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INTRODUÇÃO 
 

Do filo Arthopoda, a família Culicidae (latim culex = mosquito) é a que tem 

maior interesse médico parasitológico, uma vez que nela encontramos o maior número e 

os mais importantes insetos hematófagos e doenças humanas associadas, como viroses 

(dengue, febre amarela e encefalites), protozooses (malária) e helmintoses (elefantíase). 

Popularmente são conhecidos por mosquitos, pernilongos, muriçocas, mossorongos, 

sovelas, mosquitos-pregos, carapañas etc. 

Estes artrópodes têm sua origem no período Oligoceno (26-38 M.a.). A família 

Culicidae apresenta cerca de 3.600 espécies com distribuição cosmopolita. No Brasil 

existem cerca de 500 espécies descritas, das quais pouco mais de 20 têm importância 

médico-veterinária (principais gêneros Aedes, Culex, Anopheles, Haemagogus). 

A espécie Aedes aegypti tem desde 1967 grande apelação médico-social, devido 

à transmissão da dengue, febre amarela e encefalite, tornando-se, na atualidade, a maior 

preocupação infecto-contagiosa brasileira devido a primeira. Os números de casos da 

dengue são crescentes: 50.000 (1986), 250.000 (1997), 530.000 (1998), 800.000 (2002) 

e 231.000 (até abril de 2008). O A. aegypti é uma espécie exótica, importada da África 

durante a colonização e a escravidão. As fêmeas realizavam a oviposição na parede de 

qualquer recipiente, próximo do nível da água. Em navios, quando aqui atracavam por 

uns dias, ao se encherem novamente os tonéis de água as larvas eclodiam e, cerca de 

oito dias depois, liberavam os adultos, que invadiam o litoral. Mais tarde, a 

disseminação desse mosquito passou a ser feita através de veículos terrestres e aviões.  

Ambos os sexos se alimentam de açúcar ou néctar, mas as fêmeas necessitam de 

um repasto sangüíneo para maturarem seus ovários e após duas a oito horas ocorrem as 

oviposições. A hematofagia, cópula e oviposição são diurnas. Durante a hematofagia 

antropofílica é que ocorrem as contaminações humanas, sendo esta de grande interesse 

científico, pois uma vez impedindo a hematofagia, haverá uma queda considerável no 

número de casos infecciosos.  

Os mosquitos são atraídos pelos hospedeiros vertebrados por meio de 

combinação de estímulos, como visual (silhueta), olfativo (ácido láctico, CO2, octenol), 

correntes de convecção (temperatura e umidade). Após pousar no hospedeiro, as fêmeas 

introduzem as peças bucais no tecido graças à ação da maxila e apenas o lábio 

permanece fora da pele. A introdução das peças bucais na pele do hospedeiro e a 

deposição de saliva desencadeiam uma série de respostas fisiológicas de reparo, dentre 
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elas a agregação plaquetária, a constrição do vaso lesado, a coagulação sangüínea (os 

três componentes da hemostasia), o aumento da permeabilidade vascular e a 

quimiotaxia leucocitária (Ribeiro,1995). 

 Durante a hematofagia, nas glândulas salivares dos mosquitos (e de todos os 

insetos hematófagos) há produção de enzimas apirase, cuja função é impedir a 

agregação plaquetária (trombocoagulação) e aumentar a vasodilatação no ponto da 

picada, facilitando a hemorragia local e, conseqüentemente, uma alimentação mais 

rápida. A glândula salivar é também o local onde os parasitos (vírus da dengue, 

plasmódios) se reproduzem e/ou alojam para novamente infectar um novo hospedeiro. É 

durante a picada que o mosquito, injetando a saliva infectada com parasitos, transmite 

doenças como a dengue e a malária ao hospedeiro vertebrado. 

A TÉCNICA DE  RNAI    

A interferência de RNA ou simplesmente RNAi consiste em um mecanismo que 

permite silenciar a atividade de genes específicos e controlar o fluxo de informação 

genética na célula. Este mecanismo de regulação ocorre naturalmente na maioria das 

células eucarióticas. Especula-se que ele tenha sido desenvolvido há centenas de 

milhões de anos, como uma forma de proteção. Sua descoberta ocorreu em 1998, sendo 

observado em mamíferos em 2001 e tendo o seu uso como mecanismo de silenciamento 

gênico em animais em 2003.  

Em plantas e animais invertebrados, a interferência de RNA é uma defesa 

importante contra ataque de vírus. O fenômeno é essencial também na manutenção da 

estabilidade do material genético, na medida em que mantém sob controle elementos 

móveis do genoma (os transposons ou genes saltadores) que podem comprometer as 

funções do organismo dependendo do ponto em que forem inseridos. Assim, a técnica 

de RNAi permite identificar a função de genes específicos, sendo um campo promissor 

na pesquisa médica aplicada e na biotecnologia. 

Em 2006 os norte-americanos Andrew Fire, da Universidade de Stanford e Craig 

Mello, da Universidade de Massachusetts, receberam o prêmio Nobel de Medicina e 

Fisiologia, por terem descrito a técnica de RNAi. Andrew Fire e Craig Mello 

descobiram o RNAi quando estavam investigando a regulação da expressão gênica no 

verme nematóide Caenorhabditis elegans. Ao injetar nas células desse verme o RNAm 

responsável por comandar a síntese de uma proteína muscular, eles não notaram 

qualquer efeito. Ao injetar a mesma seqüência de RNAm com suas bases genéticas 
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dispostas no sentido inverso (''anti-senso''), tampouco observaram qualquer mudança no 

comportamento do animal. No entanto, quando injetaram ambas as formas (senso e anti-

senso) juntas, eles verificaram que o verme passou a exibir movimentos peculiares, 

observados apenas em animais que não tinham um gene responsável por codificar 

aquela proteína muscular. 

Ao se parearem, os RNAs senso e anti-senso se ligam um ao outro e formam o 

RNA de dupla fita. Fire e Mello formularam então a hipótese de que esse RNA de dupla 

fita poderia estar ligado ao silenciamento do gene que tem a mesma seqüência daquele 

RNA. Para testá-la, a dupla injetou RNAs de dupla fita contendo seqüências 

responsáveis por comandar a síntese de diversas outras proteínas do C. elegans . Eles 

notaram que o método levava sistematicamente ao silenciamento do gene que tinha a 

mesma seqüência do RNA e, com isso, a proteína associada a esse gene deixava de ser 

produzida (Fire e Mello, 1998).   

O RNA de interferência (RNAi) faz parte de um mecanismo celular capaz de 

promover a inativação gênica após a transcrição do RNA mensageiro. O RNAi é uma 

molécula de fita dupla (dsRNA) que quando ativada se liga à uma seqüência de 

nucleotídeos complementar localizada em um RNAm, responsável pelo transporte da 

informação genética do núcleo para o citoplasma, destruindo-o. Com isso, a proteína 

que seria sintetizada a partir das informações desse RNAm deixa de ser produzida , o 

gene em questão fica silenciado e os seus efeitos suprimidos. Por agir no RNA 

mensageiro, diz-se que esta é uma regulação pós transcricional.  

O funcionamento do RNAi ocorre quando o duplo filamento (dsRNA) é clivado 

pela nuclease citoplasmática Dicer em posições ligeiramente irregulares, ao longo de 21 

e 23 pares de bases do dsRNA. Resultando em pequenos RNAs interferentes (siRNAs) 

ou RNA curto interferente, o qual é transportado ao complexo de proteínas para formar 

o complexo de silenciamento (Risc). O filamento antisenso siRNA é então posicionado 

para coincidir com o RNAm. O siRNA do Risc ficará então ligado a apenas um RNAm, 

o que faz o complexo indutor do silenciamento ser altamente seletivo. Em seguida, a 

enzima Slicer corta o RNAm em dois filamentos, o Risc libera então dois pedaços, que 

agora é incapaz de sintetizar proteínas. Dessa forma, o RNAi utiliza segmentos duplos 

para identificar e silenciar RNAs mensageiros correspondentes, deixando o Risc intacto 

para localizar e fragmentar outro RNAm pelo mesmo mecanismo. 

Em plantas e animais, o silenciamento do RNA foi adaptado a desempenhar um 

papel crítico na regulação do crescimento e diferenciação celular utilizando uma classe 
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de pequenos RNAs denominados microRNAs (miRNAs), os quais são provenientes de 

um gene cuja única função é produzi-los. A molécula de RNA transcrita a partir do gene 

micro dobra-se sobre si mesma e com a ajuda de Dicer, a porção do meio é cortada e o 

pedaço resultante se comporta de maneira semelhante ao siRNA, a não ser pelo fato de 

que não censura o gene semelhante àquele que o produziu, mas sim outro gene por 

completo. 

Assim, com os genomas seqüenciados, é possível utilizar o RNA de interferência 

para reduzir de forma rápida e fácil a expressão de um gene específico, apenas pela sua 

desativação, para analisar a sua função e o efeito da ausência da proteína correspondente 

para o organismo em estudo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A hematofagia está presente em mais de 14 mil espécies de artrópodos (Ribeiro, 

1995) e a sobrevivência destes indivíduos depende de seu sucesso nesta tarefa. Para 

tanto eles devem vencer barreiras presentes nos vertebrados, como a coagulação 

sangüínea e a reação adversa do animal parasitado ao repasto do inseto. Tal proeza é 

possível graças ao desenvolvimento, pelo parasita, de substâncias anestésicas e anti-

coagulantes em sua saliva, que permitem um repasto discreto e sem interrompimento do 

fluxo de sangue do vertebrado.  

 O isolamento e caracterização destas substâncias tem despertado enorme 

interesse na busca de novos fármacos. O desenvolvimento de áreas como a biologia 

molecular, a bioquímica da coagulação e a química de proteínas tem facilitado o estudo 

e a identificação destas moléculas, o que tem levado à obtenção de novos agentes com 

potencial uso médico farmacológico (Caprandi et al., 2003). A tabela 1, extraída de 

Caprandi e col. (2003), apresenta moléculas bioativas já isoladas de artrópodos 

hematófagos. 

 A padronização da técnica de RNAi para A. aegypti seria uma ferramenta de 

grande importância na investigação de moléculas bioativas presentes na saliva deste 

mosquito, apresentando, portanto, um interesse biológico, farmacológico e médico. 

Além disso, o entendimento da biologia do repasto sangüíneo deste inseto aumentaria 

também a nossa compreensão das viroses por ele transmitidas. 
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Tabela 1 – Moléculas bioativas já isoladas de artrópodos hematófagos 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

  

      Estabelecer e padronizar a técnica de RNAi em Aedes aegypti. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

      a) - Silenciar a expressão do gene  que codifica um inibidor do fator Xa 

(gi|94468342), que é um anticoagulante  termolábil ( que  apresenta similaridade com os 

membros da família das serpinas, inibidores de serino-endopeptidase)  secretado na 

saliva do mosquito Aedes aegypti , utilizando a técnica do RNA interferente. 

 

      b) - Otimizar a síntese e a introdução do dsRNA para os ensaios de RNAi. 
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      c) - Estabelecer as melhores condições para os ensaios de RNAi. 

 

      d) - Verificar o nível de silenciamento pela redução da expressão do RNAm 

específico e pela  alteração fenotípica, comparando o grupo Controle com o grupo de 

insetos silenciados. 

 

      e) - Estudar e tentar caracterizar através da técnica de RNAi, outros genes  com 

funções desconhecidas - a partir de seqüências depositadas em banco de dados-  com o 

objetivo de pesquisar novas proteínas bioativas, bem como aumentar os conhecimentos 

na biologia do repasto sangüíneo do inseto. Em um trabalho de 2007, Ribeiro e 

colaboradores  indicam uma série de seqüências de transcritos correspondentes a 

proteínas  secretadas na saliva de A.aegypti, cuja função ainda não foi descrita na 

literatura. 

 

METODOLOGIA 

 

1) Insetos e dissecação da glândula salivar 

 

      Os espécimes de Aedes aegypti serão mantidos em câmara biológica climatizada, 

com temperatura de 28±1°C, umidade relativa de 80±5% e fotoperíodo de 12 horas de 

acordo com a metodologia de Silva et al. (1998).  

 

2) Extração de RNA 

 

      Nosso interesse não está no DNA total (genômico), mas sim na parte do DNA que é 

expresso na glândula salivar, produzindo transcritos, Por isso, será feita a extração do 

RNA total a partir da dissecação das glândulas salivares de fêmeas de  A. aegypti com a 

posterior síntese do DNA complementar, gerando assim apenas o DNA correspondente 

aos genes expressos nas glândulas salivares do mosquito. 

      O RNA será extraído com fenol a partir de um pool de glândulas dissecadas em 

solução salina 0,9%. O fenol desnatura as proteínas, facilitando a remoção destas nos 

extratos celulares, tornando-as insolúveis à fase aquosa, onde se encontram os ácidos 
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nucléicos. Com a utilização de tampão com pH ácido abaixo de 7, o DNA é 

desnaturado, caindo para a fase orgânica, deixando apenas o RNA livre na fase aquosa. 

 

3) Síntese de DNA complementar (cDNA) 

 

      A dupla fita de DNA será sintetizada a partir do RNAm extraído, utilizando-se uma 

transcriptase reversa, dNTPs e oligo dT, que é um primer formado por  nucleotídeos T 

que vão parear com a cauda de poli-A do RNAm. A fita de RNAm é então eliminada 

pela adição de uma ribonuclease. No passo seguinte, um novo primer sintetizado a partir 

dos nucleotídeos conhecidos da extremidade 5’, é utilizado junto com dNTPs e uma 

DNA polimerase para a duplicação da fita de DNA recém-sintetizada. 

 

4) PCR 

 

O DNA complementar será amplificado através da “Polimerase Chain Reaction” 

(PCR) utilizando primers específicos com promotor T7  para cada gene, contendo ainda 

na reação: dNTPs, tampão com MgCl2 e a enzima Taq Polimerase (Phoneutria).  

A reação será processada em um termociclador, obedecendo, em cerca de 30 

ciclos, os seguintes passos: desnaturação da molécula de DNA na temperatura de 95ºC, 

anelamento dos primers nas fitas de DNA à cerca de 60ºC e a extensão das novas fitas 

sintetizadas à cerca de 72ºC. Os resultados serão analisados a partir de eletroforese em 

gel de agarose a 2%.    

 

5) Clonagem do produto de PCR do gene alvo 

 

        Os produtos da PCR serão clonados no vetor pGEM
®

-T Easy, um plasmídeo 

linearizado que possui em cada extremidade um nucleotídeo T (timina) despareado.    

       Através de um ligase, o produto de PCR fresco (que possui um nucleotídeo A 

despareado que é adicionado ao fim da reação pela Taq polimerase) é conectado ao 

vetor. Uma alíquota da reação de ligação será submetida a uma eletrotransformação em 

cepas competentes da bactéria E. coli. Em seguida, o transformante será plaqueado em 

meio LB sólido contendo IPTG e o substrato X-GAL. As colônias brancas selecionadas 

serão utilizadas como molde para uma nova reação de PCR (da mesma forma já descrita 

acima). Após a confirmação dos insertos recombinantes pela PCR e verificação em gel 
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de agarose 2% (comparando-se as bandas com o padrão de peso molecular ), o DNA 

plasmidial será purificado pela técnica de Miniprep, seguindo os seguintes passos: 

centrifugação da cultura, suspensão em tampão e lise bacteriana em pH alcalino, que 

destrói a célula e desnatura as proteínas. Logo depois o lisado será neutralizado com 

acetato de potássio, promovendo a renaturação do plasmídeo, que é uma molécula 

relativamente pequena de DNA, o que não ocorre com o DNA genômico, que é então 

centrifugado e descartado. Ocorre a extração por fenol e o DNA plasmidial é 

precipitado no sobrenadante. A partir deste produto da Miniprep, o RNA dupla fita será 

sintetizado. 

 

6) Síntese e introdução da dupla fita de RNA 

 

      O molde para a síntese do dsRNA será o produto de PCR amplificado a partir do 

DNA plasmidial extraído na Miniprep. O dsRNA será preparado utilizando o kit T7 

Ribomax RNAi Express System (Promega) que possui um mix de enzimas contendo 

uma T7 RNA polimerase, um inibidor de RNAse e uma pirofosfatase inorgânica, além 

do tampão para as enzimas e dNTPs. A RNA polimerase reconhece o promotor T7 

adicionado a ambos os primers e adiciona os nucleotídeos, formando uma dupla fita de 

RNA (é formada uma fita de RNA correspondente à cada fita de DNA. Em condições 

adequadas, essas fitas de RNA tendem a se unir).  Depois de sintetizado, o dsRNA será 

tratado com DNase e  precipitado por isopropanol, analisado por eletroforese em gel de 

agarose 2% e quantificado em espectrofotômetro no comprimento de onda de 260nm. O 

dsRNA poderá então ser secado em centrífuga evaporadora e sua concentração ajustada 

em salina 0,9% para a injeção. 

      Serão formados dois grupos de fêmeas de  A. aegypti adultos, sendo um grupo de 

insetos testes, injetados com solução de dsRNA e outro grupo de insetos controles, 

injetados com o mesmo volume de salina 0,9%. Várias concentrações de dsRNA serão 

testadas para  injeção. A quantidade de injeções, que poderá ser única, em duplicata ou 

triplicata e o período de intervalo entre as injeções, também serão padronizados.A forma 

como o RNA interferente será introduzido dentro do inseto será feita tanto por injeção 

do dsRNA  no tórax do inseto usando um microinjetor, como também por ingestão do 

dsRNA em um alimentador artificial. Através da observação destes parâmetros, a 

técnica será padronizada de modo a otimizar o silenciamento. 
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7) Análise do silenciamento em  nível de expressão do RNAm   

 

       Após 48hs da injeção, os insetos injetados tanto do grupo teste quanto do grupo 

controle terão suas glândulas salivares dissecadas e o RNA extraído destas (da mesma 

forma já explicada no item 2). Posteriormente, será feita a síntese do DNA 

complementar (como já citado no item 3). O período de duração do silenciamento do 

gene alvo será observado pela extração do RNA de glândulas dissecadas em variados 

períodos após as injeções. Exemplo: 24h, 48h, 7 dias, 15 dias, 30 dias... após as 

injeções, na tentativa de selecionar o melhor momento para analisar o nível de 

silenciamento. Este será observado pela quantificação relativa da expressão de RNAm, 

comparando grupo controle (injetado com salina) e grupo teste (injetado com dsRNA 

específico), através da técnica de PCR em Tempo Real. A reação de Rt-PCR será 

realizada com o Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), primers 

específicos e o molde de cDNA. A leitura da reação será feita pelo programa indicado 

para o aparelho ABI PRISM 7000. Nesta técnica, poderemos observar a diferença (de 

forma quantitativa) na amplificação do DNA alvo a cada ciclo e então selecionar o 

melhor ciclo para se comparar a expressão do grupo Teste e do grupo Controle. O grau 

de silenciamento será expresso em porcentagem relativa, considerando a expressão do 

grupo Controle como 100%. O resultado final será observado através de análises 

estatísticas. 

 

8) Análise fenotípica do silenciamento: 

 

   A análise fenotípica do silenciamento também será testada em diversos 

momentos diferentes após as injeções, inclusive após um repasto sanguíneo, onde o 

inseto irá “gastar” as proteínas já acumuladas em sua saliva e terá um estímulo para 

produzir mais saliva só que, dessa vez, sem a proteína alvo cuja expressão foi inibida 

pela degradação de seu RNAm. A variação no fenótipo será observada pela ausência da 

proteína alvo na saliva e suas conseqüências para o mosquito. 

       A fim de verificar o sucesso da técnica de RNAi aplicada ao mosquito A. 

aegypti, serão realizados ensaios de coagulação, onde será analisado o efeito do 

silenciamento ao nível de fenótipo. A realização deste ensaio biológico foi escolhida 

devido à atividade anti-coagulante já descrita (Ribeiro et al. 2007) da proteína 
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correspondente ao gene alvo selecionado neste trabalho para a padronização e 

estabelecimento da técnica de RNAi no mosquito Aedes aegypti.  

      Ensaios de tempo de recalcificação de plasma de coelho com citrato serão realizados 

utilizando um leitor de microplacas. Para este ensaio, o plasma contendo citrato será 

misturado com  solução salina  contendo a amostra. A reação será iniciada pela adição 

de  CaCl2. O conteúdo da microplaca será misturado em um agitador, e em seguida esta 

será transferida para o leitor onde a turbidade será medida a 650nm em intervalos de 10 

segundos (Ribeiro, 2000).   

       O tempo de recalcificação do plasma será comparado, utilizando saliva de 

insetos do grupo Controle e do grupo Teste. Análises estatísticas demonstrarão a   

eficiência ou não do silenciamento do gene alvo. 

       Caso seja demonstrado a eficiência e a padronização da técnica de RNAi para o 

mosquito Aedes aegypti, novos genes com função ainda desconhecida (a partir de 

seqüências depositadas em bancos de dados e que podem ser verificadas em Ribeiro e 

colaboradores, 2007) serão alvos para a tentativa de se caracterizar funcionalmente 

essas moléculas, que podem apresentar perfis interessantes de atividade biológica, até 

mesmo potencial biofarmacológico. Neste caso, vários ensaios biológicos para análise 

fenotípica poderão ser testados, como ensaio de agregação plaquetária, de atividade 

vasodilatadora, de inibição de complemento e de atividade anestésica, entre outros. 
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Cronograma de Atividades por bimestre 
 

Atividades/bimestre 1º 
 

2º  3º  4º  5º  
 

6º 7º 8º 9º 

Manutenção dos insetos 
          
Dissecação das glândulas salivares 
      

    

Extração de RNA total 
   

       

Síntese de DNA complementar 
   

       

PCR e clonagem no vetor  
pGEM T – easy.   

       

Síntese de dsRNA e Injeção no inseto 
 

 
   

   
  

Padronização das injeções e do 
mecanismo de ingestão do dsRNA 
pelos insetos. 

 
      

   

Verificação da duração do 
silenciamento do gene alvo ao longo do 
tempo. 

 
      

   

Análise comparativa  da expressão de 
RNAm entre os grupos - Real Time 
PCR 

    
  

  
 

Análise fenotípica através de ensaios 
biológicos. (Ensaio de coagulação) 

    
  

  
 

Análise dos resultados gerais     
      

Seleção de novos genes alvos de 
interesse em bancos de dados. 

      
   

Utilização da técnica padronizada para 
identificação de novas moléculas 
bioativas com função desconhecida. 
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TOTAL 
31.941,65 

 

 

Produtos Concentração/quantidad
e 

Preço (R$) 

Agarose 
 

100g 443,00 

Dnase 
 

20.000unid 454,77 

dNTPmix 
 

10mM/100µl 112,47 

Espectrofotômetro 
 

 1.761,38 

Fenol 
 

 21,50 

IPTG 
 

5g 244,5 

Máquina de PCR 
 

 19.589,00 

Microinjetor 
 

 4.500,00 

Primers 
 

 452,00 

Oligo dT 
 

25µg 141,64 

Placas para PCR em tempo 
real 

10 placas de 96 poços 111,45 

Padrão Peso Molecular 1kb 250UG 479,00 

Power SYBR Green PCR 
Master Mix 

100X 50µl rxns 283,62 

Primers 
 

 452,00 

Ribonuclease 
 

30unid 177,67 

T4 DNA ligase 
 

100unid 86,87 

T7 Ribomax RNAi Express 
System 

25 reações 2.147,00 

Tampão Taq DNA polimerase 
+  50mM MgCl2 

 

1mL de tampão + 1mL de 
MgCl2 

59,16 

Tampão Transcriptase Reversa 
 

1ml 71,72 

Taq DNA polimerase 
 

500u 108,89 

Transcriptase Reversa 
 

375unid 226,57 

Vetor pGEM- T easy 
 

20 reações 368,38 

X-Gal 
 

100mg 101,06 

 

Orçamento 


