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RESUMO 

Foi estudado o comportamento bioquímico energético de 

populações domiciliadas de Panstrongylus megistus de quatro 

regiões geográficas brasileiras (Região Tropical Atlântica, 

Região Floresta de Inclusão, Região do Agreste e Região da 

Caatinga), através dos seguintes parâmetros do metabolis 

mo energético: 

Proteinas, Glicose, Deidrogenase láctica, 

Creatino-quinase e respectivas isoenzimas. 

Os espécimens foram mantidos em jejum de O a 90 dias. 

Foram observadas diferenças de metabolismo energético en 

tre populações de duas regiões: 

Tropical Atlântica (Grupo I) 

Floresta de Inclusão (Grupo II) 
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SUMMARY 

The populatiorrs behaviour of Panstrongylus megistus,which 

is domiciliated in four different geographycal brazilian re 

gions ("Tropical Altântica" system and "Inclusão" Forest, 

and "Agreste" and "Caatinga" regions, was studied by dif 

ferent bioenergetic metabolism parameters: 

Proteins, Glucose, Lactate dehydrogenase, 

Creatine Kinase and their respective isoenzy

mes. 

These specimens were kept from O to 90 days fasting. Du

ring this time, it was observed many differences in the ener 

getic metabolism of the vectors of Chagas' disease in the 

"Tropical Atlântica" system (Grupo I) 

"Inclusão" Forest (Grupo 11) 
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A B R E V I A T U R A S 

ADP Adenosina difosfato 

ATP Adenosina trifosfato 

ATPase Adenosina trifosfatase 

CK Creatino-quinase 

LD Deidrogenase lãctica 

NAD+ Nicotinamida adenina dinucleotideo 

(forma oxidada) 

NADH Nicotinamida adenina dinucleotideo 

(forma reduzida) 

RCT Registro de colônias de Triatomíneos 
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I. INTRODUÇÃO 

Provavelmente nenhuma outra doença transmissível esteja 

mais relacionada ao continente Americano e em especial ao Bra 

sil do que a Moléstia de Chagas. 

Devido sua vasta distribuição, altos índices de prevalên

cia, surgiu como um dos maiores problemas de Saúde Pública. 

Sua transmissão é feita por vetores hematófagos sub-familia 

Triatominae. 

A atuação do Panstrongylus megistus corno vetor e seu con

trõle tem importância do ponto de vista epidemiológico, quer 

pela alta capacidade de domiciliação, quer pela gravidade da 

doença por ele transmitida; bem como as consequências sócio-~ 

conõmicas que se traduzem pela incapacidade física e laborat! 

va dos indivíduos acometidos pela tripanossomíase americana. 

Os objetivos deste trabalho sao o de estudar o metabolis

mo energético de populações de Panstrongylus megistus domici

liados das seguintes regiões geográficas brasileiras: Região 

Tropical Atlântica, Região do Agreste, Região da Caatinga e 

Região da Floresta de Inclusão, e verificar as possíveis dife 

renças existentes através de determinações enzimáticas e iso 

enzimáticas. 

Com relação aos triatomineos, a referência mais antiga foi 

a relatada pelo Padre Reginaldo Lizarraga que em 1590 ao pa~ 

sar pela pr~vinciª de Tucuman (Argentina) verificou a prese~ 
6,53,54,56 

ça do inseto. 

Segundo Lent~6em 1784 o Padre Martin Dobrizhoffer descre

veu muito bem os triatomineos, entretanto, só em 1793 que eles 

foram considerados sob o aspecto entomológico. 

Os indigenas sulamericanos, descendentes dos Incas já o co 

nheciam e chamavam-no "Vinchuca, Chepito e Quipito" palavras 

de origem Quechua. 

~ possível que o Triatoma infestans tenha migrado através 

da Argentina ou dos países andinos com quem o Brasil faz fron 
8,48,53,56 

teira. 

A adaptação dos triatomineos ao domicílio no Brasil é mais 
10,36 

recente do que a desses outros países conforme enfatiza Lent. 

Arthur Neiva em 1918, foi o primeiro a fazer um estudo so 

bre os triatom~%eos no Nordeste do Brasil encontrando as 
. _. ,38,50,53,54 

gU1ntes espec1es: 

se 

Triatoma brasiliensis - nos estados de Pernambuco e Rio Gran-

de do Norte. 
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Triatoma maculata nos estados de Pernambuco, Rio Grande do 
~ 1,.2,3,40 

Norte e Paralba, Ceara. 

Panstrongylus megistus nos estados de Pernambuco onde desde 

1873 já havia sido registrado por 

Walker. Em 1947 Albuquerque & Macha

do em Alagoas, de 2.338 insetos cole 

tados 99% eram Panstrongylus megistus. 

1.1 Aspectos da domiciliação Triatominea e aspectos 

naturais 

No Brasil foram descritas 41 espécies, 8 gêneros e o 

Panstrongylus megistus é considerado urna das espécies mais im 

portante em virtude de sua larga distribuição geográfica e 

por apresentar um comportamento variável em relação a trans

missão. 

A domiciliação ou sinantropia, sendo um comportamento 

populacional dos triatomíneos associado ao homem, admite-se 

que a sua dispersão e ocorrência deva estar sujeita a atuação 

deste. No Brasil tal efeito parece ter se iniciado à partir 

da colonização européia que aqui se estabeleceu. Corno conse

quência houve uma maior expansão de áreas abertas, com gran-
_ _ -9,19,20,2í,30 

des devastaçoes alterando a configuraçao geografica inicial. 

Em vastas regiões do Nordeste do Brasil é acentuadamen 

te sinantrópico e portanto dotado de apreciável importância 

na transmissão chagásica. 
24,29 

Segundo Forattini em outras regiões corno no ecossiste 

ma da serra do mar habita ecótopos naturais dificilmente aban 

donando-o para domiciliar-se. 
- 7 -Aragao levanta a hipotese de que sob certas condi-

çoes de clima, a espécie poderia encontrar nas edificações,a~ 

biente propício à sua proliferação, maior disponibilidade de 

alimento e abrigo. Seria.também um mecanismo através do qual 

o inseto se dispersaria vencendo a aridez do solo provocada 

pelo homem. Procurou explicar a diversidade climática entre 

as regiões do Norte e Sul no comportamento do Panstrongylus 

megistus. 

F tt ' 2.4,30 I' d' t . b . - d ora 1n1 ao ana 1sar a 1S r1 U1çao esse hemíptero 

verificou que as atitudes supracitadas correspondem a 

áreas geográficas distintas delimitadas por urna linha 

tica que percorre o Norte-Nordeste do estado de são 

(Fig.1,2). Acima deste limite observa-se a domiciliação 

duas 

hipoté 

Paulo 

do 



Fonte: Forattini, 1972. 

Fig. 1 Distribuição do Panstrongylus megistus: 1) áreas onde 
se observa a ocupação de ecótopos artificiais; e 2)áreas 

onde o hemíptero é encontrado quase exclusivamente em 

ecótopos naturais. A linha interrompida indica o limi

te de ação da Frente Polar Atlãntica. 

3 



4 

Fonte: FORATTINI, 1970 

Fig.2 Representação da área de transição no território pa~ 

lista'dos dois tipos de comportamento do Panstrongylus 

megistus. 
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triatomineo principalmente nos estaºos de Minas Gerais e Ba

hia, tendo papel epidemiológico, além de outras áreas do Nor

deste. Ao Sul, o triatomíneo é encontrado apenas em biõtopop 
naturais florestais e seu relacionamento com o homem limita

se
2

a in~ursões domiciliares acidentais. Ainda segundo Foratti 
3 24 26 30 -

ni tambem'pesquisou a umidade da região meridional do Brasil 

aliado a redução da temperatura. Corno resultado conclui que 

o baixo teor de evaporação, não induziria o inseto a abando

nar seus biótopos naturais para domiciliar-se, entretanto a 

alteração ambiental age com o fator estimulante da domicilia 

ção e propiciando dessa forma dispersão maior. 

1,2 Aspectos biogeográficos da area estudada 

Quanto aos aspectos naturais biogeográficos, a domici

liação ocorre em diferentes regiões morfoclimáticas e paisa

gistas formando centros de endemismo. Assim, a sinantropia 

do Panstrongylus megistus tem sido encontrada corno endêmica 

em regiões naturais pertencentes aos domínios com áreas nucle 

ares, da caatinga, do cerrado, da Região Tropical Atlãntica, 

das pradarias mistas subtropicais e regiões com aspectos de 

transição (Floresta de Inclusão), (Fig. 3,4 ):0 

Em sentido lato, o agreste contitui-se em zona de tran 

sição e seu aspecto é de mata pouco densa sobre o solo quase 

destituido de numus. As árvores sao esparsas, raramente altas 

e permitindo à fácil penetração da luz solar. Por exemplo, a 

zona do Agreste que apesar de pertencer ao domínio semi-úmido 

possue, pela sua posição geográfica algumas características 

diferentes em função da ação refrescante dos ventos alisios 
4 

do Sudoeste. 

A caatinga e urna região semi-árida cuja feição típica 

corresponde à de vegetação aberta constituida de árvores de 

porte baixo ou médio e arbustos espinhosos, incapaz de imp~ 

dir que a radiação solar atinja diretamente o solo. O clima e 

quente e seco de intensidade variável~ 
A Região Tropical Atlântica e a zona geográfica46 que 

mais sofreu devastação pelo homem, estende-se quase sem in

terrupção desde o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte.O 

relevo,a pluviosidade e a umidade condicionaram o aparecimen

to de urna vegetação exuberante com árvores geralmente altas e 

esguias, fetos arborescentes e palmeiras, 

Floresta Perenifolia Higrófila corno o 

constituindo a 

maciço da Serra do 



Fonte: FORATTINI, 1980. 
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Fig.3 Aspectos morfoclimáticos e paisagisticos associados à 

área atual a potencial de domicilíação da Triatomínea 

no Brasil • Regiões estudadas. 

Domicilios com áreas nucleares: 

CA - Caatinga 

CR - Cerrado 

PR - Pradarias mistas subtropicais 

TA - Tropical Atlântico 

Áreas de transição não diferenciadas: 

1 - Agreste 

2 - Bahia 

3 - Chaco oriental 

4 Maranhão-Piauí 

5 - Pantanal 

L - Limite aproximado da area de domiciliação triatomínea. 
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Fonte: Forattini, 1980. 

~~-.. -.-- J 

Fig.4 Dispersão da domiciliação de Panstrongylus megistus. 

L-Limite aproximado da área de domiciliação triato-

minea. 



Fonte: Forattini, 1980. 
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Fig.S Aspecto geral aproximado da situação atual do ambiente 

aberto no território do Brasil. 

A - Espaços de ambiente predominante aberto. 

AN - Área primitivamente umbrosa, e, na atualidade,com 

predominio de espaços abertos, devido à ação an 

trópica, resultando em feição paisagística ponti 

lhada de ilhas de vegetação residual (arquipélago 

terrestre) . 

AS - Áreas de ambiente predominantemente umbroso, cor 

respondentes ao estado atual da floresta higróf~ 

la costeira do Sistema da Serra do Mar. 

D - Limite oriental aproximado da domiciliação triato 
~ mlnea. 

L - Limites aproximados do ambiente aberto. 
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Mar (Fig. 5 ). 

Pertence ainda a Região Tropical Atlãntica a floresta 

semi-úmida ou floresta sub-caducifólia tropical encontrada em 

zonas intermediária entre formações florestais úmidas e for

mações não florestais. Sua presença está ligada ao clima con 

tinental com duas estações nítidas, sendo a periodicidade de 

sua vida vegetativa marcada pela perda das folhas durante a 

estação sêca. Sendo urna floresta relativamente aberta, é fá

cil i penetração da luz solar, onde plantas mais baixas apa
recem. 4 ,29,30 

A região de transição ou floresta de inclusão, aprese~ 

ta seus limites imprecisos, dada a localiza~ão entre forma 

ções florestais mais úmidas e formações não florestais, com 

características de semi-aridez. Na estação chuvosa pode ser 

confundida com as formações úmidas. As árvores possuem tron

cos delgados e são altas, características estas bem notadas 

na Bahia, na Mata do Cipó, onde se apresenta bem densa com po~ 
_ 4,28 

ca penetraçao da luz solar. 

1.3 Aspectos comportamentais e metabólicos 

Comportamento dos insetos: De um modo geral, o compor

tamento dos insetos consiste em respostas a estímulos.Uma re~ 

posta é o resultado de impulsos que são despertados pelos e~ 

tímulos e que se deslocam pelo sistema nervoso para os efeto 

res. A forma pela qual um inseto responde é determinado pelo 

padrão de percurso no qual os impulsos caminham. Os percursos 

nervosos envolvidos no comportamento dos insetos sao a maio 

ria das vezes hereditários is respostas automáticas. O estímu 

lo que produz urna resposta dirigida pode ser a agua, tempera 

tura, luz, força da gravidade, correntes de ar, etc. Um com 

portamento instintivo é valioso para as espécies que tem so 

brevivido durante o curso da evolução. Algumas se comportam 

de tal forma que sua sobrevivência fica garantida e passam p~ 

ra os seus descendentes esta "qualidade". A entomologia é ri 

ca em descrições. O comportamento dos insetos dá impressão de 

possuirem inteligência rudimentar, isto é, a capacidade de 
13 55 61 aprender.' , 

A domiciliação triatomínea no Brasil sendo um fenõmeno 

t -, d ~'b' -f' 28~ , t ocorren e em varlOS omlnlOS 10geogra lCOS ~aerla a uar na 

fisiologia dos insetos, com possíveis alterações do seu meta

bolismo. Dos fatôres exógenos ou ambientais capazes de agir 
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sobre o metabolismo destacam=se a umidade e a temperatur11.,13,61 

Para sobreviver os triatomineos precisam manter uma 

concentração de agua (H20) dentro de certos limites críticos. 

A reserva desta pode ser reposta, quando o alimento ingerido, 

contenha determinada proporção de agua que oscilará entre 70 

e 90%. Tal concentração é obtida por insetos hematófagos, na 

qual a única fonte de água é o sangue dos vertebrados. 

Um baixo teor de umidade pode afetar o índice de nata 

lidade nas populações, influindo sobre a taxa de oviposição, 

desenvolvimento ,etc. Pelo fato da longevidade ser limitada pa 

ra o triatomineo em condições muita seca, e tendo em vista 

que muitos dos ambientes terrestres encontram-se nesse esta 

do, parece provável que por atuação deste sobre o equilíbrio 

hídrico do animal, a umidade ambiental deficiente "exerça 

pressão" obrigando o mesmo a domiciliar-se sob pena de mor 

rer. Aragão estudando o Panstrongylus megistus verificou que 

o mesmo tem preferência por ambientes com maior teor de umida 

de, dessa forma a aridez parece ser o único elemento climáti 
co a limitar-lhe a dispersão~4,25,27,30 

Um inseto e "constituído" por um metabolismo que por 

sua vez, compreende uma série de vias metabólicas, diferencia 
. 16 17 18 das, cada via desta é mediada por um grupo de enz~mas.' , 

° efeito da temperatura ambiente, atuará sobre a ativi 

dade de cada enzima em particular e sobre o conjunto enzimá 

tico total do inseto. Atua também controlando a atividade do 

sistema nervoso e humoral que regulam os processos da reprod~ 

çao, ou seja, sobre a taxa de natalidade e mortalidade, alte 
. _ . . 12i 13,31,34,61 

rando a d~nam~ca populac~ona . 

Um inseto em equilibrio térmico com seu ambiente, cuja 

temperatura permaneça constante, ou flutue ligeiramente em tor 

no de um valor fixOi o intercãmbio do calor do inseto e do am 

biente será zero, havendo pois, equilibrio entre o ganho e 
52 

as perdas de calor. 

Na atividade muscular, o ciclo energético proporcionado 

pelos carboidratos, gorduras e proteinas transforma a ener 
-. 17 22 37 43 58 59 gia química em calor, e trabalho mecan~co.' , , , , 

Os insetos fazem uso para o seu metabolismo energético 

(à partir dos carboidratos) dos mesmos substratos, enzimas e 
. ~. b ~. . 17,18,59 

pr~nc~p~os ioqu~micos ut~lizados por outros seres v~vos. 

Veiga e Cols59 verificaram que a presença da qui tina co 

mo componente da estrutura do exo-esqueleto é outra caracte 

rística dos insetos, a qual encontra-se relacionada int.imamen 
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te com o metabolismo dos carboidratos. 

O Panstrongylus megistus utiliza os carboidratos como 

fonte de energia e em sua composição corpórea e na hemolinfa 

foram encontrados glicose, trealose, etc: 8Mel044 verificou a 

presença de frutos e na hemolinfa do Panstrongylus megistus 15 

minutos após ministração da glicose-U14c radioativa. Este fa

to comprova que a frutose pode ser sintetizada pelo inseto e 

aparecer como um componente normal da hemolinfa, independente 

do tipo de alimentação que o mesmo tenha se submetido. 

O açúcar mais característico do hemolinfa dos insetos, 

e a trealose, um dissacarideo de glicose que não tem proprie 

dades redutoras. A possível função da trealose por ação da en 

zima trealase é da regulação energética em relação ao uso dos 

músculos responsáveis pelo voo. A trealose da hemolinfa e 

degradada à glicose na sua passagem através das membranas das 

fibras musculares por difusão e também por um processo de ex 

pansao e contração dos músculos das asas. 18 ,44 

Os carboidratos não podem ser utilizados imediatamente _ 33 
na forma que se encontram para fins energeticos. Necessitam 

ser degradados. Uma das funções das enzimas e proporcionar 

esta degradação com a liberação e uso desta energia armazena 

d 
17,18,42 

a. 

Todas as enzimas do organismo sao consideradas essenci 

ais mais a Oeidrogenase láctica (LO) e a Creatino-Quinase(CK) 

e suas isoenzimas serao o objeto de nosso estudo experimental. 

A LO é uma enzima encontrada na via metabólica princi~ 

paI da glicose, tem função de transformar o piruvato em lacta 

to transformando o ADP em ATP com liberação de energia. Encon 

tra-se em tecidos onde há necessidade de energia como o teci 

do muscular, sanguíneo, cardíaco, etc. (Fig. 6 ). 
'b 57 1 - b I' , T~ ayrenc comparou duas popu açoes o ~v~anas de 

Triatoma infestans de regiões planas e Andinas através da de 

terminação enzimática para verificação e confirmação de dife 

renças genéticas que só pela morfologia ficaria difícil de se 

distinguir. Estes dados podem ser importantes do ponto de vi~ 

ta epidemiológico para verificação da existência ou não de di 

ferenças genéticas, que poderiam atuar significativamente no 

comportamento do vetor. 
49 

Em 1952, Neilands mostrou que em preparaçoes de cora 

çao de boi, a LO podia ser separada por eletroforese em duas 

proteinas e que elas apresentavam atividades enzimáticas . 

.... p •• llblllf.ca e Documentaç" 
FACULDADE DE SI Úr 

,'

UIIYElSIDADE DF ' 
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Fig. 6 Mobilidade das 5 isoenzirnas da Lo. 
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Glicose 

~ 
Gliceraldeido-3~f~sfato deidrogenase 

, 

NADH ~- - ." 

; 
,,"'ADP- - - - ' .. 

ENERGIA ....... ~--: I ATPasel 

----ATP., - _. - " Piruvato 

LD 

Em 1957, Wieme60demonstrou a presença de cinco frações 

enzimáticas ativas nos fluidos biológicos que foram denomina 

dos Isoenzimas, definidas como sendo um grupo de enzimas que, 

embora quimicamente diferentes apresentavam atividades comp~ 

ráveis frente ao mesmo substrato. 

Coelho17 em 1976, evidenciou a presença em eritrócitos 

de uma sub-fração situada entre as isoenzimas L02 e L03' a 

qual denominou de fração G. 
41 42 6 

Em 1962, Markert e Cols mostraram que a formação da 

enzima está ligada a atividade gênica e que cada gen poderia 

se hibridizar, dando origem a outras formas intermediárias. 

Posteriormente, Guttler verificou a existência do tipo H 

que estaria ligada à mitocôndria, e o 

celular. Na Fig.7 são apresentadas as 

mas da LO e sua relação metabólica. 
Fig.7 

Isoenzima Composição 

HHHH 

HHHM 

HHMM 

HMMM 

MMMM 

tipo M ligado ao núcleo 
. ~ . 

Clnco posslvels isoenzi 

Metabolismo 

Aeróbico 

Aeróbico 

Intermediário? 

Anaeróbico 

Anaeróbico 



32 
A Creatino-QuIDnase (CK) age no tecido muscular e 

estrutura de um dímero. Distinguem-se as subunidades M 

14 

tem 

(mús 

culo) que se encontram no músculo esquelético e as subunida 
47 

des B que se apresentam no cérebro e a forma hidrida MB, en 

ccntra-se no tecido cardíaco, evidenciado na eletroforesej O 

dímero MM migra para o cátodo, o dímero BB migra para o ânodo 

e a forma MB migra para o ânodo com velocidade intermediária. 

As isoenzimas da CK apresentam-se em vários orgãos com disti~ 

tas concentrações. As isoenzimas da CK que intervem fisiologi 

camente na contração muscular e no metabolismo energético no 

soro não são orgãos específicos, podem ser no entanto, consi 

deradas típicas de um órgão determinadolFig.8) . 

Recentemente foram observadas,uma CK mitocondrial ines 

pecífica comprovado por eletrcforese e por imunologia, conhe 

cidas como as variantes atípicas. 

Para este trabalho deu-se prioridade ao Panstrongylus 

megistus por ser espécie epidermiologicamente importante na 

transmissão da tripanosomíase americana e também devido as 

suas caractéristicas de alta capacidade de dorniciliação e am 
pIa distribuição geográfica. 24 ,28,30,38,39,45,48 



Fig. 8 Gráfico eletroforético das frações do padrão de CK - isoenzimas. 

-> 
U1 
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2. MATERIAL E M~TODOS 

2.1 População triatomínea 

Estudou-se 95 ninfas de Panstrongylus"megistus domici 

liada e proveniente de diferentes regiões geográficas, e cria 

das no insetário da Faculdade de Saúde Pública da Universida 

de de são Paulo. 

A população triatomínea foi dividida em: 

GRUPO I 

GRUPO II 

GRUPO III 

GRUPO IV 

= Região Tropical Atlântica compreendendo os mu 

nicípios de Ortiqueira (Estado do Paraná RCT 

353), Cássia dos Coqueiros (Estado de são Pau 

lo - RCT 44), Boca da Mata (Estado de Alagoas 

- RCT 339) e composta de 47 exemplares. 

= Região da Floresta de Inclusão proveniente dos 

municípios de Itagi (Estado da Bahia -RCT 347) 

e composta de 16 exemplares. 

= Região do Agreste proveniente do município de 

Santa Maria do Cambucá (Estado de Pernambuco -

RCT 222) e composta de 16 exemplares. 

= Região da Caatinga proveniente do município de 

Almino Afonso (Estado do Rio Grande do Norte -

RCT 337) e composta de 16 exemplares. 

2.2 Obtenção das Amostras e Preparo do Homogenato 

Utilizou-se ninfas de 49 e 59 estágio que inicialmente 

foram alimentadas com sangue de pato, variedade doméstica(Cai

rina moschata) durante 1 hora. No mesmo dia 4 exemplares fo 

ram sacrificados; apos 30, 60, 90 dias de jejum,novos grupos 

de 4 também foram sacrificados. 

Os insetos foram mantidos em estufa a temperatura de 

280 C a umidade relativa do ar constante. 

Inicialmente procedeu-se a pesagem individual de cada 

ninfa. A seguir cada exemplar foi homogeneizado através do Ho 

mogeneizador de Potter-Elvehjem em 1mL de solução gelada(40 C) 

de cloreto de sódio a 0,85% (NaCl 8,5 g/L). 
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Após completa hemogeneização procedeu-se a centrifug~ 

ção para remoção do sobrenadante, em centrífuga refrigerada*, 

velocidade 3000 rpm durante 10 minutos. Todo o homogenato 

obtido foi submetido a refrigeração e utilizado no mesmo dia. 

2.3 Dosagem de protelnaxx 

Usou-se para a determinação das proteinas, o método de 
37 

Lowry et all. que devido a sua grande sensibilidade pode de 

tectar até concentração de 0,2 ug/mL de proteina. Nesta prova 

as amostras sofreram diluições que variaram de 1:5 a 1:50. Os 

volumes utilizados de amostras e padrão foram 0,2mL, para a 

daptação do método ao estudo dos hemípteros. 

2.4 Dosagem de Glicose** 

Na determinação de Glicose utilizou-se o método enzimá 
43 tico de Massod, M.F. et all. cujo princípio baseia-se nas 

ações da glicose oxidase sobre a glicose (GOD. PAP.). 

*** 2.5 Determinação da Atividade de Deidrogenase Láctica 

[LD] EC. 1 . 1 . 1 . 27 

Para a determinação da atividade total da Deidrogenase 

Láctica (LD) adotou-se o método Arnador 5 que diz: Na presença 

da LD, o lactato é convertido em piruvato com simultãnea redu 

ção do NAD+ a NADH + H+. 

*** 
2.6 Determinação da atividade da Creatino-Quinase 

[CK] EC. 2 . 7 . 3 • 2 

Para a determinação da atividade total da Creatino-Qui 

nase 
32 -

(CK) utilizou-se o método de Gruber et all. onde a crea 

tino-quinas e age transformando o ADP em ATP pela creatino fos 

fato. 

2.7 Isoenzimograma da Deidrogenase Láctica (LD) e da 
*** Creatino-Quinase (CK) 

o isoenzimograma da LD foi obtida usando-se com supoE 
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te, fitas de acetato. As frações da LD foram evidenciadas 

através de coloração com sal de tetrazólio, metasulfato de fe 

nazina, lactato de lítio e NAD+. 

Para a determinação de CK usou-se como suporte 

Titan 111 Iso-Fluor (Helena laboratories-Texas). 

fitas 

As isoenzimas obtidas da LD foram lidas em 

tro e as da CK visualizadas com lâmpada U.V. 

densitôme 

Para cada ensaio realizado para a obtenção das isoenzi 

mas colocou-se paralelamente no mesmo suporte fitas de aceta 

to de celulose e fitas Titan 111 Iso-Fluor igual quantidade 

de padrão contendo todas as frações, afim de se poder comp~ 

rar com o material biológico que se pesquisava. 

Em todos os ensaios fizemos também determinação das 

proteinas por fracionamento eletroforético, usando como supoE 

te fitas de acetato de celulose e Agarose, e igual quantidade 

de padrão contendo também todas as frações proteicas, afim de 

se poder comparar com o material que se pesquisava. 

2.8 Métodos estatísticos 

Na análise dos resultados, foram utilizados os segui~ 

tes testes estatísticos: 

a) Média e desvio-padrão para as variáveis estudadas 

foram calculadas e o nível de rejeição da hipótese foi fixa 

do em 5%. 

b) Teste de Student ("t") para verificar a significâ~ 

cia das diferenças encontradas entre os grupos. 

) - -. d .51 c Teste nao parametrlco e Nemenyl para comparaçoes 

múltiplas de grupos independentes, testando para as possíveis 

diferenças significativas. 

* Centrífuga refrigerada - marca SORVALL 11 RC 2B. 

** Espectrofotômetro - marca BECKMAN - modelo 35. 

*** Densitômetro Quick Scan-Flur Vis (Helena) 
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3. RESULTADOS 

Os 95 espécimens analisados estão apresentados nas segui~ 

tes Tabelas: 

Grupo I 

Grupo II 

Grupo III 

Grupo IV 

Região Tropical Atlântica - Municipio de Or 

tiqueira - Estado do Paraná - Tabela 1. 
--

Municipio de Cássia dos Coqueiros - Estado 

de são Paulo - Tabela 2. 

Municipio da Boca da Mata - Estado de Ala

goas - Tabela 3. 

Região da Floreste de Inclusão - Municipio 

de Itagy - Estado da Bahia - Tabela 4. 

Região do Agreste - Municipio de Santa Ma 

ria do Carnbucá - Estado de Pernambuco -

Tabela 5. 

Região da Caatinga - Municipio de Almino 

Afonso - Estado do Rio Grande do Norte 

Tabela 6. 

Estas Tabelas reunem todos os dados obtidos em nosso traba 

lho experimental corno: 

- Peso em gramas de cada espécimen no momento anterior a 

maceraçao. 

- Dias de jejum - O, 30, 60 e 90 dias. 

- Proteina em mg/g de tecido animal determinada no homog~ 

nato. 

- Glicose em ~mol/g de tecido animal determinado no mesmo 

homogenato. 

- As enzimas LD e CK em mU/mg de tecido animal e o numero 

de frações isoenzimáticas da LD e CK também foram determina

das no mesmo hemogenato. 



TABELA 1 

Número dos especimens, pêso, determinação de proteinas, 

em Panstrongylus megistus, após alimentação, 30, 60, 90 dias de 

Ortiqueira-PR (RCT-353) - Região Tropical Atlãntica (Grupo I) 

glicose, 

jejum, 

LD, CK e 

procedente 

suas isoenzimas 

do municipio de 

Isoenzimas Número Dias Proteinas Glicose .. LO·--~-- -CK 
de Peso de / t . d J.lmol!g mU/mg mU/mg 
espécimen (g) jejum .. m~~.? __ ~':1 o _...tecido ____ .. proteina proteina 

Número de frações 

1 0,400 O 121,2 13,1 -9,40 -f1;08 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

0,250 

0,300 

0,400 

0,140 

0,260 

0,200 

0,170 

0,070 

0,130 

0,120 

0,130 

0,130 

0,090 

0,100 

0,080 

o 
O 

O 

30 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

51 ,2 

82,7 

91 , O 

55,4 

72,1 

71 ,2 

42,6 

121,4 

65,4 

114,6 

57,7 

33,5 

39,1 

33,5 

45,5 

8,1 

12,6 

12,9 

5,9 

7,7 

8,3 

6,5 

3,9 

6,4 

6,0 

6,4 

5,6 

6,1 

7,3 

4,6 

12,25 

7,75 

12,20 

6,97 

5,37 

5,98 

7,20 

5,20 

6,17 

5,70 

5,40 

6,09 

5,62 

6,26 

5,76 

12,85 

9,56 

10,80 

13,31 

8,80 

9,55 

7,21 

5,00 t 

10,51 

8,40 

4,12 

8,52 

5,86 

6,77 

4,08 

LD CK 
1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IV 
o 



TABELA 2 

Número dos espécimens, pêso, determinação de proteinas, glicose, LD, CK:, e suas isoenzimas em 

Panstrongylus megistus, após alimentação, 30, 60, 90 dias de jejum, procedentes do municipio de 

Cássia dos Coqueiros-SP (RCT-44) - Região Tropical Atlântica 
(Grupo I) 

Número P Dias Proteinas Glicose LD CK eso 
de de / t . d Jl.. mol/g mU/mg mU/mg t 
espécimen (g) jejum (mg g~ ~_-=c~l._ o tecido proteina proteína 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

0,400 

0,240 

0,200 

0,400 

0,070 

0,080 

0,270 

0,160 

0,100 

0,200 

0,190 

0,200 

0,100 

0,110 

0,090 

0,100 

o 
O 

O 

O 

30 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

140,5 

137,9 

128,0 

130,0 

66,0 

57,8 

72,2 

45,3 

52,0 

50,0 

46,0 

58,5 

32,7 

30,3 

45,8 

31 ,5 

14,4 

8,8 

9,2 

13,9 

10,9 

14,3 

7,8 

10,7 

14,4 

8,8 

9,2 

13,9 

7,6 

10,4 

6,3 

9,5 

9,94 

10,55 

10,00 

11 ,09 

5,40 

6,00 

10,70 

7,20 

5,55 

6,71 

4,68 

6,37 

4,75 

5,10 

4,63 

4,43 

9,54 

8,72 

10,50 

7,66 

5,50 

5,40 

11 ,00 

7 ,17 

4,76 

8,80 

7,07 

10,10 

5,04 

5,79 

4,20' 

5,50 

Isoenzimas 
Número de frações 
~D CK 

1 

1 

1 

1 

1 

1 I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
IV .... 



TABELA 3 

Número dos espécimens, pêso, determinação de proteina, glicose, 

Panstrongylus megistus, após alimentação, 30, 60, 90 dias de jejum, 

LD, CK e 

procedentes 

suas isoenzimas em 

do municipio de 

Boca da Mata-AL (RCT-339) - Região Tropical Atlãntica (Grupo I) 

Numero P Dias Proteinas Glicose LD CK eso 
de ( ) de / t . d J.Lmol/g mU/mg mU/rng 
especimell 9 jejUln mg 9 eCl o tecido P!'ºJ~J_Jlª---- __ ~roteina 

33 0,320 O 146,9 11,6 8,68 14,20 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

0,260 

0,380 

0,190 

0,130 

0,120 

0,210 

0,130 

0,160 

0,160 

0,150 

0,100 

0,140 

0,150 

0,120 

o 
O 

30 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

146,2 

126,3 

89,0 

52,2 

52,5 

90,0 

36,5 

50,0 

54,7 

48,3 

33,3 

49,3 

46,9 

29,8 

11 , 7 

10,8 

10,0 

7,4 

7,9 

10,4 

7,2 

8,1 

8,1 

4,9 

'5,5 

6,7 

8,6 

6,9 

7,97 

9,71 

7,39 

4,60 

4,43 

7,89 

5,88 

5,09 

7,45 

6,43 

6,30 

6,08 

7,42 

5,87 

12,60 

12,89 

9,76 

7,90 

6,03 

10,90 

5,79 

7,08 

8,84 

7,59 

7,68 

7,89 

7,92 

7,70 

Isoenzimas 
Número de frações 

LD CK 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

I\) 
I\) 



TABELA 4 

Número dos espécimens, pêso, determinação de 

Panstrongylus megistus, após alimentação, 30, 60, 

Itagi-BA (RCT-347) - Região da Floresta de Inclusão 

proteinas, glicose, LD, CK e suas isoenzimas em 

90 dias de jejum, procedente do municipio de 

Numero de 

especimen 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Peso 
(g) 

0,260 

0,480 

0,280 

0,320 

0,150 

0,180 

0,130 

0,150 

0,130 

0,150 

0,120 

0,140 

0,110 

0,110 

0,070 

0,070 

(Grupo 11) 

Dias Proteinas Glicose LD CK 
~e. m/tecido JLmol/g mU/mg mu/mg. 
JeJum 9 9 __________ 1:..ecido ~J:ºteina u_protel.na 

O 49,2 11,3 9,07 14,94 

O 50,4 12,3 17,01 16~13 

O 50,4 10,9 11,43 14,67 

O 53,1 11,2 16,21 15,08 

30 56,5 10,2 5,22 11,10 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

56,6 

52,2 

51 ,7 

37,2 

37,9 

40,3 

37,2 

30,0 

26,7 

35,3 

36,3 

9,6 

8,8 

9,6 

7,3 

9,5 

6,3 

7,5 

6,1 

6,1 

5,4 

5,4 

6,32 

4,64 

7,06 

5,05 

6,55 

5,13 

4,47 

5,13 

6,32 

6,29 

6,10 

8,51 

6,33 

8,65 

5,68 

6,02 

4,90 

5,94 

6,02 

7,00 

5,50 

5,36 

Isoenzimas 
Número de frações 

LD CK 

1 4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

N 
LU 



TABELA 5 

Número de espécimen, peso, determinação de proteinas, glicose, LO, CK e suas isoenzimas em 

Panstrongylus megistus, apos alimentação, 30, 60, 90 dias de jejum, procedentes do municipio de 

Santa Maria do Cambucá-PE (RCT-222) - Região do Agreste (Grupo 111) 

Numero de pêso 
--DT.:iS----Proteinas Glicose LO CK .. -Isoenz imas 

espécimen (g) de mg/g tecido 
J.\.mol/g mU/mg mU/mg Número de frações 

jejum tecido }2roteina proteina LO CK 

64 0,260 O 66,9 10,6 10,95 13,36 1 3 

65 0,530 O 70,0 13,0 9,74 13,90 1 3 

66 0,240 O 60,4 9,9 11 ,78 10,44 1 3 

67 0,280 O 77,9 11 ,6 10,26 13,61 1 3 

68 0,180 30 63,9 7,4 9,71 8,39 1 3 

69 0,250 30 67,8 9,5 9,60 9,53 1 3 

70 0,190 30 67,0 10,0 10,26 8,17 1 3 

71 0,230 30 68,5 8,7 9,36 8,17 1 3 

72 0,160 60 44,8 8,3 6,24 7,60 1 3 

73 0,120 60 34,3 8,7 6,00 5,60 1 3 

74 0,110 60 35,6 6,9 4,40 5,26 1 3 

75 0,120 60 34,3 8,7 6,40 5,40 1 3 

76 0,100 90 32,1 5,7 5,44 6,40 1 3 

77 0,110 90 36,1 6,9 5,28 6,85 1 3 

78 0,080 90 37,9 5,9 5,38 5,10 1 3 

79 0,110 90 35,2 7,8 5,40 6,70 1 3 
N 

"'" 



TABELA 6 

Número de especimen, pêso, determinação de proteinas, 

Panstrongylus megistus, após alimentação, 30, 60, 90 dias 

glicose, LD, CK e suas 

de jejum, procedentes do 

isoenzimas em 

municipio de 

Almino Afonso-RN (RCT-337) - Região da Caatinga (Grupo IV) 

Número P- Dias Proteina Glicose LD CK 
de eso de mg/g tecido ...)J..mol/g mU/mg mU/mg 
especimen (g) jejum tecido proteina proteina 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

0,430 

0,380 

0,380 

0,470 

0,180 

0,170 

0,140 

0,150 

0,090 

0,120 

0,130 

0,110 

0,090 

0,080 

0,100 

0,100 

° 
° 
° 
° 30 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

61 ,9 

59,2 

59,7 

58,7 

58,9 

57,0 

58,9 

58,1 

45,8 

41 ,3 

40,1 

44,0 

47,1 

46,9 

48,4 

47,2 

14,3 

13,1 

12,9 

14,5 

10,6 

10,1 

8,2 

8,9 

7,4 

9,5 

10,2 

7,8 

7,2 

7,1 

7,6 

7,6 

15,33 

12,93 

14,36 

16,01 

11 ,60 

8,66 

7,01 

7,35 

6,22 

6,57 

7 , 15 

6,73 

6,03 

5,28 

6,02 

6,17 

14,30 

13,10 

12,90 

14,50 

10,60 

10,10 

8,20 

8,90 

7,40 

9,50 

10,20 

7,80 

7,20 

7,10 

7,60 

7,60 

Isoenzimas 
Número de frações 

LD CK 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IV 
U1 
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4. DISCUSSÂO 

Afim de apreciar melhor as diferenças observadas entre as 

várias regiões, com relação aos constituintes bioquímicos do 

homogenato do Panstrongylus megistus, foram calculadas: média 

e desvio-padrão da proteina, glicose, LD, CK (Tabela 7). 

4.1 Proteina 

No dia zero ou seja, no dia em que os insetos foram 

alimentados, observou-se uma nítida elevação da proteina, do 

Grupo I (Região Tropical Atlântica) em relação aos demais gr~ 

poso Tavez isto possa ser explicado como uma maior hemofagia 

ou voracidade dos Pantrongylus megistus dessa região. Também 

é possível que os insetos desse grupo estivessem mais esfome~ 

dos; o conhecido canibalismo desses animais, podia ter ocasi~ 

nado a morte de um exemplar do Estado de Alagoas. Foi o único 

fato isolado acontecido. Após 30 dias de jejum o comportamen

to das proteinas do Grupo I se assemelhou àquele dos outros 

grupos. Após 60 dias de jejum não houve queda do nível da pr~ 

teina no Grupo I, enquanto que, nos demais grupos foi obser 

vada uma diferença nítida entre as média» de 30 a 60 dias. A 

pós 90 dias observou-se uma sensível diminuição do nível da 

proteina apenas no Grupo I, sem variação nos outros grupos. 

Afim de se determinar a significância destas difere~ 

ças,observadas entre os vários grupos, foi feita a análise e~ 

tatística dos níveis de proteina em cada espécimen. O nível 

de significância escolhido foi de 95% para todos os testes. 

Devido a dificuldade em se trabalhar com maior numero 

de espécimen de cada região estudada, o número de animais uti 

lizados teve que ser limitado. Assim não se pode garantir que 

os dados obtidos sigam uma distribuição normal. Por esse moti 

vo foi utilizado o método estatístico não paramétrico de Ne 

menyi com o objetivo de se testar as diferenças entre os gr~ 

pos (Tabela 8). 

Foram verificadas diferenças significativas no Gru 

po I de O a 60 dias, O a 90 dias, 30 a 90 dias e 60 a 90 dias. 

No Grupo 11 a diferença de 30 a 90 dias foi siginificativa e 

no Grupo IV de O a 60 dias também foi. Não houve diferença si 

gnificativa nos demais dias (Tabela 8). 

4.2 Glicose 
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No dia zero nao foram observadas diferenças significa~ 

tes na concentração da glicose nos 4 grupos estudados. Após 

30 dias observou-se uma nítida queda nas concentrações de mo 

do proporcional em todos os grupos. A concentração inicial 

mais elevada pode ser explicada pela ingestão recente da gli 

cose do sangue do pato. 

Pela análise estatística de Nemenyi (Tabela 9) foram 

observadas diferenças significativas entre O e 90 dias em to 

dos os grupos e entre O e 60 dias apenas no Grupo I. 

4.3 LD 

No dia zero o Grupo I apresentou o nível mais baixo da 

atividade enzimática e o Grupo IV a mais alta. Em todos os 

grupos houve uma queda da atividade de O a 30 dias. Pela ana 

lise estatística, segundo Nemenyi, foram observadas diferen 

ças significativas entre O e 30 dias, O e 60 e O e 90 dias p~ 

ra o Grupo I. Para o Grupo 11 observou-se diferenças signif! 

cativas apenas entre O e 60 dias, e para os Grupos 111 e IV 

entre O e 90 dias (Tabela 10). 

4.4 CK 

No dia zero observou-se níveis mais elevados em todos 

os 4 grupos. Nos demais dias houve uma queda progressiva da 

atividade da CK em todos os 4 grupos. 

O aumento da atividade da CK no dia em que foram ali 

mentados (dia zero) sugere que a maior atividade da enzima es 

teja ligada a uma maior atividade muscular do 

megistus. Pelos testes estatísticos observa-se 

nificativa entre O e 60 dias nos Grupos I, lI, 

O e 90 dias em todos os grupos (Tabela 11). 

Panstrongylus 

diferença si:! 

111, e entre 

Na Tabela 12 encontram-se os valores de "t" para a de 

terminação da significância da diferença entre os 4 grupos. 

Nas Figuras 9 e 10, encontram-se a comparaçao entre 

as médias por regiões e dias de jejum. 



TABELA 7 

Número de especimen, média e desvio-padrão da proteina, glicose, LD, CK dos 4 grupos estudados 

de Panstrongylus megistus, após alimentação, 30, 60,90 dias de jejum. 

-

~ Grupos I 11 111 IV 

~ . - Os Determlnaçao Dias 47* 16 16 16 de ieium 

° 118,35 : 30,48 + + + 
Proteina 

50,78 - 1,65 68,80 - 7,27 59,88-1,41 

30 63,86 : 15,61 + + + 
mg/g 54,25 - 2,66 66,80 - 2,02 58,23 - 0,90 

62,93 : 26,74 + + + 
tecido 60 38,15 - 1,47 37,26 - 1,47 42,80 - 2,58 

90 + 37,60 - 7,28 + 32,82 - 4,31 + 35,32 - 2,43 + 47,40 - 0,68 

° 
+ 11,55 - 2,11 + 11,43 - 0,61 + 11,28 - 1,35 + 13,70 - 0,82 

Lcose 30 + 8,98 - 2,35 + 9,55 - 0,57 + 8,90 - 1,13 + 9,45 - 1,10 
y mOl/g 60 8,11 .!: 3,22 + 7,65 - 1,34 + 8,15 - 0,85 + 8,73 - 1,34 

~ido 
90 + 7,09 - 1,71 + 5,75 - 0,40 + 6,58 - '0,97 + 7,38 - 0,26 

° 
+ 9,96 - 1,51 + 13,43 - 3,81 + 10,68 - 0,88 + 14,66 - 1,34 

LD 
30 + 6,59 - 1,72 5,81 : 1,09 + 9,73 - 0,38 + 8,66 - 2,09 

mU/mg 60 + 5,89 - 0,78 + 5,30 - 0,88 + 5,76 - 0,92 + 6,67 - 0,39 
proteina 

90 + 5,69 - 0,85 + 5,96 - 0,56 + 5,38 - 0,07 + 5,88 - 0,40 

° 
+ 15,21 .!: 0,64 + 13,51 .!: 2,81 CK 10,95 - 2,02 12,83 - 1,61 

30 + + + + 
mU/mg 8,54 - 2,46 8,65 - 1,95 8,57 - 0,65 8,39 - 0,88 

+ + + + 
proteina 60 7,34 - 2,09 5,64 - 0,51 5,97 - 1,10 7,03 - 1,21 

+ + + + 90 4,58 - 3,29 5,97 - 0,74 6,26 - 0,80 5,83 - 0,43 
----_ .. - -------- --_._~ ...... __ ..... _--_ .... _-- _ .. -

-~-~- -- ---- - --_ ... __ ... _------------- ----~- ----_ .. _--- ---

* Dado o fato de ter morrido 01 inseto (O dias) no Grupo I, a distribuição ficou, 11,12,12,12, nos de-

mais grupos a distribuição foi homogênea. 

IV 
00 



29 

Tabela 8 

Teste de Nemenyi para significância da proteina nos qua

tro (4) Grupos e Dias de jejum. 

jejum 
Oa30 Oa60 Oa90 30a60 30a90 60a90 

Gru o 

I + + + + 

II + 

III 

IV + 

+ = Significante 

= Não significante 

Tabela 9 

Teste de Nemenyi para significância da glicose nos qua

tro (4) Grupos e Dias de Jejum. 

jejum 
Oa30 Oa60 Oa90 30a60 30a90 60a90 

Gru o 

I + + 

II + 

III + 

IV + 

+ = Significante 

= Não significante 
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Tabela 10 

Teste de Nemenyi para significância da LD total nos 

quatro (4) Grupos e Dias de Jejum. 

de jejum 

Oa30 OaGO Oa90 30aGO 30a90 GOa90 
Gru o 

I + + + 

11 + 

111 + 

IV + 

+ = Significante 

= Não significante 

Tabela 11 

Teste de Nemenyi para significância da CK total nos 

quatro (4) Grupos e Dias de jejum. 

de jejum 

Oa30 OaGO Oa90 30a60 30a90 60a90 
Gru o 

I + + 

11 + + 

111 + + 

IV + 

+ = Significante 

= Não significante 



TABELA 12 

Teste "t" - Determinaç~o da significincia da diferença das m~dias entre os 4 grupos estudados de 

Panstrongylus megistus, após alimentaç~o 30, 60, 90 dias de jejum. 

----- Grupos 1/11 1/111 I/IV 11/111 lI/IV III/IV Dt . - Dias~ e ermlnaçao de ieium 

O 7,38* 5,01* 6,34* 4,83* 8,39* 2,41 

30 2,05 0,64 1 ,24 7,51* 2,83* 7,75* 
Proteina 

60 3,20* 3,16* 2,57* 0,34 3,13* 1 ,95 

90 1 ,59 0,94 4,60* 1 , O 1 6,68* 9,57* 

O 0,18 0,30 2,93* 0,20 4,44* 3,06* 

30 0,77 0,09 0,54 1 , 03 0,16 0,70 
Glicose 

60 0,40 0,04 0,54 0,63 1 ,14 0,73 

90 2,52* 0,74 0,57 1 ,58 6,83* 1 ,59 

O 1,77 1 ,14 5,80* 1 ,41 0,61 4,97* 

30 1,06 5,91* 1 ,79 6,79* 2,42 1 , ° 1 LD 
60 1 ,19 0,25 2,62* 0,72 2,85* 1 ,82 

90 0,73 1 ,25 0,60 2,06 0,23 2,46* 

° 6,19* 1,86 1 ,67 2,75* 1 ,18 0,42 

30 0,09 0,04 0,18 0,08 0,24 0,33 
CK 

60 2,60* 1 ,68 0,36 0,54 2,12 1 ,3O 

90 1 ,36 1 ,63 1 ,28 0,53 0,33 0,95 

*Significante ao nível de 95%.Limite para 13 graus de liberdade=2,16, para 6 graus de liberdade=2,45. 
w 
-> 
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As proteinas no dia zero dependem da ingestão da proteina 

do sangue do pato (estranha) e por isso a sua concentração 

não permite interpretar as diferenças obtidas. Mesmo assim e 

interessante observar que tanto o Grupo I (Região Tropical 

Atlântica) como o Grupo II (Floresta de Inclusão) diferem dos 

restantes e entre si; talvez refletindo uma maior ou menor 

hemofagia destes hemípteros.(Tabela 12 - Fig. 9 e 10). 

Aos 30 dias de jejum, o Grupo II continuou diferindo dos 

grupos III e IV, que também diferem entre si. Nota-se a cons 

tância dos níveis protéicos nos Grupos lI, III e IV, que nao 

acusaram diminuição em 30 dias de jejum, apesar de todos os 

espécimens terem se alimentado como evidenciado pelo nível 

uniformemente elevado da glicose e das maiores atividades en 

zimãticas (LO e CK) no dia zero. iTabela 12 - Fig. 9 e 10). 

Aos 60 dias de jejum, o Grupo I se destaca novamente dos 

demais, pois neste grupo não houve a esperada diminuição dos 

metabólitos de 30 dias para os 60 dias de jejum. Novamente 

observa-se uma diferença entre o Grupo II e IV.(Tabela 12 - Fig.9,10). 

Aos 90 dias de jejum, o Grupo IV difere dos outros 3 gr~ 

pos, mostrando maior resiténcia ao jejum, como evidenciado pe 

la manutenção dos níveis de proteina entre 60 e 90 dias.~ pr~ 

vãvel que o Panstrongylus megistus do Grupo IV (Região da 

Caatinga) resistiria a um tempo de jejum mais prolongado. 

Em relação às proteinas o Grupo II (Região da Floresta de 

Inclusão) esta apresentou constantemente níveis mais baixos, 

inclusive no dia zero, além disso, este Grupo II diferiu si~ 

nificativamente do Grupo IV em todas as épocas.(Tabela 12 - Fig.9,10) 

Os níveis da glicose não acusaram diferenças muito expre~ 

sivas entre os grupos. Todos os valôres do dia zero mostra 

ram-se elevados em decorrência da alimentação. Não obstante, 

o Grupo II (Região da Floresta de Inclusão) continua com valõ 

res significativamente mais baixos do que o Grupo IV {Região 

da Caatinga) aos zero e 90 dias. (Tabela 12 - Fig. 9 e 10). 

As atividades enzimãticas que refletem o metabolismo ener 

gético revelaram diferenças pouco elucidativas tanto para LO 

como para CK, corroborando assim com as variações observadas 

para os níveis de glicose (Tabela 12 - Fig. 9 e 10). 

No dia zero as atividades enzimãticas da LO e CK se apr~ 

sentavam elevados em virtude da alimentação. Uma queda inten 

sa da atividade enzimãtica da CK entre os 60 dias e os 90dias 

de jejum no Grupo I(Região Tropical Atlântica) foi atribuida 



aos espécimens dos Estados de são Paulo e Paraná. Os 

mens do Estado de Alagoas apresentaram aos 90 dias de 

pesos e atividades da CK maiores. Os menores índices 

observados no espécimens do Estado de são Paulo. Com 
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espéci 

jejum, 

foram 

relação 

às isoenzimas, na mesma região I (Tropical Atlântica) os espe 

cimens do Estado de Alagoas apresentaram 3 frações da CK en 

quanto que, os espécimens dos Estados de são Paulo e 

tinham urna isoenzima somente. (Fig. 11,12,13). 

Paraná 

As isoenzimas da CK do Grupo II (Região da Floresta de In 

clusão) apresentaram 4 frações sendo as duas intermediárias de 

intensidade mais fraca. (Fig. 14). 

No Grupo III (Região do Agreste) foram observadas 3frações 

isoenzimáticas da CK, corno nos espécimens do Estado de Ala

goas do Grupo I, embora com mobilidades diferentes. (Fig. 15). 

No Grupo IV (Região da Caatinga) aparece apenas urna fra-

ção isoenzimática da CK em todos os espécimens estud~dos(Fig.16). 

Na análise das isoenzimas da LO, foi encontrada apenas urna 

fração em todos os espécimens dos quatro grupos estudados,com 

mobilidade entre as frações L03 e L04 do padrão (Fig.17). 
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Fig. 11Gráfico eletroforético das frações da CK - isoenzimas de Panstrongylus megistus da Região Trop! 
cal Atlântica (Alagoas). 
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Fig. 1f.a Perfil eletroforético da CK isoenzimas do Grupo l, Alagoas, após alimentação, 30, 60,90 dias 

de jejum. 



Fig.12Gráfico eletroforético das frações da CK - isoenzimas de Panstrongylus megistus da Região Trop! 

cal Atlântica (São Paulo) . 
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12.a Perfil eletroforético da CK isoenzimas, do Grupo l, são Paulo, ,após alimentação' 30, 60,90, 

• dias de jejum. 
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Fig. 13 Gráfico eletroforético das frações da CK - isoenzimas de Panstrongylus megistus da Região Tropical 

Atlântica (Paraná). 
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13~a. Perfil eletroforit1co da CK isoenzima do Grupo I - parani, após alimentação, 30, 60, 
dias de jejum. 
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Floresta de Inclusio (Bahia). 
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Fig.14aPerfil eletroforético da CK isoenzima do Grupo 11 

dias de jejum. 
Bahia após alimentação 30, 60, 90 
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Fig.15Gráfico eletroforético das frações da CK - isoenzimas de Panstrongylus megistus da Região do 

Agreste (Pernambuco). 
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'Fig. 15.a Pertil eletroforético da CK isoenzimas do Grupo 111 - Pernambuco, após alimentação 30, 60, 

90 dias de jejum. 
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Fig. 16 Gráfico eletroforético das frações da CK - isoenzimas de Panstrongylus megistus da região da 

caatinga ( Rio Grande do Norte ). 
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Fig.16aperfil eletroforético da CK isoenzima do Grupo IV - Rio G!ande do Norte apõs .alimentação} 30, 

60, 90 dias de jejum. 
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F ig. 17 Perfil eletroforético da LD isoenzima nos 4 grupos estudados após alimentação, 30, 

60, 90 dias de jejum. 
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5. CONCLUSOES 

5.1 Na população triatomínea foram observadas diferenças 

do metabolismo energético com relação a dois metabóli tos.(Pro 

teina e Glicose) e a duas enzimas (LO e CK) estudadas entre 

as diferentes regiões geográficas brasileiras (Região Tropi

cal Atlãntica, Região da Floresta de Inclusão, Região do 

Agreste, Região da Caatinga) . 

5.2 Com relação à proteina notou-se urna queda progressiva 

dos níveis em função dos dias de jejum. A região I (Tropical 

Atlântica) apresentou concentração protéica mais elevada, e 

os níveis mais baixos foram observados no Grupo II(Região da 

Floresta de Inclusão). 

5.3 Com relação à glicose, o Grupo II (Região da Floresta 

de Inclusão) acusou urna queda mais intensa durante o tempo 

de jejum, que os outros grupos. 

5.4 A atividade enzimática da LO que apresentou apenas 

uma fração isoenzirnática em todos os espécimens, revelou ní 

veis mais baixos no Grupo lI. 

5.5 Na atividade enzimática da CK notou-se urna queda maior 

no Grupo I provocadas pelos espécimens do Estado de 

são Paulo. As frações isoenzimáticas da CK revelaram difere~ 

ças nítidas entre o Grupo II (4 frações), o Grupo III (3 fra 

ções) e o Grupo IV (1 fração). 

5.6 O Grupo I (Região Tropical Atlântica) mostrou um com

portamento diferente da isoenzima CK do Estado de Alagoas 

com 3 frações, em relação a são Paulo e Paraná que apresen

taram 1 fração. 
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