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RESUMO: 

 

 O fenômeno da metamorfose de alguns grupos de insetos tem sido objeto de 

diversos estudos, porém pouco se conhece sobre suas bases genéticas. Este presente estudo 

busca preencher esta lacuna. 

 Analisaremos a variação da expressão gênica em células da corpora allata nas 

diferentes fases do desenvolvimento (ovo, larva, pupa e imago) de dois insetos de notória 

importância econômica e de fácil aquisição, Apis mellifera (abelha melífera) e Bombyx 

mori (bicho-da-seda), ambos holometábolos, passando por metamorfose completa. 

 O método de SAGE será utilizado para detecção, quantificação e diferenciação da 

transcrição nos diferentes estágios do ciclo de vida de cada espécie e entre as espécies. 

 Esperamos, com isto, possibilitar o entendimento das bases moleculares da 

metamorfose, fornecer novos caminhos para os estudos filogenéticos, além de inferir quais 

genes estão mais relacionados com o processo de metamorfose. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

 Insetos holometábolos são aqueles que passam por metamorfose completa (ovo, 

larva, pupa e imago). Do ovo sai a larva, que se alimenta em grande quantidade e cresce 

bastante. Em certo momento, ela se imobiliza, adquirindo um revestimento mais espesso e 

assumindo a forma característica de pupa, que permanece imóvel. Durante a metamorfose, 

o corpo do inseto sofre profundas transformações, geneticamente determinadas. Estas 

transformações envolvem a involução de determinadas estruturas anatômicas, como 

intestino (através de um processo de morte celular programada – apoptose) e 

desenvolvimento de novas, como as asas e o aparelho reprodutor. Esse processo termina 

quando o revestimento da pupa se rompe e dela emerge um adulto (ou imago). O imago já 

possui todos os sistemas próprios de um adulto e, no caso dos insetos, já se encontra apto 

para a reprodução. 

Para esse estudo foram escolhidos insetos holometábolos, para que possamos 

estudar todas as fases de desenvolvimento do animal. 



O primeiro é um himenóptero colonial, a abelha da espécie Apis mellifera. 

Representantes do gênero Apis apresentam um importante papel na polinização de plantas, 

ajudando enormemente a agricultura, produção de mel, geléia real, cera, própolis e pólen. 

Na sociedade das abelhas Apis mellifera, distinguem-se três tipos de indivíduos: rainha 

(única fêmea fértil da colméia), zangões (machos férteis cujo único papel é sexual e não 

possui ferrão) e operárias (cujas funções são a construção da colméia, a obtenção de 

alimentos, a proteção e a ventilação da colméia, a limpeza dos favos, etc.). Todos estes 

indivíduos sofrem metamorfose completa. 

O segundo inseto a ser estudado é o bicho-da-seda, que é a larva de uma espécie de 

mariposa (Bombyx mori), da ordem Lepidoptera, usada na produção de fios de seda. Este 

inseto é nativo da China, mas encontra-se atualmente distribuído por todo o mundo, devido 

à produção de seda em vários países. Ele se alimenta exclusivamente de folhas de amoreira 

ao longo de toda a sua fase de vida larval (5 estágios). Ao fim de um período de pouco mais 

de um mês, a lagarta começa a secretar um casulo onde se dará a metamorfose para o 

estado adulto (imago) que nesta fase não se alimenta, sendo um estágio que se dedica à 

reprodução da espécie. 

Na análise da expressão gênica em ambos os insetos, será utilizado o método de 

SAGE (Análise Serial de Expressão Gênica), que foi inventado em 1995 para estudo de 

transcriptoma. Com relação ao microarranjo, o SAGE se assemelha por prever informações 

quantitativas sobre a expressão gênica, mas se difere por detectar transcrições 

desconhecidas, pois não requer conhecimento prévio do que está presente na amostra em 

análise. Esse método tem sido amplamente aplicado aos estudos biológicos e médicos. Até 

agora, mais de 64 milhões de SAGE tags (seqüências de cerca de 14pb de um cDNA capaz 

de identificar genes ou transcritos) foram recolhidos a partir de muitas espécies.   

Para a realização do SAGE, serão utilizadas células da corpora allata, uma região do 

cérebro dos insetos que produz hormônio juvenil (JH), um composto que inibe o 

desenvolvimento das características do adulto durante a fase imatura e promove a 

maturidade sexual durante a fase adulta. Células neurossecretoras no cérebro regulam a 

atividade das corpora allata - estimulando-os a produzir JH durante os estágios larval ou de 

ninfa e inibindo-os durante o período de transição para a idade adulta, reativando-os após o 

adulto estar pronto para a reprodução.  



OBJETIVOS: 

 

1- Analisar a expressão de proteínas em células da corpora allata do cérebro de Apis 

mellifera (abelha melífera) e Bombyx mori (bicho-da-seda), em diferentes estágios 

do desenvolvimento. 

2- Inferir sobre a importância das proteínas mais expressas na alteração da morfologia 

dos animais. 

3- Comparar a transcrição nos diferentes estágios do ciclo de vida de cada espécie e 

entre as espécies. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Por meio desse projeto, pretende-se esclarecer os possíveis mecanismos envolvidos 

nas mudanças morfológicas que ocorrem durante a metamorfose.  

Apis mellifera (abelha melífera) e Bombyx mori (bicho-da-seda) são hexápodes de grande 

importância comercial, na apicultura e sericicultura, respectivamente. 

O processo de metamorfose dos insetos, ainda que bem entendido fisiologicamente, 

não é totalmente conhecido biomolecularmente. Por isso, todo dado molecular é válido no 

entendimento desse processo. Além disso, dados moleculares são uma importante 

ferramenta na resolução de relações filogenéticas incertas. 

 

METODOLOGIA: 

 

Aquisição dos insetos: 

 

Os animais serão obtidos com criadores. Em laboratório, os insetos serão separados 

nos diferentes estágios de desenvolvimento (ovo, larva, pupa, adulto) e, para as larvas, 

serão escolhidos espécimes que estiverem no meio do estágio de desenvolvimento larval (3º 

ínstar), para a extração do mRNA e posterior realização do método SAGE. 

Extração de RNA: 

 



As cabeças dos indivíduos em estágio de larva, pupa e adulto serão dissecadas e as 

corpora allata extraídas e ovos serão macerados. As corpora allata e os ovos macerados 

serão congelados em nitrogênio líquido e homogeneizadas em 0,1 mL de reagente Trizol.  

A extração de RNA será realizada de acordo com o protocolo do Anexo 1. 

 

Análise da expressão gênica: 

  

 O método de SAGE (Velculescu, Zhang, Vogelstein, & Kinzler 1995), indica quais 

genes estão sendo transcritos em uma célula em um determinado momento, identificando 

os RNAs mensageiros presentes no tecido. Essa identificação só é possível, pois cada RNA 

mensageiro possui uma pequena seqüência única de 10-14 pb que os diferencia dos demais. 

Essas seqüências são denominadas tags. cDNAs são sintetizados a partir dos RNAs 

mensageiros com primers oligo-T com carga magnética. Essas seqüências são digeridas por 

enzimas de restrição que as cortam em sítios específicos (geralmente CATG que é 

reconhecido pela Nla III). O segmento de cDNA dupla fita ligado ao primer oligo-T 

magnético é separado do resto da amostra. A solução é dividida em duas frações iguais em 

que a cada fração adiciona-se um adaptador diferente com seqüências de reconhecimento 

para enzimas de restrição. Uma endonuclease (geralmente a BsmFI) cliva 9-10pb após o 

adaptador, resultando na curta seqüência ligada ao adaptador. As extremidades dos tags são 

reparadas por tratamento com a enzima Klenow, tornando-se abruptas. As duas frações são 

unidas, os tags se unem pela extremidade 3’ e formam-se ditags (aproximadamente 26pb), 

que são amplificados por PCR usando como primers a seqüência dos adaptadores. Os 

adaptadores são descartados pela clivagem com a enzima Nla III separando-os dos ditags 

por eletroforese em gel não-desnaturante de poliacrilamida. Os ditags são ligados formando 

concatâmeros e fracionados (seqüências de 300-500pb e de 500-1000pb) por eletroforese 

em gel de poliacrilamida ou agarose. Esses grupos são clonados em plasmídios lineares 

com a enzima de restrição SphI, cuja extremidade gerada coesiva com a extremidade 

CATG. O seqüenciamento unidirecional desses clones e o processamento dos dados 

resultantes determinam de forma serial a seqüência e a freqüência dos tags, correspondendo 

aos transcritos da célula. Esse método será utilizado para quantificar e qualificar os mRNAs 

extraídos das corpora allata e dos ovos. Após a leitura e interpretação dos concatâmeros, os 



genes mais expressivos serão comparados com o banco de dados da GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/), para que se determine as proteínas por eles 

codificadas. 

  

ANÁLISE DE RESULTADOS: 

 

Ao término dos experimentos utilizando SAGE, teremos uma lista dos tags mais 

freqüentes e, após comparação com o banco de dados SAGEmap 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SAGE/), dos genes mais expressos nas células da 

corpora allata e dos ovos dos insetos. No caso de encontrarmos entre os genes mais 

expressos algum de função desconhecida, isso abrirá portas para futuras pesquisas, que 

poderão elucidar essa função. Primeiro, serão comparados os genes mais expressos em cada 

estágio de desenvolvimento de indivíduos da mesma espécie. Assim, será possível inferir 

quais genes estão mais relacionados com o processo de metamorfose, pois não serão 

considerados os genes de expressão semelhante e os genes de manutenção da célula (house-

keeping). Serão montados gráficos que facilitem a análise das diferenças na expressão 

gênica, tendo-se no eixo das ordenadas a quantidade de tags coletados (cada tag 

correspondendo a um mRNA) e no eixo das abscissas os diferentes genes, identificados 

utilizando o SAGEmap. O GenBank será consultado para que sejam esclarecidas as funções 

e localizações na célula das proteínas traduzidas a partir dos mRNAs mais abundantes. 

Espera-se que os genes mais expressos estejam relacionados com a produção do hormônio 

juvenil (JH), um hormônio que está intimamente relacionado com o processo de ecdise e de 

metamorfose. 

Posteriormente, serão comparados também os resultados da expressão gênica entre 

Apis mellifera e Bombyx mori. Apenas indivíduos que estejam no mesmo estágio de 

desenvolvimento serão comparados entre si. Por meio dessas comparações interespecíficas, 

será possível verificar se as mudanças morfológicas que ocorrem na metamorfose são 

resultantes de processos semelhantes nos dois insetos. 

 



FLUXOGRAMA: 

 

Adquirir os insetos 

 

 

Separar os insetos de interesse no trabalho 

 

 

Extrair o RNA das corpora allata dos insetos 

 

 

Executar o SAGE 

 

 

Comparar os genes mais expressos com os dados do GenBank 

 

 

Analisar as diferenças de expressão gênica entre os diferentes estágios de desenvolvimento 

 

 

Comparar os resultados da expressão gênica entre Apis mellifera e Bombyx mori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORÇAMENTO: 

 

 Quant. Preço unit. (R$) Preço final (R$) 

PURELINK MICRO-TO-MIDI TOTAL 

RNA PURIFICATION 

1 906,00 906,00 

Ultra Pure Agarose – 500g / Invitrogen 1 1.520,00 1.520,00 

Ponteira para micropipeta sem filtro, azul, 

1000µL, livre de DNase, RNase, ATP e 

pirogênicos/Axygen 

2 31,48 62,96 

Tubo para microcentrífuga cap 2,0mL 

graduado, tampa com trava, livre de 

DNase e RNase, cor neutra, autoclavável, 

homopolímero/Axygen 

1 24,64 49,28 

I-SAGE™ Ditag PCR Module 8 1.135,00 9.080,00 

I-SAGE™ Kit with magnetic stand 8 6.445,00 51.560,00 

Total 63.178,24 
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ANEXO 1. Protocolo de Extração de RNA 

 

750 µL do macerado serão somados a Trizol até completarem 1 mL. Com o auxílio 

de um Vortex, a solução será agitada e a ela serão adicionados 200µL de clorofórmio. A 

mistura será novamente agitada e centrifugada durante 10 minutos a 13000 rpm. Depois, o 

sobrenadante será retirado e misturado com 300 µL de Trizol. 200 µL de clorofórmio serão 

adicionados à solução que será agitada e centrifugada por 10 minutos a 13000 rpm. Ao 

sobrenadante serão adicionados 300 µL de clorofórmio e centrifugados por 5 minutos a 

13000 rpm. 1 mL de etanol 100% é misturado ao sobrenadante. Centrifugar durante 10 

minutos a 13000 rpm e descartar o sobrenadante. Ressuspender em água com DEPC o 

precipitado completamente seco e testar em gel de agarose a purificação do RNA. 


