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RESUMO 

PEIXOTO-DÁVILA, A. V. Caracterização do gene CDK10 putativo e analise de 
sua participação nos endociclos de Rhynchosciara americana. 2011. 81 f. 
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Rhynchosciara americana é um díptero da família dos sciarídeos estudado desde a 
década de 50 quando foi evidenciada a amplificação gênica em algumas regiões de 
seus cromossomos politênicos. Os fenômenos de amplificação e a formação destes 
cromossomos gigantes se dá por meio da ocorrência de ciclos modificados de 
replicação do DNA, onde a célula alterna uma fase de Gap e uma fase de síntese 
bem definidas. Este ciclo diferenciado é denominado endociclo ou endoreplicação. 
São regulados primariamente por uma oscilação na atividade do complexo 
ciclinaE/CDK2, cuja variação das concentrações é necessária para o correto 
licenciamento das origens de replicação. Sabe-se que nas glândulas salivares de 
nosso modelo, durante o desenvolvimento, há ocorrência de cromossomos 
politênicos, os quais são formados desde o início da vida larval. Estes são formados 
pela ocorrência de diversos ciclos replicativos que ocorrem assincronicamente neste 
órgão durante o desenvolvimento. Há um período do desenvolvimento quando se 
observa um sincronismo entre os ciclos replicativos, momento coincidente com a 
secreção do casulo comunal. Neste momento, foi seqüenciada uma mensagem de 
uma quinase dependente de ciclina (CDC2 related kinase) que não apresenta 
qualquer ligação com os endociclos, descrita na literatura. Este transcrito teve sua 
sequencia revelada por experimentos de 5’RACE. A sequência genômica foi 
parcialmente determinada e foram encontrados dois íntrons em sua região central. O 
perfil de expressão deste gene foi determinado nos ovários, glândulas salivares e 
corpo gorduroso de nosso modelo e mostrou-se variável, apresentando momentos 
de maior e menor expressão relativa. A presença da proteína CDK10 foi 
determinada por experimentos de western blot em glândulas salivares. Sua 
localização celular foi determinada nos ovários. A proteína mostrou-se presente no 
citoplasma das células foliculares nos períodos de pré pupa e pupa. Os resultados 
sugerem a existência e atuação diferencial de duas isoformas deste gene nos 
tecidos analisados. 

            

Palavras-chave: CDC2Related kinase. CDK10. Endociclos. Rhynchosciara 

americana.  
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ABSTRACT 

PEIXOTO-DÁVILA, A. V. Putative CDK10 gene characterization and analyses of 
its possible participation at the endocycles of Rhynchosciara Americana. 2011. 
81 p. Master thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Rhynchosciara americana is a Diptera from the family of the sciaridae, studied since 
the 50’s decade when gene amplifications was discovered in some regions of its 
polytene chromosomes. The phenomena of amplification and the formation of these 
giant chromosomes happens through the occurrence of modified DNA replication 
cycles, where the cell passes through a well defined Gap and Synthesis phase. 
These differentiated cycles are named endocycles or endoreplications. They are 
regulated, primarily, by an activity oscillation of the complex CyclinE/CDK2, which is 
required for the correct origins replication complex assembly. It is known that, in the 
salivary glands of our model, during it is development, there is the occurrence of 
these polytene chromosomes, formed since the beginning of the larval life. Their 
formation is the result of multiple replicative cycles that occur asynchronously in that 
tissue during the development. There is a period of the larval development that one 
can observe a moment of synchronism between the replicative cycles, which 
happens at the same moment of the communal cocoon secretion.  At this moment, it 
was sequenced a messages of CDC2 related kinase, a cyclin depended kinase that 
shows no participation with the endocycles, as described at the literature. This 
transcript was fully sequenced by 5’RACE experiments. Its genomic sequence was 
partially determined and two introns on its central region. The relative expression 
pattern was determined for ovaries, salivary glands and fat body, showing an 
variations of its concentrations, with moments of high and low relative expression. 
The CDK10  protein was observed by western blot experiments in the salivary 
glands. Its cellular location was determined at the ovaries. The proteins were present 
at the cytoplasm of the follicular cells of the ovocite at the pre pupa and pupa stages. 
Results suggest the existence of two isoforms of the RaCDK10 gene at the tissues 
analyzed. 

 

Key words: CDC2 related kinase. CDK10. Endocycles. Rhynchosciara americana. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Rhynchosciara americana  

  

 

 Estudos com o díptero Rhynchosciara americana têm sido focados, desde a 

década de 50, na amplificação gênica experimentalmente evidenciada por Ficq e 

Pavan (1957). A presença de cromossomos politênicos em diferentes tecidos desse 

organismo, em especial na glândula salivar e túbulos de Malpighi, bem como a 

facilidade de obtenção de ótimas preparações citológicas, tornaram este sciarídeo 

um interessante sistema paradigma para estudos da biologia destes cromossomos 

gigantes (DREYFUS et al., 1951).  

 Rhynchosciara americana apresenta algumas vantagens em relação a 

outros modelos de insetos, devido especialmente à grande dimensão das larvas e 

da mosca, o que representa o sacrifício de poucos animais para obtenção de ácidos 

nucléicos e facilita sua manipulação permitindo a preparação de ensaios citológicos 

de alta qualidade. Seu ciclo de vida é longo, apresentando em média 70 dias, fato 

que permite maior controle e acompanhamento dos experimentos envolvendo 

diferentes pontos do desenvolvimento. Finalmente, este díptero apresenta o 

desenvolvimento sincronizado dos indivíduos irmãos, desde a postura dos ovos até 

a eclosão das imagos, passando pela metamorfose, o que nos permite construir 

séries de dados com espécimes dos mesmos grupos. 

 Seu desenvolvimento é divido em cinco grandes estágios, sendo o 

quarto estágio aquele de maior duração, por sua vez divido em seis períodos (figura 

1). Durante o segundo período as larvas são errantes apresentando 

majoritariamente atividade noturna, momento em que se alimentam e se locomovem 

em conjunto. No terceiro período as larvas param de se alimentar e iniciam a 

secreção do casulo, momento conhecido como início de rede. A estrutura deste 

casulo comunal se solidifica enquanto o desenvolvimento das larvas progride pelo 



 

quarto período marcado pela abertura do pufe B2 e pelo 

pela presença do pufe C3. 

 Finalmente as larvas iniciam

corpo gorduroso e da glândula salivar,

pupa, após as quais, em um período de 

casulo.  

 As moscas apresentam um período curto de vida se comparado com o tempo 

de vida larval e eclodem preparadas para reprodução. De fato, grande parte da 

cavidade abdominal tem seu volume ocupado pelo ovário nas fêmeas

vida dura, em média, seis

Figura 1- Esquema mostrando o d
dos ovos até a fase de mosca são cinco estágios. O quarto destes é dividido em 
seis períodos. O primeiro e segundo período são aqueles onde as larvas são 
errantes e se alimentam. O terceiro
secreção do casulo. O quarto e o quinto são marcados pe
e C3. O sexto período precede a fase de pupa.  

 

 Os cromossomos politênicos da glândula salivar são formados no início da 

vida larval deste díptero por meio de um fenômeno conhecido c

ou endociclo. No segundo período do quarto estágio de desenvolvimento

processo passa a ser sincrônico, ocasião

quarto período marcado pela abertura do pufe B2 e pelo quinto período marcado 

pela presença do pufe C3.  

Finalmente as larvas iniciam alterações morfológicas, tais como regressão do 

corpo gorduroso e da glândula salivar, que precedem sua entrada no estágio de 

pupa, após as quais, em um período de 6 a 8 dias eclodem as moscas a partir do 

As moscas apresentam um período curto de vida se comparado com o tempo 

e eclodem preparadas para reprodução. De fato, grande parte da 

cavidade abdominal tem seu volume ocupado pelo ovário nas fêmeas

seis dias.  

Esquema mostrando o desenvolvimento de Rhynchosciara americana
dos ovos até a fase de mosca são cinco estágios. O quarto destes é dividido em 
seis períodos. O primeiro e segundo período são aqueles onde as larvas são 

es e se alimentam. O terceiro engloba o início de rede, quando se inicia a 
do casulo. O quarto e o quinto são marcados pela presença dos pufes B2 

sexto período precede a fase de pupa.    

Os cromossomos politênicos da glândula salivar são formados no início da 

vida larval deste díptero por meio de um fenômeno conhecido como endoreplicação 

o segundo período do quarto estágio de desenvolvimento

processo passa a ser sincrônico, ocasião em que as larvas param de se alimentar.

12 

quinto período marcado 

, tais como regressão do 

que precedem sua entrada no estágio de 

clodem as moscas a partir do 

As moscas apresentam um período curto de vida se comparado com o tempo 

e eclodem preparadas para reprodução. De fato, grande parte da 

cavidade abdominal tem seu volume ocupado pelo ovário nas fêmeas. Seu tempo de 

 

Rhynchosciara americana. Da postura 
dos ovos até a fase de mosca são cinco estágios. O quarto destes é dividido em 
seis períodos. O primeiro e segundo período são aqueles onde as larvas são 

início de rede, quando se inicia a 
la presença dos pufes B2 

Os cromossomos politênicos da glândula salivar são formados no início da 

omo endoreplicação 

o segundo período do quarto estágio de desenvolvimento este 

que as larvas param de se alimentar.  
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Em Rhynchosciara americana, medidas do aumento do volume nuclear 

durante seu desenvolvimento larval sugerem a ocorrência de no mínimo 8 ciclos de 

replicação totalizando um valor de 512C (G.M. Machado-Santelli, comunicação 

pessoal), abaixo do valor encontrado nas glândulas salivares de Drosophila que 

pode chegar a até 2048C (LEE; ORR-WEAVER, 2003). Em Sciara coprophila, outro 

sciarídeo, há evidências da ocorrência de 12 ciclos de replicação nas fêmeas 

alcançando valores de 8192C (WU et al., 1993). Estes ciclos ocorrem de maneira 

assincrônica nas glândulas salivares durante parte do desenvolvimento larval, fato 

evidenciado pela incorporação de timidina tritiada em 70% ou menos células da 

glândula (SIMÕES, 19701 apud MACHADO-SANTELLI; BASILE, 1975).     

O último destes ciclos de replicação, em Rhynchosciara, coincide com a 

secreção do casulo (MACHADO-SANTELLI; BASILE, 1973). Neste momento, há 

uma sincronização da atividade replicativa das células da glândula salivar, 

evidenciada por experimentos de incorporação de timidina tritiada, que mostram que 

100% das células apresentam incorporação de timidina (figura 2), em momentos 

anteriores, apenas 70% das células observadas apresentam esta incorporação, o 

que mostra que as mesmas encontravam-se em diferentes estados replicativos 

(MACHADO-SANTELLI; BASILE, 1975).  

É neste momento que se observa uma grande atividade gênica, evidenciada 

pela ocorrência de pufes de DNA e de RNA que ocorrem seqüencialmente nos 

cromossomos politênicos (BREUER; PAVAN, 1955; GUEVARA; BASILE, 1973; 

GLOVER et al., 1981), cujos transcritos presumivelmente codificam proteínas 

estruturais necessárias em grandes quantidades para a construção deste casulo 

(WINTER et al., 1977). 

____________ 

1SIMÕES, L. C. G. Studies on DNA synthesis during larval development od Rhynchosciara sp. Rev.         
Brasil. Biol., v. 30, p. 191-199, 1970.  
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Figura 2- Gráfico da incorporação de timidina tritiada indicando momento em que as células da 
glândula salivar entram em sincronismo replicativo. O eixo das abscissas representa o 
tempo em dias, o eixo das ordenadas a porcentagem de células que apresentaram 
marcação. As setas indicam o período de desenvolvimento do pufe B2. A rede iniciou sua 
formação no dia 50. Cada linha representa um intervalo de pulso de timidina tritiada. 
Fonte: Modificado de Machado-Santelli e Basile, 1975. 

 

A progressão de abertura e fechamento dos pufes tem sido utilizada como 

indicador do desenvolvimento larval. Ela ocorre seqüencialmente, de forma que, 

dentre os mais de 8 pufes descritos, os dois pufes mais estudados (B2 e C3) (figura 

3) são aqueles utilizados como marcadores do desenvolvimento (MACHADO-

SANTELLI; BASILE, 1978). Sua progressão se dá na seguinte ordem: abertura do 

pufe B2, fechamento do pufe B2 e concomitante abertura do pufe C3, fechamento do 

pufe C3 (figura 4).   

   

Figura 3- Fotografias do bufe B2 (esquerda) e do pufe C3 (direita) em microscópio óptico. Os 
cromossomos foram corados com orceína acética. Na fotografia da direita aparecem 
ainda os cromossomos A e X.  
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Figura 4- Gráfico do desenvolvimento dos pufes B2 e C3, mostrando uma relação entre tamanho e 
período de abertura dos pufes B2 (linha vermelha) e pufe C3 (linha verde). Nota-se que o 
pufe B2 é maior e abre-se antes do pufe C3, o qual apresenta maior abertura 24h após a 
abertura máxima do pufe B. O eixo das abscissas representa os dias após a formação da 
rede. O eixo das ordenadas representa o tamanho dos pufes.  
Fonte: Modificado de Machado-Santelli e Basile, 1978. 

 

  

1.2 CDC2 related kinase/CDK10  

 

 

 Foi durante o último ciclo de replicação que foi construída uma biblioteca de 

cDNA a partir das glândulas salivares de Rhynchosciara americana pelo nosso 

grupo de pesquisa.  Esta biblioteca foi seqüenciada e analisada com o intuito de 

caracterizar o estado metabólico do tecido analisado no estágio do desenvolvimento 

na qual foi preparada (SIVIERO et al., 2006). 

 Nestes experimentos foram encontradas muitas mensagens relativas à 

síntese protéica, como era de se esperar de um tecido especializado em secreção, 

principalmente naquele momento quando o casulo estava começando a ser 

sintetizado. Entretanto, nos interessou a identificação de mensagens putativamente 

relacionadas com o ciclo celular como: Replication Protein A (RPA), Cdc2-

like/CDK10, CDK7, PP2A, LAMIN, WARTS e FIZZY-related. 

  Algumas destas mensagens usualmente estão envolvidas com eventos 

mitóticos como alterações do citoesqueleto e segregação cromossômica, o que é de 

1

1,5

2

2,5

3

5 6 7 8

Pufe B2

Pufe C3
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fato mais intrigante, já que nas glândulas salivares de Rhynchosciara americana não 

há degradação da membrana nuclear nem ocorrência de citocinese durante o 

desenvolvimento, de forma que o isolamento destas mensagens não pode ser 

associado a algum tipo de endomitose. Algumas das quinases encontradas (e.g. 

CDK7 e CDC2-like/CDK10) podem ainda estar atuando como reguladoras dos 

endociclos (SIVIERO et al., 2006).  

 No entanto, não foram encontradas CDKs (exceto por CDK7), nem ciclinas, 

descritas como “principais” na regulação do ciclo celular canônico em outros 

sistemas (CDK1-2-4-6) no seqüenciamento da biblioteca de cDNA efetuada pelo 

nosso grupo. Portanto o isolamento de mensagens homólogas a Cdc2-like torna-se 

algo interessante a ser investigado. 

 Estudos mostram que diferentes mecanismos de controle presentes no ciclo 

mitótico estão operantes nos endociclos, de modo que se pode dizer que os 

endociclos são ciclos mitóticos sem a fase de divisão celular (LILLY; DURONIO, 

2005). As células nas quais ocorre endoreplicação aparentam ter modificado a 

maquinaria de controle mitótica eliminando ou inibindo componentes que não seriam 

mais necessários, no caso, alguns responsáveis por eventos mitóticos como: CDK1 

e seus ativadores, Ciclina B, Ciclina A e Cdc25C (EDGAR; ORR-WEAVER, 2001), 

gerando assim desvios no ciclo celular canônico.  

 De fato, existem evidências de que a simples remoção de ciclinas mitóticas é 

suficiente para induzir a ocorrência de endoreplicação em determinados tecidos em 

Drosophila (LILLY; DURONIO, 2005). Foi observado neste díptero que fenótipos 

mutantes para CDK1 apresentaram células em endociclos nos discos imaginais, nas 

glândulas salivares e no sistema nervoso central, ocorrendo em alguns casos a 

formação de cromossomos politênicos (HAYASHI, 1996). Este fenômeno foi também 

observado em outros sistemas como humanos e aves (HOCHEGGER et al., 2007).  

 Atualmente acredita-se na existência de uma família de quinases homólogas 

a Cdc2, que possam ter participação no ciclo celular. Estas quinases são 

reconhecidamente agrupadas pela presença da assinatura consenso de amino 

ácidos PISSLRE em mamíferos, correspondente a PVSGLRE encontrada nos 

insetos. São denominadas na literatura como CDC2 related kinase ou simplesmente 

CDK10. 
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 CDC2 foi descrita como a única quinase dependente de ciclina (CDK) 

responsável por regular todo o ciclo celular em Schizosaccharomyces pombe 

associando-se a diferentes ciclinas (NURSE; BISSET, 1981). Neste caso, CDC2 foi 

posteriormente denominada CDK1, uma quinase que veio a demonstrar uma 

importante participação no ciclo celular regulando a entrada da célula em mitose. 

Esta quinase apresenta a assinatura PSTAIRE ao invés de PVSGLRE das CDK10.  

 As CDKs ou cyclin-dependent kinases são enzimas que efetuam a 

fosforilação de diversos fatores envolvidos com a progressão e manutenção do ciclo 

celular, bem como transcrição e controle da RNA Polimerase II (GUO; STILLER, 

2004), para tanto necessitando sua ligação com algum fator de ativação, geralmente 

as ciclinas (HARPER; ADAMS, 2000). Atualmente são descritas 13 CDKs, cujas 

atribuições relatadas na literatura seriam: CDK1 a 6, PCTAIRE e PFTAIRE ligadas à 

regulação do ciclo celular, CDK7, 8 e 9 ligadas ao controle da RNA Polimerase II e 

CDK11 e CDK10 de função não totalmente esclarecida (GUO; STILLER, 2004).    

  Em células de humanos, CDK10 apresenta duas isoformas formadas por 

splicing alternativo a partir do mesmo gene (CRAWFORD et al., 1999); a isoforma 

hCDK10-2 estaria relacionada à transição G2/M, enquanto a isoforma hCDK10-1 

apresentaria uma associação com o fator de transcrição Ets2 (KASTEN; 

GIORDANO, 2001).  

 Em estudos com células cerebrais de murinos foi possível clonar um 

homólogo de hCDK10-1 que não mostrou uma relação com a transição G2/M, ou 

seja, não houve bloqueio das células em G2 quando a CDK10 foi super expressa em 

mutantes inativos para CDK10 (BAGELLA et al., 2006).  

 A quinase clonada (hCDK10-1) apresentou alta afinidade e capacidade de se 

ligar ao fator de transcrição Ets2, inativando-o em células de mamífero e levedura de 

acordo com Kasten e Giordano (2001). Este fator de transcrição está envolvido na 

regulação da expressão de genes durante a proliferação, diferenciação e 

desenvolvimento celular e acredita-se que ele participe no controle de expressão de 

CDK1 e de Ciclina D1 (IORNS et al., 2008), deste modo participando de alguma 

forma do ciclo celular (WEN et al., 1995; KASTEN; GIORDANO, 2001). Especula-se 

que uma das maneiras de hCDK10-2 afetar o ciclo celular seja modulando a 

atividade transcricional de Ets2 e desta forma afetando os níveis de CDK1, crítico 
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para a regulação correta da transição G2/M em células de mamíferos (KASTEN;  

GIORDANO, 2001).  

 Estudos na área da saúde, em especial na terapia contra o câncer 

demonstraram que CDK10 pode estar relacionada com o desenvolvimento de 

resistência ao tratamento com tamoxifeno em pacientes com câncer de mama. A 

supressão da expressão de CDK10 ocasiona um aumento na atividade do fator de 

transcrição Ets2, causando assim a ativação da via MAPK que terminaria por ativar a 

expressão de ciclina D1, atuante na transição G1/S (IORNS et al., 2008).  

 

 

1.3 Os Endociclos 

 

 

 No âmbito do desenvolvimento, até o presente momento, não há relatos na 

literatura que relacionem o Cdc2-like/CDK10 aos endociclos.  

 Os endociclos produzem células com cópias extras de DNA genômico por 

meio de repetidos ciclos de replicação resultando em poliploidia, politenia ou 

amplificação, podendo ser encontrado em diversos organismos como protistas, 

plantas e animais (EDGAR; ORR-WEAVER, 2001; CLAYCOMB; ORR-WEAVER, 

2005).  

 Estes processos são regulados primariamente por uma oscilação do 

complexo CiclinaE/CDK2 (figura 5), necessária para um correto licenciamento das 

origens de replicação (LILLY; DURONIO, 2005).   

 



 

Figura 5- Oscilação das quantidades de
do complexo CiclinaE/CDK2 são necessários para a 
de replicação, durante a fase de síntese de DNA. S=síntese; G=gap.
Fonte: Modificado de

 

 Uma série de fatores protéicos está envolvida no controle desta oscilação 

como o inibidor de quinase dependente de ciclina p21cip/p27kip1/p57kip2_ 

codificado pelo gene dacapo 

promove o acúmulo de fatores de

os endociclos das células foliculares de ovário de 

 Postula-se que a baixa ativi

para o licenciamento das origens, enquanto que um períod

caracteriza o início do processo de replicação e impede que os fatores de 

licenciamento se reagrupem nas origens de replicação. Assim, os endociclos 

apresentam uma fase de síntese de DNA (S) e uma fase de ausência de replicação 

(Gap) bem definidas e controladas (

scilação das quantidades de ciclina E nas fases dos endociclos. 
do complexo CiclinaE/CDK2 são necessários para a inibição do licenciamento das origens 
de replicação, durante a fase de síntese de DNA. S=síntese; G=gap.

Modificado de Follete et al. (1998).   

Uma série de fatores protéicos está envolvida no controle desta oscilação 

como o inibidor de quinase dependente de ciclina p21cip/p27kip1/p57kip2_ 

dacapo (dap) (HONG et al., 2007). Sua atuação inibitória 

promove o acúmulo de fatores de licenciamento nas origens de replicação durante 

os endociclos das células foliculares de ovário de Drosophila (figura

a baixa atividade do complexo CiclinaE/CDK2 seja

para o licenciamento das origens, enquanto que um período de alta atividade 

caracteriza o início do processo de replicação e impede que os fatores de 

licenciamento se reagrupem nas origens de replicação. Assim, os endociclos 

apresentam uma fase de síntese de DNA (S) e uma fase de ausência de replicação 

m definidas e controladas (LILLY;  DURONIO, 2005; FOLLETE et al.

 

19 

 

 As altas concentrações 
inibição do licenciamento das origens 

de replicação, durante a fase de síntese de DNA. S=síntese; G=gap. 

Uma série de fatores protéicos está envolvida no controle desta oscilação 

como o inibidor de quinase dependente de ciclina p21cip/p27kip1/p57kip2_ 

2007). Sua atuação inibitória 

licenciamento nas origens de replicação durante 

(figura 6).  

dade do complexo CiclinaE/CDK2 seja necessária 

o de alta atividade 

caracteriza o início do processo de replicação e impede que os fatores de 

licenciamento se reagrupem nas origens de replicação. Assim, os endociclos 

apresentam uma fase de síntese de DNA (S) e uma fase de ausência de replicação 

; FOLLETE et al., 1998). 



 

Figura 6- Esquema mostra algumas
      não apresentar papel central na regulação da
                 de E2F, a seta que indic
                 tracejada. As setas pontiagudas indicam ativação e as setas cegas indicam inibição. 
      Fonte: Modificado de Edgar e Orr

 

 Há evidências da participação do complexo CiclinaD/CDK4 na regulação de 

fatores de transcrição E2F, envolvidos com o controle da transcrição de Ciclina E e 

múltiplos outros genes necessários para a

LILLY; DURONIO, 2005), entretanto, este complexo aparentemente não apresenta 

um papel central na progressão dos endociclos, já que mutantes para CDK4 em 

Drosophila não apresentam alterações na progressão do ciclo celular (

et al., 2004). Acredita-se que este comp

mais especificamente ao crescimento celular. 

 Não se descarta a possibilidade de 

CiclinaE/CDK2, o qual inibiria a atuação do fator E2F, regulando assim a transcrição 

de Ciclina E, ou ainda a ativação do inibidor CKIp27 pelo complexo, o que inibiria 

sua transcrição. Outro mecanismo de inibição da atividade de ciclina E seria sua 

degradação via ubiquitina por meio de atuação do complexo SCF que por sua vez é 

ativado pelo signalossoma COP9 (

mostra algumas rotas de controle da expressão do complexo CiclinaE/CDK2.
apresentar papel central na regulação da

E2F, a seta que indica a ativação deste complexo por 
As setas pontiagudas indicam ativação e as setas cegas indicam inibição. 

Fonte: Modificado de Edgar e Orr-weaver (2001). 

a participação do complexo CiclinaD/CDK4 na regulação de 

fatores de transcrição E2F, envolvidos com o controle da transcrição de Ciclina E e 

múltiplos outros genes necessários para a progressão da fase S 

2005), entretanto, este complexo aparentemente não apresenta 

um papel central na progressão dos endociclos, já que mutantes para CDK4 em 

não apresentam alterações na progressão do ciclo celular (

se que este complexo (CiclinaD/CDK4)

mais especificamente ao crescimento celular.  

Não se descarta a possibilidade de auto-regulação da atividade do complexo 

CiclinaE/CDK2, o qual inibiria a atuação do fator E2F, regulando assim a transcrição 

a E, ou ainda a ativação do inibidor CKIp27 pelo complexo, o que inibiria 

mecanismo de inibição da atividade de ciclina E seria sua 

degradação via ubiquitina por meio de atuação do complexo SCF que por sua vez é 

soma COP9 (LILLY; DURONIO, 2005).   

20 

complexo CiclinaE/CDK2. Por 
apresentar papel central na regulação da expressão   

a a ativação deste complexo por Ciclina D encontra-se        
As setas pontiagudas indicam ativação e as setas cegas indicam inibição.   

a participação do complexo CiclinaD/CDK4 na regulação de 

fatores de transcrição E2F, envolvidos com o controle da transcrição de Ciclina E e 

fase S (TOWER, 2004; 

2005), entretanto, este complexo aparentemente não apresenta 

um papel central na progressão dos endociclos, já que mutantes para CDK4 em 

não apresentam alterações na progressão do ciclo celular (EMMERICH 

(CiclinaD/CDK4) esteja relacionado 

da atividade do complexo 

CiclinaE/CDK2, o qual inibiria a atuação do fator E2F, regulando assim a transcrição 

a E, ou ainda a ativação do inibidor CKIp27 pelo complexo, o que inibiria 

mecanismo de inibição da atividade de ciclina E seria sua 

degradação via ubiquitina por meio de atuação do complexo SCF que por sua vez é 
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 Até o momento, o complexo CiclinaE/CDK2 é tido como único complexo de 

ciclina/CDK responsável pela progressão dos endociclos em Drosophila (LILLY; 

DURONIO, 2005).  

 Desta forma, questiona-se qual seria o papel de um transcrito putativo Cdc2-

like/CDK10 nos endociclos das glândulas salivares de Rhynchosciara americana 

sabendo-se que não há ocorrência de eventos mitóticos neste tecido no período em 

que foi encontrada e que esta quinase foi descrita como um aparente regulador de 

transição G2/M em células de humanos. 

 A informação acerca da atuação desta CDK em células de dípteros é 

escassa, senão inexistente. Conforme nota-se pelo que foi revelado acima, toda 

informação acerca deste gene encontra-se concentrada em células de mamíferos de 

maneira que se torna importante a geração de conhecimento acerca de suas 

possíveis atuações no ciclo celular e/ou endociclos em outros organismos.    
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2 OBJETIVOS  

 

 

A) Caracterizar o gene putativo Cdc2-like/CDK10 de Rhynchosciara americana 

através do sequenciamento da região genômica correspondente bem como 

de seu(s) transcrito(s).  

B) Analisar sua possível atuação no processo de politenização e/ou de 

amplificação gênica em células de glândulas salivares neste modelo bem 

como sua possível atuação em outros tecidos, por meio da determinação de 

seu perfil de expressão, imunolocalização e silenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

  

 

3.1  Extração de ácidos nucléicos (DNA e RNA) 

  

 

 O material utilizado nos experimentos de 5’RACE, RT-PCR, Southern e 

Northern blottings, foi obtido por meio de protocolos já padronizados em nosso grupo 

de trabalho, onde são utilizados tecidos de larvas de Rhynchosciara americana em 

diferentes estágios do desenvolvimento, conforme o que se deseja analisar no 

experimento.  

 O material foi extraído da seguinte forma: digestão do material em 450µl de 

solução de digestão (100mM Tris-Cl pH8, 50mM EDTA pH8, 500mM NaCl), com 

adição de 50µl de SDS e 20µl de proteinase K. A digestão ocorreu a 60 ºC por 2-4h. 

A extração foi efetuada com igual volume de fenol (1X) e fenol clorofórmio (1X) e a 

precipitação com adição de 0,1 v/v de NaAc 3M e 2,5 ou 3 volumes de etanol 

absoluto gelado, deixado “overnight” em -80 °C. Após centrifugação a 4 °C a 14000 

rpm por 40 min e lavagem com etanol 70% o material foi ressuspendido em 100µl de 

água deionizada, duas vezes autoclavada, tratada com DEPC (para extração de 

RNA).  

 Para a obtenção de RNA puro, foi adicionado DNAse (1µl por µg de DNA) e  

tampão de DNAse (1x). Deixou-se a enzima agir por 15min à temperatura ambiente 

após o qual foi adicionado 1µl de Stop Buffer e tratado a 70 ºC por 10min para 

terminar a reação. O RNA foi quantificado por espectrofotometria em NanoDrop 

ND1000 e precipitado novamente, quando conveniente. 

 Todos os componentes utilizados nestes experimentos foram autoclavados e 

devidamente esterilizados.    

 Para a realização dos experimentos foram utilizadas glândulas salivares, 

ovários e corpos gordurosos. Todos foram extraídos das larvas em abundante PBSA 

autoclavado, sob estereomicroscópio, sendo imediatamente fixados em etanol 70% 

gelado e armazenados em Etanol:Glicerol (1:1) a -20 °C. 
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3.2 5' RACE 

  

 

 Para obtenção da região 5' do mensageiro de RaCDK10 foram efetuados 

experimentos de 5'RACE por meio do kit 5'/3'RACE kit, 2nd Generation (Roche, 

Alemanha). Foi utilizado RNA total extraído de diversos tecidos de larvas em 

segundo período para efetuar a reação.  

 Este kit permite a obtenção de cDNA a partir de RNA poliadenilado pela 

utilização de um primer oligo dT âncora. Nas reações subseqüentes, há adição de 

um plug na região 5' o qual apresenta um primer específico fornecido pelo kit.   

 Para a obtenção da sequencia completa do mensageiro de RaCDK10 foram 

realizados diversos experimentos de 5’RACE, utilizando-se diferentes combinações 

de primers, os quais foram desenhados sobre as seqüências resultantes de 

experimentos anteriores e subseqüentes. No total, foram utilizados cinco primers 

cujas sequências e temperaturas de “melting” podem ser consultadas no quadro 

abaixo. Suas posições podem ser visualizadas na figura 27 no capítulo de 

resultados. Para a confecção dos primers foi utilizado o programa gratuito Primer3, 

disponível no sítio  http://frodo.wi.mit.edu/.  
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Quadro 1: Relação dos primers utilizados nos experimentos de 5’RACE. Tm=Temperatura de 
melting. 

SP1 CCAGTAGCCGATAGCCAAGA Tm: 56,4°C 

SP2 GTCATAGGCTTGGGTGGAAA Tm: 54,8°C 

SP3 GATACYTTCAAGTCCCGATG Tm: 51,5°C 

SP4 CAGAAAACGGTGTGGTCATA Tm: 52,6°C 

SP5 CCGTCTTTTTCTTGATCCATG Tm: 51,7°C 

   

 

3.3 Clonagem de produtos de amplificação 

  

 

 Os produtos de amplificação das reações de iPCR (PCR inverso), de PCR do 

5'RACE e de outras reações de amplificação realizadas no decorrer do projeto 

foram, todos, clonados em vetor pGEM T-Easy da Promega (EUA), por meio de 

reação de 2µl de T4 Buffer (5x), 3µl de produto de reação, 1µl de vetor, 1µl de T4 

ligase e 3µl de água deionizada.  

 Cepas de E. coli  DH10B eram então transformadas por meio de choque 

térmico (42 °C – 0 °C) e plaqueadas em placas de LB tratadas com Ampicilina e 

IPTG (4µl)/ Xgal (40µl). As colônias brancas eram selecionadas e crescidas em meio 

LB+Ampicilina sob agitação “overnight”.  

 Após este período, era efetuada extração de DNA plasmidial das bactérias 

por meio de protocolos de mini preparação por lise alcalina, de acordo com protocolo 

a seguir:  

•  Centrifugação de 1,5ml de meio+bactérias 

• Adição de 100µl de solução I (Glicose, Tris HCl pH8, EDTA) e 1µl de RNAse. 

• Adição de 200µl de solução II (SDS 20%, NaOH), deixar agir por 3min. 



26 

 

• Adição de 200µl de solução III (Acetato de Potássio, Acido Acético), deixar em 

gelo por 30min. 

• Centrifugação de 14000rpm por 15min, adicionar Isopropanol ao 

sobrenadante. 

• Centrifugação de 14000rpm por 10min. 

• Lavagem em etanol 70%, centrifugar por 5min a 14000rpm. 

• Ressuspender em 50µl de água deionizada. 

 

 

3.4 Seqüenciamento das amostras 

  

 

 Os PCRs de seqüenciamento foram feitos utilizando-se terminador Big Dye 

v3.1  (Applied Biosystem, EUA) sob as seguintes condições: 1 ciclo de 1min a 96 oC, 

35 ciclos de 20s a 96 oC, 1min a 50 oC e 4min a 60 oC e finalizando a 4 oC, seguido 

de precipitação das amostras em etanol absoluto, 0,1v/v acetato de sódio 3M e 

glicogênio (1g/L). Os seqüenciamentos foram efetuados em um seqüenciador de 

capilar da Applied Biosystem modelo ABI 3100, utilizado em colaboração com o Prof. 

Dr. Paolo Zanotto. 

 As seqüências foram analisadas com uso dos programas PHRED, PHRAP e 

CONSED 19 (GORDON et al., 1998), cujas licenças de uso para fins acadêmicos 

são gratuitas e obtidas diretamente com os autores. Com estes programas é 

possível alinhar seqüências a partir dos eletroferogramas gerados no seqüenciador, 

separando as seqüências que se sobrepõem em "contigs" e as seqüências isoladas 

em "singlets" além de eliminar das seqüências possíveis contaminações de vetores 

seqüenciados. Posteriormente as seqüências obtidas foram comparadas via BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool) (ALTSCHUL et al., 1990) com as seqüências 

depositadas no GenBank.    
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 Alinhamentos complementares foram efetuados no programa ClustalX 

(LARKIN et al., 2007), de licença gratuita. Análises de qualidade das sequências 

obtidas foram efetuadas no programa Consed. 

 

 

3.5 Obtenção de região genômica de RaCDK10  

  

 

 Foram efetuados PCRs inversos baseados no protocolo de Sambrook et al. 

(2001), com o objetivo de se obter as regiões genômicas que flanqueiam a região 

onde se encontra a sequência do cDNA de Cdc2-like/CDK10 obtida no 

seqüenciamento da biblioteca de cDNA efetuado pelo nosso grupo. Esta abordagem 

é utilizada em experimentos cujo objetivo é obter a região flanqueadora de 

elementos de transposição (REZENDE-TEIXEIRA et al., 2008).   

 Para tanto, inicialmente o DNA genômico de Rhynchosciara americana foi 

circularizado. Foi efetuada digestão de 5µl de DNA genômico (1052,7ng/µl) com 

diferentes enzimas de restrição: Sau3A, EcoRI, Hind III e Xho I. A digestão ocorreu 

por 4 horas a 37 ºC; posteriormente as enzimas foram inativadas a 65 ºC por 15min 

e foi efetuada reação de circularização, com o material diluído (1:20), utilizando-se 

T4 DNA ligase (Promega, EUA) a 4 ºC “Overnight”. O DNA foi então precipitado com 

0,1% de NaAC 3M e 2,5 a 3 volumes de etanol 100%.  

 Este DNA circularizado foi utilizado como “template” em PCRs com primers 

desenhados a partir do cDNA de Cdc2-like/CDK10 de forma a amplificar as regiões 

que flanqueavam a sequência deste gene. Os primers são Cdc2_invA: 

TGTGACTGGTTGATCCCAGA Tm: 55,7 ºC  e Cdc2_invB: 

ACTTCAAAGAGCCACCGTTG Tm: 55,7 ºC. 

 As reações de PCR foram efetuadas com enzima Taq polimerase (Invitrogen) 

sob as seguintes condições: 94 ºC por 1,30min ; 35 ciclos de 94 ºC - 30s, 55 ºC – 

30s  e 72 ºC por 3min; 72 ºC por 7min e 4 ºC finalizando. Os produtos de 

amplificação foram clonados e sequenciados por metodologia padrão, supra 

descrita. 
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 As sequências resultantes dos experimentos de iPCR (inverse polimerase 

chain reaction) foram utilizadas como suporte para o desenho de primers que foram 

utilizados para amplificar a região genômica interna aos primers CDC2_invA e 

CDC2_invB. Os primers são: CDK10_Left: CTACTCGATAATATGACCACACC 

Tm:55,4 ºC e CDK10_Right: TGCTATAATTTCCGTCCATC Tm: 55,2 ºC 

 As reações de PCR foram efetuadas com a enzima taq Kapa polimerase do 

kit KAPA 2G Robust PCR kit (KAPABiosystems, EUA), utilizando DNA genômico 

(1097ng/µl) como “template”, sob as seguintes condições: 95 ºC – 30s; 35 ciclos de 

95 ºC – 30s, 50 ºC – 20s e 72 ºC – 1,30min; 72 ºC – 3min, finalizando. 

 O produto de amplificação foi precipitado, clonado para sequenciamento e 

utilizado como sonda para experimentos de Southern blot e Hibridização in situ 

(FISH). 

 Após a conclusão do seqüenciamento do mensageiro de RaCDK10, foram 

desenhados dois primers seqüenciais, sobre a região 5’ do mensageiro, voltados 

para a porção 3’ do gene. Os primers: CDK10-5-1 CCATTCTGATGTTGGAGCG Tm: 

53,7 °C e CDK10-5-2 ATCCCCAAGCTCCCATCAC Tm: 57,2 °C, foram utilizados em 

conjunto com os primers SP1 e RNAi-R (descrição no tópico iRNA), em 

experimentos de PCR para a amplificação da região genômica completa e para 

complementar as informações referentes à porção genômica 5’. 

 

 

3.6 Hibridização in situ (FISH) 

 

 

Para os experimentos de hibridização in situ, glândulas salivares foram 

extraídas em PBSA de larvas em segundo período, fixadas em etanol:ácido acético 

(3:1) e esmagadas em ácido acético 45% entre lâmina e lamínula. As lamínulas 

foram retiradas após congelamento das lâminas em gelo seco.  

As preparações foram então lavadas em PBS (140mM NaCl, 2,7mM KCl, 

1,5mM KH2PO4, 6,5mM Na2HPO4), desnaturadas por 3-5min em 0,07N NaOH, 
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lavadas em PBS, 2X SSC e uma série de álcool (70% e absoluto) e finalmente 

secadas.  

A sonda foi marcada com dUTP-digoxigenina por metodologia Random primer 

(ROCHE) e desnaturada por aquecimento antes da hibridização. A sonda hibridizada 

foi revelada com anticorpos antidigoxigenina-fluoresceina e os cromossomos foram  

contracorados com iodeto de propídio. As preparações foram analisadas em 

microscópio confocal de varredura a laser LSM-510 (Zeiss, Alemanha), e as regiões 

marcadas na maioria das secções ópticas (eixo-Z) foram consideradas positivas.  

 

 

3.7 Southern Blot 

  

 

 Foram efetuados Southern Blots para uma análise de restrição do gene 

CDK10 de Rhynchosciara americana (RaCDK10). Para tanto foi efetuada digestão 

de 10µl de DNA genômico (1028ng/µl) com EcoRI, HindIII, Bam HI, Not, Xho I, 

EcoRV, Xba e Sau3A. As digestões foram corridas em gel de agarose 1% corado 

com brometo de etídio. Após a corrida, o gel foi tratado em três soluções por tempos 

determinados: solução 1- 0,25M HCl por 15 minutos; solução 2 – 0,5 M NaOH 1,5 M 

NaCl por 15 minutos e solução 3 – 0,5 M Tris 1,5M NaCl por 15 minutos; todas sob 

agitação constante. Foi efetuada a transferência do DNA para uma membrana de 

nitrocelulose por capilaridade mediada por uma solução de SSC 20X pH 7. A 

membrana foi então levada à estufa a 80 oC (“baking”), onde permaneceu por 2 

horas.  

 A marcação da membrana foi efetuada utilizando-se o kit Gene Images 

Alkphos (GE Healthcare, Suécia). Este kit marca a sonda com uma fosfatase alcalina 

que catalisa a decomposição de um substrato de dioxetano presente no reagente de 

detecção CDP-Star ocasionando a liberação de energia em determinado 

comprimento de onda. 

 A membrana foi pré-hibridizada por 15-20min com 5ml de solução de 

hibridização a 55 ºC. Após esta fase a sonda foi adicionada e a hibridização se 
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desenvolveu “overnight”. A membrana foi então lavada duas vezes com solução de 

lavagem I (Ureia 2M, SDS 0,1% m/v, Na fosfato pH7 50mM, NaCl 150mM, MgCl2 

1mM, reagente de bloqueio 0,2% m/v) por 10min a 55 ºC e duas vezes com solução 

de lavagem II (Tris Base 1M, NaCl 2M) diluída 20X (adição de MgCl2 para 1M) por 

10min a temperatura ambiente. 

 Para marcação da membrana despejou-se 5ml do reagente de detecção 

CDP-star sobre a face onde se encontra adsorvido o DNA e após 5min a membrana 

foi exposta ao filme de revelação Hyperfilm no cassete. A exposição ocorreu por 2-4 

horas, dependendo da intensidade do sinal. O filme foi então revelado e escaneado 

para análise.     

 

 

3.8 cDNA 

  

 

 Experimentos de PCR quantitativo (Real Time-PCR) foram realizados 

utilizando-se cDNA produzido a partir de RNA mensageiro extraído de glândulas 

salivares, ovários e corpos gordurosos.   

 Os tecidos de larvas de Rhynchosciara americana, em diferentes estágios do 

desenvolvimento, foram dissecados e fixados em etanol 70% por 30min, seguindo 

por estocagem em Etanol:Glicerol (1:1) a -20 °C. Foi efetuada extração de RNA total 

destes materiais utilizando digestão dos tecidos com proteinase K e extração com 

fenol e fenol clorofórmio como especificado anteriormente.  

 Após a extração, o RNA foi tratado com Oligo(dT) e enzima transcriptase 

reversa Improm II (Promega, EUA) por 60min a 42 ºC para produção do cDNA. 

 O cDNA produzido foi quantificado por espectrofotometria em um aparelho 

NanoDrop ND1000. 
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3.9 Real Time PCR (qPCR) 

 

 

 Os níveis de transcrição de RaCDK10 foram determinados por PCR 

quantitativo utilizando-se de cDNA preparado como descrito anteriormente, e de 

reações One step RT-PCR (Ambion, Japão), onde o cDNA é produzido diretamente 

na reação de RT-PCR. As reações de real time PCR foram realizadas em triplicatas 

de cada amostra que correspondia a um período do desenvolvimento. A reação foi 

efetuada em aparelho RotorGene 6000 com marcador SYBR Green. Foi utilizada 

enzima Taq polimerase (Invitrogen, EUA) para a reação de amplificação, nos casos 

em que a reação foi montada utilizando-se como “template” o cDNA preparado com 

o kit Improm II (Promega, EUA).  

 A normalização dos Ct's foi efetuada por massa de RNA total (BUSTIN, 2000, 

2002) já que a expressão de alguns genes de referência (GAPDH, actina e tubulina) 

apresenta enorme variação durante o desenvolvimento larval de Rhynchosciara 

americana, fato já verificado e padronizado em nosso grupo de trabalho. As análises 

estatísticas da expressão relativa do gene foram efetuadas com auxilio do programa 

REST 2005 BETA V1.9.12 (PFAFFL, 2002). 

 Nas reações, foram utilizados os primers CDK10_invA e CDK10_Left que 

foram desenhados para outros fins. Estes primers foram testados em conjunto e 

amplificaram um produto genômico de aproximadamente 275 pares de bases, de 

tamanho susceptível para o PCR quantitativo, além de apresentarem temperatura de 

“melting” aproximada. 

 As condições do qPCR foram: 95 ºC – 5min; 40 ciclos de 95 ºC – 20s, 53 ºC-

20s e 72 ºC – 30s, seguido do curva de dissociação (“Melting”), para as reações com 

cDNA produzido com o kit e 45 °C-10min; 95 °C-10min; 40 ciclos de 95 ºC – 20s, 53 

ºC-20s e 72 ºC – 30s, seguido por curva de dissociação, para as reações de “One 

step”.   
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3.10 Western Blot 

  

 

 Experimentos de western blot foram realizados com extratos totais de 

proteína obtidos de cinco glândulas salivares em sete estágios diferentes do 

desenvolvimento. As glândulas foram extraídas em PBS e fixadas em 500µl de 

solução de azul de Bromofenol, DTT e SDS, posteriormente sendo fervidas e 

resfriadas em gelo, adicionando-se 20µl de inibidor de protease (IP) para 

armazenamento a -20 °C. 

 Para os experimentos de western blot, 100 µl do extrato foram precipitados 

em acetona e ressuspendidos em 100 µl de tampão RIPA. Essas amostras foram 

quantificadas por método Bradford e foram separadas em eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12% em tampão 1xTris-glicina (0,1% SDS, 25mM Tris-HCl pH 7,5, 

250mM de glicina), nas concentrações de 15 microgramas. As proteínas do gel 

foram transferidas utilizando-se o método úmido (sob corrente de 150mA por 

1h30min) em tampão de transferência (25mM  Tris-HCl, 192mM glicina, 15% 

metanol) para uma membrana de PVDF Hybond-P(Amersham Biosciences, Suécia) 

previamente ativada com metanol, a qual foi bloqueada com solução 5% de 

albumina “overnight” em 15 °C e marcada com anticorpo antiRaCDK10 

(RheaBiotech, São Paulo, Brasil) na concentração de 1:15000 por duas horas à 

temperatura ambiente. A membrana foi então lavada por quatro vezes de 10min em 

solução de 0,1% TBS-Tween (2,42g Tris-HCl pH7,5, 8g NaCl e para 1L de solução 

adicionou-se 1mL de Tween 20) e TBS, alternadamente. O anticorpo secundário 

anti-Rabbit foi utilizado posteriormente na concentração de 1:10000 por duas horas 

à temperatura ambiente. A marcação da proteína foi detectada em filme fotográfico 

hyperfilm (GE) utilizando o kit ECL Western Blotting Detection System (GE 

Biosciences, Suécia). 

 O anticorpo primário utilizado nestes experimentos e naqueles de imuno 

localização foram produzidos pela RheaBiotech, a partir de uma região escolhida por 

meio de utilização de diversas ferramentas do pacote Emboss (antigenic, octanol, 

garnier), a qual foi apontada como portadora de boa antigenicidade e apresentando 
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estrutura secundária e hidrofobicidade apropriadas. A sequência era característica 

de CDK10, o que evita o reconhecimento por parte do anticorpo de outras CDKs. 

 

 

3.11 RNA de interferência (RNAi) 

  

 

 Para os experimentos de RNA de interferência foi desenhado um par de 

primers utilizando-se como base a sequência do mensageiro de RaCDK10. Os 

primers: CDK10-RNAi-F 

TAATACGACTCACTATAGGGAGAAGTTACTTCAAAGAGCCACC Tm: 63,4 °C e 

CDK10-RNAi-R 

TAATACGACTCACTATAGGGAGATCGGAATAAGTGAATGGTATGC Tm: 63,1 °C 

foram desenhados utilizando-se o programa Primer3, e as especificações do 

fabricante do kit de produção do dsRNA MegaScript RNAi – Ambion (Japão). A 

região escolhida para o silenciamento foi determinada por estar presumivelmente em 

uma região onde há maior variabilidade entre os genes (região não traduzida 3’), o 

que confere maior especificidade para o silenciamento de RaCDK10. 

 Em um primeiro experimento, 30 larvas em segundo período do 

desenvolvimento foram injetadas com 5µl de solução 85ng/µl de dsRNA em PBS. 

Em experimento posterior, 60 larvas em segundo período foram injetadas com 4µl 

de solução 212,1ng/µl de dsRNA. As injeções eram realizadas por meio de um 

capilar diretamente na hemocela das larvas. Os grupos controle consistiam de larvas 

pertencentes ao mesmo grupo injetado. As mesmas não foram injetadas. Testes 

preliminares mostraram que a injeção de PBS não ocasionava em alterações 

fenotípicas ou no desenvolvimento.  

 As larvas do primeiro experimento foram observadas por sete dias, durante os 

quais eram utilizadas três larvas para a extração de glândulas salivares, as quais 

eram fixadas em etanol:glicerol (1:1),  sendo posteriormente utilizadas para extração 

de RNA total para utilização nos experimentos de RT-PCR. No segundo experimento 

o mesmo procedimento foi adotado para análise dos ovários das larvas. 
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3.12 Preparações citológicas com orceína acética 

  

 

 Para determinar o período do desenvolvimento em que as larvas se 

encontravam, após a formação do casulo comunal, foram efetuadas preparações 

citológicas das glândulas salivares coradas em orceína acética.  

 As larvas eram dissecadas em PBS, e as glândulas eram fixadas e estocadas 

em solução de Etanol: Acido acético (3:1) a -20 °C. Para a preparação da lâmina as 

glândulas eram lavadas em PBS, tratadas com Ácido acético 45% por 10min, e 

coradas com orceína acética. Apenas a região S1, proximal da glândula, foi utilizada 

nos experimentos, conforme padronização de nosso grupo de trabalho.  

 A região S1 da glândula era então colocada na lâmina e esmagada para 

liberação dos cromossomos politênicos, os quais eram analisados em microscópio 

óptico para determinação da presença de pufes de DNA marcadores de 

desenvolvimento (Pufe B2 e Pufe C3).      

 

 

3.13 Preparações citológicas para imuno localização 

  

 

 Para localização da proteína de RaCDK10, foram realizados experimentos de 

marcação de tecidos de larvas de nosso modelo, em diferentes períodos do 

desenvolvimento.  

 Para tanto, ovários foram dissecados das larvas em PBS e tratados da 

seguinte forma: Fixados em solução de formaldeído 3,7% por 7-9min, tratados em 

Triton X-100 0,5% em PBSA por 30min, lavados em PBSA por 3 vezes,  tratados 

com anticorpo primário antiRaCDK10 1:100 e com anticorpo anti-alfatubulina 

overnight a temperatura ambiente. Posteriormente eram lavadas em PBSA e 

tratadas por 3horas com anticorpos secundários anti-rabbit FITC (1:30), RNAse e 
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anti-mouse CY5 (1:30) ou faloidina CY5. As laminas eram montadas com Vecta-

Shield e Iodeto de propídio para marcação do núcleo.   

 Foram realizados experimentos controle para verificar a existência de 

marcação cruzada. Para tanto as amostras eram deixadas em PBSA overnight e 

tratadas somente com anticorpo secundário.     

  

 

3.14 Northern Blot 

  

 

 Experimentos de northern blot foram conduzidos com cinco amostras de RNA 

total extraído de glândulas salivares nos estágios de 2º período, início de rede, pufe 

B, pufe C e 6º período (pósC). Utilizou-se como peso molecular RNA total extraído 

de bactérias E. coli DH10B.    

 Para os experimentos, o RNA extraído foi tratado em solução de Glioxal, 

DMSO e tampão fosfato por 40min a 50 °C, resfriado posteriormente em gelo. As 

amostras foram corridas em gel próprio para RNA (1% de agarose, preparado em 

solução tampão fosfato 0,2M) com adição de RNA Gel Loading Buffer 

(0,25%Bromofenol, 50mM tampão fosfato e 500µl glicerol).  

 Após a corrida, o RNA do gel é transferido para membrana de nitrocelulose da 

mesma maneira que nos experimentos de southern blot, ou seja, por capilaridade 

mediada por SSC20x. 

 Para os experimentos de northern blot foi utilizada a mesma sonda utilizada 

nos experimentos de southern blot e FISH. A detecção foi efetuada com o kit de 

detecção Gene Images Alkphos-GE Healthcare (Suécia) da mesma maneira que nos 

experimentos de southern blot.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1 Caracterização do RNA mensageiro de RaCDK10 

 

 

 Experimentos objetivando o seqüenciamento do mensageiro de CDK10 de 

Rhynchosciara americana (RaCDK10) iniciaram-se com um expressed sequence tag 

(EST) de 754 pares de bases, carregando informação referente à região 3’ de seu 

RNA mensageiro. Esta sequência foi obtida nos experimentos de varredura da 

biblioteca de cDNA que deram origem a este projeto (SIVIERO, 2006). A sequência 

foi utilizada como suporte para o desenho de primers que foram utilizados nos 

experimentos de 5’RACE.  

 A sequência completa do RNA mensageiro de CDK10 de Rhynchosciara 

americana (RaCDK10) foi obtida, apresentando 1564 pares de bases. Experimentos 

de Northern blot, onde foi utilizado como sonda um fragmento genômico de 

RaCDK10 revelaram duas marcações positivas que apresentavam tamanho 

compatível com o obtido no seqüenciamento do mensageiro deste gene (figura 7). 

 Análises comparativas utilizando-se a ferramenta Blastx do NCBI revelaram 

elevada similaridade da sequência obtida nos experimentos com a isoforma A de 

CDC2-related-kinase do Himenoptera Apis mellifera, com 69% de similaridade 

(Score: 572, E-value: 4e-161). A seqüência de CDK10 de Glossina morsitans 

morsitans (Score: 557, E-value: 2e-156; 68% similaridade) foi aquela, pertencente a 

um Díptero, que apresentou maior identidade com a sequência submetida obtendo o 

maior valor de Score. A maior similaridade, correspondendo a 70%, foi verificada 

quando comparada a sequência de Rhynchosciara americana com aquela de 

Haematobia irritans irritans (Díptera) (tabela 1). Em geral as maiores similaridades e 

identidades foram observadas em organismos da classe Insecta, sendo a ordem dos 

dípteros a mais abundante. 
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Figura 7- Northern blot. À direita a marcação no período de início de rede e segundo período (2p) na 
membrana revelada. Notar a presença de duas marcações, de tamanhos estimados 1,5Kb e 
1,6 Kb. À esquerda fotografia da membrana inteira. Cada raia continha amostra de RNA 
coletado nos períodos: 2p=segundo período; IR=início de rede; B2= presença do pufe B2; 
C3=presença do pufe C3 e sexto período.  

 

 A seqüência do mensageiro quando analisada utilizando-se a ferramenta 

ORFfinder do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/), apresentou um 

quadro aberto de leitura no frame +2, cujo códon de iniciação de tradução (ATG) se 

encontra na posição 140 e o códon de terminação (TGA) se encontra na posição 

1393 (figura 8).  

 Sua tradução conceptual codifica para 417 aminoácidos, formando uma 

sequência que apresenta todos os domínios característicos da família das quinases 

dependentes de ciclina (figuras 8 e 9), dentre os quais o domínio de ligação do DNA, 

a assinatura das quinases dependente de ciclina 10, e o sítio ativo da família das 

Serina/Treonina quinases. Análises submetendo a sequência de aminoácidos na 

ferramenta Compute pI/Mw do SwissProt disponível no sítio http://expasy.org/tools/, 

permitiram verificar a formação de uma proteína de peso molecular previsto 

47,21kDA, e cujo ponto isoelétrico ocorreria no pH 9,01. 

 

-1,5Kb 

- 1,6Kb 

2p                                  Início de Rede 

2p           IR       B2           C3      6ºperíodo 
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Tabela 1- Resultados do Blast efetuado com as sequências de mRNA de CDK10 de Rhynchosciara 
americana. 

 Organismo Score e-Value Similaridade 

cdc2-related kinase isof.A Apis mellifera 572 4e-161 69% 

cdc2-related kinase Tribolium castaneum 570 2e-160 68% 

CDK10 isoform1 Nasonia vitripennis 566 3e-159 68% 

CDK10 Glossina morsitans morsitans 557 2e-156 68% 

cdc2 related kinase Haematobia irritans irritans 555 5e-156 70% 

CDK10/11 Aedes aegypti 536 3e-150 68% 

 

 O alinhamento das sequências de aminoácidos de RaCDK10 e CDC2 related 

kinase dos organismos de maior similaridade encontradas no banco de dados do 

GeneBank, permite melhor visualização de suas identidades. Interessante notar a 

presença de um resíduo de 13 aminoácidos, iniciando-se na posição 203, que não 

existe em nenhuma das demais sequências de CDK10 utilizadas no alinhamento. O 

resíduo teve seu peso molecular previsto em 1,4kD, quando analisado com a 

ferramenta Compute pI/Mw. Não foi encontrada nenhuma sequência com a qual ele 

apresentasse níveis significantes de similaridade no banco de dados do GeneBank, 

quando submetido ao Protein Blast. 
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1    GGCA CGA GGC CAT TCT GAT GTT GGA GCG GCC GCG TAC TCA CTG TTT   46 

47    TTT TTT TTT TTT TTT TTG CCA AAT AAA TCA TAT AAA TTC AAT GCG   91 

92    ATC GAA AAC AGT CAA TTT AAA AAT TAT TTC GTA ATC TTT ATC AAC   136 

137   AAA ATG GTT CTA GTT CCC ATA AAA ATT GTG GAT GAT TCT AAT GAA   181 

1          M   V   L   V   P   I   K   I   V   D   D   S   N   E    14 

182   AAT AAA AAA AAT GTT CTG GCA TAC GAT CCC CAA GCT CCC ATC ACT   226 

15     N   K   K   N   V   L   A   Y   D   P   Q   A   P   I   T    29 

227   AGA CGC GGA ATT TTG CCC TCA TTC TGT AGT CCT GGA CAA ACG GTC   271 

30     R   R   G   I   L   P   S   F   C   S   P   G   Q   T   V    44 

272   GAA ATA CGG AAT GAA GAC TTG CTC GGT AGA TGT CGA TTA GTC ACG   316 

45     E   I   R   N   E   D   L   L   G   R   C   R   L   V   T    59 

317   GAA TTC GAA AAA CTC AAT CGA ATT GGC GAA GGA ACG TAC GGC ATT   361 

60     E   F   E   K   L   N   R   I   G   E   G   T   Y   G   I    74 

362   GTT TAT CGT GCC AGG GAC ACA TTA AAT AAC GAA ATT GTA GCA TTA   406 

75     V   Y   R   A   R   D   T   L   N   N   E   I   V   A   L    89 

407   AAA AAA GTT CGC ATG GAT CAA GAA AAA GAC GGC CTG CCG GTG TCC   451 

90     K   K   V   R   M   D   Q   E   K   D   G   L   P   V   S    104 

452   GGA CTT CGT GAA ATT CAC ATC CTA ATG AAT TGT TCA CAT GAA AAC   496 

105    G   L   R   E   I   H   I   L   M   N   C   S   H   E   N    119 

497   ATA GTC AGA CTA AAG GAA GTA GTC GTT GGA CGG AGT CTG GAA AGC   541 

120    I   V   R   L   K   E   V   V   V   G   R   S   L   E   S    134 

542   ATA TTT TTG TCC ATG GAA TAT TGT GAA CAG GAC TTG GCT TCG CTA   586 

135    I   F   L   S   M   E   Y   C   E   Q   D   L   A   S   L    149 

587   CTC GAT AAT ATG ACC ACA CCG TTT TCT GAG TCG CAG GTA AAA TGC   631 

150    L   D   N   M   T   T   P   F   S   E   S   Q   V   K   C    164 

632   ATC ATT TTG CAA GTG CTC ATG GGA CTT AAG TAT TTG CAT TCG AAT   676 

165    I   I   L   Q   V   L   M   G   L   K   Y   L   H   S   N    179 

677   TTT ATT GTT CAT CGG GAC TTG AAA GTA TCA AAT GTA CTG CTC ACA   721 

180    F   I   V   H   R   D   L   K   V   S   N   V   L   L   T    194 

722   GAA AGA ACG GGC GCT ATT AAA ATT GGT AAA ATA TTC CTT TCA ATA   766 

195    E   R   T   G   A   I   K   I   G   K   I   F   L   S   I    209 

767   AAG AAG TCG GTA TCG TTT CAT ACA ACT TTT TCA GCT GAT TTC GGC   811 

210    K   K   S   V   S   F   H   T   T   F   S   A   D   F   G    224 

812   TTG GCA AGA TAT TTT GGC TTT CCA CCC AAG CCT ATG ACA CCA CAC   856 

225    L   A   R   Y   F   G   F   P   P   K   P   M   T   P   H    239 

857   GTG GTT ACA CTT TGG TAC CGA GCT CCA GAA TTA CTT CTG GGA TCA   901 

240    V   V   T   L   W   Y   R   A   P   E   L   L   L   G   S    254 

902   ACC AGT CAC AAT ACT CCC ATC GAT ATG TGG GCC GTT GGA TGT ATA   946 

255    T   S   H   N   T   P   I   D   M   W   A   V   G   C   I    269 

947   CTG GGT GAA TTA CTA GGT CAC AAA CCA CTA CTC CCA GGA ACA TCT   991 

270    L   G   E   L   L   G   H   K   P   L   L   P   G   T   S    284 
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992   GAG ATA TCA CAA CTA GAG CTA ATC ATC AAT CTT TTA GGA ACT CCA   1036 

285    E   I   S   Q   L   E   L   I   I   N   L   L   G   T   P    299 

1037  TCC GAG AAT ATT TGG CCA GAA TTT TCC AAA CTT CCG GCT ATG CAA   1081 

300    S   E   N   I   W   P   E   F   S   K   L   P   A   M   Q    314 

1082  AAT TTC TCG CTG AAA CAA CAA CCT TAC AAC AAT TTG AAA CCG CGA   1126 

315    N   F   S   L   K   Q   Q   P   Y   N   N   L   K   P   R    329 

1127  TTT TCT TGG CTA TCG GCT ACT GGT CTT CGA TTG TTG AAT TTC CTC   1171 

330    F   S   W   L   S   A   T   G   L   R   L   L   N   F   L    344 

1172  TTC ATG TAC GAT CCA AAG AAG CGG GCC ACG GCT GAA GAA TGT TTG   1216 

345    F   M   Y   D   P   K   K   R   A   T   A   E   E   C   L    359 

1217  CGA AGC AGT TAC TTC AAA GAG CCA CCG TTG CCG TGT GAT CCG AAA   1261 

360    R   S   S   Y   F   K   E   P   P   L   P   C   D   P   K    374 

1262  TTA ATG CCC ACC TTT CCC CAT CAT CGT ATT TTG AAG ACA CAA ATG   1306 

375    L   M   P   T   F   P   H   H   R   I   L   K   T   Q   M    389 

1307  CCA ATG AAT GCT CAA ACA ACG TCA ACC GCA GAT ATG TCG ATT TCC   1351 

390    P   M   N   A   Q   T   T   S   T   A   D   M   S   I   S    404 

1352  GAT TTA CTC GGC TCG CTG ATT AAG AAG CGA CGT GCG GAC TGA TTA   1396 

405    D   L   L   G   S   L   I   K   K   R   R   A   D   *        417 

1397  AAT TAA ATC AGA AAG ATC GGA TCA AAA TTC TGT TTG ATG GAC GGA   1441 

1442  AAT TAT AGC ATA CCA TTC ACT TAT TCC GAA ACA AAA ATT CAT TTA   1486 

1487  CCG TCA AAA TTA AAT TAC AGA CCA ATA AAA GGA AAA TCA AAC AAC   1531 

1532  AGA AAA AAA AAA AAA AAA GAG GCG GCC GCA AGT   1564 

Figura 8- Sequência do cDNA de RaCDK10. Mostrando o frame +2 de leitura traduzido, onde, em 
vermelho há um domínio de ligação de DNA e em verde a assinatura característica de 
quinases dependente de ciclina 10. Em grifo azul, a assinatura do sítio ativo de 
serina/treonina quinases.  
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Figura 9- Alinhamento das sequências de amino ácidos de CDK10 de diversos insetos e de 
camundongo. A seta indica a posição da sequência de Rhynchosciara americana. A figura 
abaixo e à direita mostra os domínios tipicamente encontrados em de proteínas quinases 
(em vermelho o domínio de ligação do ATP, em verde a assinatura das CDKs e em azul o 
sítio ativo), o esquema foi construído com as ferramentas do Swissprot, sobre a sequência 
prevista de amino ácidos de RaCDK10, mostrando que todos os domínios estão 
presentes.  
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depositadas referentes a este gene são expressed sequence tags (ESTs), ou seja, 

de mensageiros.  

 Por meio de alinhamentos efetuados no programa ClustalX entre as 

seqüências de cDNA e genômica de RaCDK10, evidenciou-se a presença de dois 

íntrons (figura 11). 

 Um íntron situa-se a 5’ iniciando-se no nucleotídeo 540 terminando no 

nucleotídeo 600 da sequencia genômica de RaCDK10, apresentando 60 pares de 

bases. O outro íntron, situado a 3’, também apresenta 60pb e inicia-se no 

nucleotídeo de posição 664, estendendo-se até a posição 724 da sequência 

genômica 

 

Tabela 2- Organismos e relações de Score, e-Value e Similaridade obtidos no Blast da sequência de 
DNA genômico do gene RaCDK10. 

                Organismo Score e-Value Similaridade 

cdc2 related kinase Tribolium castaneum 191 9e-96 69% 

cdc2 related kinase Apis mellifera 189 3e-95 70% 

CDK10/11 Aedes aegypti 192 1e-92 69% 

CDK10 Culex quinquefasciatus 193 3e-92 70% 

CDK10 Glossina morsitans morsitans 185 3e-92 68% 

 

  Não foram encontradas sequências flanqueadoras consenso aos 

íntrons (5’GT; 3’AG), conforme descrito na literatura (SHAPIRO; SENAPATHY, 

1987). As sequências intrônicas aqui analisadas mostraram-se divergentes em 

relação ao consenso, no entanto, apresentaram semelhanças em suas regiões 5’ e 

3’, as quais revelaram as sequências TAGGTA e CAGG, respectivamente. De 

acordo com aqueles autores, os sinais 5’GT e 3’AG seriam marcas divisoras 

encontradas entre a sequência intrônica e o éxon, presentes na maioria dos 

organismos, fazendo parte do íntron em suas extremidades 5’ e 3’. Nos íntrons 

analisados em nosso modelo, isto não foi observado. De fato há uma variação nas 
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sequências flanqueadoras, apresentando-se como 5’AT e 3’GT para o íntron a 5’, e 

5’TA e 3’GG para o íntron situado a 3’.   

Figura 11- Alinhamento da sequência genômica (acima) e da sequência do mensageiro (baixo). 
        Setas indicam a região onde se encontram os íntrons. 
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 Dos alinhamentos efetuados entre as sequências genômica e do mensageiro 

notou-se que a região 5’ da porção genômica de RaCDK10 ainda está por ser 

sequenciada. Novos primes desenhados a partir da sequência completa do 

mensageiro de RaCDK10, situados em sua porção 5’ foram utilizados em conjunto 

com primers previamente desenhados, para outros fins. O PCR realizado resultou 

em um fragmento de amplificação de tamanho em gel de agarose de 2000 pares de 

bases, cujo seqüenciamento ainda não foi concluído.           

 O fragmento de DNA genômico de RaCDK10 amplificado nos experimentos 

de PCR utilizando os primers CDK10_Left e CDK10_Right resultou em um segmento 

de 1000 pares de bases (figura 13), o qual foi utilizado como sonda em 

experimentos de Southern Blot.  

 Estes experimentos resultaram em três marcações positivas nos DNAs 

genômicos digeridos por EcoRI e EcoRV, sendo uma marcação de 3kb no material 

digerido com EcoRI e uma de 4kb e de 1kb naquele digerido com EcoRV (figura 12). 

Um sítio de EcoRV foi de fato encontrado na posição 632 da sequencia genômica 

obtida quando analisado no programa pDraw. Esta posição encontra-se na metade 

do fragmento de DNA utilizado como sonda, dado evidenciado pela digestão da 

sonda com EcoRV, resultando em apenas uma banda em gel de agarose (resultado 

não mostrado), de aproximadamente 500 pares de bases. 

 Estes dados permitiram montar um mapa de restrição (figura 14), onde a 

sonda hibridizaria com o DNA em uma posição situada entre dois sítios de EcoRI e 

EcoRV conforme esquema apresentando na figura abaixo. 

 

 

 



 

Figura 12- Fotografias de dois filmes com m
segunda raia (DNA genômico digerido com EcoRI) há marcação aproximada de 3Kb e na 
quinta raia (DNA genômico digerido com EcoRV) há
No filme à direita a seta indica posição da marcação de aproximadamente 3Kb do DNA 
genômico digerido com EcoRI.

 

Figura 13- Foto de gel de agarose 
como sonda nos experimentos de 

Figura 14- Mapa de restrição construído com os dad
caixa verde representa a região onde a sonda
vez representado 
azuis. 

 

3Kb – 

 
1Kb -  

Gen  EcoRI HindIII BamHI EcoRV Mbo Xba Sau3A

 

     EcoRV                                                         EcoRV           EcoRV

                 

   

Fotografias de dois filmes com marcações em Southern Blot. No filme à esquerda, n
segunda raia (DNA genômico digerido com EcoRI) há marcação aproximada de 3Kb e na 
quinta raia (DNA genômico digerido com EcoRV) há marcações 
No filme à direita a seta indica posição da marcação de aproximadamente 3Kb do DNA 
genômico digerido com EcoRI. 

 

el de agarose onde ocorreu o produto de PCR (banda 1kb)
nos experimentos de Southern blot, Northern blot e FISH

Mapa de restrição construído com os dados obtidos nos experimentos de 
caixa verde representa a região onde a sonda possivelmente hibridiza com o DNA, 

 em azul. Os sítios de restrição são representados por barras verticais 

EcoRI HindIII BamHI EcoRV Mbo Xba Sau3A 

EcoRI                3kb              EcoRI

 

                                 
EcoRV                                                         EcoRV           EcoRV

                   4kb     1kb  
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. No filme à esquerda, na 
segunda raia (DNA genômico digerido com EcoRI) há marcação aproximada de 3Kb e na 

 em torno de 4Kb e 1Kb. 
No filme à direita a seta indica posição da marcação de aproximadamente 3Kb do DNA 

(banda 1kb) que foi utilizado 
e FISH. 
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 A posição cromossômica do gene foi determinada por experimentos de 

hibridização in situ (FISH) utilizando como sonda o mesmo fragmento de DNA 

utilizado nos experimentos de Southern e Northern blot (figura 13).   

 Foi observada uma marcação na região 7 do cromossomo B (figura 15) a qual 

foi considerada positiva devido à sua persistência, mostrando-se presente em varias 

lâminas observadas sob o microscópio confocal de varredura a laser.  

 

Figura 15- Imagem de microscopia confocal de varredura a laser do cromossomo B submetido a 
hibridização in situ. Seta indica posição da banda 7, onde foi observada marcação em 
todas as outras lâminas.  

 

 

4.3 Perfis de expressão de RaCDK10 

  

 

 Analisou-se a expressão do gene RaCDK10 em glândulas salivares, corpo 

gorduroso e ovários de larvas de Rhynchosciara americana em diferentes períodos 

do desenvolvimento. Para tanto foram realizados experimentos de RT-PCR 

utilizando-se os pares de primer Inv_A e Left_CDK10.    

 Em ovários, os níveis de expressão relativa foram determinados em seis 

períodos do desenvolvimento (2º período, Início de Rede, pufe B2, pufe C3, Pré 

Pupa e Pupa). Para os experimentos, foram utilizados os ovários de diversos 
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indivíduos de grupos distintos e do mesmo grupo, no mesmo período do 

desenvolvimento.  

 Observou-se que houve aumento significativo (P(H1)=0,033) da quantidade 

de mensagens de CDK10 no período de pré-pupa quando comparado com o 

segundo período. Uma elevação nos níveis do mensageiro de RaCDK10 também 

pôde ser observada no período de início de rede, entretanto sem significância 

estatística (P(H1)=0,114) (figura 16). A curva de melting foi determinada em torno de 

84,5 °C (figura 17).  

 É interessante notar o perfil variável exibido pela quantificação do transcrito 

RaCDK10 nos ovários. Este perfil é observado em quinases ou ciclinas que 

apresentam algum tipo de participação no ciclo celular, como CDK1 e CDK2. Para a 

correta progressão do ciclo celular e dos endociclos, faz-se necessário que existam 

momentos de alta atividade e momentos de inibição da atividade destas quinases. 

As variações observadas podem sugerir que o gene estudado possa estar atuando 

em algum processo do ciclo, tendo sua transcrição inibida em determinados 

períodos do desenvolvimento. 

 Até o momento, sabe-se que uma isoforma de CDK10 apresenta-se atuante 

no ciclo celular canônico, mais especificamente no período de G2/M, como descrito 

em células humanas (KASTEN; GIORDANO, 2001). 

 No desenvolvimento dos ovários observam-se mudanças morfológicas 

relacionadas às células foliculares e aos ovócitos. Há neste tecido a ocorrência de 

mitoses sucessivas nas células foliculares que se multiplicam e envolvem o ovócito e 

sua respectiva célula nutridora. Esta, por sua vez, demonstra um grande aumento da 

quantidade de material genético tornando-se, ao decorrer do desenvolvimento, 

poliplóides e politênicas.  

 Sabendo-se que os experimentos de RT-PCR são realizados com RNA 

extraído dos ovários em sua totalidade, torna-se impossível determinar a qual evento 

do desenvolvimento deste tecido ou a quais tipos celulares estariam atreladas as 

oscilações observadas nos níveis relativos de mensageiro de RaCDK10.  
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Figura 16- Perfil de expressão de RaCDK10 em ovários de Rhynchosciara americana, nos perídos de 
segudo período (2p), início de rede (ir), presença do pufe B2 (b), presença do pufe C3 (c), prépupa 
(pp) e pupa.  

 

 

 

Figura 17- Curva de melting do RTPCR em ovários. Valor em torno de 84,5 °C. 

 

 Para resolver este problema, foram realizados experimentos de 

imunolocalização, cujos resultados serão expostos em capítulo específico. 
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 No corpo gorduroso e nas glândulas salivares, experimentos foram realizados 

em nove estágios do desenvolvimento, sendo que nos três primeiros (2º período, 

início de rede e início de rede+24h) as dissecções foram realizadas em intervalos de 

24 horas e nos seis estágios subseqüentes (pufe B2, pufe B2+10h, pufes B2/C3,  

pufe C3, pufes C3/B10 e pós pufe C3) foram realizadas, em média, a cada 10 horas.

 Pode-se observar que os níveis de RaCDK10 no corpo gorduroso oscilam 

atingindo picos, significativamente maiores em relação ao segundo período, nos 

períodos de abertura do pufe B2 (P(H1): 0,031) e de abertura máxima do pufe C3 

(P(H1):0,032) (figura 18). A curva de melting foi calculada em torno de 84,2 °C 

(figura 19).  

 

 

Figura 18- Perfil de expressão de RaCDK10 em corpo gorduroso. Analise no segundo período (2p), 
início de rede (ir), pufe B2 (b2), pufe C3 (c3), pufes C3 e B10 e pós pufe C3. 

 

 Novamente, o padrão observado pode indicar a participação deste transcrito 

em algum processo do ciclo celular. No entanto, ainda não há uma caracterização do 

estado metabólico do tecido analisado, o que torna difícil uma correlação 

aprofundada com o que foi observado. Sabe-se, tão somente, que nestes tecidos há 

também a ocorrência de endociclos, com as quantidades de DNA nos núcleos das 

células atingindo até 16C, no entanto não há uma precisão dos ciclos replicativos 

para que uma correlação possa ser sugerida.  
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Figura 19- Curva de melting do RTPCR em corpo gorduroso. Em torno de 84,2 °C. 

 

 Na glândula salivar foram observadas variações significativas nas 

quantidades relativas de mensageiros em relação ao 2º período nos períodos de 

início de rede (P(H1):0,017) e pufe C3 (P(H1):0,032), existindo leve aumento da 

quantidade deste mensageiro em pufe B (figura 20). A curva de melting foi calculada 

em torno de 85,5 °C (figura 21). 

 

 

 

Figura 20- Gráfico ilustrando o perfil de expressão de RaCDK10 em glândulas salivares. Análises em 
quatro estágios do desenvolvimento. 2p=Segundo período, IR= inicio de rede, B= 
presença do pufe B2, C=Presença do pufe C3. 
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Figura 21- Curva de melting do experimento RTPCR em glândulas. Calculada em torno de 85,5 °C. 

 

  Experimentos com uma quantidade menor de intervalos temporais 

entre as extrações de material buscando uma amostragem mais refinada, revelaram 

uma tendência significativa de redução da quantidade de mensageiros de RaCDK10 

no estágio do pufe B2 (P(H1)0,016), seguida por um aumento significativo dos níveis 

em C3/B10 e pósC3 (P(H1):0,0), em relação ao segundo período, conforme 

observado na figura 22.  

 Pode-se notar um breve aumento na expressão de RaCDK10 no período de 

início de rede, entretanto sem validade estatística (P(H1)= 0,180) (figura 22). A curva 

de melting foi calculada em torno de 85,4 °C (figura 23). 

 

 

Figura 22- Perfil de expressão de RaCDK10 em glândulas salivares. Amostragem maior, abrangendo   
                   mais pontos durante o desenvolvimento. Expressão em relação ao segundo período. 
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Figura 23- Curva de melting do experimento de RTPCR, com maior amostragem, em glândulas  
                    salivares. Valor calculado em torno de 85,4 °C. 

 

 A variação nas quantidades de mensagens de RaCDK10 observadas 

mostraram-se mais sutis nos experimentos efetuados em intervalos menores de 

tempo quando comparadas com aquelas observadas em experimentos de menos 

pontos.  

 Nos experimentos, as larvas dissecadas pertenciam a três grupos distintos, 

sendo os dois primeiros estágios (2º período e Início de rede) pertencentes a um 

grupo, o terceiro estágio (Início de rede após 24 horas) pertencente a outro grupo e 

os últimos seis estágios (B2, B2+10horas, C3/B2, C3, C3/B10 e pósC3) 

pertencentes a um terceiro grupo.   

 Nos experimentos onde se analisou o perfil de expressão em quatro estágios 

do desenvolvimento, mais de um material foi utilizado em cada ponto. Para cada 

estágio do desenvolvimento, glândulas de diversos indivíduos, de grupos diferentes 

foram utilizadas. Esta situação pode ter proporcionado a criação de um universo 

estatístico diferenciado em relação àquele obtido nos experimentos onde apenas um 

grupo de indivíduos, ou tecidos de poucos indivíduos foi analisado. Desta forma, 

propiciando um resultado diferente no que tange os níveis de expressão relativa, 

daquele observado no experimento com mais pontos analisados.  

 Nos experimentos onde utilizamos mais de um grupo em um mesmo período 

do desenvolvimento para a extração do RNA, cria-se um “pool” de mensageiros que 
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pode estar relacionado a diferentes momentos do desenvolvimento, dentro de uma 

mesma divisão temporal, padronizada pelo nosso grupo de estudos. Por exemplo, 

quando categorizamos larvas em segundo período e destas é extraído material para 

experimentos de RT-PCR, as larvas podem estar em um início de segundo período 

ou em uma fase que precede o início de rede, momento em que se observam 

alterações metabólicas significativas (MACHADO-SANTELLI; BASILE, 1975). Se 

levarmos isto em consideração, pode-se especular que o segundo período utilizado 

nos experimentos de RT-PCR onde foram analisados 9 pontos, pode ser 

considerado na verdade um momento em que as larvas estão enfrentando o início 

de alterações metabólicas para adentrarem o início de rede.  

 Especula-se, que se este ponto dos experimentos fosse coletado para análise 

mais cedo no desenvolvimento da larva, os níveis observados de expressão relativa 

teriam sido maiores, como aqueles observados nos experimentos de quatro pontos. 

No entanto nossas análises restringiram-se a uma única amostragem de segundo 

período, em um momento próximo ao início de rede. 

 Devemos considerar a hipótese de existir oscilação da expressão do gene 

RACDK10 durante todo o desenvolvimento larval, o que possibilitaria a ocorrência de 

variações nos resultados dos perfis de expressão, que dependeriam do momento em 

que o material fosse extraído e conseqüentemente, do nível de expressão 

momentânea do gene.  

 Por exemplo, se durante o segundo período o gene também apresentar 

oscilação de sua transcrição, pode ocorrer uma situação em que o material fora 

coletado em um momento de baixa expressão de RaCDK10, de maneira que, 

quando as análises comparativas dos níveis de expressão forem efetuadas, os 

níveis de expressão em outros períodos poderão se mostrar muito maiores do que o 

real. O problema surge se um nível médio entre um “pico” de oscilação e um “vale” 

de baixa expressão for tomado para análise. Neste caso, todas as análises relativas 

poderão não mostrar qualquer variação significativa.  

 No entanto, uma observação mais minuciosa de ambos os perfis de 

expressão, tendo em mente o que foi exposto, permite a visualização de uma 

tendência de aumento dos níveis de expressão de RaCDK10 em início de rede, 

seguido por uma diminuição destes níveis durante a abertura e fechamento do pufe 
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B2, posteriormente aumentando seus níveis de expressão quando do fechamento do 

pufe C3 e período pós pufe C3.             

 Admitindo essa tendência como verdadeira, pode se hipotetizar que o perfil de 

expressão de RaCDK10 seja, de fato, variável, independente do estado do ciclo 

celular das glândulas salivares.  

 Sabe-se que a partir do momento em que se inicia a construção do casulo, 

iniciam-se os ciclos de amplificação gênica, evidenciadas pelos pufes de DNA 

(MACHADO-SANTELLI; BASILE, 1975), precedidos por um momento em que todas 

as células da glândula efetuam o último ciclo de replicação, sincronicamente. 

  Desta forma, espera-se uma alteração no estado metabólico das células, no 

sentido de ajustar sua maquinaria para replicar somente regiões específicas do 

genoma, morfologicamente representadas pelos pufes de DNA, e não mais o 

material genético praticamente em sua totalidade, como esperado nos endociclos 

que ocorrem durante a vida larval de Rhynchociara americana, até o início da 

secreção do casulo.  

 Em um momento posterior à abertura do pufe C3, diversas modificações 

metabólicas voltam a ocorrer com a passagem para a fase de pré pupa e pupa, onde 

parte dos tecidos larvais, incluindo a glândula salivar, entram em processo de 

regressão mediada por morte celular programada, em um momento coincidente com 

um pico de circulação de hormônio 20-hidroxi-ecdisona na hemolinfa do organismo 

(figura 24).  
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Figura 24- Quantificação de ecdisona na hemolinfa das larvas. Eixo das abscissas apresenta os 
estágios do desenvolvimento analisados, eixo das ordenadas apresenta a quantidade de 
20hidroxi-ecdisona em picogramas por microlitro de hemolinfa analisado. Medições 
efetuadas pelo nosso grupo de trabalho em experimento ainda não publicado.  

 

 O que se pode hipotetizar é que o gene RaCDK10 não esteja diretamente 

envolvido no processo de endoreplicação, tão pouco na regulagem dos endociclos já 

que não se observou correlação temporal das oscilações com eventos metabólicos e 

morfológicos das células da glândula (abertura dos pufes).  

 De acordo com Iorns et al. (2008), em células tumorais de mama humana 

CDK10 atuaria inibindo o fator de transcrição Ets2, ligando-se a ele e ao promotor c-

Raf inibindo sua transcrição. Quando Ets2 ativa c-RAF, o gene é expresso e atuaria 

ativando a via das MAPKinases, incluindo a p42/p44MAPK, que ativaria a expressão 

de Ciclina D1. Esta ciclina é importante para a passagem da célula de G1 para a 

fase de síntese (BALDIN et al., 1993). CDK10, segundo se propõe, seria um inibidor 

que poderia estar impedindo indiretamente a expressão desta ciclina. No entanto, os 

dados da literatura mostram que a inibição de CDK10, apenas em algumas células e 

fracamente impediu a progressão de G2 para Mitose em células de camundongos 

(LI, 1995). 

 CDK10 mostrou-se presente em diversos tecidos de humanos, apresentando 

nestes casos um perfil estável, mesmo em células proliferativas, onde não se 

observaram grandes variações nas quantidades de seus mensageiros (SERGERE et 

al., 2000). Em nosso modelo, podemos observar a presença deste mensageiro nos 

tecidos analisados, e verificamos que há, de fato, um perfil de expressão variável, 
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com aumento e diminuição das quantidades de mensageiros referentes a RaCDK10, 

diferente daquilo que foi observado em outros modelos.  

 Interessante ainda observar que com o aumento de hormônio 20Hidroxi-

ecdisona circulante na hemolinfa, há coincidente aumento nas concentrações 

relativas de mensageiros de RaCDK10. Sabe-se que a via das MAP ou mitogen 

activated protein é responsável pela transdução de sinais externos, como por 

exemplo fatores de crescimento (LAVOIE, 1996). Podemos sugerir que o aumento 

da quantidade de ecdisona circulante possa promover ativação da via das 

MAPkinases, por meio de ativação do fator de transcrição Ets2. CDK10 estaria 

atuando nestes momentos como um inibidor deste fator de transcrição, impedindo 

que as células das glândulas salivares tivessem esta via ativada e logo que 

expressassem CiclinaD1.  

 Foram observadas algumas diferenças nas curvas de melting obtidas nos 

experimentos, fato que nos instigou a verificar os transcritos que estariam de fato 

sendo amplificados nos experimentos de RT-PCR. Interessantemente, os tamanhos 

dos cDNAs amplificados em ovários e glândulas salivares divergiam em 

aproximadamente 50 pares de bases, conforme se visualiza na figura 25. 

 

 

Figura 25- Fotografia de gel de agarose com amostras retiradas do aparelho de real time PCR. As 
três primeiras amostras são de cDNA de glândula salivar. As duas ultimas são de cDNA 
de ovário. As últimas estão mais baixas e logo são menores do que as três primeiras. 

 

 O par de primer utilizado nos experimentos de RTPCR amplificaria um 

fragmento de aproximadamente 275pb quando utilizado em DNA genômico. O que 
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se observa no gel de agarose é a presença de dois fragmentos de tamanhos 

distintos quando comparados os experimentos utilizando-se RNA de glândulas e 

ovários. Os fragmentos amplificados nos ovários foram menores do que aqueles 

observados nas glândulas.  

 É intrigante sugerir que estamos observando a expressão de duas isoformas 

do mesmo gene, em tecidos diferentes. Mais ainda, mostrar que seus perfis de 

expressão são distintos, o que sugere atuações diferenciais para seus mensageiros. 

Nos ovários, o aumento das quantidades de mensageiros é observado mais 

tardiamente em relação às glândulas, ocorrendo no período de pré-pupa e não em 

C3. 

 A observação corrobora com o que foi verificado nos experimentos de 

Northern Blot, onde uma dupla marcação foi observada, nos períodos de segundo 

período e início de rede de glândulas salivares. Esta dupla marcação pode de fato 

ser uma indicação da existência de duas formas do mesmo gene estarem atuando 

nos tecidos de Rhynchosciara americana.  

 

 

4.4 Expressão de proteína de RaCDK10 

 

 

 O material protéico analisado foi extraído de glândulas salivares de larvas em 

oito estágios do desenvolvimento: segundo período, início de rede, pufe B2, pufe B2 

tardio, pufe B2/C3, pufe C3, 6º período (pós pufe C3) e 6º período tardio. Suas 

concentrações são mostradas na tabela 3, abaixo. 

 Os experimentos de Western blot revelaram marcações positivas em duas 

regiões de aproximadamente 50kDA, tamanho compatível com aquele previsto 

utilizando-se a sequência de aminoácidos.  Em humanos, a isoforma P1 de CDK10 

apresenta 41kDA como peso molecular previsto. Já a isoforma P2 apresenta 

35,8kDA (SERGERE, 2000). Dentre os insetos, podemos citar os tamanhos 

previstos em Apis mellifera perfazendo 46 kDA, em Drosophila, 43kDA e em 
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Glossina morsitans morsitans 44kDA. Todos valores aproximados, em torno daquilo 

que foi observado. 

 É possível observar que a marcação inferior está presente nos períodos de 

pufe B2, pufes B2/C3 e pufe C3. Já a marcação superior está presente em todos os 

estágios analisados (figura 26).    

 Apesar de não terem sido efetuadas medidas de densitometria nas 

marcações, pode-se observar uma variação nas concentrações das proteínas 

evidenciada pela variação na marcação das bandas superiores, apresentando-se 

mais fracas nos períodos iniciais e finais, e mais fortes entre B2 e C3. Tal inferência 

torna-se possível pelo fato de a massa de proteína aplicada no gel ter sido 

previamente normalizada.   

 A existência de isoformas de mensageiros do gene CDK10 foi relatada na 

literatura inicialmente por Crawford et al. (1999) que caracterizaram a presença de 

duas isoformas do gene em humanos, formadas por diferentes processos de 

splicing, e posteriormente por Sergere et al. (2000), que evidenciaram a existência 

de até três possíveis isoformas deste gene.  

 A expressão destas isoformas mostrou-se presente e constante em diferentes 

células de tecidos humanos. Interessante notar, no entanto, que a localização celular 

das isoformas quando complexadas a GFP foi diferente. A isoforma denominada P1 

apresentou um sinal NLS (Nuclear Localisation signal) em sua porção carboxi 

terminal, e sua localização celular foi majoritariamente nuclear. Diferentemente 

daquilo observado para a isoforma denominada P2 a qual se apresentou espalhada 

pelo citoplasma da célula.   

 Os tamanhos das proteínas traduzidas destes mensageiros diferiu em 

aproximadamente quarenta amino ácidos, o que se refletiu em uma diferença de até 

5kDA nos pesos moleculares previstos para estas putativas quinases (SERGERE, 

2000). As maiores diferenças foram encontradas nas regiões 5’ e 3’ dos 

mensageiros o que pode se refletir em uma diferença nas porções amino e carboxi 

terminal das proteínas. 

 A dupla marcação observada nos experimentos de Western blot pode ser 

interpretada como uma tênue evidência da existência destas isoformas em 

Rhynchosciara americana, devido principalmente à aproximação apresentada pelas 



 

marcações no gel de acrilamida

entanto, estes resultados por si não são suficientes para categoricamente 

afirmarmos a existência e presença destas isoformas 

 

Tabela 3- Concentrações das amostras de extrato total de proteína ressuspendidas em RIPA
utilizadas nos experimentos de 

Período do 

desenvolvimento

2º período

Inicio de rede/

Pufe 

Pufe B2

Pufe B2

Pufe 

Pós C3 –

Pós C3 – 6º período tardio

 

  

 

Figura 26- Marcações em 
molecular, que aparece nos períodos de pufe B
aparece em todos os 
período; Ir=início de rede; 6p=sexto período. 

                                2p       

50kDA -  

marcações no gel de acrilamida, o que representa tamanhos aproximados

estes resultados por si não são suficientes para categoricamente 

afirmarmos a existência e presença destas isoformas nas glândulas

oncentrações das amostras de extrato total de proteína ressuspendidas em RIPA
utilizadas nos experimentos de Western Blot. Calculada pelo método Bradford.

Período do 

desenvolvimento 

Concentração (µg/µl)

período 1,449 

Inicio de rede/B2 1,438 

Pufe B2 1,438 

Pufe B2 fechando 1,468 

Pufe B2/C3 1,464 

Pufe C3 1,213 

– 6º período 1,284 

6º período tardio 1,160 

Marcações em Western Blot. Há uma marcação mais baixa, logo de menor peso 
que aparece nos períodos de pufe B2, B2/C3 e C3

aparece em todos os períodos sendo mais forte nos períodos de B2 a C3
período; Ir=início de rede; 6p=sexto período.   

 

 

2p        Ir/B2      B2     B2 tardio B2/C3     C3        6p       6p tardio  
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, o que representa tamanhos aproximados. No 

estes resultados por si não são suficientes para categoricamente 

nas glândulas.  

oncentrações das amostras de extrato total de proteína ressuspendidas em RIPA, 
Calculada pelo método Bradford. 

µl) 

 

mais baixa, logo de menor peso 
3. A marcação superior 

sendo mais forte nos períodos de B2 a C3. 2p=segundo 

tardio   



 

4.5 Silenciamento de Ra

  

 

 A amostra utilizada para a confecção do dsRNA injetado

previamente seqüenciada e confirmada como sendo

mesmo apresentou 250pb, e está localizado na região 3’ do cDNA de RaCDK10

mais especificamente no final da região codificante e início da região não traduzida

(figuras 27 e 28).   

Figura 27- Mapa do cDNA
experimentos de RNA de interferência
primers utilizados neste projeto e suas direções.

Figura 28- Fotografia de gel de agarose onde foi obtido f
banda mais forte da primeira
de PCR iniciais. A banda mais fraca na
PCR purificado.   

  

RaCDK10 

A amostra utilizada para a confecção do dsRNA injetado

seqüenciada e confirmada como sendo um fragmento de

0pb, e está localizado na região 3’ do cDNA de RaCDK10

mais especificamente no final da região codificante e início da região não traduzida

apa do cDNA de RaCDK10. Em amarelo a posição do dsRNA
experimentos de RNA de interferência. Acima, encontram-se as posições de todos os 
primers utilizados neste projeto e suas direções.  

 

 

 

 

Fotografia de gel de agarose onde foi obtido fragmento utilizado no RNAi
is forte da primeira raia corresponde ao fragmento amplificado nos experimentos 

iniciais. A banda mais fraca na raia subseqüente representa o mesmo produto de 
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A amostra utilizada para a confecção do dsRNA injetado nas larvas foi 

um fragmento de RaCDK10. O 

0pb, e está localizado na região 3’ do cDNA de RaCDK10, 

mais especificamente no final da região codificante e início da região não traduzida 

 

de RaCDK10. Em amarelo a posição do dsRNA utilizado nos 
se as posições de todos os 

ragmento utilizado no RNAi por PCR. A 
amplificado nos experimentos 

subseqüente representa o mesmo produto de 



62 

 

 

 Os níveis de expressão relativa do gene RaCDK10 nas glândulas salivares 

demonstraram uma significativa redução no período de quatro dias após a injeção, 

quando comparados com os níveis obtidos da grupo controle, conforme pode-se 

observar nos experimentos de RT-PCR realizados a partir de amostras de glândulas 

salivares extraídas das larvas (figura 29 e 30). As extrações dos tecidos foram 

realizadas até a formação da rede, quando se decidiu por preservar alguns animais 

para que fossem possíveis observações do desenvolvimento final das larvas. 

 

 

 

 

 

Figura 29- Gráfico ilustrando a redução da quantidade de mensageiros de RaCDK10 nos 
experimentos de RNAi, em glândulas salivares. Valores acima das colunas representam 
os testes estatísticos realizados. Valores abaixo de 0,05 são considerados significativos. 
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Figura 30- Gráfico mostra quantificação relativa de mensageiros no grupo controle (não injetado) em 
glândulas salivares. Valores acima das colunas representam os testes estatísticos 
realizados. Valores abaixo de 0,05 são considerados significativos. 

 

 O experimento realizado permite inferir que a injeção do dsRNA reduziu a 

quantidade de mensagens de RaCDK10 nas glândulas salivares das larvas 

injetadas. O silenciamento mostrou-se eficiente causando a redução observada por 

todo o período analisado.  

 Não foram observadas quaisquer alterações fenotípicas nas glândulas 

salivares nem no desenvolvimento das larvas, que se manteve normal até a fase de 

mosca.  

 Posteriormente, um novo experimento de RNA de interferência foi realizado e 

foram analisados os efeitos da inibição do gene nos ovários da larva de nosso 

modelo. As extrações foram efetuadas durante seis períodos do desenvolvimento, 

sendo uma extração logo após a injeção, após a qual foi dado um intervalo de dois 

dias, e foram efetuadas mais cinco extrações. 

  Quando comparamos os níveis de expressão relativa dos períodos 

analisados dentro do mesmo grupo, ou seja, avaliando se houve aumento ou 

redução da expressão relativa de RaCDK10 nas larvas injetadas ao longo do 

desenvolvimento em relação a elas mesmas, notamos que há um aumento da 

quantidade relativa deste mensageiro, tanto no terceiro, quanto no quinto ponto de 
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análise. No entanto, somente no quinto ponto os valores do teste de hipóteses foram 

significativos (figura 31). 

 Quando comparadas as quantificações de mensageiro de RaCDK10 das 

larvas injetadas com as das larvas controle, observamos um período onde há grande 

aumento da quantidade relativa de RaCDK10 nos indivíduos injetados, até o terceiro 

ponto de extração. Momento no qual as quantidades diminuem, caindo para valores 

de expressão relativa próximos dos valores do controle e, em um último momento, 

tornado-se menores quando comparados com o grupo controle (figura 32). De fato, a 

expressão relativa do gene RaCDK10 foi maior no grupo injetado em relação ao 

grupo controle, sendo que, somente foi observada redução nesta relação no ultimo 

ponto de análise. 

 

 

Figura 31- Gráfico da quantidade relativa de mensageiros no grupo injetado em relação ao primeiro 
ponto de analise (48horas) em ovários. Valores acima das colunas representam os testes 
estatísticos realizados. Somente valores considerados significativos são mostrados. 
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Figura 32- Gráfico da quantidade de mensageiros de RaCDK10 do grupo injetado em relação ao 
grupo controle ,em ovários. Valores acima das colunas representam os testes estatísticos 
realizados. Somente valores considerados significativos são mostrados. Gráfico em escala 
logarítmica para facilitar a visualização, fato que não alterou os valores. 

 

 

 No grupo controle, quando analisamos a expressão relativa de RaCDK10 em 

relação ao ponto em que as larvas foram injetadas, nota-se que as concentrações 

aumentam enormemente somente nos últimos três estágios analisados (figura 33). 
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Figura 33- Gráfico da quantificação de mensageiros de RaCDK10 do grupo controle em relação ao 
dia da injeção, em ovários. Somente o ponto 192 horas após a injeção mostrou valores 
estatisticamente significativos. O gráfico encontra-se em escala logarítmica para facilitar 
sua visualização. 

 

 Do que foi observado, pode-se inferir que o dsRNA injetado efetivamente 

silenciou o mensageiro de RaCDK10 nas glândulas salivares das larvas de nosso 

modelo, não apresentando o mesmo efeito nos ovários de Rhynchosciara 

americana. 

 O dsRNA utilizado para os experimentos de RNAi de interferência foi 

amplificado de uma região situada a 3’ do mensageiro, entre a região não traduzida 

e o frame de leitura. De acordo com a literatura, esta região e a região 5’ dos 

mensageiros deste gene são aquelas que mais diferem entre as isoformas descritas  

para o gene CDK10 (SERGERE, 2000). Desta forma, questiona-se a existência de 

uma isoforma do gene CDK10 nos ovários de nosso modelo, a qual teria sua região 

3’ suficientemente diferente do transcrito seqüenciado pelo nosso grupo, impedindo 

seu silenciamento pelo dsRNA produzido. 
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 Aquilo que foi observado nos experimentos de RTPCR e de western blotting 

nos levam a crer na existência destas isoformas. 

 Na literatura, para a busca por estas isoformas são realizados experimentos 

de 5’RACE ou varreduras de bibliotecas de cDNA utilizando-se fragmentos do gene 

como sonda, os quais revelam a amplificação de mais de um transcrito 

(CRAWFORD, 1999; SERGERE, 2000; BAGELLA, 2006).  

 Experimentos de 5’RACE foram realizados pelo nosso grupo em uma árdua 

busca para terminar o seqüenciamento da região 5’ de nosso transcrito. Em todos 

estes experimentos, não foram encontrados mais do que um fragmento de 

amplificação, o qual depois de clonado mostrou-se positivamente como CDK10.  

 No entanto, vários experimentos tiveram de ser realizados, provavelmente 

devido ao baixo rendimento das enzimas utilizadas no kit usado pelo nosso grupo ou 

ainda devido à possível formação de estruturas secundárias do RNA estudado. 

Cada experimento rendia em média um acréscimo de 90 pares de bases para a 

sequência do transcrito estudado. Em todos estes experimentos, não foram 

encontradas amplificações duplas, ou triplas, que pudessem ser interpretadas como 

isoformas do gene ou indícios de sua existência.    

 

 

4.6 Imunolocalização em ovários  

 

 

 Foram realizados experimentos de imunolocalização nos ovários de larvas de 

Rhynchosciara americana em diferentes estágios do desenvolvimento. 

 As melhores marcações foram obtidas em larvas no estágio de pupa, 

seguidas por aquelas em estágio de pré-pupa. Nestes momentos os ovários 

apresentam um tamanho consideravelmente maior do que em larvas em estágios 

mais jovens do desenvolvimento, fato que facilita sua manipulação e preparação dos 

experimentos.  
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 Os experimentos controle realizados não apresentaram qualquer marcação 

(dados não mostrados), de modo que não foi observada marcação cruzada entre os 

anticorpos secundários.  

 Pode-se observar a presença de uma marcação persistente na periferia do 

folículo ovariano, em uma região onde, no estágio de pupa, encontram-se as células 

foliculares (figura 34).  

 Estas células apareceram em diversas regiões do ovário com uma marcação 

mais forte. No entanto, notamos que a marcação não foi homogênea em todos os 

folículos ovarianos (figura 35). Na figura 35, podemos notar a marcação na região 

das células foliculares, mostrando-se mais forte em algumas células e presente em 

uma região correspondente ao citoplasma das células. Fato evidenciado pela 

marcação mais fraca na posição ocupada pelo núcleo.  

 Pode-se observar em algumas imagens que a marcação de anticorpo anti-

RaCDK10 coincide com a marcação de anti-tubulina, como visto nas figuras abaixo. 

No entanto, na figura 36, podemos notar que o padrão de marcação é de fato 

diferente.  

 Durante o estágio de pré-pupa, em algumas das marcações efetuadas, 

observamos a presença de marcação verde no interior do citoplasma das células 

nutridoras do ovário, situadas próximo do ovócito (figura 37). Na fase de pupa, essa 

marcação tornou-se ainda mais tênue, se não ausente, de forma que podemos 

afirmar que a marcação foi majoritariamente periférica nos folículos, na região do 

citoplasma das células foliculares (figura 38).   

 Na figura 38, podemos notar que no corte efetuado na região apontada, a 

marcação nos folículos ocorre em sua periferia, na região das células foliculares, 

aparecendo na região da célula nutridora apenas uma tênue marcação residual, a 

qual não foi encontrada em todas as lâminas. 
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Figura 34- Prancha contendo imagens obtidas em microscópio confocal de varredura a laser. Acima 
e à esquerda folículos ovarianos marcados para alfa tubulina (azul). Acima e à direita 
marcação do DNA nuclear com iodeto de propídio (vermelho). Abaixo e à esquerda 
marcação de RaCDK10 (verde). Abaixo e à direita sobreposição das imagens. A imagem 
mostra a marcação concentrada na periferia dos folículos em estágio de pupa (Seta). O 
núcleo das células nutridoras é indicado pela letra N. Células foliculares indicadas pela 
letra F.    

 

N                       

N                       

F                       
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Figura 35-  Acima e a esquerda marcação de alfa tubulina (azul). Acima e à direita marcação do DNA 
nuclear com iodeto de propídio mostrando os núcleos das células foliculares (vermelho). 
Abaixo e à esquerda marcação de RaCDK10 (verde). Abaixo e à direita sobreposição 
das imagens. A marcação observada concentra-se nas células foliculares do folículo 
ovariano analisado, e nota-se ainda que a marcação é predominantemente 
citoplasmática, podendo-se observar os espaços nucleares não marcados na imagem à 
esquerda e abaixo. As imagens foram obtidas em microscópio confocal de varredura a 
laser, de folículos ovarianos em estágio de pupa.     
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Figura 36- Acima e a esquerda marcação de alfa tubulina (azul). Acima e à direita marcação do DNA 
nuclear com iodeto de propídio mostrando os núcleos das células foliculares (vermelho). 
Abaixo e à esquerda marcação de RaCDK10 (verde). Abaixo e à direita sobreposição 
das imagens. A imagem mostra a marcação de RaCDK10 em alguns folículos ovarianos 
em estágio de pupa, ilustrando que o padrão de marcação da tubulina é diferente da 
marcação observada para RaCDK10. Nota-se ainda que os núcleos das células 
foliculares não foram marcados o que sugere a presença de CDK10 no citoplasma 
destas células. Imagens obtidas em microscópio confocal de varredura a laser. 
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Figura 37- Acima e a esquerda marcação de alfa tubulina (azul). Acima e à direita marcação do DNA 
nuclear com iodeto de propídio mostrando os núcleos das células foliculares (vermelho). 
Abaixo e à esquerda marcação de RaCDK10 (verde). Abaixo e à direita sobreposição 
das imagens. Esta imagem foi efetuada de um folículo ovariano onde as células 
foliculares não envolveram totalmente a célula nutridora e o ovócito (estágio de prépupa). 
Nota-se neste caso a presença de marcação no citoplasma da célula nutridora (Seta 
vermelha). A célula nutridora é indicada pela letra N. As células foliculares são indicadas 
pela letra F. A posição do ovócito é indicada pela seta amarela. Imagem obtida de 
microscópio confocal de varredura a laser, de um folículo ovariano em estágio de pré-
pupa.  

 

 

N 
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Figura 38- Corte ortogonal da imagem dos folículos ovarianos em estágio de pupa. Na região do 
corte nota-se a presença de marcação somente na região periférica do folículo (setas em 
A e B). O DNA foi corado com iodeto de propídio em vermelho, em azul foi marcada alfa 
tubulina e em verde RaCDK10.   

 

 

 As projeções mostram a presença da proteína de RaCDK10, nos citoplasmas 

de células foliculares e, em menor quantidade e em pré-pupa, no citoplasma da 

célula nutridora dos ovaríolos. 

 De acordo com a literatura o produto protéico do gene estudado atuaria no 

citoplasma das células inibindo o fator de transcrição Ets2 (KASTEN; GIORDANO, 

2001).  

A 

B 
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 Sabe-se que as células foliculares, durante todo o desenvolvimento larval, 

apresentam elevada atividade mitótica, em especial nas fases de pré-pupa e 

períodos anteriores, quando se multiplicam até popular toda a periferia do folículo 

ovariano. A marcação observada pode evidenciar que o produto do gene CDK10 

atuante nos ovários seja expresso em momentos independentemente da fase do 

ciclo celular que a célula se encontre. Isto foi descrito na literatura em humanos, 

onde a expressão das isoformas deste gene não apresentou correlação com as 

fases do ciclo (SERGERE, 2000). 

 As células nutridoras apresentam um desvio do ciclo celular canônico, 

entrando em processo de endoreplicação ou endociclos que as tornam poliplóides 

desde o início do período larval. Interessante notar que apenas na projeção de pré-

pupa uma leve marcação foi encontrada no citoplasma desta célula, não sendo 

observada nos estágios mais tardios do desenvolvimento.   

 Estes dados acrescentam informação à escassa literatura a respeito de 

CDK10 em dípteros, em especial à sua localização celular.          
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Os dados obtidos em todos os experimentos realizados complementam e 

acrescentam informações acerca do gene CDK10, no que tange suas sequências e 

sua expressão em diferentes tecidos de um inseto.  

 Alguns dados intrigantes foram revelados, sugerindo a existência de duas 

isoformas do mesmo gene, sendo expressas em diferentes tecidos e de maneira 

diferente, durante as fases finais do desenvolvimento de nosso modelo.  

 Os dados sugerem que de fato haja uma expressão diferencial nos ovário e 

nas glândulas salivares de Rhynchosciara americana, o que pode refletir em funções 

distintas para estas isoformas, dado que seria correspondente com o que é 

observado na literatura para este gene.  

 Tecer considerações acerca da função deste gene em nosso modelo ainda é 

uma tarefa difícil devido à grande escassez de informação na literatura e falta de 

consolidação das hipóteses observadas. Apesar de alguns trabalhos apontarem uma 

isoforma de CDK10 como atuante em G2/M (LI et al., 1995), não há como traçar 

uma função exclusiva desta quinase já que a mesma encontra-se presente em 

células de tecidos não proliferativo (SERGERE et al., 2000; GRANA et al., 1994). 

 Dos dados encontrados na literatura, em conjunto com o que foi observado 

nos experimentos de RNAi, pode-se sugerir que de fato CDK10 não esteja envolvido 

na regulação dos endociclos ou dos ciclos mitóticos nos tecidos observados. Sua 

atuação pode estar restrita ao processo de transcrição, podendo atuar como 

modulador de fatores de transcrição envolvidos em uma série de fenômenos 

celulares (Ets2 e a via das MAPKinases).   

 Não obstante, a observação de que duas isoformas estejam atuando em 

tecidos diferentes é intrigante. Sergere et al. (2000) demonstraram que três 

isoformas do gene eram encontradas em praticamente todos os tecidos de humanos 

analisados com exceção do cérebro e músculos, dois tecidos não-proliferativos. 

Nestes tecidos, duas das três isoformas eram menos expressas levando a crer que 

deva existir uma especificação funcional destas diferentes formas do gene CDK10. 

 Os resultados observados nos experimentos de imunolocalização mostram 

que a atuação de RaCDK10 é basicamente citoplasmática e ocorre em células de 
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alta atividade mitótica. No entanto, em algumas das lâminas observadas, nos 

períodos mais recentes do desenvolvimento da pupa, mais especificamente na fase 

de pré-pupa, notou-se a presença de uma tênue marcação no citoplasma de células 

nutridoras. Estes dados mostram que este gene pode desempenhar alguma função 

independentemente do tipo de ciclo celular no qual a célula se encontre. Este dado, 

aliado com não termos verificado qualquer alteração no desenvolvimento larval 

quando do silenciamento deste gene, mostram que ao menos uma das isoformas 

analisadas, não apresenta função primordial na progressão do ciclo celular canônico 

ou dos endociclos.      

 Pode-se considerar que os resultados obtidos neste trabalho abrem portas 

para uma investigação voltada para uma caracterização mais pormenorizada das 

isoformas deste gene atuantes em Rhynchosciara americana, com foco em suas 

diferenças e particularidades, em especial na existência de funções exclusivas para 

cada uma delas correlacionada com os demais tecidos nas quais as mesmas se 

mostrarem presentes.  Outra abordagem pode ser efetuada, atendo-se à 

possibilidade de ambas as isoformas estarem presentes em um mesmo tecido como 

relatado em humanos, no entanto, com uma delas sendo expressa em momentos 

pontuais e específicos do desenvolvimento. Este dado corroboraria com o que foi 

observado nos experimentos de western blot e northern blot, mostrando que na 

glândula de fato há duas formas do gene CDK10 atuantes em períodos 

determinados do desenvolvimento.   

  

  

    

 

 

 

 

 

 



77 

 

6 CONCLUSÕES  

 

 O gene RaCDK10 apresentou um mensageiro de 1564 pares de bases o qual 

cuja tradução conceptual da região codificante resulta em um peptídeo de 417 amino 

ácidos que contém todos os domínios presentes nas quinases dependentes de 

ciclinas. A região genômica do gene foi parcialmente seqüenciada e nela foram 

encontrados dois íntrons. 

 O gene apresentou transcritos nos ovários, glândulas salivares e corpo 

gorduroso de nosso modelo, mostrando perfis de expressão variáveis e diferentes 

em cada tecido. Sua proteína nas glândulas salivares mostrou-se presente em todos 

os períodos analisados. Uma marcação de menor tamanho sugere a existência de 

uma isoforma, presente em determinados pontos do desenvolvimento, neste tecido.   

 Experimentos de silenciamento do gene não mostraram diferenças fenotípicas 

nem alteração no desenvolvimento larval o que nos leva a crer que o gene não 

tenha um papel central nestes processos.  

 Os dados sugerem a existência de pelo menos duas isoformas deste gene, 

sendo que uma se mostrou presente nos ovários e outra na glândula salivar.   
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