiente de cloreto de césio, este método foi adaptado por Santelli & 

Navarro-Cattapan (2000).  

 Uma placa de fago confluente foi coberta com λ buffer (10mM Tris-HCl pH7,4, 

10mM MgCl2) por duas horas a 40C com agitação periódica, adicionou-se duas gotas de 

clorofórmio, agita-se e retira-se a suspensão da placa com uma pipeta. 

Incubou-se 1mL de suspensão de fago com 1mL de bactéria DL538 competente 

(cultura crescida overnight e ressuspensa em MgCl2 10mM) por 20min. A 370C. Este 

inoculo foi transferido para um Erlenmyer contendo 400mL de LB, e mantido a 370C sob 

agitação overnight. 

Adicionou-se ao Erlenmyer 2mL de clorofórmio e agitou-se vigorosamente, 

adicionou-se 20g de NaCl, após a solubilização do sal centrifugou-se por 10min. A 

8000rpm em um rotor GSA. O sedimento foi descartado e o sobrenadante transferido para 

uma garrafa de centrífuga contendo 40g de PEG 8000, que foi incubado por 2 h a 40C. 

 Centrifugou-se novamente a 8000rpm por 10min. Descartando o sobrenadante. 

Ressuspendeu-se o precipitado com 5mL de λ buffer e transferiu-se a solução para um tubo 

de centrífuga de 12mL, adicionou-se 6,8g de CsCl, ajustou-se o volume para 9mL, cobriu-

se com óleo mineral e centrifugou-se em rotor SW41 a 35000rpm por 24 h. 
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 A banda de DNA foi retirada com o auxílio de uma seringa descartável de 3mL, 

perfurando-se a lateral do tubo cuidadosamente. O DNA foi fenolizado, precipitado com 

NaCl para uma concentração final de 0,2M e 2,5x volume de etanol absoluto gelado. O 

DNA precipitado formou um véu que foi enrolado em um bastão de vidro e lavado com 

etanol 70%. Por fim o DNA foi ressuspenso em 1mL de TE. 

 

 3.9 Digestão de DNA com enzimas de restrição 

 Para a digestão do DNA com enzima de restrição utilizou-se 4µL de DNA 

(0,5µg/µL para DNA plasmídeal, 0,9µg/µL DNA genômico Hsc70 e 2,72µg/µL DNA 

genômico Hsp83), 1µL da enzima de restrição, 2µL de 10x tampão e água para um volume 

final de 20µL. A reação de digestão foi incubada a 370C por aproximadamente 1h, após 

este tempo foi mantida 15min. a 650C para inativação da enzima, então, para análise do 

resultado obtido foi feita uma separação por eletroforese em gel de agarose 0,8% do DNA 

digerido. 

Para digestão de DNA genômico de larvas ou moscas utilizou-se de 20µL de DNA 

(0,9µg/µL), 2µL da enzima de restrição, 4µL de 10x tampão e água para um volume final 

de 40µL. A reação de digestão foi incubada a 370C overnight, 15min. a 650C para análise 

do resultado obtido foi feita uma separação por eletroforese em gel de agarose 0,8% do 

DNA digerido. 

 

3.10 Southern blot 

 As amostras foram separadas por eletroforese em gel de agarose 0,8%. Após a 

separação o gel foi tratado com soluções de HCl 0,25M por 15min. para hidrólise parcial 

do DNA, NaCl 1,5M/NaOH 0,5M por 15min. para desnaturação do DNA e 20xSSC por 

30min. para neutralização. Com estes tratamentos o DNA foi transferido para uma 

membrana de Nylon HybondTM-N da Amersham Life Science e incubado a 800C por 2 h 

para fixação do DNA. A sonda foi marcada utilizando o Kit Nick Translation System da 

GIBCO. A hibridização foi realizada a 650C em solução contendo 7,5mL 20xSSC, 5mL 

denhardts, 2,5mL SDS10%, 200µg/mL de DNA de esperma de salmão. Os filtros foram 

pré-hibridizados por uma hora a 650C após este período a sonda foi adicionada e as 

membranas hibridizadas overnight a mesma temperatura. A lavagem foi feita com solução 

2xSSC, 0,1%SDS e com solução 0,1%SSC, 0,1%SDS. 
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3.11 Northern blot 

O estudo da expressão dos genes em glândula salivar foi acompanhado pela técnica 

de Northern blot. Esta etapa consistiu na extração de RNA da glândula salivar de 

Rhynchosciara durante diferentes etapas de seu desenvolvimento.  

Após a extração, o RNA foi separado em gel de agarose 1,2% sob recirculação do 

tampão, como marcador foi utilizado RNA de E. coli; o lane que contém RNA de E. coli 

foi cortado e corado com azul de metileno. Os RNAs que a serem hibridizados foram 

transferidos para uma membrana Zeta-ProbeTM GT Genomic Tested Blotting Membranes 

Bio-Rad. 

Os filtros foram pré-hibridizados por uma hora a 420C, após este período a sonda 

foi adicionada e as membranas hibridizadas overnight a mesma temperatura. Os filtros 

foram hibridizados em solução 5xSSPE, 1% SDS, 5x Denhardts, 200µg/mL de DNA de 

esperma de salmão e 50% formamida. A lavagem foi feita com solução 2xSSC, 0,1%SDS 

e com solução 0,1%SSC, 0,1%SDS.  

 

3.12 Remoção de marcação (Stripping de membranas) 

Para retirada de sonda anteriormente utilizada e reaproveitamento da membrana 

para outros experimentos, utilizou-se o seguinte procedimento: a membrana foi fervida por 

20min. utilizando uma solução 0,1% SSC, 1% SDS. Após este procedimento a membrana 

foi utilizada para outros experimentos de marcação radioativa. 

 

3.13 Subclonagem de insertos isolados 

 Para subclonagem de fragmentos obtidos em digestões utilizou-se enzima T4 

DNA Ligase e T4 DNA Ligase Buffer 10X da GIBCOTM nas quantidades indicadas 

abaixo na tabela 8:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8 - Condições de reação de subclonagem 

Subclonagem 
Fragmento de DNA digerido: 8µL 

10X Buffer: 4µL 
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DNA Ligase: 1µL 
Plasmídeo pBluescript digerido e diluído (1:20): 1µL 

H2O: 6µL 
 

A subclonagem foi feita overnight a 160C 

 Após a clonagem a ligação foi transformada e plaqueada em LB-ampicilina 

contendo IPTG e X-Gal, respectivamente, 4µL e 40µL por placa, esta foi incubada a 370C 

overnight. Obtiveram-se colônias brancas e azuis, as brancas foram repicadas para outra 

placa LB-ampicilina e incubadas overnight a 370C, então, estas colônias foram transferidas 

para um filtro Whatman 541. As membranas foram tratadas com soluções de NaCl 

1,5M/NaOH 0,5M por 5min. para desnaturação do DNA, NaCl 1,5M/0,5M Tris para 

neutralização, 2xSSC por 5min. e em etanol absoluto por 5min., as membranas foram 

incubadas a 800C para lisar a bactéria e fixar o DNA na membrana. Após serem 

hibridizadas utilizando sonda adequada, as colônias que possuíam os insertos desejados 

foram selecionadas, inoculadas em 10mL de LB contendo 10µL de ampicilina 

(100mg/mL), incubadas overnight a 370C com agitação constante de 200rpm e feita a 

extração do DNA plasmideal com Kit CONCERTTM Rapid Plasmid Miniprep System da 

GIBCO BRLTM, para verificação se o plasmídeo realmente continha o inserto desejado.  

 

3.14 Extração de DNA plasmideal em larga escala 

 Para extração de DNA plasmideal em larga escala foi utilizado o método de 

gradiente em CsCl. Foi crescido um pré-inóculo em 10mL de LB com 10µL de ampicilina 

(100mg/mL), a 200rpm, durante aproximadamente 7h, a 370C, após este período 2mL do 

pré-inóculo foram inoculados em 400mL de LB com 400µL de ampicilina (100mg/mL) 

sob agitação a 370C . 

 O inóculo foi centrifugado a 5000rpm por 10min., o sobrenadante foi descartado  e 

o sedimento ressuspenso em 6mL de solução boiling (8% sucrose, 0,5% Triton X-100, 

50mM EDTA pH 8.0, 10mM Tris-HCl pH 8.0); foi adicionado uma ponta de espátula de 

lisozima, 2mL de EDTA 0,5M e a mistura foi centrifugada a 7000rpm 10min. Ao 

sobrenadante foi adicionado 0,5mL de NaCl 4,5M, 1x volume de isopropanol, agitou-se 

por inversão e manteve-se a mistura por 15min. a temperatura ambiente. Centrifugou-se a 

8000rpm por 10min. e o sedimento foi ressuspenso em 7,5mL de TE. A esta solução foi 

adicionado 8,0g de CsCl, a solução foi agitada até que todo o CsCl fosse dissolvido. A 

solução foi transferida para tubo de plástico para ultracentrifuga, após ser colocada a tampa 
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foi adicionado 0,8mL de brometo de etídio e óleo mineral até que todas  as bolhas fossem 

retiradas. Centrifugou-se a 45000rpm por 18h a 150C em rotor SW41.  

 Após a ultracentrifugação o brometo de etídio foi extraído do DNA plasmideal com 

sucessivas lavagens com 1-butanol (1:1 v/v). O DNA foi precipitado com adição de etanol 

absoluto, à 40C, por aproximadamente 2h. Centrifugou-se a 8000rpm por 20min., o 

sedimento foi lavado com etanol 70%; após secagem foi ressuspenso em 200µL de TE. 

 

3.15 Extração de DNA plasmideal em larga escala com Kit 

 Para extração do DNA plasmideal também se utilizou Kit CONCERTTM Plasmid 

System da GIBCO BRLR e Kit QIAGEN Plasmid Midi. 

 O inóculo com bactérias transformante foi crescido em 50mL de LB overnight a 

370C com agitação de 200rpm. 25mL desse inóculo foram transferidos para uma garrafa de 

centrífuga e centrifugou-se por 10min. 5000rpm em um rotor GSA. O sobrenadante foi 

descartado, ao sedimento foram adicionados 1,2mL de solução G1 e as células foram 

ressuspensas. 

 Adicionaram-se 1,2mL de solução de lise G2. a suspensão foi agitada por inversão 

e mantida em temperatura ambiente por 5min.. Adicionaram-se 1,6mL de solução de 

neutralização G3, misturou-se por inversão e centrifugou-se a 8000rpm por 10min.. O 

sobrenadante foi transferido par uma coluna fornecida no Kit, esta foi transferida para um 

tubo e centrifugou-se por 3min. a 5000rpm.  

À coluna foram adicionados 3mL de solução de lavagem G4 e centrifugou-se por 

5min. a 5000rpm. A coluna foi transferida para outro tubo, a coluna foi adicionado 0,8mL 

de TE, mantida por 1min. a temperatura ambiente e, então, centrifugou-se por 2 min. a 

5000rpm. 

 

3.16 Amplificação por PCR de seqüências de Hsp90 

Utilizando informações de seqüências geradas nos contigs de Hsp90 do banco de 

cDNA construiu-se 3 primers para que fosse feita a amplificação do clone putativo. Os 

primers utilizados foram: 

-Hsp90 left (seqüência 5'-3'): CGATCAAGTTGTTGGTGGAA 

-Hsp90 right1 (seqüência 5'-3'): ACGACGCCTTTCATGAAGTT 

-Hsp90 right2 (seqüência 5'-3'): TGCGAAACTTGTGCTTCATC 

feitos pela GIBCO BRLR. Estes foram diluídos à concentração de 10pmoles/µL.  
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As reações de amplificação utilizaram reagentes GIBCO BRLTM nas quantidades 

abaixo na tabela 9: 
Tabela 9 - Condições para amplificação 

Reação 1 Reação 2 
PCR 10xBuffer: 5µL PCR 10xBuffer: 5µL 

dNTP:2µL dNTP:2µL 
MgCl2: 3µL MgCl2: 3µL 

Hsp90 left: 2µL Hsp90 left: 2µL 
Hsp90 right1: 2µL Hsp90 right2: 2µL 

Taq DNA Polimerase: 0,5µL Taq DNA Polimerase: 0,5µL 
DNA templete: 1µL DNA templete: 1µL 

H2O: 34,5µL H2O: 34,5µL 
 
 

 
Como DNA molde foi utilizado o DNA total de Rhynchosciara americana macho. 

Na tabela 10 temos as condições utilizadas no PCR de amplificação.   
 
 

Tabela 10 – Condições utilizadas em reação de PCR de amplificação 
 

Ciclos Temperatura (0C) Tempo 
1 94 30s 

94 30s 
50 30s 
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72 1:30min 
72 7min  

1 4 ∞ 
 

3.17 Clonagem do produto de amplificação 

 Para clonagem do produto obtido na amplificação, foi utilizado o Kit pGemR T-

Easy Promega. Em um tubo de 1,5mL forma adicionados: 5µL de 2x ligation buffer, 1µL 

pGemR T-Easy Vector, 3µL do produto de PCR (0,5µg/µL), 1µL T4 DNA ligase e 1µL de 

água deionizada. Após agitação o tubo contendo os reagentes acima foi mantido a 

temperatura ambiente por 4h.  

Para seleção dos clones foi feita por plaqueamento em placas LB-ampicilina 

contendo 4µL de IPTG (0,8 M)e 40µL de X-gal (20mg/mL).  

 

3.18 Subclonagem dos fragmentos de fago positivos 

 O objetivo desta etapa foi subclonar os fragmentos de DNA genômico de fago 

correspondentes aos insertos identificados como positivos para os genes hsc70 e hsp90 e 
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posterior seqüenciamento. Para realização deste seqüenciamento ao acaso, o DNA 

genômico correspondente aos genes de hsc70 e hsp90 foram digeridos com enzima(s) de 

restrição, o plasmídeo utilizado foi o pBluescriptKS que também foi digerido com a 

mesma enzima(s) de restrição. Após, foi feita a reação de subclonagem do DNA digerido 

no plasmídeo pBluescriptKS também previamente digerido. Para a clonagem utilizou-se 

T4 DNA Ligase e 5xT4 DNA Ligase Buffer ambas da GIBCO BRLTM; a reação de 

clonagem foi feita overnight a 160C. 

 Após esta reação o plasmídeo foi transformado com bactéria E. coli DH10B 

competente e plaqueado em placa LB-ampicilina contendo IPTG e X-Gal, 

respectivamente, 4µL e 40µL por placa, esta foi incubada a 370C overnight. Obteve-se 

colônias brancas e azuis, as brancas foram repicadas para outra placa LB-ampicilina e 

incubadas overnight a 370C, então, estas colônias foram transferidas para um filtro 

Whatman 541. As membranas foram tratadas com soluções de NaCl 1,5M/NaOH 0,5M por 

5min. para desnaturação do DNA, NaCl 1,5M/0,5M Tris para neutralização, 2xSSC por 

5min. e em etanol 100% por 5min., as membranas foram incubadas a 800C para lisar a 

bactéria e fixar o DNA na membrana. Hibridizadas utilizando como sonda o clone de 

cDNA de hsc70 ou hsp83, as colônias que possuíam os insertos desejados foram 

selecionadas, inoculadas em 10mL de LB contendo 10µL de ampicilina, incubadas 

overnight a 370C com agitação constante de 200rpm e feita a extração do DNA plasmideal 

com kit CONCERTTM Rapid Plasmid Miniprep System da GIBCO BRLTM para 

verificação se o plasmídeo realmente continha o inserto com o tamanho desejado.  

 

3.19 Construção de primers 

Primers foram construídos a partir de seqüências dos contigs de hsc70 (seqüências 

genômicas (G) e de cDNA) e hsp83 (seqüências genômicas (G)). O primeiro conjunto de 

primers construídos foram: 

-Hsc70G: 5’-CATCGCCACAATTTTAACAAT-3’ 

-Hsc70-1G: 5’-TCGAGGGTACCGATTTCTAT-3’ 

-Hsc70-2G: 5’-CACACAGCGGTAGATAACAAA-3’ 

-Hsc70-3G: 5’-TGTGACATGTTGGACACAAT-3’ 

-Hsc70-1: 5’-GGCCTCGTCAGGATTGAT-3’ 

-Hsc70-2: 5’-CGAAAATCGAAGTCACTTACA-3’ 

-Hsp83-1G: 5’-CGTCGTGTGTTTATCATG-3’ 

-Hsp83-2G: 5’-TCGGTCACATCCTCAATC-3’ 
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Estes primers foram feitos pela MWG Oligo Synthesis Report. Foram diluídos à 

concentração de 10pmoles/µL e utilizados para reações de seqüenciamento e amplificação. 

Este segundo conjunto de primers foi construído a partir de seqüências dos contigs 

genômicos de Hsc70. Os primers construídos foram: 

-Hsc70-exon1: 5’-GGTGGTACTTTTGATGTATCTATTC-3’ 

-Hsc70-exon2f: 5’-TGAAGGCCACTATGGATGAA-3’ 

-Hsc70-exon2i: 5’-AAAGCACCGAGTGCACAGTT-3’ 

Estes primers foram feitos pela MWG Oligo Synthesis Report. Foram diluídos à 

concentração de 10pmoles/µL e utilizados para reações de seqüenciamento 

Este terceiro conjunto de primers foi construído a partir de seqüências dos contigs 

de Hsc70 genômico. Os primers construídos foram: 

-Hsc70-ex1R: 5’-GTTGTCGTTGGGTATTGAAA -3’ 

-Hsc70-ex2R: 5’-AGCCATCAAACAGTAAGTCAA-3’ 

-Hsc70-ex2L: 5’-CACTATGGATGAAGACAATTTGA-3’ 

Estes primers foram feitos pela Integrated DNA Technologies, Inc.. Foram diluídos 

à concentração de 10pmoles/µL e utilizados para reações de seqüenciamento 

 

3.20 Eletroeluição 

A eletroeluição é um método utilizado para recuperação de fragmentos de DNA a 

partir de géis de agarose. Após digestão do DNA com enzima de restrição adequada os 

fragmentos obtidos foram separados por eletroforese em gel de agarose, após visualização 

com lâmpada UV os fragmentos de interesse foram cortados do gel e colocados 

separadamente em membranas de diálise juntamente com quantidade suficiente de tampão 

de corrida (1xTAE) necessária para que o fragmento fique em contato constante com o 

tampão. A membrana foi fechada evitando que dentro fiquem presas bolhas de ar e, então, 

foi colocada na cuba de eletroforese juntamente com tampão TAE suficiente para cobrir a 

membrana de diálise. Passou-se corrente pelo sistema por aproximadamente 2h a 100V, 

durante este período o DNA foi eletroeluido do gel para as paredes da membrana de 

diálise. A corrente foi invertida por 2min. para que o DNA fosse liberado das paredes da 

membrana para a solução de TAE que havia sido colocada dentro da mesma. O tampão foi 

retirado, colocado em tubo utilizando uma pipeta e o DNA foi purificado. 
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3.21 Purificação de DNA 

No tubo contendo DNA foram adicionados etanol gelado e NaCl 5M de maneira 

que o volume final fosse de aproximadamente 2,5 vezes o volume inicial e a concentração 

final de NaCl 0,2M. Então, a solução foi mantida a –200C por aproximadamente 1h para 

precipitação do DNA. Após este período a solução foi centrifugada por 5min. a 13000 rpm 

a temperatura ambiente, a solução sobrenadante foi retirada, o DNA, sedimento, foi lavado 

com etanol 70% gelado, novamente centrifugado e a solução etanólica descartada. O DNA 

foi seco por centrifugação sob vácuo a temperatura de 450C e ressupenso em volume 

adequado de TE. 

 

3.22 Choque térmico das larvas de Rhynchosciara americana 

As larvas de Rhynchosciara americana de diferentes períodos de desenvolvimento 

foram submetidas a temperaturas de 300C e 370C. Em todos os experimentos realizados 

foram feitos controles, larvas dissecadas sem serem previamente submetidas a estresse 

térmico. As larvas foram submetidas às respectivas temperaturas por 30min., 60min. e 

120min., em uma placa de vidro previamente aquecida e contendo papel de filtro 

umedecido com água. 

As larvas foram imediatamente dissecadas e fixadas para extração de ácidos 

nucléicos, proteínas ou para imunolocalização como descrito na seção 2.26. 

Para extração de ácidos nucléicos as glândulas foram fixadas em etanol/ácido 

acético (3:1), para extração de proteínas estocadas em tampão 1x SDS (50 mM Tris-HCl 

pH 8, 2% SDS, 0,1% azul de bromofenol, 10% de glicerol, 100mM de DTT) e para 

imunolocalização em glicerol/PBS (2:1). 

 

3.23 Gel 10% poliacrilamida 

3.23.1 gel de corrida:  

O gel de corrida foi preparado utilizando os reagentes da tabela 11, a polimerização 
do gel foi de 40 min. 

 

 

 

 

Tabela 11 – Reagentes utilizados em gel de poliacrilamida para separação de proteínas 

Reagente Volume 
H2O 1,9mL 

solução 30% acrilamida 1,7mL 
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1,5M Tris pH 8,8 1,3mL 
10% SDS 50µL 

10% (NH4)2S2O8 50µL 
TEMED 2µL 

 

3.23.2 gel de empilhamento: 

O gel de empilhamento foi preparado utilizando os reagentes da tabela 12, a 
polimerização do gel foi de 40 min. 

 
Tabela 12 – Reagentes utilizados em gel de empilhamento de poliacrilamida para separação de 

proteínas 

Reagente Volume 
H2O 1,4mL 

Solução 30% acrilamida 330µL 
1,0M Tris pH 6,8 250µL 

10% SDS 20µL 
10% (NH4)2S2O8 20µL 

TEMED 2µL 
3.24 Western blot 

Em cada experimento foram utilizados 5 pares de glândulas as quais foram 

estocadas em 300µL de tampão 1x SDS, aquecidas a 1000C por 5min., imediatamente 

transferidas  para a temperatura de 00C (gelo) seguido da adição de pequena quantidade de 

fluoreto de fenil-metil-sulfonil (PMSF) inibidor de proteases. 

As proteínas foram separadas por eletroforese em gel 10% de poliacrilamida a 

100mA em tampão 1xTris-glicina (0,1% SDS, 25mM Tris-HCl pH 7,5, 250mM de 

glicina). Após a separação as proteínas foram transferidas para membrana PVDF Hybond-

P Amersham Biosciences utilizando o método úmido (sob corrente de 250mA por 2:30h) 

em tampão de transferência (25mM Tris-HCl, 192mM glicina, 15% metanol) . A 

membrana foi bloqueada utilizando solução 0,1% TBS-Tween (2,42g Tris-HCl pH 7,5, 8g 

NaCl e para 1L de solução adicionou-se 1mL de Tween 20) contendo1% BSA overnight e 

incubada por 2h com anticorpo primário contra Hsc70 ou Hsp83. O anticorpo monoclonal 

BRM-22 Sigma contra Hsc70 foi feito em camundongo. Nos experimentos este foi 

utilizado com uma diluição de 1:5000. O anticorpo monoclonal contra Hsp83 da Santa 

Cruz foi feito em camundongo e também foi utilizado numa diluição de 1:5000. A 

membrana foi lavada com solução 0,1% TBS-Tween 2 vezes por 10min., incubada com 

anticorpo secundário, anti-mouse na diluição de 1:7500. Novamente lavada com solução 

0,1% TBS-Tween 2 vezes por 10min. e, então, a marcação da proteína foi detectada em 



 43

filme fotográfico utilizando o Kit ECL  Western Blotting Detection System Amersham 

Biosystems. 

 

3.25 Quantificação de proteínas 

Para quantificar os extratos de proteínas obtidos a partir das glândulas salivares de 

Rhynchosciara americana, utilizou-se o método de Bradford (Bradford, M.) utilizando o 

reagente Protein Assay BIORADTM. Neste método, utilizando-se concentrações conhecidas 

de BSA foi construída uma curva padrão. Inicialmente foi feita uma solução de BSA em 

água com concentração 0,1mg/mL(solução 1) e a partir desta as seguintes diluições: 

-20µL da solução 1, 780µL H2O e 200µL do reagente de Bradford (2µg/mL) 

-40µL da solução 1, 780µL H2O e 200µL do reagente de Bradford (4µg/mL) 

-60µL da solução 1, 780µL H2O e 200µL do reagente de Bradford (6µg/mL) 

-80µL da solução 1, 780µL H2O e 200µL do reagente de Bradford (8µg/mL) 

-100µL da solução 1, 780µL H2O e 200µL do reagente de Bradford (10µg/mL) 

-120µL da solução 1, 780µL H2O e 200µL do reagente de Bradford (12µg/mL) 

A absorbância destas soluções foi medida a 595nm. Com os valores de concentração e de 

absorbância medidos foi construída uma curva padrão de absorbância x concentração 

(figura 1).  

A 2µL de cada um dos extratos de glândula salivar foram adicionados 798µL de 

H2O e 200µL do reagente de Bradford, então, mediu-se a absorbância de cada uma destas 

soluções a 595nm. Fazendo-se a correlação da absorbância medida foi possível calcular a 

concentração de proteína dos extratos (figura 7, tabelas 13 e 14). 

Grafico de Bradford
y = 13,681x + 1,2656

R2 = 0,9421
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Figura 7 - Curva padrão para quantificação de proteínas. 
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Tabela 13 – Concentração dos extratos de proteínas obtidos a partir de glândulas extraídas de larvas 
em 20 período do desenvolvimento e de larvas no início de síntese do casulo submetidas a 300C. 

 
Larvas em 20 período de desenvolvimento 

a 300C 
Larvas em Início do casulo 

a 300C 
extrato 1= 3,08µg/µL extrato 1= 3,04µg/µL 
extrato 2= 3,65µg/µL extrato 2= 1,36µg/µL 
extrato 3= 3,57µg/µL extrato 3= 3,98µg/µL 
extrato 4= 2,47µg/µL extrato 4= 3,74µg/µL 

 
 

Tabela 14 – Concentração dos extratos de proteínas obtidos a partir de glândulas extraídas de larvas 
durante o período de expansão do pufe B2 submetidas a 300C e 370C. 

 
Larvas no período de expansão 

do pufe B2 a 300C 
Larvas no período de expansão do 

pufe B2 a 370C 
extrato 1= 3,86µg/µL extrato 5= 1,37µg/µL 
extrato 2= 3,62µg/µL extrato 6= 1,07µg/µL 
extrato 3= 3,81µg/µL extrato 7= 1,54µg/µL 
extrato 4= 1,46µg/µL extrato 8= 1,37µg/µL 

 
 

3.26 Imunolocalização 

Para imunolocalização as larvas foram dissecadas em PBS, fixadas 30s em 

etanol/ácido acético (3:1), tratadas por 3min em formaldeído 3,7%,ácido acético 45%  e 

finalmente lavadas com PBS. Após tratamento as glândulas foram fixadas em lâminas. 

Estas foram lavadas com PBSA (para 1L de solução utilizou-se cloreto de sódio 8,2g, 

cloreto de potássio 0,2g, fosfato de potássio monobásico 0,2g, fosfato dissódico 

dodecahidratado 2,312g) por 5min, tratadas com Triton X-100 0,5% por 10min para 

permeabilização e novamente lavadas com PBSA por 5min.  

Para evitar ligação inespecífica as glândulas foram incubadas por 30min a 

temperatura ambiente com solução PBSA/BSA 1%, lavadas com PBSA por 15min; após 

foi adicionado 15µL de anticorpo primário em diluição de 1:100 e mantidas a 40C 

overnight em uma câmara úmida. As lâminas foram lavadas 2 vezes com PBSA por 5min, 

então, foram adicionados 15µL de anticorpo secundário anti-mouse FITC na diluição de 

1:50. As lâminas foram incubadas a temperatura ambiente por aproximadamente 1:30h em 

câmara úmida protegidas da luz. Após este período foram lavadas 3 vezes com PBSA por 

5min., tratadas com 10µL de RNAse (10mg/mL) por 20min, lavadas 2 vez com PBSA por 

5min..  
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Sobre o material a ser analisado adicionou-se 10µL de iodeto de propídeo 

(10µg/mL) e cobriu-se com parafilme por 20min., lavou-se 2 vezes com PBSA por 5min.. 

Finalmente adicionou-se VectaShieldR, as lâminas foram cobertas com as lamínulas, 

seladas e analisadas em microscópio. 

 

3.27 Localização cromossômica  

3.27.1 Hibridização in situ 

O estudo da localização cromossômica de genes foi feita utilizando a técnica de 

hibridização in situ. Esta técnica consiste na utilização de uma sonda marcada com um 

fluoróforo específico e posteriormente hibridizada contra cromossomos previamente 

fixados em uma lâmina. As glândulas de Rhynchosciara americana foram fixadas em  

etanol/ácido acético (3:1) e tratadas rapidamente em ácido acético 45%, imediatamente 

antes das reações os cromossomos são desnaturados em NaOH 0,07N por 3-5 minutos a 

temperatura ambiente. Após recebem a solução de hibridização contendo a sonda 

previamente marcada com digoxigenina-dUTP utilizando o Kit Random Primers. A 

hibridização é feita em câmara úmida overnight a 580C. As sondas hibridizadas foram 

visualizadas por reação com anticorpo anti-digoxigenina marcado por fluoresceína. Os 

cromossomos são contracorados utilizando iodeto de propídeo (5µg/mL).  

 

3.27.2 Análise ao microscópio confocal  

As imagens fluorescentes foram analisadas por microscopia confocal de varredura a 

laser (Zeiss LSM-510) com um laser de argônio (458, 488 e 514nm), hélio-neônio 1 

(543nm) e hélio-neônio 2 (633nm) ligados a um microscópio invertido de fluorescência 

Zeiss Axiovert 100 M. A fluorescência emitida é selecionada por um filtro LP 505nm e 

exibida com uma resolução de 512x512 pixels em modo RGB. As imagens de secções 

verticais foram obtidas por intervalo de seccionamento apropriado no eixo z entre 0,3 

0,7µm. A construção tridimensional foi obtida através da projeção das secções verticais. O 

software “3D for Zeiss LSM 510” realizou a reconstrução da superfície também em função 

das secções transversais. 
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4. Resultados e Discussão 
4.1 Seqüenciamento aleatório do banco de cDNA de Rhynchosciara americana 

Para a construção desta biblioteca de cDNA foram utilizadas glândulas salivares de 

animais no 30 período de desenvolvimento larval (início de rede).  

Com o seqüenciamento desta biblioteca foram gerados 7108 reads a partir da 

extremidade 5’e 1085 reads a partir da extremidade 3’, isto resultou em 8193 ESTs de 

clones diferentes. A reunião destas seqüências resultou em 846 contigs e 1734 singlets, 

totalizando 2580 Seqüências Únicas. Como esperado, o organismo que apresentou maior 

similaridade com os ESTs de R. americana foi Drosophila melanogaster (5,6%), seguido 

por Anopheles gambiae (3,4%). Comparando a tradução dos ESTs é possível observar que 

uma grande fração destes apresenta similaridade com proteínas depositadas no GenBank 

(Benson et al, 2000). Estes dados sugerem uma grande proximidade entre Rhynchosciara, 
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Drosophila e Anopheles. Todos os ESTs foram anotados manualmente, e sendo a glândula 

salivar um tecido especializado em secreção, já era esperada a expressão de altos níveis de 

mensagens codificando proteínas ribossomais e mensagens codificando proteínas utilizadas 

na construção do casulo. Os ESTs obtidos foram  categorizados usando termos do Gene 

Ontology (The Gene Ontology Consortium, 2000) para descrever a seqüência  de acordo 

com sua função molecular, processo biológico e componente celular. Os ESTs puderam ser 

divididos dentro de categorias relacionadas com a função molecular como: Moléculas 

estruturais (constituinte estrutural do ribossomo), Enzimas (quinases, hidrolases, 

transferases e helicases) e Ligantes (ligantes de ácidos nucléicos e ligantes de nucleotídeos) 

(Siviero et al). 

Com o seqüenciamento, anotação e categorização do banco de cDNA pudemos 

identificar os seguintes clones como correspondendo a possíveis proteínas de resposta a 

choque térmico ou proteínas envolvidas na sua ação: hsp83, hsc70, hip, hop, dnaJ, trap1 e 

prolil isomerase homóloga a Dodo de Drosophila. Foram também encontrados neste banco 

de cDNA elementos que têm participação putativa no transporte, modificação e proteólise 

de proteínas: sec61α/β, sec23, peptidase de sinal, rab7, partícula reconhecedora de sinal 

(srp), enzima conjugadora de ubiquitina e complexo regulatório  proteassomo 26, cop 1 e 

ubiquitina ligase.  

A figura 8 apresenta um gráfico construído com a porcentagem de expressão de 

alguns dos ESTs encontrados no sequenciamento do banco de cDNA de R. americana que 

se mostraram possíveis proteínas de choque térmico ou proteínas envolvidas na sua ação. 

Além dos clones já citados, para efeito de comparação, também foram adicionadas as 

porcentagens de expressão de alguns ESTs como actina (uma proteína constitutiva) e de 

proteínas de pufes, B2 e C8, que mostraram altos níveis de expressão na glândula salivar 

de Rhynchosciara americana no período em que foi construído o banco de cDNA.  



 48

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Tr
ap

1

H
op

Si
m

ila
r t

o 
D

na
J (

H
sp

40
)

Pu
ta

tiv
e 

pe
pt

id
yl

 p
ro

lil
 c

is
-

tra
ns

 is
om

er
as

e

Pu
ta

tiv
e 

A
ct

in
-5

C

Pu
ta

tiv
e 

H
ea

t s
ho

ck
 p

ro
te

in
83

Pr
ob

ab
le

 H
sp

70
 in

te
ra

ct
in

g
pr

ot
ei

n

Pu
ff

 B
2

Pu
ta

tiv
e 

H
ea

t s
ho

ck
 7

0 
kD

a
pr

ot
ei

n 
co

gn
at

e 
4

Pu
ta

tiv
e 

pu
ff

 C
-8

Clones encontrados

%
 d

e 
ex

pr
es

sã
o

 
Figura 8 – Porcentagem de expressão de alguns clones encontrados no sequenciamento do banco de 

cDNA. 

Utilizando o número de vezes que cada mensagem foi encontrada no 

seqüenciamento do banco de cDNA de R. americana foi construído um gráfico onde é 

apresentada a porcentagem de expressão de algumas destas mensagens. 

No Northern eletrônico podemos notar que os clones que têm maior nível de 

expressão e codificam proteínas putativas de choque térmico ou proteínas envolvidas no 

processo de enovelamento de proteínas são de hsc70 e hsp83 e que têm sua expressão 

muito próxima da observada para o pufe B2 e para actina, respectivamente. 

Provavelmente, as proteínas codificadas por estas mensagens devem ser mais requeridas 

neste período que é caracterizado por uma alta síntese protéica necessária para a 

construção do casulo, ou seja, Hsc70 e Hsp83 devem participar do enovelamento das 

proteínas sintetizadas neste período, principalmente daquelas envolvidas na construção do 

casulo.  

Neste período em que as larvas iniciam a construção do casulo e movimentam-se 

menos devem ter menor atividade mitocondrial. Esta hipótese poderia explicar a baixa 

expressão de TRAP1. TRAP1 é um homólogo mitocondrial de Hsp83. Se, é verdade que as 

larvas têm menor atividade mitocondrial neste período a quantidade de proteínas presentes 

mitocôndria deve ser menor e, assim, menor a expressão e atividade de TRAP1 que está 

representada por apenas um contig contendo dois reads. 

As outras mensagens que aparecem com níveis baixos são Hop, DnaJ (Hsp40) e 

Prolil isomerase putativa. Todas estas mensagens codificam proteínas que atuam como co-
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chaperonas e devem ter menor ação no mecanismo de enovelamento de proteínas. Hop e 

DnaJ estão representados por apenas um contig contendo três reads cada um e Prolil 

isomerase por um contig com dois reads. Hip que também é uma co-chaperona mostra alta 

expressão provavelmente por ter interação direta com a família das Hsp70, da qual Hsc70 

faz parte, e com a família das Hsp90, da qual Hsp83 faz parte. Isto leva a crer que Hip, 

Hsc70 e Hsp83 agiriam em conjunto no processo de enovelamento de proteínas ou ainda 

na formação dos receptores de hormônios. 

Abaixo, na tabela 15 são apresentados os valores de score, E value, porcentagem de 

identidade para as principais proteínas codificadas pelas mensagens encontradas no banco 

de cDNA de Rhynchosciara americana. 

 
Tabela 15 – Lista de alguns clones encontrados no seqüenciamento do banco de cDNA de 

Rhynchosciara americana com seus respectivos score, E value, porcentagem de identidade. 
Clone Score E -Value Identidade (%) 
hsp83 553 3e-156 85 
hsc70 1065 0,0 92 

hip 101 2e-20 40 
hop 82 4e-15 42 
dnaJ 185 7e-46 43 
trap1 114 1e-24 38 

prolil isomerase 191 5e-48 60 
 
Pode-se observar que dentre as proteínas codificadas pelos clones encontrados no 

banco de cDNA as que apresentam maior similaridade com aquelas codificadas pelos 

genes de Drosophila melanogaster são Hsp83 e Hsc70-4. Destas, hsc70-4 possui sua 

mensagem totalmente seqüenciada e hsp83 cuja mensagem, com a utilização de primers 

específicos, ainda é alvo de seqüenciamento. A alta similaridade entre as proteínas de R. 

americana e de D. melanogaster veio a confirmar a idéia de que estas duas famílias de 

proteínas são conservadas (Konstantopoulou et al, 1995; Bettencourt e Feder, 2002; 

Karouna-Renier et al, 2003). 

As outras proteínas encontradas são descritas como co-chaperonas que 

desempenham funções auxiliares não só no processo de enovelamento de proteínas como 

também no transporte de proteínas entre compartimentos celulares.  

Estas proteínas não tiveram suas mensagens totalmente seqüenciadas mas, 

mostram-se como proteínas importantes nos mais diversos processos celulares atuando em 

conjunto com os vários sistemas de chaperonas.  
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Algumas das características das proteínas codificadas pelas mensagens encontradas 

no banco de cDNA de R. americana são discutidas abaixo. 

O gene hsp83 pertence a família das chaperonas Hsp90, proteínas que se 

caracterizam por atuar na maturação de uma variedade de transdutores de sinais, 

estabilização de complexos protéicos e por proporcionar (em cooperação com o sistema 

Hsp70) o enovelamento de substratos que sofreram desnaturação. Muitas proteínas têm 

homólogos moleculares que desempenham funções semelhantes. Experimentos de 

imunofluorescência mostraram que a proteína TRAP1 localiza-se na mitocôndria. A região 

amino-terminal desta proteína apresenta alta similaridade ao amino-terminal de Hsp90, 

porém, TRAP1 não interage com as mesmas co-chaperonas com que Hsp90 interage. 

Estes, e outros dados, levaram a conclusão de que TRAP1 exerce funções semelhantes a 

Hsp90. TRAP1 deve possuir suas próprias co-chaperonas mitocondriais e possivelmente 

atua na importação de proteínas ou no processo de apoptose (Feltes et al, 2000). 

As proteínas codificadas pelos genes hip e hop são consideradas co-chaperonas, 

associam-se com Hsc70/Hsp90 e participam da regulação da atividade de chaperona. Hop 

foi inicialmente encontrada mediando a resposta a choque térmico em Saccharomyces 

cerevisiae possuindo 60kDa (Frydman e Höhefeld, 1997). A proteína Hip foi encontrada 

inicialmente em mamíferos interagindo com a proteína Hsc70, esta interação ocorre através 

de ligação de Hip ao domínio de ATPase de Hsc70. A ação de Hip seria a de regular a 

troca de nucleotídeo.  

Em alguns aspectos o ciclo de reação de Hsp70 em bactérias é similar ao de Hsc70 

em eucariotos. Em ambos são encontradas proteínas homólogas codificadas pelos genes 

hsp40, em eucariotos, e dnaJ, em procariotos, que estimulam a função de ATPase de 

Hsp70 e de Hsc70. Outra função interessante desempenhada por Hsp40 e DnaJ é de antes 

mesmo que Hsp70 ou Hsc70 interajam com o substrato,  Hsp40 e DnaJ ligam-se a ele e 

fazem o que se assemelha a uma varredura na superfície do substrato indicando em que 

local as chaperonas devem ligar-se (Rüdiger, et al, 2001). 

Prolil isomerases são proteínas que atuam na isomerização cis-trans de proteínas. 

Em muitos casos a presença destas proteínas aumentam a velocidade de enovelamento do 

substrato. Peptidil prolil isomerases são encontradas em quase todos os organismos, 

existindo três famílias conhecidas, as ciclofilinas, FKBPs e as parvulinas. Elas possuem 

um fator disparador que se liga aos polipeptídeos durante sua síntese ou secreção e 

catalisam seu enovelamento (Fink, 1999). 
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As proteínas Sec61α/β, Sec23, peptidase de sinal, partícula reconhecedora de sinal 

(srp), são proteínas que estão envolvidas com a translocação de proteínas através da 

membrana do retículo endoplasmático. Após as proteínas serem translocadas, dentro do 

retículo endoplasmático elas passam por sistema que funciona como um “controle de 

qualidade”, que verifica se as proteínas foram enoveladas corretamente pela ação das 

chaperonas do retículo endoplasmático. Em caso afirmativo, as proteínas passam pelas 

membranas do retículo endoplasmático e, finalmente, são transportadas para o local da 

célula para onde são designadas graças a presença de uma seqüência sinal na sua 

extremidade N-terminal. Caso contrário, se não foram enoveladas corretamente, são 

marcadas pela ubiquitina e levadas à degradação que é feita pelo complexo proteassomo 

(Schwartz e Blobel, 2003). 

Estas proteínas desempenham importantes funções celulares já descritas em outros 

organismos, a sua presença no banco de cDNA de Rhynchosciara americana indica que, 

provavelmente, os processos celulares nos quais elas foram inicialmente descritas devem 

estar ativos durante o período em que o  se inicia a síntese do casulo em R. americana. 

 

04.2 Seqüência de alguns clones encontrados em banco de cDNA de Rhynchosicara 

americana 

Os primers utilizados foram desenhados com o objetivo de melhorar algumas 

regiões do seqüência que por análise dos contigs tanto de Hsc70, como de Hsp83, não 

estavam com boa qualidade e desta maneira, conseguir completar as seqüências destes 

clones. 

Utilizando os primers construídos a partir do cDNA de hsc70 conseguiu-se 

completar a seqüência deste clone (figura 9). A mensagem por ele codificada é de 2,4kb e 

possui 654 aminoácidos. É interessante ressaltar que, semelhante a outras espécies já 

estudadas, a seqüência de Hsc70 de Rhynchosciara americana apresenta como oito últimos 

resíduos a seqüência GPTIEEVD, resíduo de aminoácidos que é utilizado para que esta 

proteína ligue-se ao domínio TPR de suas co-chaperonas (Young et al, 2001).  

Uma das principais co-chaperonas envolvidas com a proteína Hsc70 é Hop. Este 

co-chaperona atua estabelecendo o contato entre os dois importantes sistemas de 

chaperonas Hsc70 e Hsp90. Hop age como um inibidor da função de ATPase de Hsp90 

impedindo o acesso do ATP ao seu sítio de ligação. Este mecanismo é proposto como parte 

de um processo onde o complexo Hsp90-Hop-Hsc70 permite a transferência do 

polipeptídeo substrato de Hsc70 para o estado livre de ATP de Hsp90. A ligação de ATP, 



 52

então, libera o sistema Hop-Hsc70 e concomitantemente promove maior interação de 

Hsp90 com o substrato (Young et al, 2001; Frydman e Höhfeld, 1997).  

O mecanismo descrito acima é visto na maturação de receptores de hormônios 

esteróides e receptores de progesterona. Dentre os receptores de hormônios esteróides o 

ecdisona destaca-se por ser responsável por disparar e coordenar os sucessivos estágios do 

ciclo de vida dos insetos. Publicações mostram que este receptor é composto pelo 

heterodímero EcR  e USP. 

A proteína EcR que é sintetizada em uma forma instável, deve sofrer inicialmente 

ação do complexo Hsp90-Hop-Hsc70 para que sua conformação estável e ativa seja 

adquirida, podendo então, interagir com a proteína USP e exercer sua função (Arbeitman e 

Hogness, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1    TCGCGAGGCCACTAATTCGGCTCGAGGGTGAAGTTCATACGTCAAGTAGAAGTTCTGTGA 60  
                                                                  
 
61   AAGTTTATTTTTGATTTAAGAGTGAAAATTTCCTACATTTGAACTAATAAACTAATTAAA 120  
                                                                  
 
121  GATGGCCGCACCTAAAGTCGCTCCAGCTGTTGGTATTGATTTGGGAACCACGTATTCTTG 180  
       M  A  A  P  K  V  A  P  A  V  G  I  D  L  G  T  T  Y  S  C  
 
181  TGTTGGTGTTTTTCAACATGGCAAAGTTGAAATCATTGCCAACGATCAGGGCAACCGTAC 240  
       V  G  V  F  Q  H  G  K  V  E  I  I  A  N  D  Q  G  N  R  T  
 
241  CACACCATCGTACGTTGCATTTACGGAAACAGAACGATTAATTGGCGATGCTGCCAAAAA 300  
       T  P  S  Y  V  A  F  T  E  T  E  R  L  I  G  D  A  A  K  N  
 
301  TCAAGTTGCCATGAACCCATCGAACACCATTTTCGACGCAAAACGTTTGATCGGCCGTAA 360 
       Q  V  A  M  N  P  S  N  T  I  F  D  A  K  R  L  I  G  R  K  
 
361  ATTCGACGATCCCGTCATCCAAGCCGACATGAAACATTGGCCGTTCGACGTGCGCAACTT 420  
       F  D  D  P  V  I  Q  A  D  M  K  H  W  P  F  D  V  R  N  F  
 
421  TGATACAAAACCGAAAATCGAAGTCACTTACAAGGATGAGAAAAAGACATTCTTCCCGGA 480  
       D  T  K  P  K  I  E  V  T  Y  K  D  E  K  K  T  F  F  P  E  
 
481  AGAAATTAGTTCCATGGTGTTGACCAAGATGAAGGAAACTGCCGAAGCTTATTTGGGCAA 540  
       E  I  S  S  M  V  L  T  K  M  K  E  T  A  E  A  Y  L  G  K  
 
541  GACAGTGACAAATGCCGTTATAACGGTACCCGCCTATTTCAACGATTCACAACGTCAGGC 600  
       T  V  T  N  A  V  I  T  V  P  A  Y  F  N  D  S  Q  R  Q  A  
 
601  CACCAAGGATGCTGGAACCATTTCCGGTATGAATGTACTTCGTATCATCAATGAACCGAC 660  
       T  K  D  A  G  T  I  S  G  M  N  V  L  R  I  I  N  E  P  T  
 
661  TGCCGCTGCCATCGCTTATGGCTTGGACAAAAAGGCTGTCGGTGAACGCAACGTATTGAT 720  
       A  A  A  I  A  Y  G  L  D  K  K  A  V  G  E  R  N  V  L  I  
 
721  TTTCGATCTAGGTGGTGGTACTTTTGATGTATCTATTCTGTCAATTGATGATGGAATCTT 780  
       F  D  L  G  G  G  T  F  D  V  S  I  L  S  I  D  D  G  I  F  
 
781  TGAGGTCAAGTCAACTGCTGGTGATACTCACTTGGGCGGAGAAGATTTCGACAATCGTTT 840  
       E  V  K  S  T  A  G  D  T  H  L  G  G  E  D  F  D  N  R  L  
 
841  GGTCAATCACTTCGTTCAGGAATTCAAACGTAAACACAAAAGGGATTTGACTACCAACAA 900  
       V  N  H  F  V  Q  E  F  K  R  K  H  K  R  D  L  T  T  N  K  
 
901  ACGGTCGCTCCGTCGTTTACGTACAGCGTGTGAACGCGCGAAGAGAACTTTGTCATCATC 960  
       R  S  L  R  R  L  R  T  A  C  E  R  A  K  R  T  L  S  S  S  
 
961  CACTCAGGCCAGCATTGAAATCGACTCACTGTTCGAGGGTACCGATTTCTATACATCAAT 1020 
       T  Q  A  S  I  E  I  D  S  L  F  E  G  T  D  F  Y  T  S  I  
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 1021 TACACGAGCTCGCTTTGAAGAATTGAATGCCGATTTGTTCCGTTCAACAATGGAACCTGT 1080 
       T  R  A  R  F  E  E  L  N  A  D  L  F  R  S  T  M  E  P  V  
 
1081 CGAAAAAGCCATTCGGGACGCAAAAATGGACAAGAGTAGCATCCACGACATTGTCTTAGT 1140 
       E  K  A  I  R  D  A  K  M  D  K  S  S  I  H  D  I  V  L  V  
 
1141 TGGTGGATCAACTCGAATTCCAAAGGTCCAGAAATTGCTTCAAGATTTCTTCAATGGAAA 1200 
       G  G  S  T  R  I  P  K  V  Q  K  L  L  Q  D  F  F  N  G  K  
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  2041 ACCTGCTCCGGGCGCTGGTGGTGCTGGACCAACAATCGAAGAAGTCGACTAAGCAGTCGA 2100 
       P  A  P  G  A  G  G  A  G  P  T  I  E  E  V  D  *  A  V  E  
 
2101 ATAAAGCGGTCTTAGCAAATTCCTCGTTCAAGACACGTGACTGCAGTATTTTTTTTTGAT 2160  
       *  S  G  L  S  K  F  L  V  Q  D  T  *  L  Q  Y  F  F  L  I  
 
2161 TTTAATTTATTTTACATTTGGGATGTGGTGACACTTCCACCGCCGTTCACAAGTTTTTAT 2220  
       L  I  Y  F  T  F  G  M  W  *  H  F  H  R  R  S  Q  V  F  I  
 
2221 TGCTTTCCATTAAATTCCTTTCGAACAAATTGTATTCTCAAATAGGCACCGCAGAAAAGA 2280  

A F H * I P F E Q I V F S N R H R R K E
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Figura 9 - Seqüência de aminoácidos do cDNA de Hsc70. Alguns sítios de fosforilação estão 

identificados:  (        ) caseína quinase II, (        ) tirosina quinase, (        ) proteína quinase C, (        )     

cAMP/cGMP-proteina quinase dependente. Os asteriscos (*) representam os códons de terminação e a 

identificação (       ) foi utilizada para destacar possível sinal de poliadenilação. 

 

A seqüência de aminoácidos da proteína Hsc70 de Rhynchosciara americana, 

apresentada na figura 9, quando submetida a análise pelo banco de dados PROSITE 

(http://expasy.hcuge.ch/sprot/scnpsite.html, Bairoch, et al, 1996) permitiu a identificação 

de vários sítios de fosforilação. Estes sítios são possíveis alvos de diferentes enzimas como 

caseína quinase II, tirosina quinase, proteínas quinase C e cAMP/cGMP-proteína quinase 

dependente (alguns desses sítios estão assinalados na seqüência de Hsc70). 

A fosforilação de proteínas da família Hsp70 já foi demonstrada em experimentos 

realizados em células de vertebrados sob condições normais ou submetidos a estresse 

térmico. O papel desta fosforilação ainda não é muito claro, acredita-se que a fosforilação 

destas proteínas de choque térmico, junto com a hidrólise de ATP, possa ser essencial para 

sua função como chaperona (Cvoro et al, 1999; Ergeton et al, 1996).  

Além dos sítios de fosforilação também está indicado o possível sinal de 

poliadenilação que indica a região a partir da qual a enzima Poli-A polimerase deve agir 

para inserir resíduos de adenina.  

Na figura 10 é apresentada a seqüência parcial do clone hip encontrado no banco de 

cDNA de Rhynchosciara americana, que a julgar pelos dados de alinhamento o clone 

parece estar completo. 

Em Drosophila este gene apresenta-se com 1100 bases, em R. americana foram 

seqüenciadas 834 bases até o momento. A partir destas 834 bases e utilizando-se o 
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programa ORF finder foi possível identificar uma ORF com 252 bases que codifica a 

proteína de 83 aminoácidos (figura 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10 – Seqüência parcial de nucleotídeos do clone hip de R. americana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   AATTGCCTTGGAAAATCGCCGGGGGACCATCTAACAACATTCGAGGCCACCGCCGGTACA 60 
 

61  ATTAATAAAATAATAGCACATCCTCTGTACACAGGCTTGTTCATATATTCGAGCGATTTT 120
 

121 ACATAAATATTCGCAGTCGCTTTGCATTAGGAGTGTAAGTTTCCGAAGAAAATGATATTC 180
 

181 TCCGCAGCATAAGATATCGATGAAAAATATTCGCACGAACATGGCGTGTCCGTATGATGA 240
 

241 AGTGGAATTTAATAAATTAAAATTACTCGTCAATGTGATGTCTGCAAATCCACAGCTTCT 300
 

301 AAATCTGCCACAACTGGGTTTTTTAAAACATTCATTGAGCAGATGGGTGGTAAAGTTCCA 360
 

361 AGTGACAGTTCATTTTGTCAACCCCCACAACCACAGCCACAACCCCCTGCAGCTGATGTA 420
 

421 GATTCCGAGCCGGACTCATTTTCCGAATCTGAAGAGAAAAGTGAACCTGAGTCCGATCTC 480
 

481 GAAATTGATCGCGAAGGGTGTGTTGAGCCACGACACTATAGATGATACACAAAAAATGGG 540
 

541 TGACATACCGAACCCGTCCACTGAAGTCGAGCAAGATCAAGCAAGCGACATTCGAGCAAA 600
 

601 AGCTAATAGCGCCTATTCCCAACAGAATTTTGATGAGGCCATTTCATTATACACGGAGGC 660
 

661 CATTCAGCTGAATCCAACAAACGCCTTGTTCTACGCAAAACGGGGTCAAGCATATCTAAA 720
 

721 ACTTAACCGACCGACATTTCTAATCGACTGGGATTTTTGCATGCTATGTGAGAAATACAA 780
 

 781 TATTTAAATTTGGATTAACCACAGTGGAGAATACGCAAAAGCACAAAAAAGACGCC 836 

1   ATGGGTGACATACCGAACCCGTCCACTGAAGTCGAGCAAGATCAAGCAAGCGACATTCGA 60  
     M G  D  I  P  N  P  S  T  E  V  E  Q  D  Q  A  S  D  I  R  
 
61  GCAAAAGCTAATAGCGCCTATTCCCAACAGAATTTTGATGAGGCCATTTCATTATACACG 120 
     A K  A  N  S  A  Y  S  Q  Q  N  F  D  E  A  I  S  L  Y  T  
 
121 GAGGCCATTCAGCTGAATCCAACAAACGCCTTGTTCTACGCAAAACGGGGTCAAGCATAT 180 
     E A  I  Q  L  N  P  T  N  A  L  F  Y  A  K  R  G  Q  A  Y  
 
181 CTAAAACTTAACCGACCGACATTTCTAATCGACTGGGATTTTTGCATGCTATGTGAGAAA 240 
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Figura 11 – ORF do clone hip encontrada utilizando o programa ORF finder. 

 

Segundo dados obtidos do GadFly (Genome Annotation Database of Drosophila) o  

mRNA de hsp83 possui 2,6kb codificando uma proteína com 717aa. Em Rhynchosciara 

americana até o momento foram seqüenciadas 1947 bases do cDNA de hsp83 (figura 12). 

A partir destas 1947 bases e utilizando-se o programa ORF finder, foi possível identificar 

uma ORF com 1410 bases que codifica a proteína com 469 aminoácidos (figura 13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1    ACCTGAGGCGGCGCAATTCCTAGGTTTGGAAACTTGTGCTTATCTAATCATAGTTCATCA 60   
 
61   ACCTCTTCCATTTGTGAGGCGTCCTCGGTGTCATCAACTAGTGGTGGCATTCCTTCAGCT 120  
 
121  ACTGGCGTTTCTTCGGCAGCCATCGGTTCGTCTTCGTCAATACCCAAACCGAGTTTGATC 180  
 
181  ATACGGTAAATGCGCGACGCGTGGACTTGAGGCTCAGTTAGTGAGAATCCAGATGATAGC 240  
 
241  AAAGCAGTTTCAAACAATAGAATAACTAAATCTTTGACGGCCTTATCATTTTTGTCAGCA 300  
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1621 ATGCTTTGTTTCTCCAAGTATTCCATTTGATCCTCCTTGATGTGCAACACAAATCTTTGT 1680
 
1681 ACCACGTCCTAGTGCCTCGGAATTGTCGCTCTTTATAGTGAACGATCCACCAGCGCATGA 1740
 
1741 TTCCCAAAATGATTGTTCATCGTCATTGTGCTTCGAAGTAACCGTAACACGATCAGCAAC 1800
 
1801 CAAATACGCAGAGTACAAACCCACACCGAATTGACCAATCATACTGATATCGGCTCCAGC 1860
 
1861 TTGAAGGGCCTCCATAAAAGCTTTTTGTTCCGCACTTGCCGATAGACCGAGATTATTGAC 1920
 
1921 CAAATCGGCCTTTGGCATACCAATACC 1947
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Figura 12 – Seqüência parcial de nucleotídeos do clone hsp83 de R. americana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    ATGCCAAAGGCCGATTTGGTCAATAATCTCGGTCTATCGGCAAGTGCGGAACAAAAAGCT 60   
      M  P  K  A  D  L  V  N  N  L  G  L  S  A  S  A  E  Q  K  A  
 
61   TTTATGGAGGCCCTTCAAGCTGGAGCCGATATCAGTATGATTGGTCAATTCGGTGTGGGT 120  
      F  M  E  A  L  Q  A  G  A  D  I  S  M  I  G  Q  F  G  V  G  
 
121  TTGTACTCTGCGTATTTGGTTGCTGATCGTGTTACGGTTACTTCGAAGCACAATGACGAT 180  
      L  Y  S  A  Y  L  V  A  D  R  V  T  V  T  S  K  H  N  D  D  
 
181  GAACAATCATTTTGGGAATCATGCGCTGGTGGATCGTTCACTATAAAGAGCGACAATTCC 240  
      E  Q  S  F  W  E  S  C  A  G  G  S  F  T  I  K  S  D  N  S  
 
241  GAGGCACTAGGACGTGGTACAAAGATTTGTGTTGCACATCAAGGAGGATCAAATGGAATA 300  
      E  A  L  G  R  G  T  K  I  C  V  A  H  Q  G  G  S  N  G  I  
 
301  CTTGGAGAAACAAAGCATCAAGGAAATCGTCACAAATGCGTTGGCAGTAAAAAAAACTAT 360  
      L  G  E  T  K  H  Q  G  N  R  H  K  C  V  G  S  K  K  N  Y  
 
361  TCGATCAAGTTGTTGGTGGAAAAGGAACGTGAGGAAGAGGTAAGCGACGATGAAGAGGAA 420  
      S  I  K  L  L  V  E  K  E  R  E  E  E  V  S  D  D  E  E  E  
 
421  GACGAGTCGAAGAAAGACAAGGAGACTAAAGAAGGTGAAGGCGATGAACCAAAGATTGAG 480  
      D  E  S  K  K  D  K  E  T  K  E  G  E  G  D  E  P  K  I  E  
 
481  GATGTGACCGAAGACGACAAGGATAAGAAGAAAAAGAAGAAGATCAAAGTTAAATACACC 540  
      D  V  T  E  D  D  K  D  K  K  K  K  K  K  I  K  V  K  Y  T  
 
541  GAAGACGAGGAATTGAATAAGACTAAACCGATTTGGACCCGAAATCCAGATGACATTTCG 600  
      E  D  E  E  L  N  K  T  K  P  I  W  T  R  N  P  D  D  I  S  
 
601  CAAGAAGAATACGGAGAATTCTACAAATCCCTCACCAACGACTGGGAAGATCATTTAGCC 660  
      Q  E  E  Y  G  E  F  Y  K  S  L  T  N  D  W  E  D  H  L  A  
 
661  ATCAAACATTTTTCAGTTGAGGGTCAGTTAGAGTTCCGTGCTTTGTTATTCGTACCTCGT 720  
      I  K  H  F  S  V  E  G  Q  L  E  F  R  A  L  L  F  V  P  R  
 
721  CGCGTACCATTCGATCTGTTCGAAAGCAAAAAGAAGAAGAACAACATAAAATTGTACGTT 780  
      R  V  P  F  D  L  F  E  S  K  K  K  K  N  N  I  K  L  Y  V  
 

781  CGTCGTGTGTTTATCATGGACAACTGCGAAGATCTCATTCCGGACTACTTGAACTTCATG 840  
      R  R  V  F  I  M  D  N  C  E  D  L  I  P  D  Y  L  N  F  M  
 
841  AAAGGCGTCGTCGATTCTGAAGATTTGCCGTTGAACATATCTAGAGAAACTCTACAACAA 900  
      K  G  V  V  D  S  E  D  L  P  L  N  I  S  R  E  T  L  Q  Q  
 
901  AATAAAATCCTTAAAGTTATTCGCAAGAATTTGGTGAAAAAGGCACTGGAATTGTTTGAA 960  
      N  K  I  L  K  V  I  R  K  N  L  V  K  K  A  L  E  L  F  E  
 
961  GAACTTGCTGAAGACAAGGAACAGTACAAGAAGTTCTACGAACAATTCAGCAAGAATCTT 1020 

E L A E D K E Q Y K K F Y E Q F S K N L
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Figura 13 – ORF do clone hsp83 encontrada utilizando o programa ORF finder. 

 

Na figura 14 é apresentada uma comparação entre as seqüências de aminoácidos da 

proteína Hsc70-4 de Rhynchosciara americana (RaHsc70) com Manduca sexta (Msexta), 

Trichoplusia ni (Tni), Drosophila melanogaster (Dmel), Ceratitis capitata (Ccapt), 

Anopheles  gambiae (Agamb) e Homo sapiens (Hsapi). 

As proteínas de choque térmico, especificamente a família Hsp70 são as mais 

abundantes dentre todas as outras proteínas envolvidas na resposta a estresse e são 

filogeneticamente muito conservadas (Palter et al, 1986; Drosopoulou et al, 1996). Este 

último fato pode ser de certo modo confirmado quando analisamos a comparação da 

seqüência de aminoácidos feita entre a Hsc70-4 de Rhynchosciara americana com as de 

alguns insetos e vertebrados. As seqüências são praticamente idênticas, a não ser por 

alguns aminoácidos, principalmente da extremidade C-terminal. 
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1   MAAPKVAPAV GIDLGTTYSC VGVFQHGKVE IIANDQGNRT TPSYVAFTET ERLIGDAAKN RaHsc70  
1   --MAK-APAV GIDLGTTYSC VGVFQHGKVE IIANDQGNRT TPSYVAFTDT DRLIGDAAKN Msexta  
1   MAATK-APAV GIDLGTTYSC VGVFQHGKVE IIANDQGNRT TPSYVAFTDT ERLIGDAAKN Tni 
1   MSK---APAV GIDLGTTYSC VGVFQHGKVE IIANDQGNRT TPSYVAFTDT ERLIGDAAKN Dmel 
1   MSK---APAV GIDLGTTYSC VGVFQHGKVE IIANDQGNRT TPSYVAFTET ERLIGDAAKN Ccapt 
1   MAAAK-APAV GIDLGTTYSC VGVFQHGKVE IIANDQGNRT TPSYVAFTDT ERLIGDAAKN Agamb  
1   MSK---GPAV GIDLGTTYSC VGVFQHGKVE IIANDQGNRT TPSYVAFTDT ERLIGDAAKN Hsapi 
1         .*** ********** ********** ********** ********:* :*********   
 
61  QVAMNPSNTI FDAKRLIGRK FDDPVIQADM KHWPFDVRNF DTKPKIEVTY KDEKKTFFPE RaHsc70  
58  QVAMNPNNTI FDAKRLIGRK FEDATVQADM KHWPFEVVSD GGKPKIKVAY KGEDKTFFPE Msexta  
60  QVAMNPNNTI FDAKRLIGRK FEDATVQADM KHWPFEVVSD GGKPKIKVAY KGEDKTFFPE Tni  
58  QVAMNPTQTI FDAKRLIGRK FDDAAVQSDM KHWPFEVVSA DGKPKIEVTY KDEKKTFFPE Dmel  
58  QVAMNPTNTI FDAKRLIGRK FDDANVQSDM KHWPFEVVSA DGKPKISVSY KDEKKTFFPE Ccapt  
60  QVAMNPTNTI FDAKRLIGRK FDDPAIQADM KHWPFEVESI EGKPKIAVEY KGEKKCFFPE Agamb  
58  QVAMNPTNTV FDAKRLIGRR FDDAVVQSDM KHWPFMVVND AGRPKVQVEY KGETKSFYPE Hsapi  
54  ******.:*: *********: *:*. :*:** ***** * .    :**: * * *.* * *:**   
 
121 EISSMVLTKM KETAEAYLGK TVTNAVITVP AYFNDSQRQA TKDAGTISGM NVLRIINEPT RaHsc70  
118 EVSSMVLTKM KETAEAYLGK TVQNAVITVP AYFNDSQRQA TKDAGTISGL NVLRIINEPT Msexta  
120 EVSSMVLTKM KETAEAYLGK TVQNAVITVP AYFNDSQRQA TKDAGTISGL NVLRIINEPT Tni  
118 EISSMVLTKM KETAEAYLGK TVTNAVITVP AYFNDSQRQA TKDAGTIAGL NVLRIINEPT Dmel  
118 EISSMVLTKM KETAEAYLGK TVTNAVITVP AYFNDSQRQA TKDAGTIAGL NVLRIINEPT Ccapt  
120 EVSSMVLTKM KETAEAYLGK TVTNAVITVP AYFNDSQRQA TKDAGTISGL NVLRIINEPT Agamb  
118 EVSSMVLTKM KEIAEAYLGK TVTNAVVTVP AYFNDSQRQA TKDAGTIAGL NVLRIINEPT Hsapi  
100 *:******** ** ******* ** ***:*** ********** *******:*: **********   
 
181 AAAIAYGLDK KAVGERNVLI FDLGGGTFDV SILSIDDGIF EVKSTAGDTH LGGEDFDNRL RaHsc70   
178 AAAIAYGLDK KGSGERNVLI FDLGGGTFDV SILTIEDGIF EVKSTAGDTH LGGEDFDNRM Msexta  
180 AAAIAYGLDK KGSGERNVLI FDLGGGTFDV SILTIEDGIF EVKSTAGDTH LGGEDFDNRM Tni  
178 AAAIAYGLDK KAVGERNVLI FDLGGGTFDV SILSIDDGIF EVKSTAGDTH LGGEDFDNRL Dmel  
178 AAAIAYGLDK KAVGERNVLI FDLGGGTFDV SILSIDDGIF EVKSTAGDTH LGGEDFDNRL Ccapt  
180 AAAIAYGLDK KTAGERNVLI FDLGGGTFDV SILSIDDGIF EVKSTAGDTH LGGEDFDNRL Agamb  
178 AAAIAYGLDK KVGAERNVLI FDLGGGTFDV SILTIEDGIF EVKSTAGDTH LGGEDFDNRM Hsapi  
158 ********** *  .****** ********** ***:*:**** ********** *********:   
 
241 VNHFVQEFKR KHKRDLTTNK RSLRRLRTAC ERAKRTLSSS TQASIEIDSL FEGTDFYTSI RaHsc70  
238 VNHFVQEFKR KYKKDLTTNK RALRRLRTAC ERAKRTLSSS TQASIEIDSL FEGIDFYTSI Msexta  
240 VNHFVQEFKR KYKKDLATNK RALRRLRTAC ERAKRTLSSS TQASIEIDSL FEGIDFYTSI Tni  
238 VTHFVQEFKR KHKKDLTTNK RALRRLRTAC ERAKRTLSSS TQASIEIDSL FEGTDFYTSI Dmel  
238 VTHFVQEFKR KHKKDLTTNK RALRGLRTAC ERAKRTLSSS TQASIEIDSL FEGVDFYTSI Ccapt  
240 VNHFAQEFKR KHKKDLSTNK RALRRLRTAC ERAKRTLSSS TQASIEIDSL FEGTDFYTSI Agamb  
238 VNHFIAEFKR KHKKDISENK RAVRRLRTAC ERAKRTLSSS TQASIEIDSL YEGIDFYTSI Hsapi  
215 *.**  **** *:*:*:: ** *::* ***** ********** ********** :** ******   
 
301 TRARFEELNA DLFRSTMEPV EKAIRDAKMD KSSIHDIVLV GGSTRIPKVQ KLLQDFFNGK RaHsc70  
298 TRARFEELNA DLFRSTMEPV EKSLRDAKMD KSQIHDIVLV GGSTRIPKVQ KLLQDFFNGK Msexta  
300 TRARFEELNA DLFRSTMEPV EKSLRDRKMD KSQIHDIVLV GGSTRIPKVQ KLLQDFFNGK Tni  
298 TRARFEELNA DLFRSTMDPV EKALRDAKLD KSVIHDIVLV GGSTRIPKVQ RLLQDLFNGK Dmel  
298 TRARFEELNA DLFRSTMDPV EKAIRDAKLD KSAIHDIVLV GGSTRIPKVQ RLLQDLFNGK Ccapt  
300 TRARFEELNA DLFRSTMEPV EKALRDAKMD KASIHDIVLV GGSTRIPKVQ KLLQDFFNGK Agamb  
298 TRARFEELNA DLFRGTLDPV EKALRDAKLD KSQIHDIVLV GGSTRIPKIQ KLLQDFFNGK Hsapi  
269 ********** ****.*::** **::** *:* *: ******* ********:* :****:****   
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Figura 14 – Comparação da seqüência de aminoácidos de Hsc70-4 de Rhynchosciara americana com 

Hsc70-4 de: Manduca sexta (Msexta), Trichoplusia ni (Tni), Drosophila melanogaster (Dmel), Ceratitis 

capitata (Ccapt), Anopheles  gambiae (Agamb) e Homo sapiens (Hsapi). 

A figura 15 mostra um dendrograma construído utilizando-se os dados de Hsc70-4 de R. 

americana, obtidos da tradução de nossa mensagem, e de seus homólogos em outras 

361 ELNKSINPDE AVAYGAAVQA AILHGDKSEE VQDLLLLDVT PLSLGIETAG GVMSVLIKRN RaHsc70 
358 ELNKSINPDE AVAYGAAVQA AILHGDKSEE VQDLLLLDVT PLSLGIETAG GVMTTLIKRN Msexta 
360 ELNKSINPDE AVAYGAAVQA AILHGVKSEE VQDLLLLDVT PLSLGIETAG GVMTTLIKRN Tni  
358 ELNKSINPDE AVAYGAAVQA AILHGDKSQE VQDLLLLDVT PLSLGIETAG GVMSVLIKRN Dmel  
358 ELNKSINPDE AVAYGAAVQA AILHGDKSQE VQDLLLLDVT PLSLGIETAG GVMSVLIKRN Ccapt  
360 ELNKSINPDE AVAYGAAVQA AILHGDKSEE VQDLLLLDVT PLSLGIETAG GVMSVLIKRN Agamb  
358 ELNKSINPDE AVAYGAAVQA AILSGDKSEN VQDLLLLDVT PLSLGIETAG GVMTVLIKRN Hsapi  
326 ********** ********** *** * **:: ********** ********** ***:.*****   
 
421 TTIPTKQTQT FTTYSDNQPG VLIQVFEGER SMTKDNNLLG KFELSGIPPA PRGVPQIEVT RaHsc70 
418 TTIPTKQTQT FTTYSDNQPG VLIQVFEGER AMTKDNNLLG KFELTGIPPA PRGVPQIEVT Msexta 
420 TTIPTKQTQT FTTYSDNQPG VLIQVFEGER AMTKDNNLLG KFELTGIPPA PRGVPQIEVT Tni  
418 TTIPTKQTQT FTTYSDNQPG VLIQVYEGER AMTKDNNLLG KFELSGIPPA PRGVPQIEVT Dmel  
418 TTIPTKQTQT FTTYSDNQPG VLIQVYEGER AMTKDNNLLG KFELSGIPPA PRGVPQIEVT Ccapt  
420 TTIPTKQTQT FTTYSDNQPG VLIQVFEGER AMTKDNNLLG KFELSGIPPA PRGVPQIEVT Agamb  
418 TTIPTKQTQT FTTYSDNQPG VLIQVYEGER AMTKDNNLLG KFELTGIPPA PRGVPQIEVT Hsapi  
383 ********** ********** *****:**** :********* ****:***** **********   
 
481 FDIDANGILN VTALEKSTNK ENKITITNDK GRLSKEDIER MVNEAEKYRS EDEKQKETVS RaHsc70 
478 FDIDANGILN VSAVEKSTNK ENKITITNDK GRLSKEEIER MVNEAEKYRN EDEKQKETIQ Msexta 
480 FDIDANGILN VSAIEKTTNK ENKITITNDK GRLSKEEIER MVNEAEKYRT EDEKQKETIQ Tni  
478 FDIDANGILN VTALERSTNK ENKITITNDK GRLSKEDIER MVNEAEKYRN EDEKQKETIA Dmel  
478 FDIDANGILN VTALERSTNK ENKITITNDK GRLSKEDIER MVNEAEKYRS EDEKQKETIA Ccapt  
480 FDIDANGILN VTALEKSTNK ENKITITNDK GRLSKEDIER MVNEAEKYRT EDEKQKETIS Agamb  
478 FDIDANGILN VSAVDKSTGK ENKITITNDK GRLSKEDIER MVQEAEKYKA EDEKQRDKVS Hsapi  
443 ********** *:*::::*.* ********** ******:*** **:*****:  *****::.:    
 
541 AKNALESYCF NMKATMDEDN LKGKIAESDK TLILDKCNET IKWLDGNQFA EKEEFEHRQK RaHsc70 
538 AKNALESYCF NMKSTMEDEK LKDKISDSDK QTILDKCNDT IKWLDSNQLA DKEEYEHKQK Msexta 
540 SKNALESYCF NMKSTMEDEK LKDKISDSDK QTILDKCNDT IKWLDSNQLA DKEEYEHKQK Tni  
538 AKNGLESYCF NMKATLDEDN LKTKISDSDR TTILDKCNET IKWLDANQLA DKEEYEHRQK Dmel  
538 AKNSLESYCF NMKATLDEEN MKTKISESDR TTILDKCNET IKWLDANQLA EKEEYEHRQK Ccapt  
540 AKNALESYCF NMKATMEDDK LKDKITDSDK TLVLDKCNDT IKWLDANQLA DKEEYEHRQK Agamb  
538 SKNSLESYAF NMKATVEDEK LQGKINDEDK QKILDKCNEI INWLDKNQTA EKEEFEHQQK Hsapi  
499 :**.****.* ***:*::::: :: ** :.*:   :*****:  *:*** ** * :***:**:**   
 
601 ELEGICNPII TKLYQGAGVP PGSMPGGFQG FPGGMPGAGG PAPGAG-GAG ----PTIEEV RaHsc70 
598 ELEGICNPII TKLYQGAGGM PGGMPGGMPG FPGGAPGAGG AAPGGG--AG ----PTIEEV Msexta 
600 ELEGICNPII TKMYQGAGGM PGGMPGGMPG FPGGAPGWR- AAPGGG--AG ----PTIEEV Tni  
598 ELEGVCNPII TKLYQGAGFP PGGMPGG--- -PGGMPGAAG -AAGAA-GAG -GAGPTIEEV Dmel  
598 ELESVCNPII TKLYQGAGGA PGGMPGGI-- -PGGFPGAGG -APGAG-GAG TGAGPTIEEV Ccapt  
600 ELESVCNPII SKLYQGAGGA PGGMPGF--- -PGGAPGAGG AAGGAAGGAG SGSGPTIEEV Agamb  
598 ELEKVCNPII TKLYQSAGGM PGGMPGG--- ----FPGGGA PPSGGA-SSG ----PTIEEV Hsapi  
549 *** :***** :*:**.**   **.***          **     . *..  :*     ******   
 
656 D RaHsc70 
652 D Msexta 
653 D Tni 
651 D Dmel 
653 D Ccapt 
656 D Agamb 
646 D Hsapi 
581 *  
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espécies. Esta árvore filogenética foi construída com o programa clustalx 1.81 (Thompson 

et al, 1997). 

 
Figura 15 – Dendrograma de homólogos de Hsc70-4 utilizando seqüências protéicas. 

  

 
 

insetos 
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Nesta esta árvore filogenética nota-se que as espécies mais próximas de 

Rhynchosciara americana são Drosophila melanogaster, Anopheles gambiae, Ceratitis 

capitata e Manduca sexta. Como se pode observar a Hsc70-4 de Rhynchosciara americana 

está mais próxima de outras Hsc70 de insetos, mais especificamente da ordem dos dípteros 

da qual a espécie Rhynchosciara americana faz parte.  

Karlin e Brocchieri (1998) mostram que esta família de proteínas é muito 

conservada em organismos como archaea, eubactéria, eucariotos e organelas (mitocôndrias 

e cloroplastos). Esta comparação foi realizada através de múltiplos alinhamentos de uma 

grande coleção de seqüências da proteína Hsp70 destes organismos e organelas. Algumas 

regiões de baixa similaridade foram encontradas, ou até mesmo regiões encontradas em 

alguns organismos e não em outros. Tais diferenças foram atribuídas a possíveis efeitos 

ecológicos, fisiológicos ou outros efeitos que tenham causado algum tipo de seleção.  

Possivelmente as proteínas pertencentes à família das Hsp70 tiveram um ancestral 

em comum e mais tarde adaptaram-se a cada organismo, mas continuaram a desempenhar 

funções semelhantes. Na árvore filogenética (figura 14) pode ser observado que homólogos 

de Hsc70 estão presentes em vários organismos desde invertebrados, do qual R. americana 

pertence, até o grupo dos vertebrados. 

A família da Hsp70 é representada na maioria dos eucariotos por múltiplos genes, 

os quais são induzidos por alterações na temperatura ou são constitutivamente expressos, 

estes últimos chamados de heat shock cognates (Hsc). Estas proteínas, também conhecidas 

como housekeeping proteins, têm importante papel em processos fisiológicos da célula. 

Uma relação destes genes encontrados em Drosophila e sua função são dadas abaixo 

(tabela 16) (GadFly): 

Tabela 16 - Genes encontrados em Drosophila 

Gene  Função  Proteína 
hsc70Cb Chaperone 804aa 

hsp68 Heat shock protein 635aa 
hsc70-1 Chaperone 641aa 
hsc70-2 Chaperone 633aa 
hsc70-3 Chaperone 656aa 
hsc70-4 Chaperone 651aa 
hsc70-5 Chaperone 686aa 

 
 A filogenia molecular do gênero Rhynchosciara não é conhecida em detalhe já que 

grande parte da filogenia foi estabelecida com base na morfologia. Então, é relevante 

fazer-se uma comparação entre os dados encontrados em Drosophila e os de 

Rhynchosciara americana obtidos até o momento. Quando foi feita a construção do banco 
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de cDNA, as larvas não haviam sido submetidas a nenhuma situação de estresse, então, a 

presença de clone com seqüência que codifique uma proteína de choque térmico, como 

Hsp70, no banco é pouco provável. Por este motivo e também pelo resultado obtido 

quando é feita uma comparação do clone de cDNA de hsc70 com seqüências de outros 

organismos utilizando o Blast, acreditamos que o DNA genômico isolado contém o gene 

homólogo a hsc70-4 de Drosophila. A proteína Hsc70 codificada por esta mensagem tem a 

função de chaperona, ou seja, utilizando-se da hidrólise de ligações fosfato do ATP ela 

exerce sua função de chaperona auxiliando no enovelamento de outras proteínas. 

Utilizou-se o programa NCBI-Blastx no banco de dados ProDom para verificar se 

as seqüências dos clones de cDNA hsc70, hsp83 e hip de Rhynchosciara americana 

contêm algum domínio (tabela 17).  

 
Tabela 17– domínios encontrados utilizando-se o banco de dados ProDom para alguns clones 

encontrado no banco de cDNA de Rhynchosciara americana. 

Gene Domínio 

Heat shock ATP-binding 

Heat shock ATP-binding endoplasmic reticulum cognate 
 

hsc70 
Kinesin like ATP-binding motor 

Repeat mithocondrial TPR  receptor 
hip 

Hsc70 interacting TPR 

Heat shock chaperone ATP-binding 
hsp83 

HtpG 

                  

            Para o gene hsc70 foi encontrado o domínio de ligação de ATP que se localiza na 

sua extremidade N-terminal e é importante para controlar a afinidade da chaperona pelo 

seu substrato. Também o domínio de ligação de ATP ao retículo endoplasmático, que 

provavelmente esteja relacionado com a atuação desta chaperona no enovelamento, ainda 

no citosol, de proteínas que são translocadas para o retículo endoplasmático ou tenha 

alguma função já no interior do retículo endoplasmático para assistir no enovelamento ou 

transporte de proteínas após terem entrado no retículo. O terceiro domínio encontrado foi 

de ligação de ATP similar ao de quinesina. Este fato é interessante já que quinesina é uma 

proteína motora que converte a energia da hidrólise do ATP em trabalho mecânico e está 

envolvida com o transporte intracelular, divisão celular, associando-se aos microtúbulos e 

a transdução de sinal (Mogilner et al, 2001).  
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Recentemente tem-se discutido a associação de proteínas da família Hsp70, 

principalmente Hsp/Hsc70, aos microtúbulos durante a divisão celular. O papel destas 

proteínas neste processo ainda não foi elucidado. Outro fato interessante encontrado é 

associação destas proteínas também com o centrosomo. Demonstração do envolvimento 

das proteínas da família Hsp70 na divisão celular foi realizada em Saccharomyces 

cerevisiae onde mutantes para de Ssa1, homólogo a Hsp70 em levedura, apresentaram 

problemas na divisão celular (Oka et al, 1998). 

Já no gene hip, foi encontrado o domínio de Tetratricopeptide Repeat (TPR), o qual 

é uma estrutura que está envolvida na interação deste co-fator com as proteínas Hsc70 e 

Hsp90.  Outro domínio encontrado foi o Hsc70 Interacting TPR que seria a região 

responsável pela interação de Hip com a Hsc70. Hip, portanto, interage com Hsc70 

(Hsc70-Interacting Protein), ligando-se ao seu domínio de ATPase e impedindo a 

dissociação de ADP. Com esta estabilização da conformação do ADP ligado a Hsc70, que 

tem alta afinidade pelo substrato, também ocorreria a estabilização do complexo 

chaperona-substrato. A subseqüente troca de ADP por ATP é estimulada pela ação de outra 

co-chaperona Hop (Hsc70/Hsp90-organizing protein). A ação em conjunto de Hip e Hop 

permite a regulação da estabilidade do complexo Hsc70-substrato e também permite uma 

cooperação entre os sistemas de Hsc70 e Hsp90 (Frydman e Höhfeld, 1997). Alguns destes 

co-fatores contendo o domínio TPR foram encontrados recrutando a proteína Hsp90 para a 

maquinaria de transporte mitocondrial (Tom34) o que mostra a ação destes como possíveis 

proteínas de transporte transmembrana (Young et al, 2003).  

Com os resultados obtidos para o clone hsp83, podemos observar que foi 

encontrado o domínio de ligação de ATP, que está localizado na extremidade N-terminal 

da proteína e que é altamente conservado (Young et al, 2001). Este gene apresentou 

também o domínio HtpG. Membros da família Hsp90 são altamente conservados, 

constituem proteínas essenciais encontradas em todos os organismos desde bactérias até 

humanos. O clone encontrado no banco de cDNA de Rhynchosciara americana apresenta 

similaridade com Hsp90, a forma citosólica em eucariotos, Grp94, a forma presente no 

retículo endoplasmático e HtpG, o homólogo em bactéria, (Fink, 1999). 
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4.3 Isolamento dos clones genômicos hsc70 e hsp83 de Rhynchosciara americana em 

biblioteca genômica de fago 

Os métodos de isolamento e purificação de fagos recombinantes, permitiram o 

isolamento de um fago recombinante que se mostrou positivo, como foi utilizado sonda o 

clone de cDNA de hsc70 encontrado no seqüenciamento do banco de cDNA de R. 

americana (figura 16). Nesta hibridização foram marcadas duas bandas de 

aproximadamente 5kb e 2kb que devem conter a unidade de transcrição do gene hsc70. 

Utilizando como sonda o clone de hsp83 obtido por amplificação genômica foi 

isolado um clone genômico de hsp83 em banco de fago. Este foi digerido com EcoRI, 

HindIII e EcoRI/HindIII. Desta digestão foi feito um Southern, como sonda utilizou-se o 

mesmo clone obtido por amplificação utilizado na varredura do banco genômico de fagos 

(figura 17).   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16 - a- Digestão do clone genômico hsc70 utilizando a enzima de restrição Hind III; b- Southern 

blot do clone genômico hsc70, como sonda foi utilizado o clone de cDNA de hsc70. 
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Figura 17 - a- Digestão do clone  genômico de hsp83 com enzimas de restrição Eco RI, Hind III, 
EcoRI/HindIII; b- Southern blot do clone genômico hsp83, como sonda foi utilizado o clone de hsp83 

obtido por amplificação. 
 

A partir do experimento de Southern blot podemos ver que os fragmentos 

identificados que devem conter a unidade de transcrição do gene hsp83 possuem 

aproximadamente 4kb. 

 

4.4 Shotgun (subclonagem dos fragmentos genômicos de hsc70-4 e hsp83) 

Como dito anteriormente, isolou-se em biblioteca genômica um clone positivo, 

homólogo a hsc70-4 de Drosophila, o inserto deste clone genômico é de 7kb e 

possivelmente contém sua unidade de transcrição. Este clone foi digerido com HindIII e 

subclonado em plasmídeo pBluescriptKS no sítio de HindIII; dois fragmentos, um com 

5kb e outro de 2kb foram subclonados.  

Com o objetivo de seqüenciar a unidade de transcrição deste gene, ele foi digerido 

com a enzima de restrição Sau3A (cliva no sítio GATC), que tem um padrão de clivagem 

que se repete com alta freqüência. Os vários fragmentos obtidos foram subclonados no 

sítio de BamHI do plasmídeo pBluescriptKS. Os clones foram selecionados quanto a 

presença do inserto por marcação radioativa. Como sonda foi utilizado o clone genômico 

homólogo a hsc70-4. Após esta seleção os clones identificados como positivos foram 

isolados, o DNA plasmideal foi extraído e seqüenciado.  

O clone genômico de hsp83 foi digerido com enzima EcoRI  e o fragmento de 4kb 

foi subclonado em plasmídeo pBluescriptKS no sítio de EcoRI. Para seqüenciamento da 

sua unidade de transcrição o mesmo procedimento utilizado para o clone genômico hsc70-

E H E/H M 
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4 foi adotado. 

Os subclones do gene hsp83 foram seqüenciados e estes mostraram similaridade 

com hsp83 de Drosophila. 

Durante o seqüenciamento do clone genômico de hsc70 de Rhynchosciara 

americana foram sintetizados vários conjuntos de primers, mas infelizmente não foi 

possível obter a seqüência completa da unidade de transcrição deste gene.  

Dois contigs puderam ser montados a partir das seqüências obtidas, um possuindo a 

porção inicial do gene contendo 519bp e codifica do aminoácido 1 ao 23 e outro com 

1909bp codificando do aminoácido 31 ao 592. Comparando-se com a seqüência da 

proteína de Drosophila melanogaster que possui 651 aminoácidos, o clone genômico de 

Rhynchosciara americana estaria quase que completo, faltando apenas poucos 

nucleotídeos a serem seqüenciados e, assim, unir os contigs. Em Drosophila melanogaster 

foi obtida a seqüência genômica completa do gene hsc70-4, a ORF deste gene tem 1,9kb e 

diferente das proteínas induzidas por estresse, este gene que tem expressão constitutiva, 

apresenta um íntron de 1,6kb que se localiza na região 5’ não traduzida (Perkins et al, 

1990). 

O íntron de Drosophila melanogaster inicia-se na região próxima a base 558. Esta 

região em que se inicia o íntron em D. melanogaster tem aproximadamente a mesma 

extensão do contig de R. americana que possui a porção inicial do clone genômico. Talvez, 

a união dos dois contigs e obtenção da seqüência completa do clone genômico de 

Rhynchosciara americana não tenha sido possível devido a existência de um possível 

íntron posicionado justamente na região entre esses dois contigs (figura 18).  

Diferente de Drosophila, que possui seu íntron na regia 5’ não traduzida, em R. 

americana o íntron possivelmente esteja localizado dentro da região traduzida do gene. 

Caso semelhante ao de R. americana ocorre com o gene que codifica a proteína Hsc70 em 

Chironomus tentans e em Chironomus yoshimatsui. Estas duas espécies de Chironomus 

apresentam dois íntrons na unidade de transcrição do gene hsc70, o maior dos íntrons tem 

aproximadamente 750bp e localiza-se na região 5’ não traduzida e o segundo tem 290bp e 

localiza-se na região codificante do gene (Karouna-Renier et al, 2003).  
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Figura 18 – Esquema representando a possível organização do clone genômico hsc70-4 em 

Rhynchosciara americana com os genes hsc70-4 encontrados em Drosophila melanogaster e Chironomus 

tentans; ATG indica localização do códon de início da tradução, EI representa o contig contendo a o 

exon inicial e EF o contig contendo o exon final.  

 

O clone genômico de hsp83 de Rhynchosciara americana também está sendo 

seqüenciado, e para a obtenção da seqüência completa deste clone primers foram 

sintetizados.  

A partir das seqüências obtidas quatro contigs puderam ser montados. O primeiro 

contig contém 875 bases e codifica do aminoácido 43 ao 153, o segundo contig contém 

425 bases e codifica os aminoácidos de 224 a 342, o terceiro contig contém 1288 bases 

codificando do aminoácido 305 ao 675 e o quarto contig contém 400 bases codificando do 

aminoácido 676 ao 717. Este gene, em Drosophila melanogaster, apresenta-se com um 

íntron na região a montante do códon de iniciação da tradução (Yost et al, 1990), quer 

dizer, está localizado na região 5’ não traduzida. Analisando os contigs , podemos notar 

que principalmente a região 5’ do gene hsp83 de Rhynchosciara americana ainda necessita 

ser seqüenciada e, então, obter a unidade de transcrição do gene e confirmar a presença ou 

não de um íntron nesta região. Um esquema representando os contigs montados para o 

gene hsp83 está na figura 19. 
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Figura 19 – Representação dos contigs montados a partir do seqüenciamento do clone genômico hsp83 

de Rhynchosciara americana. As barras representam os contigs: vermelho- contig 1, cinza- contig 2, 

azul- contig 3 e verde- contig 4. Os números indicam a posição dos aminoácidos codificados pelas 

seqüências dos contigs. 

 

4.5 Análise dos genes hsc70 e hsp83 

 Para realização deste Southern genômico foram utilizados DNAs totais de moscas 

adultas e pupa de Rhynchosciara americana. Como sonda utilizou-se o fragmento de 5kb 

de hsc70 em condições de baixa e alta estringência (figura 20). Podemos ver as marcações 

para DNA de mosca e pupa, e nestes, mais de uma banda foi marcada mostrando que 

possivelmente este gene está presente em mais de uma forma no genoma de Rhynchosciara 

americana.  

Em Drosophila melanogaster são encontradas sete cópias (representando formas 

diferentes) do gene expresso constitutivamente. Das sete proteínas codificadas por os genes 

constitutivos a mais abundante é a Hsc70-4. Esta proteína se localiza ao redor do núcleo, 

com distribuição similar a dos filamentos intermediários, em estruturas fibrilares. 

Experimentos de hibridização in situ mostram a localização deste gene na região 70C do 

braço esquerdo do cromossomo 3 em Drosophila (Ingolia e Craig, 1982; Perkins et al, 

1990). É possível que em Rhynchosciara americana o fenômeno observado em Drosophila 

também ocorra, ou seja, mais de uma cópia de um gene codificando proteínas que podem 

desempenhar funções semelhantes.   

Como existe grande similaridade entre os genes pertencentes à família hsp70 é 

possível que além de outros genes que são expressos constitutivamente, também o gene 

induzido por estresse hsp70 esteja sendo marcado. 

Como a sonda utilizada foi um inserto de 5kb obtido por eletroeluição. Acredita-se 

que a banda mais intensa de aproximadamente 3,0kb, que pode ser vista em DNA de 

mosca, deve-se a uma maior similaridade da sonda utilizada com este fragmento resultante 

da digestão do DNA genômico ou ainda a uma possível amplificação que ocorra no ovário 

das moscas assim como foi descrito nos genes coriônicos de Drosophila melanogaster 

(Spradling e Mahowald, 1980). As outras bandas que aparecem com menor intensidade 
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provavelmente são resultado de uma menor similaridade entre a sonda utilizada e os outros 

fragmentos (3,3kb e 5,2kb). 
Outra hipótese que pode ser considerada, é que como os genes de choque térmico 

pertencentes à família Hsp70 apresentam grande similaridade, por exemplo, os genes 

hsp70 e hsp68 de Drosophila melanogaster apresentam 75% de similaridade enquanto os 

genes hsc70 e hsp70 apresentam de 75-80% de similaridade (Palter et al, 1986), os genes 

induzidos por choque térmico estejam sendo marcados.  

A conservação evolutiva desta família implica significantemente na sua função 

biológica. O trabalho de Drosopoulou et al (1996) faz a análise dos genes da família hsp70 

em subgrupos de Drosophila originários da migração da espécie Drosophila melanogaster. 

Os experimentos de hibridização in situ realizados por Drosopoulou mostraram o mesmo 

padrão de marcação, apenas uma banda, em todos os subgrupos estudados em contraste 

com as duas bandas em D. melanogaster. Outros estudos mostram que em outros grupos de 

Drosophila (D. repleta e D. obscura) também apenas um locus para o gene hsp70 foi 

encontrado; então, este fato leva a suposição de que a duplicação em D. melanogaster 

tenha ocorrido posteriormente a separação dos subgrupos. 

Isto suporta a hipótese de que uma prévia organização do genoma foi preservada 

nas espécies deste subgrupo, que mantém uma relação próxima com o seu ancestral 

Drosophila melanogaster (Drosopoulou et al, 1996). 

Também em seu trabalho de Fink (1999) verificou a conservação dos genes que 

codificam a família de proteínas Hsp70, no trabalho de Boorstein et al (1994) foram 

analisadas seqüências de genes de leveduras, de procariotos e eucariotos. A comparação 

das seqüências mostrou alta conservação entre os diferentes grupos e seqüências das 

proteínas das mais distantes espécies que compartilharam pelo menos 45% de identidade.  

Levando em consideração os dados acima, é provável que além do gene expresso 

constitutivamente, Hsc70, também os genes induzidos por estresse estejam sendo 

marcados, Hsp70, Hsp68, etc. Esta hipótese é plausível já que o trabalho de Palter et al 

(1986) mostra que os genes pertencentes à família de Hsp70 apresentam como região mais 

divergente a região 5’não traduzida.   

Também foi feito experimento de Southern blot genômico para o gene hsp83 

utilizando-se a mesma membrana do experimento realizado para o gene hsc70 após 

remoção da marcação anterior (figura 21). Neste experimento foi utilizada como sonda o 

inserto genômico de 4kb do gene hsp83 purificado por eletroeluição. 
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As bandas obtidas no Southern do gene hsp83 têm aproximadamente 3kb, 4kb e 

5,4kb. Provavelmente a banda de 3kb é a mesma detectada no Southern blot genômico do 

clone hsc70 que ainda pode ser observada devido sua anterior marcação estar muito forte. 

A banda de 4kb que pode ser observada tanto em mosca quanto em pupa, pode ser 

atribuída ao gene hsp83; esta banda tem o mesmo tamanho do fragmento encontrado no 

clone genômico de R. americana isolado no banco de fago. A outra banda de 5,4kb pode 

ser atribuída a algum outro gene que apresente alguma similaridade com a sonda utilizada. 
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Figura 20 – Southern blot genômico de DNA de moscas adultas e pupa digeridos com HindIII; DNA de 
moscas adultas e pupa digeridos com EcoRI (indicados com o número 2) hibridizados com inserto de 

genômico 5kb de hsc70. 
 

 

 
Figura 21 – Southern blot genômico de DNA mosca adultas e pupa digeridos com HindIII; 

DNA de moscas adultas e pupa digeridos com EcoRI (indicados com o número 2) hibridizados com 
inserto genômico de 4kb de hsp83.  

 



 75

4.6 Expressão dos transcritos dos genes hsc70 e hsp83 

O estudo da expressão do mRNA de Hsc70-4 na glândula salivar de Rhynchosciara 

americana foi acompanhado em diferentes períodos de seu desenvolvimento. Como sonda 

foi utilizado o cDNA de hsc70 com 2,4kb encontrado no seqüenciamento do banco de 

cDNA de Rhynchoscicara americana (figura 22).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 - Northern blot da glândula salivar de Rhynchosciara; a raia 7 contém RNA de E. coli 
utilizado como marcador (setas). 

 
Com a análise deste Northern blot podemos observar que duas bandas foram 

obtidas para os períodos correspondes ao pufe B2, pufe C3 e 60 período. Estas bandas 

correspondem a aproximadamente 2,4kb e 1,7kb. 

A banda de 2,4kb pode ser atribuída ao mRNA de hsc70-4, o que está consistente 

com dados encontrados em Manduca sexta para o mRNA de hsc70 (Rybczynski e Gilbert, 

2000). O transcrito é expresso durante o período de expansão dos pufes B2, C3 e durante o 

60 período (larva entra no estágio de pupa). O resultado obtido indica que Hsc70 deve ser 

mais necessária durante este período que como citado anteriormente corresponde a fase de 

expansão dos maiores pufes encontrados na glândula salivar de Rhynchosciara, B2, C3, e 

C8, os quais atribui-se a síntese dos peptídeos utilizados na construção do casulo (Winter 

et al, 1977a, 1977b, 1980). A outra banda de 1,7kb pode ser devida a uma isoforma do 

transcrito. 
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2- Início de rede 1 
3- Início de rede 2 
4- Pufe B2 
5- Pufe C3 
6- 60 período 

1 2 3 4 5 6

2,9 kb

1,5 kb

7



 76

Na figura 23a podemos ver que uma banda de aproximadamente 2,4kb é detectada 

no material extraído de animais submetidos a choque térmico. Essa banda tem o mesmo 

tamanho do transcrito encontrado em Manduca sexta, correspondente ao mRNA do gene 

homólogo a hsc70-4 de Drosophila. Em Drosophila o mRNA de hsc70-4 tem 2,3kb e o 

homólogo em Trichoplusia tem 2,0kb (Rybczynski e Gilbert, 2000). Na figura 23b uma 

banda de mesmo tamanho, 2,4kb, pode ser detectada em todas as condições em que o 

experimento foi realizado. Também uma banda de menor peso molecular pode ser vista, 

esta tem aproximadamente 1,7kb, e pode ser atribuída a alguma isoforma do transcrito. 
  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23 - Northern blot, RNA extraído de glândulas de larvas submetidas a choque térmico.  a, 
Larvas em 20Período tratadas a 300C; b, Larvas em início de rede (IR) tratadas a 300C; para ambos 
experimentos, 1- controle, animal não submetido a choque térmico; 2-larvas submetidas a choque 

térmico por 30min., 3-larvas submetidas a choque térmico por 60min. e 4-larvas submetidas a choque 
térmico por 120min.. 

  

Os experimentos de Northern blot da figura 22 mostram que para os animais no 20 

período de desenvolvimento um transcrito de aproximadamente 2,4 kb é detectado somente 

após os animais terem sido submetidos ao choque térmico. Talvez os níveis de transcrição 

do gene hsc70-4 sejam baixos neste período não permitindo sua detecção sob condições 

em que os animais não foram submetidos a estresse térmico.  

A sonda utilizada neste experimento foi um clone de cDNA do gene hsc70-4 de 

Rhynchosciara americana. Como os genes pertencentes à família Hsp70 são muito 

semelhantes, os genes hsc70 e hsp70 de Drosophila melanogaster apresentam de 75-80% 

de similaridade tendo sua região de maior divergência a 5’não traduzida (Palter et al, 

1986). É possível que a sonda utilizada esteja reconhecendo os transcritos dos genes hsc70-

4 e hsp70.  

Para os animais que estão no início da síntese do casulo podemos notar que, mesmo 

naqueles não submetidos a choque térmico, o transcrito de 2,4kb pode ser detectado. 

Provavelmente neste período do desenvolvimento a transcrição do gene hsc70-4 e/ou 

hsp70 deve ser maior já que a larva inicia a produção das proteínas necessárias para a 

construção do casulo. 

2,4kb

1,7kb

2,4kb

1 2 3 4 1 2 3 4

a b 



 77

 

4.7 Estudo dos níveis de expressão da proteína Hsc70  e Hsp83 por Western blot 

A expressão da proteína Hsc70 foi acompanhada na glândula salivar e em outros 

tecidos de Rhynchosciara americana sob condições normais e de estresse por choque 

térmico, durante diferentes estágios do seu desenvolvimento. As larvas foram submetidas 

inicialmente a 300C, a biologia desta espécie na natureza é pouco conhecida e estes 

animais são encontrados no litoral, talvez esta temperatura não correspondesse realmente a 

um choque térmico. Decidimos, então, submetê-las também a temperatura de 370C. As 

larvas foram tratadas por períodos de 30min., 60min. e 120min. em cada temperatura. 

Abaixo na figura 25 temos os resultados obtidos nos experimentos utilizando o 

anticorpo anti-Hsc70. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Western blots utilizando anticorpo anti-Hsc70. a, larvas em 20P (raias 1, 2, 3 e 4) e Início de 

Rede (IR) (raias 5, 6, 7 e 8), 1 e 5-controles; 2, 3, 4 e 6, 7, 8 - submetidas a 300C. b, larvas durante o 

período de expansão do pufe B2 (raias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), 1 e 5-controles; 2, 3, 4 -  submetidas a 300C 

e 6, 7, 8 - submetidas a 370C. Para todos os experimentos  2 e 6 -larvas submetidas a choque térmico 

por 30min., 3 e 7-larvas submetidas a choque térmico por 60 min. e 4 e 8 -larvas submetidas a choque 

térmico por 120min. 

Como o anticorpo anti-Hsc70 (BRM-22, Sigma) utilizado nestes experimentos 

reconhece além da proteína que é induzida por choque térmico também a constitutivamente 

expressa, é possível que o resultado observado represente a somatória da expressão destas 

duas proteínas. Analisando-se os dados obtidos podemos notar que dependendo do estágio 
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de desenvolvimento larval, da temperatura e do tempo de exposição das larvas à situação 

de estresse, os níveis de expressão da proteína são diferentes.  

Estes fatores agiriam sobre mecanismos de ativação e expressão de alguns genes, 

no caso os genes de choque térmico, alterando a afinidade entre um fator de transcrição e o 

seu elemento de resposta, ou ainda, influenciando a formação do complexo de transcrição. 

Também é possível que alguma alteração no processo de tradução aconteça. Caso alguma 

destas hipóteses ocorra, interações que levem a uma maior afinidade entre os elementos 

envolvidos nos mecanismos citados ocasionariam maior expressão das proteínas de choque 

térmico. Se as interações ocorrerem com diminuição da afinidade entre os fatores, teríamos 

uma redução na expressão das proteínas. 

Provavelmente haja expressão da proteína Hsc70 mesmo em condições de estresse. 

Palter et al (1986) detectaram Hsc70 em Drosophila melanogaster submetidas a estresse 

de 370C. Ela estava presente em concentrações menores em relação àquelas encontradas a 

250C. Isto mostra que deve haver algum mecanismo que impeça a repressão da síntese das 

proteínas Hsc70, que não são induzidas por choque térmico. Então, provavelmente, em 

todas as situações a que foram submetidas as larvas de Rhynchosciara americana deve 

ocorrer a expressão de Hsc70, além da Hsp70.  

A expressão de alguns genes de choque térmico, entre eles hsc70 e hsp90, foi 

estudada em Sarcophaga crassipalpis quando larvas destes animais foram rehidratadas 

após sofrerem processo de dissecação. Observou-se que em condições de dissecação estes 

genes não foram expressos mas durante a rehidratação destes animais ocorreu aumento da 

expressão dos genes hsc70 e hsp90. Isto indica que diferentes mecanismos de regulação 

existem para as proteínas envolvidas com a resposta a situações de estresse (Hayward et al, 

2003). 

Em todos os experimentos de Western blot, em situações em que não havia estresse 

térmico, detectou-se uma proteína mostrando que o anticorpo anti-Hsc70 reconhece a 

proteína Hsc70 que é expressa constitutivamente.  

Nos experimentos podemos ver a marcação de duas bandas, uma de 

aproximadamente 72kDa e que corresponderia a banda para a proteína Hsc70-4 e outra de 

aproximadamente 83kDa. No trabalho de Rybczynki e Gilbert (2000) em que foi enfocada 

a função da proteína Hsc70 no desenvolvimento de Manduca sexta, os experimentos de 

Western blot realizados também mostram bandas de tamanhos maiores do que seria 

característico para a proteína Hsc70. 
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Para a realização dos primeiros experimentos de Western blots, a quantidade de 

proteína aplicada por raia foi inicialmente estimada pelo número de glândulas utilizadas na 

preparação dos extratos. Então, achamos importante realizar, além dos controles com β-

tubulina, a quantificação da proteína pelo método de Bradford. (A descrição do método e a 

quantidade de proteína em cada extrato estão descritos no item 2.26 da seção Materiais e 

métodos). Os valores de intensidade obtidos pela análise dos filmes foram corrigidos pelos 

da quantificação da proteína, sendo assim feita a normalização dos dados.  

Com os dados normalizados foi construído um gráfico (figura 26) onde são 

apresentados os níveis de expressão das proteínas Hsp/Hsc70.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Gráfico com os níveis de expressão de proteína normalizados. 20.P/30-larvas em segundo 

período submetidas a 300C; IR/30-larvas em início de rede submetidas a 300C; 2B/30-larvas em 

período de expressão do pufe B submetidas a 300C; 2B/37-larvas em período de expressão do pufe B 

submetidas a 370C. 

 

Nos experimentos realizados com animais em 20 período de desenvolvimento larval 

observa-se que durante 30min., 60min. e 120min. a quantidade de proteína aumentou quase  

proporcionalmente ao tempo de exposição. Dobrando-se o tempo de exposição a 

quantidade de proteína praticamente dobrou.  

O fenômeno observado nestes animais pode ser devido a uma esperada indução dos 

genes de choque térmico o que levaria a uma maior expressão destes e, então, aumentando 

a quantidade das proteínas Hsp/Hsc70 detectadas e possivelmente utilizadas para 

manutenção das funções celulares das larvas durante o período de exposição.   
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 Em relação às larvas no estágio de desenvolvimento em que tem início a síntese do 

casulo comum (início de rede, IR) e para aquelas durante o período de expressão do pufe 

B2, quando tratadas a 300C podemos notar que a proteína tem sua expressão diminuída, 

quando o choque térmico passa de 30min. para 60min.; logo após, com 120min. de choque 

térmico as larvas dos diferentes períodos apresentam comportamento diferentes. Para as 

larvas em IR ocorre pequena diminuição na quantidade de proteína, enquanto que para as 

larvas que estão no período de expressão do pufe B2 ocorre aumento abrupto da 

quantidade de proteína expressa.  

As larvas durante o período de expressão do pufe B que foram tratadas a 370C 

inicialmente tiveram diminuição da quantidade de proteína expressa, de 30min. para 

60min. de tratamento. Com 120min. de tratamento a quantidade de proteína permaneceu 

praticamente constante. Talvez por esta ser uma temperatura muito elevada para as larvas e 

provavelmente ter efeito deletério, as larvas de Rhynchosciara americana que sempre se 

mostraram muito sensíveis a temperatura, apresentaram um decréscimo na quantidade de 

proteína expressa possivelmente devido a alterações das funções metabólicas que devem 

ocorrer com o aumento elevado da temperatura.  

O período posterior ao início da síntese do casulo comum em Rhynchosciara 

caracteriza-se por ser de intensa síntese protéica, é durante este período que tem início a 

síntese das proteínas que serão utilizadas na construção do casulo (Okretic et al, 1977); 

provavelmente os altos níveis de Hsp/Hsc70 observados no início do tratamento devem-se 

a sua participação no processo de enovelamento das proteínas do casulo.  

A análise dos cromossomos de animais tratados por 30min. a 300C,  mostrou que 

alguns pufes inicialmente presentes em larvas que não foram submetidas a choque térmico 

parecem diminuir de tamanho nos 30min. iniciais após o choque térmico; resultados 

semelhantes a estes foram observados nos cromossomos de Chironomus thummi. Quando 

larvas deste organismo foram submetidas a estresse térmico ocorreu diminuição no 

tamanho de pufes gigantes (anéis de Balbiani) os sítios mais ativos nas glândulas salivares, 

a regressão destes pufes pode ser conseqüência de inativação causada pela exposição da 

larva ao calor (Morcillo et al, 1997). Fato que parece ocorrer com as larvas em IR.  

Com um tempo maior de exposição a 300C parece ocorrer aumento de alguns pufes 

já existentes e surgimento de novos outros. As observações feitas nos cromossomos de R. 

americana poderiam explicar o fato de com choque térmico de 60min. ocorrer um 

decréscimo nos níveis de Hsp/Hsc70 e em 120min. ocorrer um aumento da quantidade 

destas proteínas como ocorrido nas larvas expressando o pufe B2 quando tratadas a 300C.  
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Algumas regiões dos cromossomos em que foram observadas possíveis 

modificações morfológicas com a alteração da temperatura estão apresentadas nos mapas 

cromossômicos de Rhynchosciara americana na figura 27. Nestes mapas os períodos 

considerados foram o início de rede e durante a expressão do pufe B2 ambos sob 

temperatura de 300C.  Pode-se notar que dependendo do período de desenvolvimento das 

larvas diferentes alterações ocorreram.  

Nestes mapas foram indicados, em preto, os pufes já existentes no controle (larvas 

que não foram submetidas a estresse térmico). Em vermelho e azul estão regiões em que 

foram observadas mudanças morfológicas com abertura de possíveis pufes após o 

tratamento das larvas durante 30min. e 60min. a 300C, respectivamente. Algumas regiões 

que foram observadas mudanças morfológicas foram descritas por Paredes e Basile (1973) 

como sendo regiões de pufes. 
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Figura 27 – Mapas dos cromossomos de Rhynchosciara americana indicando as regiões que 

sofreram alterações morfológicas após as larvas serem submetidas a choque térmico. Em preto, os 

pufes já existentes no controle (larvas que não foram submetidas a estresse térmico). Em vermelho e 

azul estão regiões em que foram observadas mudanças morfológicas, com abertura de possíveis pufes 

após o tratamento das larvas durante 30min. e 60min. a 300C respectivamente. 
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Experimento preliminar para avaliação do nível de expressão da proteína Hsp83 foi 

realizado, neste experimento foram utilizadas larvas de Rhynchosciara americana que 

estavam no período de expressão do pufe B2 que foram submetidas a 370C (figura 28). 

Para a realização deste experimento a quantidade de proteína aplicada por raia foi estimada 

pelo número de glândulas utilizadas na preparação dos extratos. Foi utilizado anticorpo 

comercial anti-Hsp90α/β (F-8) da Santa Cruz Biotechnology, Inc.. 

Podemos observar que a quantidade de proteína expressa é praticamente constante 

quando comparamos o controle com as outras situações em que as larvas estão sobre 

estresse térmico. Isto está de acordo com dados reportados por Xiao et al (1989) e por 

Mayer e Bukau (1999), onde é discutido que Hsp83 é expressa em altos níveis em 

temperaturas normais, ausência de estresse térmico, e é pouco induzida em situações nas 

quais a temperatura utilizada para estresse térmico é alta; para Drosophila esta temperatura 

esta ao redor de 370C. 

 

 

 
 

Figura 28 – Análise da expressão da proteína Hsp83 por Western blot. Neste experimento 

foram utilizadas larvas durante o período de expressão do pufe B submetidas a 370C. 1- controle, 2- 

30min. a 370C, 3- 60 min. a 370C e 4- 120min. a 370C. 

Na figura 29 temos um experimento de Western blot onde extratos preparados de 

glândula salivar em diferentes períodos larvais e diferentes tecidos de Rhynchosciara 

americana foram utilizados para se estudar a presença da proteína Hsc70-4. Nos 

experimentos utilizando animais em 20 período, início de rede (IR), pufe B2, pufe C3 e 60 

período foram utilizados extratos de glândula salivar. 

Neste experimento os animais não foram submetidos a choque térmico. Pode-se 

notar que a proteína está presente durante o período em que ocorre a síntese do casulo e 

também no ovário. Isto mostra que Hsc70 pode ter uma função diferente além da suposta 

ação de enovelamento das proteínas. Nos períodos e tecidos onde não foi possível detectar 

a proteína pode ser que ela esteja presente em concentrações muito baixas, como no caso 

da glândula salivar em 60 período. Neste período do desenvolvimento larval em que o 

casulo já foi construído, é provável que não exista secreção de proteínas, ou ainda, que sua 

presença não seja necessária em quantidades que possam ser detectadas, como no caso do 

intestino de moscas. 
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Figura 29 - Western blot utilizando extrato de proteína de diferentes períodos e diferentes tecidos de 

Rhynchosciara americana para verificar a presença da proteína Hsc70-4. 1-20P; 2-IR; 3-pufe B2; 4-

pufe C3; 5-60P; 6-ovário; 7-intestino de mosca. 

 

4.8 Localização cromossômica (in situ) dos genes hsc70 e hsp83 

Para a localização cromossômica foram utilizados como sonda os DNAs genômicos 

de hsc70 e hsp83. Ambos os genes estão localizados no cromossomo C porém, em 

posições distintas. Na figura 30 podemos ver (da esquerda para a direita) o cromossomo C 

marcado com iodeto de propídeo, em um segundo canal apenas a marcação referente à 

sonda e logo a seguir a composição das duas imagens, onde se pode ver a localização 

cromossômica dos genes. O gene hsc70 localiza-se na região 2/3 próxima ao pufe C3 e o 

gene hsp83 localiza-se na região 9 do cromossomo C (figura 30). 

Embora o padrão de marcação observado seja compatível com o de um gene 

amplificado, não foram descritos pufes de DNA nestas regiões. A comparação de nossos 

dados com os citológicos de Paredes e Basile (1973) permite dizer que hsp83 se localiza 

em região cromossômica que apresenta pufe de expressão na glândula salivar, túbulos 

Malpighi e intestino, em diferentes fases da vida larval. Quanto à região 2/3 C, na qual se 

localiza o gene hsc70, embora vizinho a um dos já descritos pufes de DNA (Breuer e 

Pavan, 1955) não parece corresponder a pufe de expressão. 
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Figura 30 – Imagem em microscópio confocal de hibridização in situ do gene hsc70 no cromossomo C, 

região 2 (seta) e hsp83 região 8 (seta). Hibridização in situ foi realizada utilizando-se sonda marcada 

com digoxigenina. Anti-digoxigenina-FITC foi utilizada para detecção da seqüência hibridizada. 
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Na figura 31 está o resultado de hibridizações in situ realizadas em condições de 

estringência um pouco menores das utilizadas no experimento da figura 30. Na figura 31a, 

experimento realizado para localização do gene hsc70 e na figura 31b para o gene hsp83. 

Nestes experimentos podem ser observadas as marcações já apresentadas para os genes 

hsc70 e hsp83 (figura 30). Estes genes estão localizados próximos,  respectivamente, as 

regiões 3 e 8 do cromossomo C (setas cheias).   

Na figura 31a pode ser observada outra marcação mais fraca na entre a região 4/5 

no cromossomo X (seta vazada). Na figura 31b podem ser observadas duas secundárias 

marcações, uma na região 14 do cromossomo A e outra na região 12 do cromossomo B 

(setas vazadas). 

Estas marcações secundárias observadas podem ser regiões que apresentam 

similaridade com os genes que estão sendo localizados, hsc70 e hsp83. Estes novos dados 

vêm reforçar a suposição feita que nos experimentos de Southern blot provavelmente 

outros genes que apresentam similaridade com hsc70 e hsp83 podiam estar marcados. 
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Figura 31–  Imagem em microscópio confocal de hibridização in situ do gene hsc70  e hsp83. 

As setas indicam o cromossomo C, região 2 e 8 onde se localizam, respectivamente, os genes hsc70 e 

hsp83. a, marcação secundária para o gene hsc70 no cromossomo X, região 4/5; b, marcações 

secundárias para o gene hsp83 no cromossomo A e B, respectivamente, regiões 14 e 12. Estas 

marcações secundárias estão indicadas com setas.  Hibridização in situ foi realizada utilizando-se 

sonda marcada com digoxigenina. Anti-digoxigenina-FITC foi utilizada para detecção da seqüência 

hibridizada. 
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4.9 Localização celular 

 Na figura 32 temos o resultado do experimento de imunolocalização, que visa a 

localização celular da(s) proteína(s) Hsp/Hsc70 sob condições de estresse. Este 

experimento foi realizado utilizando glândulas salivares de animais em início de rede 

submetidos a choque térmico de 1h a 370C. Para localização celular foi utilizado o mesmo 

anticorpo comercial contra a proteína Hsc70 (BRM-22, Sigma).  

Podemos observar possíveis marcações nas extremidades dos cromossomos 

indicando que certa porção da proteína está localizada no núcleo das células, também 

podemos notar maior quantidade da proteína amplamente distribuída no citoplasma com 

maior concentração na região mais próxima ao núcleo (figura 32A).  

Como controle, com o objetivo de verificar se a marcação observada não era devido 

a alguma interferência do anticorpo secundário, foi realizado um experimento paralelo 

onde não foi utilizado anticorpo primário anti-Hsc70 (figura 32B). Neste experimento 

apenas leve marcação foi observada, mostrando que o resultado observado na figura 32A 

realmente era resultado da interação do anticorpo anti-Hsc70 com a(s) proteína(s) de 

interesse.  

 Em seu trabalho Palter et al (1986) mostram que mesmo em células de Drosophila 

melanogaster submetidas a estresse térmico de 370C a síntese de Hsc70 continuava 

ocorrendo em níveis relativamente menores. No mesmo trabalho de Palter e no de Perkins 

et al (1990) é discutida a localização das proteínas Hsc70 e Hsp70 em situações de choque 

térmico. A proteína Hsc70 mostra localização predominantemente citoplasmática enquanto 

a proteína Hsp70 apresenta localização nuclear durante o período de choque térmico, 

translocando-se para o citoplasma e localizando-se na região ao redor do núcleo durante o 

período de recuperação posterior ao estresse.  

Sendo assim, no experimento de imunolocalização em R. americana, deve-se 

considerar a presença das duas proteínas, Hsp/Hsc70, já que o anticorpo utilizado pode 

reconhecer ambas. Então, talvez a proteína dispersa no citoplasma seja a proteína Hsc70 e 

a marcação vista no núcleo e na região de maior concentração ao redor do núcleo seja a 

proteína Hsp70. 

Já foi descrita a localização desta proteína no núcleo e principalmente no nucléolo 

politênico de Chironomus thummi, a correta função desta proteína nestes locais ainda não 

foi esclarecida mas acredita-se que esteja relacionada com o processo de transcrição de 

rRNA (Morcillo et al, 1997). Como durante o estresse térmico o processamento de RNA 

mensageiro é bloqueado, outra possibilidade seria a de que as proteínas de choque térmico, 
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neste caso Hsp70, estejam envolvidas com a manutenção da maquinaria responsável pelo 

processamento de RNA mensageiro. A presença da proteína Hsc70 no citoplasma pode ser 

necessária para manter o transporte de proteínas entre os compartimentos celulares e a 

translocação de Hsp70 durante o período de recuperação talvez seja responsável para 

restaurar o mecanismo de degradação de proteínas (Yost et al, 1990); este mecanismo deve 

entrar em ação para a degradação das próprias chaperonas que foram sintetizadas durante o 

período de choque térmico e que não serão mais utilizadas e também para a degradação das 

proteínas que tiveram seu enovelamento prejudicado durante o estresse térmico. Ou seja, a 

localização destas proteínas está relacionada com a manutenção dos processos celulares 

durante e após o período de choque térmico. 
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Figura 32 – Experimento de imunofluorescência  apresentando a localização da proteína Hsp/Hsc70. 

A,  após choque térmico de 1h a 370C; B, experimento controle realizado sem utilização de anticorpo 

primário anti-Hsc70; C, controle realizado  utilizando larvas não submetidas a choque térmico.  
 
 



 92

5. Considerações finais 
É de grande importância a participação das chaperonas nos processos celulares, 

dentre estas chaperonas estão as pertencentes às famílias Hsp70 e Hsp83. Estas famílias 

são compostas por proteínas que têm expressão constitutiva e também por proteínas que 

são induzidas em situações de estresse onde exercem papel fundamental na manutenção da 

célula. 

As seqüências encontradas no banco de cDNA podem ser denominadas como 

Rahsc70 e Rahsp83. O isolamento no banco de cDNAs apenas das mensagens das 

proteínas com alta expressão, pode estar ligado ao fato de durante a construção do banco as 

larvas não terem sido submetidas à situação de estresse térmico. Então, a construção de um 

novo banco de cDNA utilizando larvas previamente submetidas a choque térmico foi 

realizada para que a esta questão seja confirmada. 

A hipótese levantada sobre a existência de um íntron na região codificante do clone 

genômico hsc70 de R. americana deve ser levada em consideração. Como demonstrado em 

Chironomus tentans e Chironomus yoshimatsu, o gene hsc70 possui dois íntrons sendo um 

deles localizado na região de tradução da proteína (Karouna-Renier et al, 2003). Parece 

que em D. melanogaster que é uma espécie mais evoluída que R. americana, C tentans e 

C. yoshimatsu ocorreu evolução da organização gênica. O processamento de mRNA é 

alterado por choque térmico (Yost et al, 1990), talvez em temperaturas não muito elevadas, 

mesmo que ocorra alguma falha do processamento do mRNA, a localização do íntron na 

região não traduzida permita a tradução da proteína já que a ORF não seja alterada. Com a 

localização do íntron dentro da região traduzida a possibilidade de erros é maior e a 

expressão da proteína fica comprometida.  

Ainda em relação aos genes hsc70 e hsp83, a confirmação se estes genes estão 

presentes em apenas uma forma, o que parece acontecer para o gene hsp83, ou em mais de 

uma forma, como proposto para o gene hsc70, necessita de realização de experimentos de 

Southern blot posteriores possivelmente utilizando como sonda a região 5’ UTR destes 

genes que como demonstrado por Palter et al (1986) é a mais divergente entre os genes 

pertencentes às famílias das chaperonas. 

Nos experimentos de Northern blot a banda de 1,7kb que foi atribuída a uma 

isoforma do transcrito mostra-se presente somente após as larvas iniciarem a construção do 

casulo. Com o início desta fase do desenvolvimento mudanças na regulação metabólica e 

fisiológica das larvas devem ocorrer levando a expressão desta isoforma. 
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Os fatores envolvidos na regulação da expressão dos genes hsp/hsc70 parecem ser 

mais complexos do que se imaginava, pelo menos em R. americana, eles variam de acordo 

com o período do desenvolvimento em que as larvas estão, da temperatura de choque 

térmico e do tempo no qual as larvas foram submetidas a este choque térmico. Tais fatores 

refletem a difícil interpretação dos resultados obtidos nos experimentos de Northern e 

Western blot. Assim, como proposta para M. sexta acredita-se que em Rhynchosciara 

americana a resposta a choque térmico ocorra de maneira diferente a já demonstrada em 

D. melanogaster. Em D. melanogaster durante o choque térmico os genes induzidos 

mostram aumento na quantidade de mRNA e de proteína expressos. Durante condições em 

que não há estresse observa-se a expressão constitutiva dos genes não induzíveis. 
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6. Perspectivas futuras 
 Como perspectivas futuras propõe-se a finalização do seqüenciamento dos cDNAs 

dos clones Rahsp83 e hip, aplicação de técnicas como chromossome walking ou construção 

de  primers para o seqüenciamento dos genes hsc70 e hsp83.  

 Durante a realização deste projeto de doutorado foi construído um banco de cDNA 

de Rhynchosciara americana utilizando glândulas salivares de larvas que estavam no 

início da síntese do casulo comum. As larvas utilizadas foram previamente submetidas a 

choque térmico de 370C por 1h. Pretende-se, com este banco, dar início a nova fase de 

seqüenciamento em busca de mensagens que codifiquem proteínas que são induzidas por 

choque térmico também, comparação com dados já obtidos do seqüenciamento do banco 

de cDNA (manuscrito submetido à publicação) construído utilizando larvas sob condições 

normais e utilizado como ponto de partida deste trabalho. Tais comparações permitirão a 

identificação de possíveis mensagens relacionadas a mudanças metabólicas que ocorram 

em decorrência do choque térmico.    
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