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RESUMO 

 

SANTOS, Douglas Elias. O metabolismo oxidativo na diferenciação de castas em abelhas 

melíferas: número e estrutura mitocondrial e expressão de genes indicadores de 

funcionalidade. [tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto; 2017. 

 

A relação entre nutrição e fenótipo é uma questão especialmente desafiadora em casos de 

polifenismo facultativo, como no caso das castas de insetos sociais, por exemplo, a abelha 

melífera Apis mellifera. Após estudos de vias de sensoriamento de nutrientes, modificações 

inesperadas nestas vias de sinalização revelaram a resposta à hipóxia como um possível 

mecanismo subjacente à regulação do tamanho corporal e crescimento de órgãos. Uma vez 

que essa resposta está intimamente ligada a condições metabólicas das células, o presente 

estudo foi concebido para investigar possíveis alterações no metabolismo mitocondrial e 

oxidativo no processo de diferenciação de castas em A. melífera na fase larval, com foco no 

corpo gorduroso, que é o centro metabólico dos insetos. Partindo da hipótese de que rainhas e 

operárias são criadas em células de cria abertas sob condições iguais de disponibilidade de 

oxigênio, nós investigamos o número e a distribuição mitocondrial, bem como as taxas de 

consumo de oxigênio em mitocondrias de células de corpo gorduroso durante estágios larvais 

críticos. Por meio de análises de imunofluorescência e microscopia eletrônica encontramos 

maior densidade de mitocôndrias no corpo gorduroso larval da rainha, dado corroborado pela 

quantificação de unidades funcionais mitocondriais por ensaio de citrato sintase. Medições de 

consumo de oxigênio por respirometria de alta resolução revelaram que as larvas de rainha 

têm capacidades máximas mais altas de produção de ATP, com menor demanda fisiológica, 

mas com mesma eficiência mitocondrial que operárias. A análise da expressão de fatores 

relacionados à mitogênese mostrou que os homólogos dos genes codificadores dos fatores de 

transcrição TFB1 e TFB2 e de um regulador nutricional, ERR, estão mais expressos em larvas 

de rainha. Apesar das diferenças encontradas na respiração mitocondrial entre as duas castas, 

as mesmas apresentaram níveis similares de produção de lactato e peróxido de hidrogênio, 

sem grandes alterações referentes à condições de estresse oxidativo e ao estado redox das 

célula. Encontramos altos níveis de expressão de genes codificadores das enzimas do sistema 

antioxidante MnSOD e catalase em células do corpo gorduroso larval de rainha, que garantem 



 
 

a redução de eventuais danos oxidativos. Estes resultados são fortes evidências de que a 

nutrição diferencial das larvas pelas operárias adultas, como estímulo externo da indução do 

desenvolvimento das castas, diferencialmente afeta a dinâmica e funcionalidade mitocondrial 

como elemento intrínseca da plasticidade fenotípica neste inseto social. 

 

Palavras-chave: Apis mellifera. Diferenciação de castas. Mitocôndria. Metabolismo oxidativo. 

Corpo gorduroso. 



 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Douglas Elias. Oxidative metabolism in caste differentiation in honeybees: number 

and structure of gene expression and mitochondrial functional indicators. [thesis]. Ribeirão 

Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2017. 

 

The connection between nutrition and phenotype is a particularly challenging issue in cases of 

facultative polyphenism, as for instance in the honeybee Apis mellifera. After studies on 

nutrient sensing pathways found unexpected modifications in these signaling pathways, a 

response to hypoxia was revealed as a possible mechanism underlying regulation of body size 

and organ growth. Since this response is closely linked to the metabolic conditions of the 

cells, the present study was designed to investigate the role of the mitochondrial and oxidative 

metabolism in the fat body of honeybee larvae, which is the metabolic center in insects, in the 

context of the caste differentiation process in A. mellifera. Based on the fact that honey bee 

larvae are reared in open brood cells, the queen and worker larvae should be exposed to equal 

oxygen diffusion conditions, and hence we investigated mitochondrial number and 

intracellular distribution, as well as rates of mitochondrial oxygen consumption in fat body 

cells during the larval stages critical for caste differentiation. By means of 

immunofluorescence and electron microscopy we found a higher density of mitochondria in 

the fat body of queen larvae. This result was corroborated by the quantification of 

mitochondrial functional units using a citrate synthase assay. Measurements of oxygen 

consumption obtained by high resolution respirometry revealed that queen larvae have higher 

maximum capacities of ATP production, with less physiological demand and higher 

mitochondrial efficiency than workers. Analysis of the expression of genes related to 

mitogenesis showed that Apis homologs of the transcription factors TFB1 and TFB2 and of 

the nutritional regulator, ERR are higher expressed in queen larvae. Despite differences in 

mitochondrial respiration, the two castes presented similar levels of lactate and hydrogen 

peroxide production, and without major chang in oxidative stress and cellular redox status. 

The high transcriptional levels of genes encoding enzymes of the antioxidant system, MnSOD 

and catalase observed in fat body cells of queen larvae guarantee that oxidative damage is 

reduced during larval development. These results are strong evidence that the differential 

nutrition of honey bee larvae by the adult worker, as the external stimulus for caste induction, 



 
 

differentially affects mitochondrial dynamics and functionality as an intrinsic element of 

phenotypic plasticity in this social insect.  

Keywords: Apis mellifera. Caste differentiation. Mitochondria. Oxidative metabolism. Fat 

body.
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1 INTRODUÇÃO 

1.2  A abelha Apis mellifera e o desenvolvimento de suas castas 

Apis mellifera é uma espécie de abelha que apresenta importante papel econômico e 

ecológico como polinizador de culturas agrícolas e matas nativas (1). São insetos sociais da 

ordem Hymenoptera, e sendo insetos holometábolos, apresentam metamorfose completa, 

passando pelos estágios de embrião, larva, pupa até se tornarem adultos. As abelhas melíferas 

vivem em colônias organizadas cujos indivíduos se dividem em castas com diferentes funções 

cooperativas. Os indivíduos machos são haplóides e basicamente possuem como única função 

o acasalamento com as rainhas virgens, e morrem após a cópula. Já as fêmeas possuem 

funções mais variadas e são divididas em dois tipos de castas morfologicamente 

funcionalmente distintas denominadas de rainhas e operárias. As diferenças entre as castas são 

nitidamente observadas na fase adulta, quanto a sua morfologia, fisiologia, longevidade e 

comportamento (2). As rainhas são responsáveis pela reprodução da colônia, uma vez que 

botam ovos fecundados pelos espermatozoides armazenados na espermateca, uma estrutura 

associada ao seu trato reprodutor. Já as operárias são responsáveis pelo trabalho de 

manutenção da colônia, exercendo diversas atividades acompanhadas de mudanças morfo-

fisiológicas e comportamentais. A principio, estas atividades incluem limpeza da colônia, 

alimentação das larvas, alimentação da rainha, produção de cera, construção de favos, 

mantenção da temperatura da colônia, defesa da colônia e atividades de coleta e 

processamento de pólen, néctar, própolis e água (3). 

 Essas diferenças marcantes entre rainhas e operárias adultas de A. mellifera começam 

surgir durante o desenvolvimento larval. A princípio, o desenvolvimento larval consiste de 

cinco instares (fases L1, L2, L3, L4 e L5), passando por mudas larvais de primeiro até o 

quinto instar, sendo que no final deste a larva sofre metamorfose e adquire as características 

de pupa. O interessante é que até o quarto estágio (fase L4) o tempo de desenvolvimento das 

larvas de rainhas e operárias é o mesmo. Sendo assim as diferenças na dinâmica do 

desenvolvimento surgem apenas a partir do quinto estágio larval (fase L5) e, especialmente, 

na fase pupal. Ao final, rainhas adultas emergem em aproximadamente 16 dias após a 

oviposição, enquanto operárias possuem um tempo mais prolongado de desenvolvimento 

embrionário e pós-embrionário, totalizando aproximadamente 22 dias (4, 5).  
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A diferenciação de castas em A. mellifera ocorre a partir de um mesmo genótipo, que 

responde a estímulos externos durante o processo de desenvolvimento larval, o que acarreta 

em respostas específicas do sistema endócrino (6). Essas respostas são induzidas pela 

alimentação diferencial que rainhas e operárias recebem durante os primeiros estágios larvais 

e que promovem níveis diferentes do hormônio juvenil na hemolinfa (7). Sendo assim, larvas 

que receberam grandes quantidades de geleia real, uma secreção das glândulas hipofaríngeas e 

mandibulares das nutridoras, durante todo o seu período de crescimento irão desenvolver-se 

em rainhas. Por outro lado, larvas que receberam geleia de operária, menos rica em 

carboidratos, durante os três primeiros dias e, em seguida, uma dieta mista de secreção 

glandular, pólen e mel durante os próximos dois dias de seu período de crescimento, irão se 

tornar operárias (8). O resultado deste programa de alimentação diferencial é que operárias 

adultas são facultativamente estéreis, possuindo apenas pequenos ovários, menor tamanho 

corporal, vida adulta de curta duração dentro da qual exercem várias funções de manutenção 

da colônia (Figura 1). Em contraste, as rainhas são altamente reprodutivas, devido a seus 

grandes ovários, possuem tamanho do corpo maior, e durante sua longa vida adulta sua única 

função dentro da colônia é reproduzir (3, 7). 
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Figura 1: Apis mellifera como modelo de estudo de plasticidade fenotípica.  

 

A partir de uma larva indiferenciada e bipotente, rainhas e operárias se desenvolvem em decorrência a 

um programa de alimentação diferencial. Este programa induz tempos de desenvolvimento distintos 

(22 dias para operárias e 16 dias para rainhas) e grandes diferenças fisio-morfológicas e de 

funcionalidade na colônia durante a vida adulta das castas. Fonte: Baseado em Michener (1974) e 

Hartfelder K, Engels W (1998). Imagens Alex Wild© e Adam Tofilski©. 

 

1.2 Fatores endógenos identificados como determinantes de castas em A. mellifera 

 

1.2.1 Hormônio juvenil e a via insulina-TOR 

Dada as grandes diferenças entre rainhas e operárias surge uma questão intrigante: 

como as diferenças aparentemente simples na alimentação podem causar diferenças 

morfológicas e de história de vida tão drásticas? Em essência, colocando em termos de 
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conceitos atuais em biologia de desenvolvimento, a questão é como variantes nutricionais são 

traduzidos em padrões de expressão gênica diferencial que podem moldar os fenótipos adulto 

das castas (9, 10). Essa questão moveu vários trabalhos científicos por pesquisadores no 

mundo todo em busca de respostas. 

Uma dessas primeiras respostas veio através do estudo dos títulos de hormônio juvenil 

durante o desenvolvimento das larvas de A. mellifera.  Deste modo o primeiro fator endógeno 

identificado como um sinal da determinação de castas foi um elevado título de hormônio 

juvenil em larvas de rainha (4, 6, 7). A princípio, os níveis de hormônio juvenil atingem um 

elevadíssimo pico durante a fase L3 de larvas de rainhas, decaindo em nível até as fases de 

alimentação do quinto instar larval e subindo novamente nas fases da metamorfose (tecelagem 

de casulo e pré-pupa) (Figura 2). Nas operárias os títulos hormonais também acompanham 

esse padrão de modulação, mas em níveis muito menores. Um dos principais efeitos deste 

sinal hormonal é prevenir a morte celular programada no ovário larval da rainha (11), 

representando, portanto a base para o potencial desenvolvimento de fêmeas altamente 

reprodutivas. 

Figura 2. Títulos de hormônio juvenil ao longo do desenvolvimento embrionário e pós-

embrionário de rainhas e operárias de A. mellifera. 

 

Nesta representação gráfica é possível acompanhar todos os estágios de desenvolvimento em relação 

aos níveis de hormônio juvenil para rainhas (barra azul) e operárias (barra vermelha): ovo, larvas de 

primeiro, segundo, terceiro e quarto instar (L1, L2, L3 e L4), larvas de quinto instar (L5) durante a 

fase de alimentação (feeding phase, F1, F2 e F3), seguida pela fase de tecelagem de casulo (spinning 

phase, S1, S2 e S3) e pela fase pré-pupal (PP1, PP2 e PP3), pupa e adulto, quando o indivíduo já 

emergiu da célula de cria. Fonte: Adaptado de Hartfelder e Engels (1998).  
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Outras vias de sinalização conhecidas por afetar o crescimento e diferenciação nos 

metazoários começaram a ser investigados a partir do sequenciamento do genoma da abelha, 

que foi publicado em 2006 por um grande consórcio internacional (12). Estes dados 

facilitaram enormemente a identificação e expressão de genes, tornando possível 

investigações em grande escala sobre fatores e mecanismos moleculares responsáveis por esta 

diferença entre as castas (13). Deste modo, experimentos têm revelados algumas vias de 

sinalização que são essenciais para o processo de diferenciação das castas em A. mellifera. 

As primeiras vias candidatas que vieram a serem estudadas foram a via de sinalização 

insulínica (IIS) e a via TOR (14). Estas vias são altamente conservadas e atuam no controle do 

crescimento em eucariotos e metazoários Bilateria (15). Os primeiros estudos voltados para a 

rota insulínica tiveram como alvo os peptídeos semelhantes à insulina (insulin-like), AmILP1 

e AmILP2, e os respectivos receptores insulínicos, AmInR1 e AmInR2. A princípio, os genes 

que codificam o peptídeo semelhante à insulina amILP-1 mostraram-se consistentemente mais 

expressos em larvas de rainhas, ao passo que amILP-2 é  mais expresso em larvas de 

operárias, assim indicando possíveis funções diferentes para os dois tipos de peptídeos na 

regulação do crescimento e sensoriamento nutricional (8). Estes dados foram reforçados 

quando se observou que Amilp2 era mais expresso quando larvas de rainha 

experimentalmente receberam alimentação de operárias, e que o mesmo ocorria com Amilp1 

em larvas de operárias transferidas para receber o regime de alimentação das rainhas (14). 

Contraditoriamente, a expressão dos dois genes codificadores dos dois receptores de insulina, 

AmInR1 e AmInR2, apresenta queda acentuada principalmente em larvas de rainha, 

justamente no período em que estas excedem as larvas de operárias nas suas taxas de 

crescimento (16). 

A rota insulínica se comunica com a via TOR através da regulação das proteínas AKT 

e TSC (Figura 3), e sua atividade tem sido descrita por afetar fortemente o processo de 

diferenciação de castas. Esta afirmação se deve ao fato de que o knockdown por RNA 

interferência (RNAi) do gene amtor de larvas criadas com geleia real resultou no fenótipo de 

operárias (17). Contraditoriamente, a análise de expressão amtor no desenvolvimento de 

larvas revelou posteriormente que este gene chave é mais expresso em larvas de operárias e 

não em larvas de rainha culminando em outro paradoxo. Não obstante, os níveis de expressão 

gênica de outras rotas de controle de crescimento influenciadas diretamente pela rota 
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insulínica-TOR, como amFOXO e amEGFR, também se mostraram mais elevadas em larvas 

de operárias (8). 

1.2.2 Hipóxia endógena  

Uma possível explicação para os resultados contraditórios às expectativas sobre o 

papel da via IIS/TOR no desenvolvimento das castas em abelhas melíferas surgiu a partir da 

investigação da via de sinalização de hipóxia, que é conhecida por ser funcionalmente 

integrada com IIS/TOR em Drosophila (18) (Figura 3). O fenômeno de hipóxia pode ser 

definido como um limite no qual a concentração de oxigênio é o fator limitante para processos 

celulares normais (19), devido ao fato do oxigênio ser um fator essencial para o metabolismo, 

incluindo a produção de ATP. Este fenômeno ativa sistemas moleculares sensoriais ajustando 

a fisiologia da célula aos níveis de oxigênio do meio ambiente, convergindo em rotas 

sinalizadoras capazes de modular a expressão gênica, como por exemplo, através da 

modulação das duas subunidades de fatores de transcrição induzidos por hipóxia (HIFα e 

HIFβ) bem como a prolina-hidroxilase, PHD.  HIFα e HIFβ, cujos ortólogos nos insetos 

respectivamente Sima e Tango, são membros de uma família de fatores de transcrição bHLH-

PAS (do inglês, Helix-Loop-Helix-Period-Arnt-Single-minded). Quando em condições de 

normóxia, a enzima PHD (Fatiga nos insetos) hidroxila resíduos de prolina da molécula de 

HIFα e estes resíduos são reconhecidos pela E3 ubiquitina ligase, von Hippel-Landau 

(pVHL), e tal induz a degradação de HIFα via proteassoma (20, 21). Por outro lado, quando 

os níveis de oxigênio se encontram baixos, a atividade da enzima PHD é reduzida, assim 

tornando HIFα mais estável e permitindo a translocação deste fator para o núcleo, onde forma 

um dímero funcional com HIFβ, podendo assim se ligar elementos responsivos a HIF e 

controlar regiões genicas hipóxica-reguladas. 

Em abelhas melíferas a análise da expressão dos três genes essenciais da via de 

hipóxia, amsima, amtango e amfatiga, mostrou que estes são mais expressos em larvas de 

operária ao longo das fases críticas do desenvolvimento da casta. Isto sugere uma resposta 

hipóxica como um processo importante de regulação da diferenciação de castas em A. 

mellifera (22). O interessante é que larvas de rainhas e operárias não são criadas em diferentes 

condições de disponibilidade de oxigênio, já que ambas recebem alimentação diferencial em 

células de cria abertas. Deste modo a explicação para tal resultado aponta para um possível 

estado de hipóxia endógeno e que supostamente haveria alguma ligação com o metabolismo 

oxidativo larval (Figura 4).  
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Figura 3. A resposta hipóxica e sua conexão com a rota sensorial de nutrientes insulina-TOR.  

 

Este gráfico foi baseado no modelo proposto para Drosophilla melanogaster (18) e publicado em uma 

das revisões recentes de nosso grupo (Hartfelder et al.,2015). O baixo nível de oxigênio inibiria a 

atividade de PHD (fatiga nos insetos), permitindo a entrada de HIFα (sima) e permitindo a 

translocação deste fator para o núcleo onde este forma um dímero funcional com HIFβ (tango) 

podendo assim se ligar elementos responsivos a HIF e controlar regiões genicas hipóxica-reguladas. O 

estudo de Azevedo e colaboradores (22) colocou em evidência a super-expressão dos três genes 

principais na modulação da resposta a hipóxia durante o desenvolvimento de A. mellifera, Amfatiga, 

Amsima e Amtango. Fonte: Retirado diretamente de Hartfelder et al. (2015). 

 

 

Figura 4. Rainhas e operárias são criadas em células de cria abertas e, assim, sob as mesmas 

condições atmosféricas. 

.  

Fonte: Adaptado de  https://www.flickr.com/photos/bienenwabe/2789384392. 
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1.2.3 O efeito Warburg e espécies reativas de oxigênio 

 A regulação hipóxica tem sido diretamente associada com mudanças metabólicas 

observadas em tumores cancerígenos em mamíferos. Foi observado que células do interior 

destes tumores produzem grande quantidade de lactato devido ao uso de glicólise aeróbica e 

redução da fosforilação oxidativa mitocondrial, mesmo quando estas células adquirem 

posteriormente disponibilidade adequada de oxigênio. Esse fenômeno metabólico foi descrito 

por Otto Warburg (23) e é conhecido na literatura como efeito Warburg. Estas células 

utilizam a glicólise aeróbia com fosforilação oxidativa mitocondrial reduzida, mesmo com 

disponibilidade adequada de oxigênio (24), e a superexpressão de HIFα é considerada crítica 

para a sua adaptação metabólica à hipóxia (25). O HIF-1 em mamíferos não apenas induz a 

expressão de genes que codificam enzimas glicolíticas, como também aumenta a sua atividade 

e regula a indução hipóxica da lactato desidrogenase A (26). A consequência metabólica é 

uma maior conversão da glicose em piruvato e, subsequentemente, aumento da produção de 

lactato (25). Para isso, é necessário ocorrer não só o aumento dos níveis de mRNA de HIFα 

mas também a estabilização da proteína sensível ao oxigênio. Este processo de estabilização 

tem sido associado a espécies reativas de oxigênio (ROS) que impedem a degradação 

proteassomal de HIFα através da inibição da PDH (27-30). 

ROS incluem aníons superóxidos (O2
-
), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais 

hidroxilas (OH
.
). O radical superóxido (O2

-
) é produzido principalmente como produto da 

respiração aeróbica durante a reação da transferência de elétrons na cadeia respiratória ou pela 

ação de NADPH oxidases, e por algum tempo tem sido descrito como protagonista do 

estresse oxidativo, danificando lipídios, proteínas e material genético (31-33). Sendo assim, 

de modo a neutralizar os efeitos danosos de ROS, as células desenvolveram evolutivamente 

mecanismos de defesa antioxidantes. A primeira linha de defesa inclui enzimas como 

superóxido dismutase citoplasmática e mitocondrial, CuZnSOD e MnSOD, respectivamente, 

que desintoxicam O2
-
 em espécies menos reativas, como peróxido de hidrogênio (H2O2). A 

segunda linha de defesa inclui enzimas como a catalase, que converte o peróxido de 

hidrogênio em água e oxigênio, glutationa peroxidase e a proteína glutationa reduzida (GSH) 

(34). Além disso, outras classes de enzimas, como as glutationas transferases, previnem a 

formação de eletrófilos provenientes da peroxidação excessiva de ácidos graxos poli-

insaturados presentes nas membranas celulares (35). Apesar de induzir estresse oxidativo, 

tornou-se evidente que as ROS também têm funções de sinalização que permitem adaptações 
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às mudanças na disponibilidade de nutrientes e no ambiente oxidativo, bem como a 

modulação da respiração mitocondrial. Essa função requer a oxidação de resíduos de cisteína 

por meio de peróxido de hidrogênio que causa mudanças alostéricas dentro da proteína que 

alteram a sua função (36). Estes dados abrem margem para um possível papel de ROS na 

regulação do metabolismo larval durante os desenvolvimento das larvas de rainha e operária 

em A. melífera. Assim, para a correta compreensão desse papel deve-se entender a fonte de 

produção principal, que é a fosforilação oxidativa mitocondrial. 

1.2.4 Dinâmica e metabolismo mitocondrial 

Estudos anteriores realizados nos anos trinta já mostraram que as larvas de rainha têm 

maiores taxas de consumo de O2 do que larvas de operárias, indicando diferenças na 

utilização metabólica de nutrientes em larvas diferencialmente alimentadas (37). Além disso, 

através da quantificação de proteínas mitocondriais, Osanai e Rembold (38) demonstraram 

que rainhas têm maior quantidade de mitocôndria, usando o citocromo c como um indicador 

da capacidade respiratória, e Eder e colaboradores (39) calcularam que as larvas de rainha 

possuem taxas respiratórias seis vezes maior do que larvas de operárias. Subsequentemente, 

um estudo para investigar a expressão de genes mitocondriais (40) confirmou estas 

descobertas fisiológicas e bioquímicas anteriores, que agora são consistentes com a hipótese 

de hipóxia endógena em larvas operárias (8, 22). Em conjunto, estes dados indicam que o 

metabolismo mitocondrial deve desempenhar um papel crucial no processo de diferenciação 

de castas em abelhas A. mellifera no qual há diferenças significativas na expressão de genes 

relacionados com o metabolismo oxidativo.  

É estabelecido que o controle do metabolismo celular através de vias de sensoriamento 

de nutrientes é diretamente impactado e relacionado à fisiologia mitocondrial, incluindo a 

biogênese mitocondrial e mudanças na forma e função das mitocôndrias (41, 42). Um dos 

reguladores mestre de alterações mitocondriais em insetos é Spargel, o ortólogo de PCG-1α 

em mamíferos. Spargel é envolvido na homeostase energética, controle da proliferação 

mitocondrial e é capaz de responder a nutrientes através da sinalização via TOR e de uma 

proteína quinase sensorial da relação AMP/ATP denominada AMPK (41, 43). Spargel 

controlaria fatores de transcrição mitocondriais A, B1 e B2, relacionado com a transcrição e 

replicação do DNA mitocondrial, e um receptor relacionado ao estrógeno (ERR) que regula a 

transcrição de genes nucleares que codificam proteínas mitocondriais (44-46). Sendo assim, a 

partir da hipótese de que o metabolismo mitocondrial deve desempenhar um papel crucial no 
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processo de diferenciação de castas em abelhas A. melífera, o estudo de possíveis candidatos 

gênicos a controlar os processos de biogênese mitocondrial ganha notória importância.  

1.3  Corpo gorduroso como sede do metabolismo intermediário larval 

O corpo gorduroso das larvas de abelhas melíferas é um órgão de origem mesodérmica 

que preenche a cavidade abdominal. Ele é constituído em grande parte por células 

denominadas trofócitos, mas contendo também uma pequena quantidade de enócitos e 

urócitos (47). 

Durante a fase larval das abelhas, bem como em outros insetos, o corpo gorduroso tem 

como função primordial acumular reservas de lipídios, carboidratos e aminoácidos, os quais 

serão mobilizados para obter energia e demais nutrientes para o processo de metamorfose. Os 

lipídeos provenientes da dieta larval são digeridos, convertidos em diacilglicerol e exportados 

para a hemolinfa, ligados a apolipoproteinas e são entregues aos trofócitos na forma de 

triacilglicerol (48). Os carboidratos, por sua vez, são convertidos para trealose durante a 

digestão, que por sua vez é convertido em glicose na hemolinfa (48). A glicose é 

subsequentemente entregue ao corpo gorduroso através de transportadores específicos de 

membrana (48, 49). No corpo gorduroso, a glicose é armazenada sob a forma de glicogênio, 

que pode ser mobilizado e liberado na hemolinfa na forma de trealose para utilização (50). Os 

aminoácidos provenientes da digestão são também liberados na hemolinfa e capturados via 

diversos transportadores de membrana nos trofócitos (48). Devido a todas estas evidencias 

obtidas nos mais diversos modelos de insetos holometábolos, o órgão do corpo gorduroso é 

um forte candidato a exercer o controle do metabolismo celular através de vias de 

sensoriamento de nutrientes, podendo influenciar diretamente no controle do processo de 

diferenciação de castas em A. mellifera. 



23 
 

2 OBJETIVOS 

2.2  Objetivos gerais 

O objetivo deste trabalho foi investigar o papel da estrutura mitocondrial, dinâmica e 

metabolismo oxidativo no processo de diferenciação de castas em Apis melífera através do 

estudo do corpo gorduroso de larvas de abelhas melíferas. 

2.3  Objetivos específicos 

a) Analisar o perfil de distribuição das mitocôndrias nas células do corpo gorduroso de 

ambas as castas por meio de microscopia de fluorescência com imunomarcação da 

proteína intramitocondrial subunidade 5alpha da ATP sintase; 

b) analisar as características ultra-estruturais das mitocôndrias do corpo gorduroso de 

ambas as castas por meio de microscopia eletrônica de transmissão; 

c) quantificar o número de unidades mitocondriais funcionais por meio de ensaio de 

atividade da citrato sintase; 

d) mensurar o consumo de oxigênio mitocondrial e controle respiratório das mitocôndrias 

por meio de respirometria de alta resolução; 

e) quantificar por meio de PCR em tempo real o nível de expressão de genes 

codificadores de fatores de transcrição controladores da biogênese mitocondrial; 

f) averiguar através da medição dos níveis de lactato se as células do corpo gorduroso 

estão sob efeito Warburg; 

g) mensurar a produção de peróxido de hidrogênio pelas mitocôndrias do corpo 

gorduroso; 

h) analisar a expressão relativa de genes codificantes de enzimas antioxidantes por meio 

de PCR em tempo real; 

i) Averiguar o estado redox e estresse oxidativo das células do corpo gorduroso por meio 

de ensaios de medição dos níveis de proteína carbonilada e glutationa reduzida e 

oxidada.
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2 Coleta das larvas de A. mellifera 

O corpo gorduroso foi dissecado de larvas de quarto e quinto estágio de 

desenvolvimento obedecendo a critérios classificatórios (Tabela 1) já descritos em literatura 

(6, 51). Nestes respectivos trabalhos as larvas de quarto instar (L4) antecedem o quinto 

estágio larval (L5), este último é composto por três estágios de crescimento dos quais a larva é 

ainda alimentada (F1, F2, F3) e três estágios de tecelagem de casulo (S1, S2, S3), durante os 

quais as larvas gradualmente esvaziam seus intestinos e se preparam para se tornarem pré-

pupas (Tabela 1). É importante salientar que após a larva entrar no processo de tecelagem de 

casulo (spinning phase) a mesma cessa de se alimentar e, portanto se encontra com o destino 

diferencial já traçado para rainha ou operária. Dado que o nosso principal objetivo é entender 

os mecanismos de diferenciação nós focamos os esforços no principal período de alimentação 

diferencial L4 até as fases de alimentação (F1, F2 e F3), seguida pelo menos de pelo menos 

uma fase de tecelagem de casulo. É importante salientar que a ausência das análises das fases 

S2/S3 em experimentos envolvendo a aferições da concentração de lactato, análise da 

expressão de genes antioxidantes, medidas de proteína carbonilada bem como glutationa 

reduzida e oxidada das larvas se deve o fato dos resultados anteriores, já então publicados em 

periódico internacional como resultado desse trabalho (ver anexo b) revelaram pouca variação 

entre as fases de tecelagem de casulo.  

 

Tabela 1. Tabela procedimental utilizada neste trabalho para classificação dos estágios larvais 

durante o desenvolvimento de rainhas e operárias de A. mellífera. 

 

Instar Estágio específico  Rainha Operária 

 
 

 
Peso (mg) 

 

L4  
 

3,8-44 4,2-32 

L5 
Principal fase de alimentação 

diferencial (feeding phase) 

F1 35-90 29-60 

F2 91-180 61-110 

F3 181-260 111-160 

L5 
Fase de tecelagem de casulo  

(spinning phase) 

 
Characterística intestinal 

S1 Intestino Cheio 

S2 
Intestino metade cheio e metade 

vazio 

S3 Intestino vazio 
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Favos de cria contendo larvas eram diretamente retirados para obtenção de larvas de 

operárias. Para obtenção das larvas de rainha, estas foram criadas por um procedimento 

apicultural padrão no qual larvas recém-eclodidas são transferidas para uma célula de cria 

contendo geleia real e reintroduzidas em colônias de abelhas híbridas africanizadas (A. 

mellifera) mantidas no apiário experimental do Departamento de Genética da Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil. Após determinado período de tempo, larvas de rainha eram 

retiradas das colônias, analisadas e classificadas segundo o período de desenvolvimento. 

3.3  Análise da distribuição mitocondrial por imunoflorecência 

O corpo gorduroso de larvas de rainha e operária de cada estágio de desenvolvimento 

(n = 3) foi dissecado e fixado em paraformaldeído a 4% em tampão fosfato 0,1 M (PBS) 

durante 16 h a 4 °C. Subsequentemente, as amostras foram lavadas em PBS e incluídas em 

meio Tissue Tek O.C.T (Sakura Finetek, Torrance, CA, EUA) e seccionadas a 14 μM de 

espessura em criostato CM1850 (Leica, Wetzlar, Alemanha). As secções foram colocadas 

sobre lâminas revestidas com poli-L-lisina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). Após a 

adesão, foram hidratados com PBS e Triton X-100 a 1% (PBST) durante 2 h, lavados com 

PBS e incubados durante 16 horas a 4 °C em anticorpo primário contra a subunidade 5 alfa da 

ATP sintase (anticorpo anti-ATP5α produzido em camundongo, MitoSciences, # MS507, 

ABCAM, Cambridge, MA, EUA) diluído a 1: 500 em PBS contendo albumina de soro bovino 

(BSA) a 0,1%. Subsequentemente,  as lâminas foram lavadas em PBST e incubadas em 

anticorpo secundário (AlexaFluor-568 anti-camundongo de cabra, Life Technologies, 

Carlsbad, CA, EUA) diluído 1: 1000 em PBS / BSA durante 1 h à temperatura ambiente.  Os 

cortes histológicos foram contra corados com DAPI e TRITC-faloidina (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA) para revelar núcleos e F-actina, respectivamente, e montados sobre lâminas 

em meio para microscopia de imunofluorescência (Fluoroshield Mounting Medium com 

DAPI, ABCAM, Cambridge, MA, EUA). As imagens foram obtidas em sistema de 

microscópio confocal TCS SP5 (Leica, Wetzlar, Alemanha) e analisadas utilizando o seu 

próprio software (Leica Application Suite AF 2.6.0 build 7266) e ImagePro-Plus (versão 

4.5.0.29). 

3.4  Microscopia eletrônica de transmissão 

As amostras do corpo gorduroso de larvas de rainha e operária de cada estágio de 

desenvolvimento (n = 3) foram fixadas durante 2 h em glutaraldeído (2,5%) em tampão de 
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cacodilato de sódio (0,1 M, pH 7,1, contendo sacarose 0,3 M para controle osmótico). Após 

lavagens em tampão cacodilato 0,1 M, foram pós fixadas durante 2 h em tetróxido de ósmio a 

2% em tampão cacodilato 0,1 M e desidratadas numa série de etanol crescente (70% -100%). 

As amostras foram inluídas em resina de Araldite® 506 epoxy (A3183 Sigma) e após 

polimerização foram seccionadas a 80-90 nm em ultramicrótomo. As secções foram 

colocadas em grades de cobre e coradas com acetato de uranilo 1% e citrato de chumbo. As 

imagens obtidas em microscópio eletrônico de transmissão (JEOL JEM-100 CXII, Tóquio, 

Japão) foram processadas para ajustar contraste e brilho no software Photoshop CS6 e 

analisadas em ImagePro-Plus (versão 4.5.0.29). 

3.5  Ensaio de atividade da citrato sintase 

A atividade da citrato sintase foi medida para estimar números de unidades 

mitocondriais funcionais. Isto é importante porque as mitocôndrias variam amplamente em 

forma, tamanho e densidade de cristas internas. Assim, medindo um passo enzimático chave é 

um método mais preciso do que contar a densidade de seções para avaliar a função 

mitocondrial e dinâmica em estudos comparativos (52). O ensaio é baseado na conversão de 

oxaloacetato e acetil-CoA em citrato e SH-CoA e monitora colorimetricamente a produção de 

ácido tionitrobenzóico. As amostras de corpo gorduroso de larvas de rainha e operária (n = 4) 

foram incubadas em tampão de lise RIPA [NaCl 0,75 M, SDS 0,5%, Tris 0,25 M, Triton X-

100 a 5%, EDTA suplementado com ortovanadato 100 mM, ácido sódico pirofosfato 100 

mM, PMSF, 100 mM, leupeptina 1% (todos os reagentes da empresa Sigma, St. Louis, MO, 

EUA], sonicados a 40 Hz durante 10 min e depois incubados em gelo. Dez microlitros dos 

lisados de cada amostra foram recolhidos e incubados em 200 μL de mistura reacional (Tris-

HCl 50 mM, DTNB 100 μM, Triton X-100, pH 8, suplementado com 2,5 μL de oxaloacetato 

250 μM e 2,5 μL de acetil- CoA 50 μM). A reação foi monitorizada durante 10 min em 

espectrofotômetro Cary 50 Bio® (Agilent, Santa Clara, CA, EUA) a 412 nm e 37 °C. Os 

resultados foram normalizados pela concentração de proteína das respectivas amostras 

determinada por ensaio Bradford (53) e analisados no software GraphPrism V 5.0. As análises 

estatísticas foram realizadas por two-way ANOVA e teste pós-hoc de Bonferroni (p <0,05). 

3.6  Medições de consumo de oxigênio 

Para as medições do consumo de oxigênio das células do corpo gorduroso de larvas de 

rainha e operárias foi utilizada a técnica de respirometria de alta resolução. Esta técnica 
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consiste em colocar um determinado tecido ou agregado celular nas câmaras fechadas de um 

aparelho denominado oxígrafo, sob agitação constante em meio de respiração por um 

determinado período de tempo. Há a presença de sensores que medem a concentração de 

oxigênio dentro da câmara e que pelo cálculo da derivação temporal desta concentração o 

software do fabricante devolve um gráfico da taxa respiratória da amostra em questão. A 

partir da introdução de substâncias especificas na câmara de reação é possível modular as 

taxas dos passos da fosforilação oxidativa mitocondrial, assim fornecendo dados sobre 

condições ou estados mitocondriais que permitem inferir sobre o controle do processo de 

fosforilação oxidativa.  

Os ensaios de consumo de oxigênio foram realizados a 37 °C utilizando o aparelho 

Oxygraph-2k (Oroboros Instruments, Innsbruck, Áustria). Para a aquisição dos dados foi 

utilizado o software DatLab (Oroboros), proveniente do próprio fabricante,  configurado de 

modo a obter os dados em intervalos de tempo de 2 segundos, o que inclui o cálculo da 

derivação temporal da concentração de oxigênio, a deconvolução do sinal (dependendo do 

tempo de resposta do sensor de oxigênio) e a correção para o fluxo de oxigênio (54). 

Larvas de rainha e operária (n= 6 para cada casta e fase de desenvolvimento) do quarto 

instar (L4), bem como das fases de alimentação (F1, F2 e F3) e tecelagem de casulo (S1, S2 e 

S3) do quinto instar larval tiveram o órgão do corpo gorduroso dissecado e amostras deste 

foram incubadas na câmara do aparelho oxígrafo, sob agitação constante, contendo 2,1 mL de 

tampão de respiração MiR05 (EGTA 0,5 mM, MgCl2.6H2O 3 mM, ácido L-lactobiônico 60 

mM, taurina 20 mM, KH2PO4 10 mM, HEPES 20 mM, D –sacarose 110 mM, BSA 1 g/L) a 

37 °C.  

Foram determinadas as taxas respiratórias no estado Basal (R, Routine), no qual 

infere-se sobre a fosforilação oxidativa endógena sem adição de substrato ou moduladores 

mitocondriais.  Após obtenção do registro do estado mitocondrial basal adicionou-se 

succinato 10 mM para medir a respiração ligado ao Complexo II (relacionado à CII, CII-

linked), dado que o succinato é tido como fator limitante da reação de fosforilação oxidativa, 

já que é convertido em fumarato no domínio catálitico do complexo II, fornecendo energia 

para o bombeamento de prótons para o espaço intramitocondrial. Em seguida, para determinar 

o estado de fosforilação (P, Phosphorylation) adicionou-se ADP 220 μM, que pode ser 

considerado como o segundo fator limitante da produção de ATP mitocondrial. Em seguida 

foi adicionado oligomicina (1 μg/mL), que é tido com inibidor temporário da ATP sintase, 



28 
 

para estabelecer o estado não fosforilante, ou de fuga de elétrons por meio da membrana 

interna mitocondrial (L, Leak). Por fim foram adicionadas quatro doses sequenciais do 

protonóforo carbonil cianeto m-clorofenil hidrazona (CCCP) 1 μM,  para determinar o estado 

de capacidade máxima do sistema de transporte de elétrons (ETS, electron transport system) 

através do desacoplamento mitocondrial. Esta droga permite a passagem de prótons 

aprisionados no espaço intermembranal pela membrana interna da mitocôndria, fazendo com 

que a mitocôndria consuma quantidades máximas de oxigênio de modo a repor o gradiente 

eletroquímico necessário para a produção de ATP. Uma representação esquemática da 

sequência do ensaio e as medições reais tomadas durante uma sessão são mostradas na Figura 

5.  

Figura 5: Gráfico representativo do ensaio de respirometria de alta resolução. 

 
Este gráfico mostra o tempo quando o tecido do corpo gorduroso foi inserido na câmara de reação, 

seguido pela adição sequencial das substâncias succinato, ADP + Pi, oligomicina e quatro doses de 

CCCP. Os estados respiratórios mitocondriais basal (R), ligado ao complexo II (CII), fosforilação (P), 

fuga de elétrons (L) e a capacidade máxima do transporte de elétrons (ETS, E), foram registrados 

sempre quando o fluxo de oxigênio atingiu um platô constante. Em seguida, o fármaco seguinte foi 

sequencialmente adicionado (setas). Esses dados foram utilizados para o cálculo do acoplamento 

mitocondrial (razão entre o estado de fuga de elétrons/ETS), fosforilação de desacoplamento (razão 

estado de fuga de elétrons/fosforilação), demanda fisiológica (relação entre estado basal/ETS), e bem 

como as razões respiração basal/fosforilação, relação CII/ETS e relação CII/fosforilação. A linha azul 

refere-se ao declínio da concentração de oxigênio dentro da câmara (eixo vertical esquerdo) e a linha 

vermelha ao fluxo de oxigênio (eixo vertical direito), indicando o oxigênio consumido pela amostra de 

tecido. O eixo horizontal representa a escala de tempo de cada experimento de 30 minutos. 

 

Ao terminar a sessão de ensaio, o meio contendo o tecido foi recolhido com uma 

pipeta e transferido para tubos contendo 200 μL de KOH 8M. Utilizaram-se três alíquotas de 
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1 μL cada para quantificar o teor de proteína total pelo método de Bradford (53). Os 

resultados da quantificação de proteína foram então utilizados para normalização das 

medições da função mitocondrial.  

Após devidamente normalizados foram calculadas as razões de controle de fluxo 

(RCF), que são previamente determinadas pela literatura para entender o controle da 

fosforilação oxidativa por parte das mitocôndrias (55). Sendo assim nós calculamos as razões 

Leak/ETS, Leak/Phosphorylation, Phosphorylation/ETS, Routine/ETS e CII-linked/ETS. As 

razões Leak/ETS e Leak/Phosphorylation são derivadas do consumo de oxigênio do estado de 

vazamento de prótons pelo consumo da capacidade máxima de transporte de elétrons e estado 

de fosforilação. Ambas as razões são referências para indicar a eficiência mitocondrial. A 

razão CII-linked/ETS reflete o consumo de oxigênio pela fosforilação oxidativa controlada 

pelo complexo II em relação ao consumo de oxigênio pela capacidade máxima de transporte 

de elétrons. Por outro lado, a razão Phosphorylation/ETS reflete a limitação do sistema de 

fosforilação dada pela quantidade de oxigênio utilizado para produção de ATP em relação à 

capacidade máxima de transporte de elétrons. Por fim a razão Routine/ETS refere-se à 

demanda fisiológica mitocondrial por oxigênio, e informa sobre o estado fisiológico 

controlado pela demanda energética celular pela máxima capacidade de transporte de elétrons. 

Tanto para averiguação dos estados mitocondriais como para o cálculo RCF a média e 

o desvio padrão para a rainha e operária foram calculados para cada fase de desenvolvimento 

e, após o teste de normalidade, foram analisados por two-way ANOVA (p <0,005) e teste 

Bonferroni pós-hoc utilizando software GraphPrism V 5.0. 

 

3.7  Análise de expressão gênica de genes de biogênese mitocondrial e 

enzimas antioxidantes 

3.7.1 Extração de RNA e síntese de cDNA 

Três amostras de corpo gorduroso de cada fase de desenvolvimento foram dissecadas e 

homogeneizadas em TRIzol (Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) para extração de RNA 

de acordo com o protocolo do fabricante. A concentração e a qualidade de RNA foram 

avaliadas por espectrofotometria (NanoVue, GE Healthcare Life Sciences, Pittsburgh, PA, 

EUA) a 260/280 nm antes do tratamento com DNase (Life Technologies, Carlsbad, CA, 
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EUA) para remover o DNA residual. O cDNA da primeira cadeia foi sintetizado por 

transcrição reversa utilizando a enzima Superscript II e primer Oligo (dT) 12-18 (ambos da 

Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA). 

3.7.2 Primers 

Os genes relacionados com a mitogênese foram identificados por alinhamentos 

BLASTP dos respectivos genes de Drosophila contra a base de dados de sequências preditas 

(Amel_OGS3.2) em A. mellifera (genoma, Amel 4.54.5). Sequências ortólogas foram 

identificadas para o Fator de Transcrição Mitocondrial A (amTFAM), Fator de Transcrição 

Mitocondrial B1, (amTFB1), Fator de Transcrição Mitocondrial B2, (amTFB2) e Receptor 

Relacionado com Estrogenio (amERR) e apresentados na Tabela 2 com as suas respectivas 

sequências de primers. Primers candidatos foram identificados com auxílio da ferramenta 

PrimerBLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) e foram selecionados 

primers ancorados em dois exons diferentes, assim permitindo a detecção de eventual 

contaminação das amostras por DNA genômica.  

A eficiência e especificidade dos primers foram verificadas por PCR em termociclador 

gradiente (PTC-200, MJ Research, Waltham, MA, EUA). Os produtos de PCR foram 

purificados (Wizard® SV Gel e PCR Clean-Up System, Promega, Madison, WI, EUA) e 

validados por sequenciamento Sanger. O sequenciamento foi efetuado utilizando o primer 

M13 em um analisador de genes automatizado ABI-PRISM 3100 (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA) utilizando o kit Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready 

Reaction (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). As sequências obtidas foram 

comparadas com as dos genes de interesse anotados no genoma da A. mellifera utilizando o 

algoritmo BLASTN (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) e CodonCode Aligner (v 5.1.5). 

Para o estudo do nível de expressão gênica de enzimas antioxidantes diretamente 

envolvidos na degradação e neutralização de radicais superóxido e H2O2, foram utilizados 

sequencias de primers já descritos e validados (56). As sequências dos primers da superóxido 

dismutase dependente de manganês (amMnSOD), superóxido dismutase dependente de cobre-

zinco (amCuZnSOD), glutationa peroxidase (Gtpx-1), catalase (amCat) e glutationa S-

transferase 1 (amGst-1) encontram-se na  Tabela 2.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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Tabela 2: Sequências de primers usados para análise de expressão de genes relacionados à 

biogênese mitocondrial e enzimas do sistema antioxidante presentes em A. mellifera. Para 

cada genes são mostrados a função celular ao qual o gene está associado, o nome, os 

identificadores nos bancos de dados BeeBase e GenBank, o tamanho esperado do fragmento 

amplificado pelos primers. Como primers para o sistema antioxidante foram utilizados os da 

literatura (56). Os do gene rp49 foram validados para normalização em ensaios RT-qPCR de 

Apis melífera (57). 

Função Nome do 

Gene 

BeeBase  GenBank  Sequência do primer Taman

ho do 

amplifi

cado 

(bp) 

B
io

g
ên

es
e 

m
it

o
co

n
d

ri
al

 

amTFAM GB43084 XM_624015.4 F: 5’-CAAGTTTACAGCCCGCAACC-3’ 

R: 5’-GCGTTTGTTGTTGCTGTGGA-3’ 

 

166 

amTFB1 GB53915 XM_001121333 F: 5’-TGTAATGGCACAAGCGTGGA -3’ 

R: 5’-CAAGACCGACATCAACTTTTGGT -3’ 

 

92 

amTFB2 GB44671 XM_001122259.3  F: 5’-TCAATTTTTGGCATTTTATTCGACA-3’ 

R: 5’-CACATCCAGGAACTACTTTTTCCA-3’ 

 

87 

amERR GB44544 NM_001162516.1 F: 5’-CTTTGCCTAGTCTGCGGTGA-3’ 

R:5’-ATCTCACACTCCCCATTCGC-3’ 

 

93 

A
n

ti
o

x
id

an
te

s 
 

amMnSOD GB45099 

 

NM_001178048.1 F: 5’-GGTGGTGGTCATTTGAATCATTC-3’ 

R: 5’-AAGAAGTGCAGCGTCTGGTTTAC-3’ 

 

78 

amCuZnSOD GB47880 

 

NM_001178027.1 F: 5’-GTCGTTCCGTGTAGTCGAGAA-3’ 

R: 5’-TCCTTTGACTTCACCCTGAAGA-3’ 

 

73 

 

amGst-1 GB50265 

 

NM_001178028.1 F: 5’-TGCCGATCGATTTTTATCAACTT-3’ 

R: 5’-AGCCGTCAACGCAACTGC-3’ 

 

62 

amCatalase GB41427 

 

NM_001178069.1 F: 5’- TGGAGCAAGTCCTGATAAAATGC-3’ 

R: 5’- TGGGCCAAGACGATGTCTATG-3’ 

 

76 

 

amGtpx GB47478 

 

NM_001178021.1 F: 5’-CGACAACTATAAGGAAGCGAAA-3’ 

R: 5’-AGATAGAAAAACGTCTTCGCCT-3’ 

 

76 

 rp49 GB47227 

 

AF441189.1 F: 5’-CGTCATATGTTGCCAACTGGT-3’ 

R: 5’-TTGAGCACGTTCAACAATGG-3’ 

150 
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3.7.3 Ensaio de reação em cadeia da polimerase tempo real (RT-

qPCR) 

As análises quantitativas por RT-PCR (RT-qPCR) foram feitas utilizando 1,5 μL de 

cDNA (diluído 1:10), 7,5 μL de Power SYBR® PCR Green Master Mix (Life Technologies, 

Carlsbad, CA, EUA), 0,5 μL de cada primer (10 pmol/mL) e 5 μL de água deionizada 

(MilliQ, Millipore, Billerica, MA, EUA) completando um volume final de 15 μL. As reações 

foram realizadas em aparelho de PCR em Tempo Real StepOne Plus (Life Technologies, 

Carlsbad, CA, EUA) nas seguintes condições: 50 °C durante 2 min, 95 °C durante 10 min, 40 

ciclos de 95 °C durante 15 s e 60 °C durante 1 min, seguido de análise da curva de 

dissociação (95 °C durante 15 s, 60 °C durante 1 min e 95 °C durante 15 s). Para 

normalização das amostras biológicas, foram realizados ensaios utilizando o gene rp49 de A. 

mellifera que codifica a proteína ribossomal RP49, também designada por RPL32. A sua 

adequação como gene de controle endógeno em análises de RT-qPCR de A. mellifera foi 

estabelecida (57) e o mesmo foi utilizada em vários trabalhos anteriores para ensaios da 

expressão de genes em nosso laboratório (8, 16, 22). 

3.7.4 Cálculo de expressão relativa 

Cada uma das três amostras biológicas por fase de desenvolvimento foi analisada em 

triplicata. Os níveis relativos de transcrição foram calculados utilizando o método 2
-ΔΔCt

 (58) 

utilizando uma das amostras de quarto instar de larval de operárias como calibrador para cada 

gene analisado. Para os genes relacionados ao sistema antioxidante o cálculo dos valores de 2
-

ΔΔCt
 seguiram o mesmo threshold de modo a viabilizar uma análise comparativa mais 

aprofundada entre os genes. Para análise estatística os genes relacionados biogênese 

mitocondrial tiveram os seus valores de 2
-ΔΔCt

 log10 transformados de modo a obter 

homogeneidade da variação necessário para testes estatísticos paramétricos. Para os genes 

relacionados ao sistema antioxidante tal transformação não foi necessária. Após isso todos os 

dados foram submetidos a teste estatístico two-way ANOVA (p <0,05) e testes pós-hoc de 

Bonferroni utilizando o software GraphPad Prism V 5.0 (Jandel Scientific, San Diego, CA, 

EUA). 
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3.8  Medição dos níveis de lactato  

Três amostras biológicas de corpo gorduroso de cada casta e fase larval foram 

dissecadas, maceradas mecanicamente com auxílio de pistilo e separado em duas alíquotas de 

500µL cada. A primeira alíquota foi ultracentrifugada a 12.000 x g em microtubos de retenção 

para proteína com peso maior que 10 kDa (Vivaspin 2 10000 MWCO PES, GE Healthcare). 

As amostras foram então incubadas em placas de ensaio de 96 poços utilizando o kit 

específico de lactato (MAK064, Sigma). O ensaio seguiu o protocolo fornecido pelo 

fabricante e a leitura de absorbância foi realizada a 570 nm em espectrofotômentro 

(PowerWaveX
 
Bio-Tek Instruments, Inc). A curva padrão foi construídas em passos de 

diluição 1:10 utilizando reagentes para do próprio kit. A segunda alíquota foi submetida ao 

teste de Bradford (53) para medição do conteúdo de proteínas e utilizada para a normalização 

dos dados de lactato. Após isso os dados foram submetidos a teste estatístico two-way 

ANOVA (p <0,05) e teste pós-hoc de Bonferroni utilizando o software GraphPad Prism V 

5.0. 

3.9  Medição dos níveis de peróxido de hidrogênio 

Três amostras de corpo gorduroso das fases L4 até a S1 de ambas as castas foram 

dissecados e colocados em 2 mL de tampão de respiração MiR05 (20 mM HEPES, 10 mM 

KH2PO4, 110 mM sucrose, 20 mM taurine, 60 mM K-lactobionato, 0.5 mM EGTA, 3 mM 

MgCl2, 1 g/L de albumina de soro bovino livre de acido graxos, pH 7.1) a 37 ºC, seguida da 

adição de 4 μL de Peroxidase de Rábano (0.1 U/mL) e 2 μL de Amplex® Red Hydrogen 

Peroxide 50 μM  do Peroxidase Assay Kit (cat. A22188, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA). Após determinado tempo adicionou-se 40 nM de piruvato à reação. A reação foi 

incubada em espectrofotômetro de fluorescência Hitachi Modelo F-4500 (Hitachi Ltd., 

Tóquio, Japão) sob excitação e emissão de 530 e 560 nm, respectivamente, com agitação 

constante durante 10 min. Dentro deste intervalo de tempo o aparelho fornerce uma curva de 

fluorescência por tempo, geralmente acendente durante os primeiros mitutos da reação mas 

após determinado tempo estabilizando e atindo um o platô. Os dados foram normalizados pela 

quantidade total de proteína pelo método de Bradford (53). A adição sequencial de peróxido 

de hidrogênio (10 μM) foi utilizada para montar a curva padrão. Os dados obtidos foram 

submetidos a teste estatístico two-way ANOVA (p <0,05) e testes pós-hoc de Bonferroni 

utilizando o software GraphPad Prism V 5.0. Destes dados foram construídos dois gráficos: 
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um de produção endógena de peróxido de hidrogênio e outro de produção dessa mesma 

espécie reativa de oxigênio sob estímulo de piruvato 40 nM. 

3.10  Medida dos níveis de proteína carbonilada e níveis de glutationa 

reduzida (GSH) e glutationa oxidada (GSSG)  

Proteína carbonilada e níveis de glutationa reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) foram 

avaliadas a partir do mesmo homogeinado de corpo de gorduroso de cinco amostras de larvas 

de rainha e de operárias (fase L4 a fase S1) em tampão Tris-HCl 0,1 M frio (pH 7,4), 

centrifugadas a 1.500 x g durante 10 min a 4 ºC e o sobrenadante contendo as proteínas foi 

recolhido. Alíquotas de cada amostra foram submetidas a medição da quantidade de proteínas 

pelo método de Bradford (53) para posterior normalização. A partir do restante do 

homogeinado foram separadas duas alíquotas, a primeira destinada à medição dos grupos 

carbonilados e a segunda a medição de GSH e GSSG. Os dados de proteína carbonilada e 

GSH/SGSSG foram analisados estatisticamente por two-way ANOVA (p <0,005) e teste post-

hoc Bonferroni utilizando o software GraphPad© Prism 5.01 (San Diego, CA, EUA), que 

também foi utilizado para preparar os gráficos. 

3.10.1 Proteína Carbonilada 

A medição dos grupos de proteína carbonilada baseou-se no trabalho de Reznick e 

Packer (59). Para tal foram recolhidos 75 uL da alíquota e colocado em 1 mL de HCl 2,5 M, 

como controle negativo do protocolo e outros 75 uL de alíquota colocado em 1 mL de 2,4-

dinitrofenilhidrazina (DNFH). Ambas foram incubadas a 37 ºC por 60 min em ambiente 

escuro. Em seguida foram adicionados 4 mL de ácido tricloroacético 10%, mantido em gelo 

por 10 min e centrifugados posteriormente a 5.000 x g, por 5 min a 4 ºC.  O sobrenadante foi 

descartado e a amostra lavada com 1 mL de solução etanol: acetato de etila (1:1) e 

centrifugada novamente a 5.000 x g, por 5 min a 4 ºC. O sobrenadante foi descartado. Esse 

processo de lavagem foi repetido 3 vezes e o último descarte do sobrenadante foram 

adicionados 1 mL de solução de guanidina 6 M e a amostra mantido por 40 min sob agitação 

constante. Os grupos de proteína carbonilada foram avaliados por espectrofotometria a 340 

nm em placa de 96 poços em espectrofotômetro Cary 50MPR (Varian Ltd., Melbourne, 

Austrália) e normalizados pela quantidade de proteína de cada amostra averiguada 

anteriormente. 
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3.10.2 Relação GSH/GSSG 

Para o cálculo da relação GSH/GSSG foram medidas a quantidade de glutationa 

reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) separadamente a partir da segunda alíquota proveniente do 

homogeinado obedecendo ao método de Hissin e Hilf (60). A cada uma das alíquotas foi 

adicionado 100 μL de TCA 30% seguido de centrifugação a 2.000 x g por 10 min a 4 ºC e 

descarte do sobrenadante. Para análise de GSG foram adicionados 1,020 mL de tampão de 

sódio (sódio 100 mM, EGTA 6 mM, pH 7,4) e 100 μL de orto-fitalaldeido (OPT) 1%  seguido 

da incubação por 15 mim protegido da luz. Para análise de GSSG foram adicionados 500 μL 

do mesmo tampão fosfato de sódio e 40 μL de NEM (N-Etilmaleimida 2 mM) por 30 min. 

Em seguida foram adicionados 500 μL de NaOH 1 M junto com 100 μL de OPT 1% e 

incubação por 15 min protegido da luz. As alíquotas foram lidas separadamente em triplicata 

experimental em placa de 96 poços sob excitação/emissão de 350/420 nm, em 

espectrofotômetro Synergy 2 (BioTek Instruments, Inc., Winooski, USA). Para ambos os 

testes o controle negativo da leitura foi feito em placa contendo todos os reagentes sem a 

presença de material biológico. A curva padrão foi obtida utilizando concentrações já 

conhecidas de GSH 1,5 mg/mL e GSSG 5mg/mL em série decrescente de diluição (1:10). Os 

dados de GSH e GSSG de cada amostra foram normalizados pela respectiva quantidade de 

proteína averiguada anteriormente e realizado o cálculo da razão GSH/GSSG para cada 

amostra. 
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4 RESULTADOS 

4.1  Densidade mitocondrial, distribuição e morfologia das mitocôndrias do 

corpo gorduroso larval 

Para obter uma visão geral sobre a densidade e distribuição das mitocôndrias em 

células de corpo gorduroso de larvas de quarto e início de quinto instar de rainha e operárias 

marcou-se a subunidade ATP5α da ATP sintase de mitocôndrias com um anticorpo comercial. 

Estes estágios de desenvolvimento foram escolhidos devido ao fato de que eles representam a 

transição de um estágio ainda casta flexível, como no caso do quarto instar larval, para um 

estágio não flexível no decorrer da fase de alimentação do quinto instar larval, no qual a larva 

já se encontra comprometida em desenvolver-se em determinado tipo de casta específico (61). 

Apesar do destino da casta já estar comprometido nas fases F1-F3 do quinto instar nós 

estendemos estas análises para as fases sequenciais de tecelagem de casulo, que marcam a 

transição para os processos da metamorfose. 

Os resultados mostraram trofócitos com extensas redes mitocondriais em ambas as 

castas (Figura 6). Durante o quarto instar larval a rede mitocondrial nos trofócitos ainda é 

bastante similar entre as duas castas, mas depois parece diminuir gradualmente em larvas de 

operárias assim que estas entram no quinto instar de desenvolvimento, especialmente na 

região perinuclear. Uma forte redução na densidade mitocondrial foi especialmente 

perceptível quando as larvas de operárias param de se alimentar e entram no estágio de 

tecelagem de casulo. Por outro lado, as larvas de rainha apresentam redes mitocondriais mais 

concentradas durante os estágios de alimentação. 

Esses achados foram amplamente corroborados pelas análises ultraestruturais do corpo 

gorduroso larval, que agora oferecem muito mais detalhes sobre a densidade, distribuição e 

forma mitocondrial. Conforme mostrado na Figura 7, durante o quarto instar larval, os 

trofócitos do corpo gorduroso de larvas de rainha são muito mais ricos em mitocôndrias do 

que os trofócitos de larvas de operárias, indicando assim que esses elementos-chave de 

regulação metabólica já diferem antes que o destino de casta se torne totalmente fixo. Além 

disso, as mitocôndrias de ambas as castas apresentam alta concentração de cristas 

mitocôndrias ,o que resulta em organelas bastante eletrodensas conforme vistas nas imagens. 

Durante o desenvolvimento das larvas no início do quinto estágio, representadas na 

Figura 7 pelos três estágios de alimentação sequenciais (feeding), as diferenças se tornaram 
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mais intensas. Observou-se uma intensa concentração de unidades morfológicas mitocondriais 

em larvas de rainha na área perinuclear bem como no citoplasma, circundando vesículas de 

acúmulos lipídicos e proteicos. Em contraste, larvas de operárias também apresentam 

aumento das vesículas lipídicas porém o número de unidades morfológicas mitocondriais 

aparentemente não acompanha esse aumento e não se apresenta elevado. 

Embora as diferenças entre as castas no perfil mitocondrial já estivessem bem 

estabelecidas durante a fase de crescimento do quinto estágio larval, estendemos a 

investigação da morfologia ultraestrutural das mitocôndrias de trofócitos do corpo gorduroso 

para a fase de tecelagem casulo (spinning). Estas fases são marcadas pela expressiva 

diferenciação já que nesse momento de desenvolvimento as diferenças se tornaram realmente 

aparentes nas imagens de imunofluorescência. A Figura 8 mostra as comparações entre as 

castas para os três estágios em que a larva cessa a alimentação e tece o casulo no interior da 

célula de cria. Vale ressaltar que a alta densidade mitocondrial persistiu no citoplasma 

perinuclear das rainhas, em contraste com a mesma região em operárias. Apesar disso, os 

acúmulos de grânulos proteicos são aparentemente semelhantes em ambos as castas 

analisadas. 

Além da região perinuclear examinamos mais de perto o segundo local de agregados 

mitocondriais, a área logo abaixo da membrana plasmática (Figura 9). Interessantemente, 

parece não haver grande diferença entre as castas em termos de densidade mitocondrial nesta 

área, possivelmente devido ao papel dessas mitocôndrias no fornecimento de energia para 

processos de transporte de nutrientes e metabólitos através da membrana plasmática dos 

trofócitos. Isto também é evidenciado pela estreita associação das mitocôndrias com o sistema 

reticular da membrana plasmática. Foi também observada uma estreita associação com outro 

sistema de membrana intracelular, o retículo endoplasmático perinuclear (Figura 10). 

Em termos de diferenças específicas de casta na morfologia mitocondrial, um achado 

digno de nota é o aparecimento de mitocôndrias em forma de cálice em trofócitos de larvas de 

rainha quinta-instar da fase de alimentação (Figura 11). Quando observadas em maior 

aumento essas mitocôndrias aparecem em forma de anel em seções transversais sequenciais e, 

em reconstrução tridimensional ganhariam of format de cálice. Estes contêm grânulos de 

glicogênio no interior conjuntamente com uma porção de citoplasma. 
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As duas técnicas de obtenção de imagens empregadas até o momento 

(imunofluorescência através da marcação da subunidade 5α da ATP sintase e secções de 

microscopia eletrônica de transmissão) proporcionaram informações importantes sobre a 

distribuição, morfologia e densidade das mitocôndrias. Tais técnicas são essencialmente de 

natureza qualitativa, especialmente para mitocôndrias que são altamente variáveis em 

tamanho e densidade das cristas mitocondriais. Além disso, as mitocôndrias formam redes 

altamente dinâmicas acompanhadas por processos de biogênese e mitofagia bem como fusão 

e fissão mitocondrial (41).  Deste modo, utilizou-se um ensaio bioquímico para obter dados 

sobre o numero de unidades funcionais mitocondriais presentes no corpo de gorduroso de 

larvas de rainha e operárias. A análise da atividade da citrato sintase que permite isso mostrou 

que larvas de rainhas têm um número significativamente maior de unidades funcionais 

mitocondriais, notoriamente apresentando um pico destas unidades durante a fase de 

crescimento no quinto instar (F2 e F3) (Figura 12). Em seguida, as unidades mitocondriais 

funcionais passam por uma drástica diminuição numérica durante o estágio de tecelagem de 

casulo (S1 a S3), período no qual ambas as castas apresentam níveis baixos e semelhantes. 

Apesar de não ser estatisticamente significativa, a atividade média de citrato sintase já é mais 

elevada em larvas de rainha desde o quarto instar de desenvolvimento quando comparadas 

com as larvas de operárias de mesmo período.  

Junto aos resultados da microscopia de luz e eletrônica, que já apontarem para uma 

grande diferença entre as castas, o ensaio de citrato sintase permitiu observar que as unidades 

mitocondriais funcionais realmente aumentam apenas nas rainhas durante as fases 

desenvolvimento e que, por outro lado, larvas de operárias apresentam níveis basais sem 

grandes aumentos.  
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Figura 6: Imagens de microscopia laser confocal do perfil mitocondrial de trofócitos do corpo 

gorduroso no desenvolvimento das castas de Apis mellifera. 

 

Imagens de microscopia confocal mostrando o perfil mitocondrial de trofócitos de rainha (coluna 

esquerda) e operárias (coluna direita) durante o desenvolvimento de castas de Apis mellifera. As 

mitocôndrias foram identificadas através da marcação da subunidade ATP5α da ATP sintase com 

anticorpo comercial (verde). Os núcleos corados com DAPI são azuis e a F-actina revelada por 

marcação com TRITC-faloidina é vermelha. São mostradas larvas de quarto estágio (L4) e fases 

sequenciais da alimentação (F1, F2 F3) e de tecelagem de casulo do quinto estágio larval (S1; S2 / S3). 

Escala as barras: 10 μm. 
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Figura 7. Micrografias ultraestruturais de trofócitos de corpo gorduroso de larvas de rainha e 

de operária no quarto instar larval e nos estágios de alimentação do quinto instar larval.    

 .    
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As micrografias ultraestruturais representam trofócitos de corpo gorduroso de larvas de rainha (coluna 

à esquerda) e de operária (coluna à direita) no quarto instar larval (L4) e nos estágios sequenciais de 

alimentação do quinto instar larval (F1, F2 e F3). Os trofócitos de rainhas apresentam uma maior 

densidade de unidades morfológicas mitocondriais do que os de trofócitos de operárias, especialmente 

na área perinuclear. Além do número superior, as mitocôndrias dos trofócitos de rainhas também têm 

cristas de alta densidade e são frequentemente cercadas por retículo endoplasmático. Grânulos de 

glicogênio (Gl), vesícula lipídica (L), mitocôndria (M), grânulo multivesicular (Gm), grânulo proteico 

(G), núcleo (N), traquéia (T); mitocondrias em forma de cálice (*) Escala das barras: 2 μm. 
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Figura 8. Micrografias ultraestruturais de trofócitos de corpo gorduroso de larvas de rainha e 

de operária nos estágios de tecelagem de casulo. 

 
As micrografias ultraestruturais representam trofócitos de corpo gorduroso de larvas de rainha (coluna 

à esquerda) e de operária (coluna à direita) nos estágios sequenciais de tecelagem de casulo (S1, S2 e 

S3). Vesícula lipídica (L), mitocôndria (M), grânulo multivesicular (Gm), grânulo proteico (G), núcleo 

(N). Escala das barras: 2 μm 
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Figura 9: Detalhes ultraestruturais da região próxima à membrana plasmática de trofócitos de 

corpo gorduroso de larvas de quinto instar de operárias e rainhas. 

 
Detalhes ultraestruturais do trofócitos de corpo gorduroso de larvas de quinto instar de operárias e 

rainhas demonstrando agregados mitocondriais abaixo da membrana plasmática. Espaço entre as 

células (E), vesículas lipídicas (L), mitocôndria (M), membrana plasmática (MP), sistema reticular da 

membrana plasmática (S). Escala das barras: 2 µm. 
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Figura 10: Imagens ultraestruturais de alta resolução de corpo gorduroso de imagens de 

trofócitos de larvas de operária demonstrando mitocôndrias envolvidas por membranas.  

 

 
 
As imagens de alta resolução acima apresentam regiões dos trofócitos do corpo gorduroso de larvas de 

operária onde as mitocôndrias são envolvidas por membranas do retículo endoplasmático na região 

perinuclear (A) e pelo sistema reticular da membrana plasmática abaixo da membrana plasmática (B). 

Espaço extracelular (E), vesícula lipídica (L), mitocôndria (M); sistema reticular da membrana 

plasmática (S). Escala da barras: 2µm. 

 

Figure 11: Mitocôndrias em forma de cálice. 

 

Este fenótipo (*) foi exclusivamente observado em trofócitos de larvas de rainhas. Nas secções 

transversais cada mitocôndria aparece em forma de anel com um espaço interno preenchido com 

grânulos de glicogênio (Setas). Escala da barra: 2µm. 
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Figura 12. Quantificação de unidades mitocondriais funcionais por ensaio de citrato sintase 

em tecido de corpo gorduroso de larvas de rainha e operárias durante o desenvolvimento de 

castas de A. mellifera.  

 
As estimativas foram calculadas através do ensaio enzimático da atividade da citrato sintase. As barras 

representam a média e desvio padrão da média de quatro repetições por cada estágio de 

desenvolvimento e casta. A análise por two-way ANOVA seguida por teste de Bonferroni revelou 

diferenças altamente significativas para os estágios F2 e F3 de alimentação do quinto estágio larval 

(*** p <0,001). 

 

 

4.2  Consumo mitocondrial de oxigênio e controle do fluxo mitocondrial  

Os dados provenientes da imunoflorescencia, microscopia eletrônica e ensaio de 

citrato sintase nos fornecem informações importantes sobre a densidade mitocondrial, 

distribuição e morfologia das mitocôndrias do corpo gorduroso larval, porém não fornecem 

dados a respeito da funcionalidade das mitocôndrias. Deste modo, a fim de obter uma visão 

mais aprofundada sobre a funcionalidade mitocondrial no tecido do corpo gorduroso de larvas 

de rainha e operária, monitoramos o consumo de oxigênio usando uma metodologia 

denominada respirometria de alta resolução. Está permite não só a averiguação do consumo 

de oxigênio por parte do tecido, bem como inferir sobre a fosforilação oxidativa e o controle 

desta por parte das mitocôndrias através de cálculos específicos. A representação gráfica 

mostrada na Figura 5 da seção Materiais e Métodos mostra um exemplo da metodologia 

empregada e deve facilitar a compreensão e interpretação dos resultados obtidos.  

O primeiro passo do ensaio denominado Basal (Rotine) é caracterizado como o 

primeiro platô representando o consumo de oxigênio basal, observado logo após a adição do 
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tecido do corpo gorduroso à câmara de reação do oxígrafo, ainda sem adição de moduladores 

químicos à câmara de reação. Logo de inicio, as medições revelaram um consumo (fluxo) de 

oxigênio basal significativamente maior nas rainhas para três dos sete estágios de 

desenvolvimento analisados (Figura 13A). Para os passos de ensaio subsequentes ligado ao 

Complexo II (CII-linked), Fosforilação (Phosphorylation), Fuga de elétrons (Leak) e máxima 

capacidade do transporte de elétrons (ETS), as diferenças entre os estados mitocondriais das 

amostras da rainha e de operárias tornaram-se ainda mais pronunciadas, especialmente nos 

estágios de alimentação do quinto instar (Figura 13B-E). A Figura 14 mostra os mesmos 

dados, mas a partir de uma perspectiva diferente. Aqui, a sequência de estados mitocondriais é 

representada separadamente para cada estágio de desenvolvimento, pondo novamente em 

evidência a alta resposta das mitocôndrias da rainha em decorrência a adição sequencial dos 

moduladores do estado mitocondrial. 

 As taxas elevadas de consumo de oxigênio observadas nas mitocôndrias do corpo 

gorduroso da rainha no estado de respiração basal (rotine) (Figura 13A), nas quais a 

respiração depende apenas do substrato mitocondrial endógeno e, em seguida, do estado 

ligado ao complexo II (CII-linked), suportado pelo succinato, principal fator limitante da 

fosforilação oxidativa, (Figura 13B) refletem uma alta demanda de ATP celular. Por outro 

lado, quando é adcionado ADP+Pi, o segundo limitante da fosforilação oxidativa 

mitocondrial, os altos níveis observados no estado de fosforilação (Phosphorylation) em 

larvas de rainha indicam a capacidade superior de fosforilação oxidativa das mitocondrias 

desta casta (Figura 13C). No estado de vazamento de prótons, denominado de Leak, (Figura 

13D), a droga oligomicina bloqueia a porção Fo da ATP sintase, impedindo temporariamente 

a passagem de prótons e a fosforilação do ADP em ATP. Sendo assim, o consumo elevado de 

O2 observado em rainhas poderia refletir desacoplamento intrínseco da fosforilação oxidativa, 

como o causado por um vazamento de prótons através da membrana interna da mitocôndria. 

Finalmente, a cadeia respiratória mitocondrial das células do corpo de gorduroso da rainha 

atingiu taxas muito elevadas para o estado máximo de transferência de elétrons (ETS), 

mostrado na Figura 13E. Isto foi promovido pelo protonóforo CCCP, substância que permite 

o retorno dos prótons de volta à matriz, acelerando assim a transferência de elétrons e o 

consumo de O2 para a taxa máxima possível para cada amostra de preparação mitocondrial do 

corpo gorduroso. 
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Adicionalmente foram calculadas as razões de controle de fluxo (RCFs) para os 

diferentes estados mitocondriais durante os estágios de desenvolvimento correspondentes 

(Figura 15 e Tabela 3). Estas razões fornecem informações sobre o controle respiratório das 

mitocôndrias. Deste modo, quando o estado de vazamento de prótons foi calculado como uma 

fração dos estados de máxima capacidade de transporte de elétrons e Fosforilação (Leak / ETS 

ou Leak / Phosphorylation, respectivamente, Figuras 15A, B), encontramos razões muito 

semelhantes para rainhas e operárias, indicando graus semelhantes de acoplamento para estes 

estados mitocondriais nas duas castas. A relação Leak / ETS também revelou que cerca de 

40% da capacidade máxima de consumo de O2 está relacionada com o processo de Leak ou 

vazamento de prótons (Tabela 3), enquanto que a relação Phosphorylation / ETS indica que a 

capacidade do sistema de fosforilação é de 50-70% da capacidade ETS em ambas as castas 

(Figura 15C, Tabela 3). Além disso, o cálculo do RCF para os estados Routine/ETS e CII-

linked/ETS (Figura 15D, E, Tabela 3) permitiu concluir que a demanda de ATP celular no 

corpo de gorduroso da rainha requer apenas cerca de 40% da capacidade máxima de ETS, 

enquanto as larvas de operárias usariam cerca de 60% da sua capacidade. 

Tabela 3: Comparação das médias das razões de controle de fluxo entre larvas de rainha e 

operárias 

Razão de Controle de Fluxo 
Operária 

(Média ± Desvio padrão) 

Rainha 

(Média ± Desvio padrão) 

Leak/ETS 0.4317 ± 0.08676 0.4325 ± 0.03699 

Leak/Phosphorylation 0.6143 ± 0.1137 0.7105 ± 0.1279 

Phosphorylation/ETS 0.7137 ± 0.08434 0.6272 ± 0.1085 

Routine/ETS 0.6064 ± 0.1212 0.4132 ± 0.09123 

CII-linked/ETS 0.6101 ± 0.1169 0.4539 ± 0.05439 

 

Quando cada estado respiratório mitocondrial foi observado separadamente durante o 

desenvolvimento das larvas (Figura 13A-E), foi possível observar que o corpo de gorduroso 

da rainha atinge um pico de capacidade respiratória durante os estágios de alimentação, 

principalmente em F2, seguido de uma diminuição na fase de tecelagem de casulo, fase na 

qual as larvas se preparam para a metamorfose. Em contraste, as mitocôndrias de operárias 

mantêm essencialmente o nível respiratório do quarto instar ao longo dos estágios de 

alimentação do quinto instar. No entanto, estes níveis diminuem durante o estágio de 

tecelagem de casulo. Em conjunto, esses resultados fornecem fortes evidências de que as 

larvas de rainha têm um conteúdo mitocondrial elevado e um maior consumo de O2 em 
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estágios de desenvolvimento críticos para a diferenciação de castas, enquanto a qualidade 

mitocondrial, como revelado pela análise dos RCFs mitocondriais, é aparentemente similar 

entre as duas castas. 
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Figura 13. O consumo de oxigênio do corpo gorduroso de larvas de rainhas e operárias em 

relação à adição sequencial de moduladores da função mitocondrial.  

 

 
 

Os gráficos acima representam o consumo de oxigênio do corpo gorduroso de larvas de rainhas e 

operárias sob a adição sequencias de moduladores da função mitocondrial. A) O fluxo basal de 

oxigênio foi medido após a inserção do tecido na câmara de reação, B) medida após adição de 

succinato (ligado ao complexo II), C) na presença de ADP (fosforilação), D) após a adição de inibidor 

da ATP sintase, oligomicina (vazamento de prótons), e E) CCCP, o desacoplador do sistema de 

transporte de elétrons que confere a máxima capacidade de transporte ao sistema mitocondrial (ETS). 

O eixo horizontal em cada gráfico mostra a respectiva fase de desenvolvimento. Os pontos de dados 

são médias e desvio padrão da média (n = 6). As diferenças estatísticas entre as duas castas foram 

testadas por two-way ANOVA e teste pós-hoc de Bonferroni (* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001). 
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Figura 14: Consumo de oxigênio pelas mitocôndrias do corpo gorduroso de larvas de rainha e 

operária do quarto e quinto instar. 

Os gráficos acima representam o consumo de oxigênio (fluxo) por mitocôndrias do corpo gorduroso 

de larvas de rainha e operária separados por estagios de desenvolvimento: quarto instar (A) e nas 

etapas sequenciais do quinto instar (B-G). O fluxo de oxigênio é mostrado após a inserção do tecido 

dentro da câmara e estabilização da respiração (substrato endógeno), bem como após estimulação por 

succinato, na presença de ADP+Pi, na presença do inibidor de ATP sintase, oligomicina, e quatro 

adições sequenciais do desacoplador CCCP. Nenhuma diferença estatística foi encontrada para larvas 

de rainha e operária do quarto instar. Nas três fases de alimentação F1, F2 e F3 (B-C) e etapas de 

tecelagem do casulo S1, S2 e S3 (E-G) do quinto instar larval, rainhas mostraram um maior consumo 

de oxigênio em resposta aos reagentes adicionadas. Two-way ANOVA e teste pós-hoc de Bonferroni 

(* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001). 
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Figura 15: Razões de controle de fluxo dos estados mitocondriais. 

 

 
Os gráficos acima representam as razões de controle de fluxo (RCFs) calculadas para corpo gorduroso 

de larvas de rainha e operária em estágios sequenciais de desenvolvimento. RCFs fornecem 

informações sobre o controle respiratório independente do conteúdo mitocondrial e tamanho celular. 

Nesta figura são mostradas as taxas de controle de fluxo para os estados mitocondriais vazamento de 

prótons - Leak (A), acoplamento fosforilativo -phosphorylation coupling  (B), capacidade fosforilativa 

do sistema - phosphorylation system (C), capacidade relacionada ao complexo II (CII-linked) (D) e 

estado Basal (routine) (E). Two-way ANOVA com correção do teste de Bonferroni (*p<0.05; 

**p<0.01; ***p<0.001). 
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4.3  Expressão de genes candidatos relacionados à biogênese mitocondrial 

Inicialmente nossa intenção era investigar a expressão de um homólogo do gene 

spargel em larvas de abelhas. Spargel e seu homólogo em mamífero PGC1α é um importante 

fator de transcrição que controla a biogênese mitocondrial. Entretanto, como não conseguimos 

identificar um homólogo da proteína Spargel no genoma de A. mellifera, decidimos investigar 

a expressão de outros genes candidatos relacionados à biogênese mitocondrial, como 

amTFAM, amTFB1, amTFB2 e à regulação nutricional, com amERR (Figura 16). As médias 

dos níveis de transcrição de amTFAM foram maiores nas larvas de rainha durante os estágios 

iniciais e diminuíram posteriormente (Figura 16A), mas não foi encontrada diferença 

estatística entre as duas castas. Já para os outros três fatores os níveis de expressão foram 

significativamente maiores nas rainhas durante pelo menos um dos três estágios de 

alimentação, sendo o amTFB1 fortemente superexpresso no estágio F2 (Figura 16B) e o 

amERR no estágio F1 das rainhas. O terceiro gene, amTFB2, se mostrou continuamente  mais 

expresso (2-4 vezes) no corpo de gorduroso de larvas do quinto instar (Figura 16D), 

mostrando que a expressão dos genes relacionados com mitogênese e regulação nutricional 

anda de mãos dadas com o aumento do número mitocondrial e consumo de oxigênio em 

larvas de rainha. 
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Figura 16. Níveis de expressão dos transcritos de fatores relacionados à mitogênese e 

regulação nitricional. 

 
Os quatro gráfico acima representam os níveis de expressão transcritos dos quatro fatores relacionados 

à mitogênese e controle nutricional no corpo gorduroso de larvas de rainhas e operárias. Quantificação 

relativa da expressão de amTFAM (A), amTFB1 (B), amTFB2 (C) e amERR (D) por RT-qPCR. Nesta 

figura são mostradas as médias e o erro padrão da média de três amostras biológicas por cada estágio e 

casta, cada uma analisada em triplicata. A expressão relativa foi calculada pelo método 2
–ΔΔCt 

(58) 

usando a expressão de rp49 para a normalização e uma amostra do quarto instar larval de operária 

como calibrador para cada gene analisado. Para inferência estatística foi utilizado o teste two-way 

ANOVA e o teste pós-hoc Bonferroni (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001). 

 

 

4.4  Medida dos níveis de lactato 

Como dito na introdução, o efeito de hipóxia pode ter associação com o efeito 

Warburg que desvia o metabolismo celular da fosforilação oxidativa para a rota glicolítica e 

possui como efeito a alta produção lactato, devido ao estimulo da lactato desidrogenase via 

HIFα. Sendo assim, foram testados os níveis de lactato endógenos presentes no corpo 

gorduroso durante o desenvolvimento das castas de A. mellifera (Figura 17). Através dos 

níveis de lactato pode-se inferir sobre a indução do processo da glicólise aeróbica nas células. 
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Curiosamente, os resultados mostram que as células do corpo gorduroso de larvas de rainhas e 

de operárias aparentemente produzem a mesma quantidade de lactato: operária 17,98 pmol/μg 

± 21,95 e rainhas 15,27 pmol/μg ± 9,58 (média ± desvio padrão). Entretanto, enquanto as 

células de corpo de gorduroso de larvas de operárias apresentam variações apenas modestas 

nos níveis de lactato durante o desenvolvimento, o mesmo tecido em larvas de rainha não 

segue este padrão, mostrando uma diminuição significativa nos níveis de lactato durante a 

transição de quatro para o quinto instar larval (Figura 17).  

 

Figura 17. Concentração de lactato no tecido do corpo gorduroso durante o desenvolvimento 

de larvas de rainhas e operárias de abelhas melíferas. 

 

Os níveis de lactato foram normalizados pela concentração de proteína de cada amostra analisada. 

Nesta figura são mostradas as médias e o erro padrão da média de quatro amostras biológicas por cada 

estágio e casta, cada uma analisada em triplicata. Para inferência estatística foi utilizado o teste two-

way ANOVA e Bonferroni pós-hoc. 

 

4.5  Espécies reativas de oxigênio, estresse oxidativo e expressão de genes 

antioxidantes 

As diferenças quanto à densidade, número, morfologia bem como funcionalidade 

mitocondrial abrem margem para o estudo de outros processos metabólicos que poderiam 

afetar o desenvolvimento de castas em resposta à alimentação diferencial. As espécies reativas 

de oxigênio (ROS) são potenciais candidatos à resposta ao programa de alimentação 

diferencial e podem afetar o desenvolvimento larval devido ao estresse oxidativo e ao papel 



55 
 

de sinalização. Assim, a maior densidade mitocondrial observada durante o desenvolvimento 

da larva de rainha poderia implicar em maior produção de ROS. A fim de obter testar essa 

hipótese, quantificamos a produção de H2O2 por método fluorimétrico Amplex red/ 

Peroxidase. Os resultados mostraram que as larvas de rainhas e operárias não apresentam 

grande variação na produção de H2O2, apresentando níveis apenas duas vezes superiores na 

produção de H2O2 em algumas fases larvais de rainha (F1 e F3), mas sem diferença estatística 

(Figura 18A). Quando o corpo gorduroso de foi estimulado com piruvato 40 nM, as 

mitocôndrias do corpo gorduroso das larvas de operárias mostraram maior produção de H2O2 

nos estágios iniciais, diminuindo ao longo do desenvolvimento larval. Em contraste, a 

produção de H2O2 pelas células do corpo gorduroso das larvas da rainha não sofre alterações 

(Figura 18B). 

 

Figura 18. Produção de H2O2 em células de corpo gorduroso de rainha e operárias nos 

estágios sequenciais de desenvolvimento. 

 

Os gráficos representam a produção endógena (A) e sob estímulo de piruvato (B). Os dados são 

médias e erro padrão da média (n = 3). As diferenças estatísticas entre as duas castas foram testadas 

por two-way ANOVA com correção por teste de Bonferroni (***p<0.001). 

 

Tendo em vista que larvas de rainha possuem um elevadíssimo metabolismo 

mitocondrial acompanhada de maior taxa de crescimento, esperavamos encontrar grandes 

diferenças nos níveis de H2O2 e consequente dano mensurado por formação de proteína 

carbonilada e bem como alteração no estado redox das células. No entanto os resultados da 

Figura 18 apontaram para diferenças mínimas nos níveis de ROS durante o desenvolvimento 

e nos levaram a perguntar sobre quais seriam os fatores que influenciam nestes resultados.  
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Quando ROS são produzidos excessivamente mediante estímulos endógenos e/ou 

exógenos, estas podem ocasionar oxidações indiscriminadas no ambiente celular e com isso a 

homeostase redox celular fica comprometida, sendo essa condição favorável para a ativação 

do sistema enzimático antioxidante. Mediante tais condições, decidimos investigar a 

expressão de genes relacionados a proteínas antioxidantes, tais como amMnSOD, 

amCuZnSOD, amCatalase, amGtpx e amGst-1. 

Ao comparar os níveis de expressão gênica entre as castas notamos que larvas de 

rainhas possuem níveis de expressão maiores para os genes amMnSOD e amCatalase durante 

as fases de quarto instar e de alimentação diferencial F1 e F2 do quinto (Figura 19A, B). Em 

seguida, os níveis de expressão gênica se igualam durante a fase F3 e são maiores em larvas 

de operária durante a fase de tecelagem de casulo. Tal ocorre após um continuo decaimento 

dos níveis transcricionais em rainhas e elevação dos mesmos em operárias. Os níveis do 

transcrito do gene codificador da superóxido dismutase citoplasmática (amCuZnSOD) 

inicialmente são maiores no corpo gorduroso das rainhas durante o quarto estágio larval, 

diminuindo nos estágios seguintes quando atingem valores inferiores dos de larvas de 

operárias (Figura 19 C). Os níveis de transcrição do gene amGtpx apresentam valores 

elevados apenas no quarto estágio das larvas da rainha quando comparados a operárias e nos 

estágios seguintes ambas as castas não apresentam diferenças (Figura 20 D) Os níveis do 

gene amGst1 mostrados na Figura 20 E foram maiores nas larvas de rainhas 

Quando os mesmos dados são postados em um mesmo gráfico para cada casta e fase 

de desenvolvimento é possível observar padrões aparentemente distintos no que diz respeito 

ao “investimento na barreira de antioxidantes.” Isso significa que, apesar de larvas de rainhas 

possuírem níveis mais elevados de expressão genica do que larvas operárias, ambas as castas 

investem principalmente na expressão dos genes codificadores da superóxido dismutase 

mitocondrial e da catalase em comparação com os outros genes (Figura 20). Durante o 

desenvolvimento de larvas de rainhas esses genes passam por uma pequena queda durante a 

transição do quarto instar para a fase F1 do quinto, antes de atingir um pico durante a fase de 

alimentação (4-6 vezes em relação às fases anteriores), e diminuindo ao entrar na fase de 

tecelagem de casulo. Diferentemente, as larvas de operárias apresentaram níveis de 

transcrição mais baixos durante as fases iniciais, apenas aumentando durante as últimas etapas 

de desenvolvimento.  
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Figura 19. Comparação dos níveis de transcritos de genes relacionados a enzimas 

antioxidantes entre larvas de rainhas e operárias.  

Os níveis de expressão gênica foram obtidos por RT-qPCR para amMnSod (A), amCuZnSod (B), 

amCatalase (C), amGtpx (D) e amGst1 (E) por RT-qPCR. Em cada ponto são mostradas as médias e o 

desvio padrão da média de três amostras biológicas analisadas em triplicata cada uma. A expressão 

relativa foi calculada pelo método 2
-ΔΔCt

 (58) utilizando a expressão de rp49 para normalização e uma 

das amostras larvais de quarto instar como calibrador para cada gene. A significância estatística foi 

analisada por two-way ANOVA e teste pós-hoc de Bonferroni (* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001). 
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Figura 20.  Expressão relativa de genes antioxidantes analisados durante o desenvolvimento 

de larvas rainha e operárias em A. mellifera.  

 

Os dados da Figura 19 para os genes amMnSOD, amCuZnSOD, amCatalase, amGtpx e amGst-1 estão 

aqui agrupados para cada casta, rainha (A) e operárias (B) ao longo do desenvolvimento larval. São 

mostradas médias e erro padrão da média de três amostras biológicas por estágio e casta analisada em 

triplicata.  
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A aferição do estresse oxidativo por ROS pode ser feita por medida direta em fluidos 

biológicos ou tecidos. Entretanto, a detecção direta é dificultada quando essas ROS estão 

presentes em concentrações extremamente baixas e por terem meia-vida curta. Assim, as 

aferições indiretas dos danos causados por ROS têm sido a alternativa para mensurar a 

magnitude do dano oxidativo causado (62). Uma maneira indireta de determinar o nível deste 

estresse oxidativo é identificar os níveis de carbonilação de proteínas. Ao quantificar a taxa de 

proteína carbonilada em células de corpo gorduroso de larvas de rainhas observamos níveis 

elevados quarto instar, diminuindo e permanecendo constante nas fases seguintes (Figura 

21A). Nas larvas operárias apareceu um pico na fase F1, seguido de, diminuição das taxas de 

ptroteína carbonilada durante as fases seguintes. Conclue-se que, apesar das oscilações 

observadas para cada casta, as duas convergem para valores iguais de proteína carbonilada 

nas fases que precedem e marcam a entrada na metamorfose.  

A quantificação da glutationa (GSH, forma reduzida) e glutationa dissulfeto (GSSG, 

forma oxidada) tem sido considerada como importante indicador do estado redox e útil para 

estudos de estresse oxidativo nas células (63). Para melhor compreender os resultados 

anteriores, quantificamos os níveis de GSH e GSSG no corpo gorduroso das larvas de rainhas 

e operárias e calculamos o estado redox pela relação GSH/GSSG (Figura 21B). Os níveis de 

GSH e GSSG são mostrados separadamente na Figura 21C e D, respectivamente. Os 

resultados corroboraram os resultados obtidos com larvas de operárias em que se observa um 

pico de razão GSH / GSSG na fase F1 e diminuição dos durante os últimos três estágios 

analisados. As rainhas, por sua vez, não apresentaram oscilações significativas, e ambas as 

castas convergem para valores semelhantes ao entrar na fase de tecelagem do casúlo. 
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Figura 21. Parâmetros de estresse oxidativo e estado redox em corpo gorduroso durante o 

desenvolvimento larval de rainhas e operárias.  

 

Os gráficos mostram as médias (n = 5) e o erro padrão da média dos níveis de proteína carbonilada (A) 

e do estado redox das células do corpo gorduroso representado pela razão entre glutationa oxidada, 

GSH, e glutationa reduzida, GSSG (B) para as mesmas amostras biológicas de cada fase de 

desenvolvimento e casta. Os níveis de GSH (C) e GSSG (D) foram medidos separadamente por 

método fluorimétrico, normalizados e submetidos ao cálculo da razão GSH/GSSG. A significância 

estatística foi analisada por two-way ANOVA e teste pós-hoc de Bonferroni (* p <0,05; ** p <0,01; 

*** p <0,001). 
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5 DISCUSSÃO 

Com base na hipótese de que a acentuada resposta de hipóxia observada em operárias 

de abelhas poderia estar relacionada ou mesmo causada por diferenças específicas de casta no 

número e na funcionalidade das mitocôndrias, bem como do metabolismo oxidativo durante o 

desenvolvimento larval, investigamos a quantidade e localização das mitocôndrias, a 

expressão de genes potencialmente relacionados com a sua biogênese, bem como as 

características do estado funcional das mitocôndrias por meio de ensaios de respirometria de 

alta resolução, a relação com efeito Warburg e como o sistema antioxidante é modulado de 

modo a acompanhar as demandas fisiológicas do desenvolvimento diferencial das larvas das 

duas castas.  

Tendo com base os experimentos de microscopia e ensaio de citrato sintase, 

encontramos evidências claras de que o número de unidades morfológicas e funcionais 

mitocondriais é mais elevado nas células do corpo gorduroso da rainha em comparação com o 

da operária e que isso reflete diretamente um elevado estado metabólico mitocondrial, neste 

caso entendido como maior demanda de ATP, durante as fases críticas para desenvolvimento 

divergente das castas. Esses resultados estão de acordo com estudos anteriores já publicados 

há várias décadas que analisaram quantidades de mitocôndrias e o metabolismo respiratório 

no corpo inteiro de larvas de abelhas (37, 38). A diferença, é que nosso estudo foca no corpo 

gorduroso como importante plataforma metabolismo intermediário da abelha (64) e que este 

ocupa a maior parte da cavidade do corpo de larvas de A. mellifera  (47).  

Nas imagens de imunoflorescencia (Figura 6) e nas análises ultraestruturais por 

microscopia eletrônica de transmissão (Figura 7, 8, 9 e 10) as mitocôndrias aparecem 

concentradas em duas principais regiões intracelulares, possivelmente compreendendo duas 

populações funcionais, uma abaixo da membrana plasmática e a outra na área perinuclear. A 

primeira população mitocondrial é totalmente rodeada pelo sistema reticular da membrana 

plasmática, uma estrutura descrita no corpo de gorduroso de vários outros insetos que possui a 

função aumentar a área de translocação de nutrientes para a célula (65, 66). Considera-se que 

as vesículas endocitóticas observadas em trofócitos do corpo gorduroso de abelha estão 

envolvidas na absorção de nutrientes a partir da hemolinfa durante o desenvolvimento (47) e 

que as mitocôndrias associadas ao sistema reticular da membrana plasmática possivelmente 

fornecem as unidades ATP necessárias para este transporte (Figura 22A). A segunda 
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população mitocondrial esta incorporada dentro de uma rede de retículo endoplasmático 

perinuclear ou dispersa dentro do citoplasma perinuclear (Figura 22B). Esta segunda rede 

mitocondrial possivelmente está envolvida no fornecimento de energia para uma ampla gama 

de processos de conversão metabólica, bem como fornecimento de unidades de energia aos 

processos de resposta fisiológica das células. Assim, a posição dessas populações 

mitocondriais sugere diferenças entre as duas castas referentes à localização estratégica dessas 

organelas para fornecimento de energia localmente necessária.  

Figura 22. Esquema das duas populações mitocondriais encontradas em trofócitos de corpo 

gorduroso em larvas de A. mellifera durante desenvolvimento larval. 

 

À direita encontramos o esquema generalizado de um trofócito do qual setas apontam para primeira 

população mitocondrial (A) que se formaria adjacente à membrana plasmática em resposta a alta 

demanda energética devido à intensa incorporação de nutrientes advindos da digestão do alimento 

recebido durante a fase de alimentação, tanto em larvas de rainhas quanto operárias. A segunda 

população (B) é incorporada dentro de uma rede de retículo endoplasmático adjacente ao núcleo e que 
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estaria alocada estrategicamente neste local para fornecer energia para uma gama de processos 

fisiológicos e metabólicos. 

Uma observação interessante foi o aparecimento de mitocôndrias em forma de cálice 

encontradas exclusivamente em trofócitos do corpo gorduroso de rainhas (Figura 11). Esta 

forma peculiar é evolutivamente conservada e é associada a mitocôndrias expostas a 

condições estressantes (67, 68). Experimentalmente, essa morfologia pode ser induzida 

quando mitocôndrias saudáveis são expostas a drogas desacopladoras que afetam diretamente 

a função mitocondrial (68), e duas famílias de proteínas, Parkin e mitofusinas são conhecidos 

como reguladoras da transição conformacional da mitocondria (68). A pergunta é, o que pode 

ser a condição tão estressante que provoca este fenótipo mitocondrial apenas em larvas de 

rainhas? Poderia isso estar relacionado à maior capacidade de fosforilação oxidativa 

mitocondrial e, portanto, a um maior nível de espécies reativas de oxigênio (ROS)? Ou 

mesmo, esta conformação seria decorrente de compostos presentes na geléia real? 

A distribuição intracelular mitocondrial e o número de unidades funcionais 

mitocondriais nas células do corpo gorduroso (Figura 12) aumentaram juntamente com a 

capacidade de fosforilação oxidativa do tecido (Figura 13 e 14) durante o quinto instar, 

especialmente nas larvas de rainha. Subsequentemente, o número de unidades funcionais e 

capacidade de fosforilação oxidativa diminuíram à medida que as larvas pararam de alimentar 

e entraram na fase de tecelagem de casulo. Subsequentemente, no estágio pré-pupal, as 

células do corpo gorduroso larval sofrem histólise, liberando todo seu conteúdo na hemolinfa 

(64, 69). Deste modo, a diminuição observada no número mitocondrial e na capacidade de 

fosforilação nas larvas do estágio de tecelagem de casulo representaria já uma etapa 

preparatória para o processo de metamorfose das abelhas. Resumimos estes resultados na 

Figura 23. 
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Figura 23. Representação esquemática das mudanças específicas em cada casta na 

distribuição e número de células mitocondriais em células de corpo gorduroso de larvas de 

rainhas e operárias de Apis mellifera. 

 

Até o quarto instar a ultraestrutura dos trofócitos ainda é semelhante para os dois tipos de larvas, mas 

sob a influência de regimes diferenciais de alimentação larval, diferenças na distribuição das 

mitocôndrias e o número de unidades funcionais mitocondriais tornam-se aparentes. Essas diferenças 

são especialmente evidentes durante os estágios de alimentação do quinto instar larval, quando as 

taxas de crescimento de larvas de rainhas excedem em muito às das larvas de operárias. Ao entrar na 

fase de tecelagem de casulo e preparar-se para a metamorfose, os dois tipos de larvas novamente se 

parecem mais uns aos outros em termos de distribuição e número mitocondrial, exceto pela presença 

de mitocôndria em forma de cálice (denotados pelo circulo marrom), que são vistos exclusivamente no 

corpo gorduroso da rainha. O número mitocondrial foi quantificado ensaio de citrato sintase; a linha 

azul mostra os dados para o corpo gorduroso de rainhas e a vermelha para as operárias. Fonte: Santos 

et al. (2016). 

Ao analisarmos a funcionalidade das mitocôndrias do corpo gorduroso deparamos com 

uma taxa de fosforilação oxidativa superior em larvas de rainhas. Para obter uma visão mais 

profunda das diferenças de castas na funcionalidade mitocondrial, calculamos as razões de 

controle do fluxo mitocondrial, que expressam o controle respiratório independente do 

conteúdo mitocondrial e do tamanho da célula. Encontrou-se que aproximadamente 40% da 

capacidade máxima de consumo de O2 está relacionada ao estado de vazamento (Leaking) em 

ambas as castas (Figura 15A e Tabela 3), ou seja, 40% de todo oxigênio consumido pelo 
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tecido do corpo gorduroso não está diretamente atrelado a produção de energia por 

fosforilação oxidativa nas mitocôndrias. Esse resultado poderia refletir um desacoplamento 

intrínseco como compensação para um vazamento de prótons, para ciclagem de cátions (Ca
2+

, 

K
+
), e/ou como resposta a moléculas de oxigênio utilizadas para produzir espécies reativas de 

oxigénio (70). Isto significa que, apesar de larvas rainha terem mais mitocôndrias e maior 

consumo de O2, a eficiência mitocondrial das duas castas é essencialmente semelhante. Esta 

afirmação recebe suporte pelo cálculo da razão Leak/Phosphorylation que se refere ao 

desacoplamento em relação a capacidade fosforilativa do sistema (Figura 15B). Além disso, 

devido ao fato da razão Phosphorylation/ETS ser semelhante em ambas castas, isto indica que 

rainhas e operárias apresentam uma mesma limitação no sistema de fosforilação oxidativa 

(Figura 15C). Por outro lado, a razão CII-linked/ETS denota que o consumo de oxigênio 

dependente da conversão de succinato a fumarato pelo complexo II é maior em operárias 

(Figura 15D). Por fim, embora a produção de ATP mitocondrial seja maior nas rainhas, a 

demanda de produção de ATP é 20% menor em relação a sua capacidade mitocondrial 

máxima de transporte de elétrons (ETS), dada pela razão Routine/ETS (Figura 15E). Em 

outras palavras, é possível concluir que a demanda fisiológica de oxigênio pelas mitocôndrias 

da rainha é menor que a das larvas de operárias. Uma das razões pode ser que os substratos 

disponíveis para a fosforilação oxidativa em larvas de rainhas são mais ricos em energia e que 

rainhas fazem mais uso de substratos metabólicos além de carboidratos para produção de 

ATP, ou que a quantidade pura de geleia real que recebem impulsiona a seu metabolismo 

energético. 

A partir destas considerações, a hipótese levantada é de que tais diferenças na 

quantidade e/ou qualidade dos substratos energéticos advindos da alimentação diferencial 

possam afetar diretamente o número mitocondrial e a morfologia destas no órgão central do 

metabolismo intermediário das abelhas. Por exemplo, sabe-se que a privação de alimento em 

mamíferos promove a fissão mitocondrial, enquanto uma dieta com alto teor de gordura 

promove a fusão mitocondrial e a biogênese, aumentando a área mitocondrial (71, 72). Assim, 

a maior concentração de lipídios e açúcar na geleia real (73, 74) poderia estar relacionado 

tanto com o maior número mitocondrial quanto com os maiores níveis de fosforilação 

oxidativa observados no corpo gorduroso da rainha através das regulação de fatores de 

transcrição. Além disso, larvas de rainhas são alimentadas por operárias nutridoras 

aproximadamente 10 vezes mais frequentes que as larvas de operárias (75). Neste ponto, 

também é interessante discutir se essas diferenças no número mitocondrial e funcionalidades 
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relacionadas à diferenciação de castas na fase larval podem causalmente refletir nas 

diferenças observadas quanto ao metabolismo energético mitocondrial de abelhas adultas. 

Considerando que o estresse oxidativo diminuiu com a idade nas células de corpo gorduroso 

de operárias (76), o oposto ocorre nas rainhas, já que as rainhas mais velhas apresentaram 

níveis mais elevados de ROS e atividades enzimáticas menores relacionadas ao estresse 

oxidativo, como superóxido dismutase, catalase e glutationa redutase, em comparação com 

rainhas jovens (77). No entanto, quando normalizado contra a densidade mitocondrial, o 

metabolismo de energia mitocondrial, bem como os níveis de transcrição dos genes 

codificadores da ATP sintase e NADH desidrogenase 1 foram semelhantes em rainhas jovens 

e velhas (76).  

Embora as diferenças no uso de substratos energéticos fornecidos através dos regimes 

dietéticos diferenciais, tanto no ciclo larval como no ciclo de vida adulto das rainhas e 

operárias de abelhas possam afetar diretamente o consumo de oxigênio nas mitocondrias, as 

diferenças entre as castas no número mitocondrial provavelmente envolvem a expressão de 

fatores de transcrição que controlam a biogênese mitocondrial. Aqui nós observamos níveis 

de expressão mais altos para dois dos três genes codificadores de fatore de transcrição 

mitogênicos (amTFB1 e amTFB2, mas não amTFAM) no corpo gorduroso larval da rainha 

(Figura 16). Especialmente a expressão de amTFB2 foi significativamente maior durante o 

quarto instar e todas as fases pré-metamórficas do quinto instar. O gene amTFB1 se mostrou  

mais expresso em larvas de rainha no início do quinto instar. Estes resultados estão em plena 

concordância com os nossos resultados fisiológicos e morfológicos e levam a inferir que esses 

fatores de transcrição poderiam ser reguladores genuínos da diferença mitocondrial fenotípica 

observadas no corpo gorduroso de larvas de rainha e operária em resposta ao programa de 

alimentação diferencial (Figura 24).  

O receptor relacionado com estrogênio, ERR, é relatado como sendo um regulador 

essencial do catabolismo de carboidratos em larvas de Drosophila, controlando a expressão de 

vários genes nas vias de glicólise e pentose fosfato. Este receptor nuclear também regula 

alguns intermediários do ciclo de ácido tricarboxílico, bem como os níveis de ATP e lactato 

(78). Este receptor nuclear está também ligado a respostas de controle associadas ou não a 

HIFα (79). Surpreendentemente, os níveis mais baixos de expressão do gene amERR 

observados em larvas de operárias (Figura 16D) aparentemente contradizem o que se sabe 

sobre as funções de ERR na Drosophila. No entanto, como já demonstrado anteriormente (8), 
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as conectividades nas principais vias de detecção de nutrientes parecem ter sido remodeladas 

em A. mellifera como consequência da evolução de duas castas fenotípicas diferentes com 

histórias de vida distintas, rainhas altamente férteis e longa expectativa de vida e operárias 

facultativamente estéreis e de curta duração de vida. Evidentemente, isso representa uma clara 

ruptura em um dogma central da vida dos metazoas, o balanço (trade-off) entre reprodução e 

manutenção somática (80). Especulamos que a diferença observada nos níveis de expressão 

do amERR entre rainhas e operárias pode ter sua origem em respostas intrínsecas aos 

diferentes ambientes nutricionais das larvas, não apenas na quantidade de alimentos, mas 

também na qualidade, como as quantidades relativas de lipídios, carboidratos e proteínas (81). 

Além disso, estudos recentes revelaram diferenças interessantes na composição de micro-

RNA destas dietas larvais (81) e no corpo larval (82), que poderiam tanto modular a 

expressão do receptor de estrogênio desta espécie. No entanto, o papel real deste gene no 

processo de diferenciação de casta ainda necessita ser investigado. 

Figura 24. Representação esquemática denotando a reposta dos fatores de transcrição 

controladores do processo de biogênese mitocondrial, TFB1 e TFB2, em detrimento ao 

regime de alimentação diferencial que larvas de rainha e operárias possuem. 

 

 
O gráfico ilustra como as diferenças na quantidade e qualidade alimentar que as larvas recebem 

possam modular a expressão destes fatores de transcrição, afetando a biogênese mitocondrial e 

consequente aumento no consumo de oxigênio pelas células do corpo gorduroso. 
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Como não há razões para supor que as larvas de rainha e operária possam ser expostas 

a diferentes concentrações ambientais de oxigênio uma vez que são criadas em células abertas 

de cria próximas umas das outras, é interessante especular sobre como a resposta à hipóxia e 

as diferenças do fenótipo mitocondrial podem realmente estar conectadas. Aparentemente, 

embora criadas sob os mesmos níveis de oxigênio externo, as células do corpo gorduroso de 

larvas de operárias aparentemente mantêm taxas mais baixas de consumo de oxigênio com 

maior demanda fisiológica. Poderia este estado fisiológico ser semelhante ao efeito Warburg 

visto em células tumorais? Aqui mostramos que os níveis de lactato (Figura 17) no corpo 

gorduroso de rainha e operárias são similares, o que sugere uma condição de homeostase e 

aponta para outra hipótese que possa explicar as mudanças metabólicas associadas com níveis 

mais elevados de transcrição de genes relacionados à hipóxia observados durante o 

desenvolvimento de larvas de operárias. No entanto, vale a pena mencionar que os níveis de 

lactato diminuíram quatro vezes durante a transição do quarto para o quinto instar em larvas 

de rainhas. Uma ligeira diminuição também foi observada em larvas de operárias, mas, 

diferentemente de rainhas, esta não foi mantido níveis constantes nas próximas fases do 

quinto instar, justamente quando ocorre um aumento inicial na biogênese mitocondrial e 

fosforilação oxidativa nas células do corpo gorduroso (Figuras 12 e 13). Isto poderia indicar 

uma possível mudança metabólica do estado glicolítico aeróbico para a fosforilação oxidativa, 

justamente quando começa o principal período em que as larvas de rainhas recebem grande 

quantidade de geleia real. Interessantemente, os perfís dos níveis de lactato nas duas castas de 

certa forma se assemelham aos perfis dos níveis de expressão dos genes codificadores para os 

dois receptores de insulina nas larvas de abelhas (16).  

No que diz respeito ao estresse oxidativo, os nossos resultados mostram claramente 

que, apesar do elevadíssimo número e atividade mitocondrial no corpo gorduroso de larvas de 

rainhas, a produção de H2O2 é relativamente semelhante à de operárias, apresentando poucas 

diferenças e convergindo a valores semelhantes em algumas fases analisadas (Figura 18A). 

Uma possível explicação para tal convergência pode ser o fato de que larvas de rainhas 

apresentarem níveis mais elevados dos transcritos dos genes codificadores de proteínas com 

funções antioxidantes, como da superóxido dismutase intramitocondrial, que converte radicais 

em peróxido de hidrogênio, e a catalase, que neutraliza este peróxido de hidrogénio em água, 

associado também à maior expressão do gene codificador da glutationa S-transferase atuando 

na desintoxicação celular  (Figura 19). Apesar dessas diferenças nos níveis de expressão 

desses genes, ambas as castas investem principalmente na expressão gênica de amMnSOD e 
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amCatalase. Tal fato, associado aos menores níveis de expressão do gene codificador da 

superóxido dismutase citoplasmática (amCuZnSOD), é possível inferir que a maior parte do 

H2O2 é produzida dentro das mitocôndrias em ambas as castas. 

Possivelmente devido ao menor metabolismo e taxas de crescimento mais baixas 

encontradas em larvas de operárias, a as enzimas antioxidantes começam a atuar em estágios 

posteriores de desenvolvimento (Figura 20B). O corpo gorduroso de larvas operárias não 

apresenta grandes alterações na fosforilação oxidativa apesar de ocorrer um aumento simples 

no número mitocondrial durante o desenvolvimento das larvas, o que poderia explicar o atraso 

na iniciação da transcrição de genes do sistema antioxidante como catalase e superóxido 

dismutase intramitocondrial, que começam a partir do estágio F2 do quinto instar. Apesar 

disso, uma pequena alteração de sinalização via ROS e no ambiente redox, dada pelos valores 

de proteína carbonilada e relação GSH/GSSG respectivamente (Figura 21) foi encontrada no 

início da fase  de alimentação do quinto instar larval. Curiosamente é no mesmo estágio que 

ocorre o principal pico nos níveis de transcrição de Amsima (22). Alterações no ambiente 

redox e aumento da produção de ROS estão associadas à inibição de prolyl hidroxilases e 

estabilização com HIF1α (AmSima) em células de mamíferos (30). Embora os níveis de H2O2 

em operárias não sejam superiores às de rainhas (Figura 18), é possível especular que estes 

níveis poderiam ser suficientes para gerar a sinalização de ROS. Segundo Schieber e Chancel 

(16) alterações na produção de H2O2 necessárias para a sinalização celular não causam 

mudanças significativas na razão intracelular de glutationa oxidada/reduzida. Pelo contrário, 

grandes alterações nestes parâmetros são geralmente um sinal de estresse oxidativo causando 

toxicidade ao invés de sinalização redox. No entanto, a razão GSG/GSSH mais altas em 

larvas de operárias e a sua associação aos níveís mais altos de expressão dos genes 

relacionada à hipóxia (22) ainda não estão esclarecidas e necessitam de inverstigação. 

A alta concentração de açúcar e lipídios na geléia real (81) e a grande quantidade de 

alimento que as larvas de rainhas recebem inevitavelmente direcionam a altas taxas de 

crescimento dentro de um curto período de desenvolvimento (5, 83, 84), e a base para tal 

crescimento pode ser encontrada na alta taxa de fosforilação oxidativa mitocondrial para gerar 

ATP. Assim de modo a evitar possíveis danos causados pelas elevadas taxas de fosforilação, o 

corpo gorduroso da rainha aparentemente modula de modo diferente a expressão dos genes 

antioxidantes quando comparada à operária, acompanhando o processo da elevada biogênese 

mitocondrial. Deste modo, os níveis menores da expressão dos genes codificadores da 
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catalase e superóxido dismutase citoplasmática e mitocôndria são suficientes para manter os 

níveis de H2O2 semelhantes aos níveis de operárias durante o quarto instar larval (Figura 

18A, 20A). Durante a transição para o estágio de alimentação ocorre o aumento no número 

mitocondrial e fosforilação oxidativa, juntamente com uma ligeira diminuição nos níveis de 

transcritos para amMnSOD e amCatalase, resultando no primeiro pico de produção de H2O2. 

Na próxima fase (F2), o aumento surpreendente de amMnSOD e amCatalase supera o 

aumento da fosforilação oxidativa e leva os níveis de H2O2 novamente a padrões semelhantes 

de operárias. Durante a fase seguinte (F3) a fosforilação oxidativa permanece elevada, mas os 

níveis de transcritos antioxidantes diminuem, resultando no segundo pico de produção de 

H2O2. Na entrada da fase de tecelagem do casulo, os níveis de H2O2 diminuem junto com e 

consequente a diminuição da fosforilação oxidativa. Curiosamente, apesar da oscilação 

observada nos níveis de H2O2 analisados, não notou-se alterações no ambiente redox e houve 

nenhum indício de estresse oxidativo no corpo gorduroso das larvas de rainhas (Figura 21). 

Poderia essa homeostase ser atribuída unicamente a fatores intrínsecos do organismo larval da 

rainha ou pode tal ser atribuído em parte a substâncias antioxidantes presentes na geleia real? 

Trabalhos de análises de componentes presentes na geleia real indicam um poder redutor, 

atividade contra a peroxidação lipídica e diminuição da formação de radicais superóxidos (85, 

86). Entretanto, por enquanto não há identificação de componentes associados a estas 

propriedades, bem como se estes componentes poderiam também estar presentes na geleia 

larval dada à operária.  
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6 CONCLUSÃO 

Os dados deste trabalho permite-nos concluir que:  

a. Larvas de rainha possuem maior número de unidades morfológicas e unidade 

funcionais de mitocôndrias nas células pertencentes ao corpo gorduroso devido 

principalmente à intensa biogênese mitocondrial durante a fase de alimentação 

diferencial; 

b. Durante o desenvolvimento larval as mitocôndrias dos trofócitos se alojam em 

regiões aparentemente de acordo com a demanda energética local;  

c. Apesar das diferenças no consumo de oxigênio as mitocôndrias de rainhas e 

operárias apresentam basicamente a mesma eficiência mitocondrial. Assim o 

maior consumo de oxigênio encontrado nas larvas de rainhas seria basicamente 

devido a maior biogênese mitocondrial durante a fase de alimentação, que 

decai posteriormente nas fase de tecelagem de casulo; 

d. Os fatores de transcrição amTFB1 e amTFB2 são fortes candidatos a regular o 

processo de biogênese mitocondrial em células de corpo gorduroso; 

e. O órgão do corpo gorduroso larval de operárias não sofre efeito Warburg; 

f. O elevado nível de expressão de genes antioxidantes em larvas de rainhas 

acompanha a biogênese mitocondrial e fosforilação oxidativa do corpo 

gorduroso garantindo não só o equilíbrio do estado redox e estresse oxidativo 

das células bem como níveis semelhantes de produção de peróxido de 

hidrogênio em comparação a operárias. 

Por fim, a partir de uma visão mais ampla entre as diferentes abordagens 

experimentais deste trabalho, nossos resultados são um passo na direção de uma visão 

integradora sobre a nutri-genômica do metabolismo larval de Apis mellifera. Estes resultados 

são fortes evidências de que a nutrição diferencial de larvas de rainhas e operárias pelas 

abelhas nutridoras afeta não apenas a dinâmica e funcionalidade mitocondrial, como também 

a modulação de enzimas antioxidantes que garantem a homeostase do desenvolvimento larval. 

As conclusões foram resumidas na Figura 25. 
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Figura 25: As características mitocondriais e parâmetros do metabolismo oxidativo do corpo 

gorduroso no desenvolvimento das castas em Apis mellifera. 

 

(A) Larvas de Apis mellifera recebem alimentação diferencial durante as fases de desenvolvimento pós-

embrionário que culminará no desenvolvimento de rainhas ou operárias. Após passagem pelo trato intestinal os 

compostos nutrientes são processados e armazenados em trofócitos do corpo gorduroso, o centro metabólico de 

insetos. (B) Nos trofócitos as mitocôndrias se encontram principalmente ao redor do núcleo e abaixo da 

membrana plasmática, onde supostamente contribuam com a demanda energética específica local. (C) A 

alimentação diferencial dada a larvas de rainhas leva a um aumento do número de unidades mitocôndriais 

funcionais e maior consumo de oxigênio nessa casta quando comparada a operárias, principalmente durante a 

fase de alimentação. (D) Dado que resultados da respirometria de alta resolução indicaram que as mitocôndrias 
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de ambas as castas apresentam basicamente a mesma eficiência, o aumento no consumo de oxigênio e 

consequente aumento na respiração celular explicar-se-á basicamente devido ao aumento da biogênese 

mitocondrial induzida (E) pelos maiores níveis de expressão de fatores de transcricão como TFB1 e TFB2 em 

rainhas (setas azuis) comparadas a operárias (setas vermelhas). (F) Observou-se também maiores níveis 

transcricionais de enzimas do sistema antioxidante em rainhas, como superoxido dismutase intramitocondrial e 

catalase (rainhas, seta azul; operária seta vermelha) acompanhando os elevados níveis de respiração mitocondrial 

e garantindo o equilíbrio do estado redox e do estresse oxidativo nas células do corpo gorduroso em ambas as 

castas. 
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ANEXO A 

 

Avaliação dos resultados dos primers relacionados à biogênese mitocondrial 

 

Na figura A apresenta uma fotografia do gel de policrilamida denotando teste de amplificação dos 

primers ERR, TFB1, TFB2 por PCR diferentes graus de temperatura de amplificação. Em B é 

mostrado o resultado da amplificação do produto de PCR utilizado para sequenciamento.  

  



81 
 

ANEXO B- Publicações em periódicos internacionais durante o doutorado. 
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ANEXO C- Manuscrito em preparação 

 

Queens invest in high levels of antioxidants to guarantee homeostasis during the 

caste differentiation process in Apis mellifera L. 
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1. Introduction 

Apis mellifera is a species of eusocial bee whose female individuals are divided 

into castes, workers and queens, which are respectively responsible for the maintenance 

and reproduction of the colony. These two castes originate from the same larva, 

containing even genotype, capable of responding to external nutritional stimuli during 

the development process (Rachinsky et al., 1990). Thus, if the larvae receive significant 

quantities of royal jelly during initial stages of development, a secretion released from 

hypopharyngeal and mandibular glands of the nursing workers, will develop in queens. 

On the other hand, if the same larva receives worker's jelly, a mixture of honey, pollen 

and glandular secretion will develop into worker (Hartfelder et al., 2015). As 

consequence this differential feeding program adult queens have higher life span, larger 

body size and highly functional ovaries which guarantees the reproductive function of 

the colony while adult workers have short life span, smaller body size and facultatively 

sterile and small ovaries (Hartfelder e Engels, 1998; Michener, 1974). 

The process of how the stimuli from the differential feeding that larvae receive 

are converted into gene and physiological response patterns gained its first insights after 

the identification that high levels of juvenile hormones in queens were determinants for 

cast differentiation process in A. mellifera (1, 2). High levels of juvenile hormone would 

contribute to the prevention of cell death of ovary cells and reproductive function of 

queen in a colony (3). Other insights emerged after the study of the pathways of nutrient 

detection and cell growth control, especially with an introduction of studies involving 

nutrient sensing pathways such as Insulin (IIS) -TOR signaling. Within the IIS pathway, 

the first results shown that early larvae diet could modulate the temporal expression 

pattern of the two predict insulin-like peptides (AmILP1 and AmILP2) being amILP-1 

overexpressed and related to higher JH levels in queen larvae and amILP-2 

overexpressed in worker larvae (4). Contrary to expected the two genes encoding the 

insulin receptors are less expressed in queen larvae, just as this caste enter their major 

growth phase (de Azevedo and Hartfelder, 2008). The insulin route interacts with other 

growph-regulating signaling pathway such as TOR route. Although in the TOR gene 

knockdown the larvae created with royal jelly differ in workers, TOR levels are lower in 

queen larvae when compared to worker larvae (Hartfelder et al., 2006; Patel et al., 
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2007). Inconsistencies were also seen regarding genes that communicate with the IIS / 

TOR route to the amFOXO gene and the amEGFR receptor (Hartfelder et al., 2015). 

All seemingly paradoxical results encouraged our group to explore other 

hypotheses that would link the activity of the insulin pathway with the regulation of 

growth and larval development. Thus based on modulation of hypoxia-IIS pathway via 

TOR studied in fruitfly larvae (5), Azevedo, Caranton (6) put in evidence an over 

expression of three hypoxia core gene Amfatiga, Amsima and Amtango in workers 

larvae, suggesting endogenous hypoxia response as possible influencing factor of caste 

differentiation. These results are intriguing since queen and worker larvae receive the same 

oxygen levels because both are reared next to each other in open brood cells. 

Based on ancient studies demonstrating metabolic differences in queen and 

worker larvae (7, 8) together with evidences of hypoxia response through nutrient-

sensing pathways can modulate cellular metabolism and this in turn to influence 

mitochondrial morfo-physiology (9-11), Santos et al. (2016) founded evidences of 

lower number of mitochondrial functional units and diminished oxidative metabolism 

seen in the fat body cells of worker larvae is consistent with the higher endogenous 

hypoxia response and could be associated with a possibly Warburg effect.  

Cells under Warburg effect produce high quantity of lactate due the use of 

aerobic glycolysis with reduced mitochondrial oxidative phosphorylation even at 

adequate availability of oxygen (12). In this condition the overexpression of HIF-1α 

(Amsima) is critical for their metabolic adaptation to hypoxia and induction of lactate de 

dehydrogenase (13). Increasing only HIF-1α mRNA levels is not enough to hypoxia 

induction but is essential the stabilization of oxygen sensitive protein. This process has 

been associated to mitochondria-derived reactive oxygen species (ROS), such as 

hydrogen peroxide, that prevent the proteassomal degradation of HIF-1α through the 

inhibition prolyl hydroxilases (14-17). 

Superoxide radical  (O2
-
) is mainly produced as aerobic respiration products 

during electron transfer reactions at respiratory  chain  or by action of NADPH oxidases 

(18, 19) and for some time it has been described as protagonist on oxidative stress 

damaging lipids, proteins and genetic material (20). Cells uses antioxidant defenses 

layers in order to neutralize the damage effect of ROS. The first defense line is mainly 
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represented by enzymes that detoxify O2
-
 into less reactive species (H2O2) such as 

mitochondrial and citoplasmatic superoxide dismutases, MnSOD and CuZnSOD 

respectively.. The second barrier include catalase, glutathione peroxidase and reduced 

glutathione protein (GSH) (21).Although inducing oxidative stress it has become 

apparent that ROS also have signaling functions that allow adaptations to changes in 

nutrient availability and oxidative environment (22). 

In this present study we investigate if the Warburg effect as well oxidative stress 

and redox signaling could contribute with caste differentiation in A. mellifera. As a first 

step we assayed measurement of lactate in fat body cell. Next we investigate ROS 

production, the respective transcript levels of antioxidant enzymes and how this balance 

could affect de redox environment of fat body cell throughout the differentiation caste 

process. 

2. Material and methods 

2.1.Honey bee larvae 

The fat body was dissected from fourth and fifth-instar larvae staged according 

to (1, 23). Here they comprised fourth-instar larvae (L4) and the first four substages of 

the fifth larval (L5) instar, covering three phases of feeding (F1, F2, F3) and  the first 

substage cocoon-spinning stages (S1) during which the larvae gradually void their gut 

before they become prepupae. Queen larvae were reared by a standard apicultural 

procedure from newly hatched larvae transferred into a partially queenless hive, while 

worker larvae were sampled directly from hives of Africanized hybrid honey bees (A. 

mellifera) kept in the experimental apiary of the Department of Genetics, Universidade 

de São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil. 

2.2.Lactate levels  

Fat body of three biological samples from each caste and larval phase were 

dissected, mechanically macerated with pistil aid and separated into two aliquots. The 

first aliquot was ultracentrifuged at 12,000 x g on hold microtubes for higher protein 

10kDa (Vivaspin 2 10000 MWCO PES, GE Healthcare). The samples were then 

incubated in 96-well assay plates using the lactate-specific kit (MAK064, Sigma). The 

assay followed the protocol provided by the manufacturer. The reaction was read at 
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570nm of absorbance. The second aliquot was subjected to the Bradford test for protein 

measurement and used for the normalization of lactate data.  

2.3.H2O2 production 

Three samples of fat body from each developmental stage from queen and worker 

larvae were dissected and placed into 2 mL of MiR05 respiration buffer (20  mM 

HEPES, 10  mM KH2PO4, 110  mM sucrose, 20  mM taurine, 60  mM K-

lactobionate, 0.5  mM EGTA, 3  mM MgCl2, 1  g/L fatty acid-free BSA, pH 7.1) at 37 

ºC, followed by the addition of 4 μL of Horseradish Peroxidase (0.1 U / mL) and 2 μL 

of 50 μM Amplex® Red Hydrogen Peroxide / Peroxidase Assay Kit - cat. A22188). 

After curve stabilization 40 nM of pyruvate was added to the reaction. The reaction was 

incubated in Model F-4500 Hitachi fluorescence spectrophotometer (Hitachi Ltd., 

Tokyo, Japan) under excitation/emission of 530/560 ηm with constant stirring for 10 

min. The data were normalized by the total amount of protein from the reaction by 

measuring by the Bradford method. Sequential addition of hydrogen peroxide (10 ηM) 

was used to assemble the standard curve. 

2.4.Expression analysis of candidate genes 

We studied antioxidant-encoding genes directly involved in the degradation and 

neutralization of superoxide radicals and H2O2. Primers sequence of manganese-

dependent superoxide dismutase (amMnSOD), cytoplasmatic Cooper and zinc-

dependent superoxide dismutase 1 (amCuZnSOD), glutathione peroxidase (Gtpx-1), 

catalase (amCat)and glutathione S-transferase-1 (amGst-1)  were used in accord to the 

Corona et al.,(2005) (Table 1). Primer efficiencies and specificity were first checked by 

PCR in a gradient thermocycler (PTC-200, MJ Research, Waltham, MA, USA). 

For analyses three fat body samples per developmental stage were dissected and 

homogenized in TRIzol (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) for RNA extraction 

following the manufacturer's protocol. RNA were treated with RNase free DNase (Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA) to remove residual DNA. First strand cDNA was 

synthesized by reverse transcription using the Superscript II enzyme and Oligo(dT)12-18 

primer (both from Life Technologies, Carlsbad, CA, USA).  
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Quantitative RT-PCR (RT-qPCR) analyses were set up using 1.0 μL of cDNA 

(diluted 1:10), 5 μL of Power SYBR
®
 PCR Green Master Mix (Life Technologies, 

Carlsbad, CA, USA), 0.5 μL of each forward and reverse primer (10 pmol/μL) and 3 μL 

of deiononized water (MilliQ, Millipore, Billerica, MA, USA) completing a final 

volume of 10 μL. Reactions were run in a Real-Time PCR StepOne Plus (Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA) system under the following conditions: 50 °C for 2 

min, 95 °C for 10 min, 40 cycles of 95 °C for 15 s and 60 °C for 1 min, followed by 

dissociation curve analysis (95 °C for 15 s, 60 °C for 1 min and 95 °C for 15 s).  For 

normalization of the biological samples we performed assays using the honey bee rp49 

gene which encodes the ribosomal protein RP49 (25).  

Each of the three biological samples per developmental stage was assayed in 

triplicate. Relative transcript levels were calculated through same threshold using the 2
–

ΔΔCt
 method (26) using one of the fourth-instar worker samples as calibrator for each 

gene. For statistical analysis the 2
-ΔΔCt

 values were submitted to two-way ANOVA (p < 

0.05) and Bonferroni post-hoc tests using GraphPad Prism V 5.0 software.  

2.5.Protein carbonyl and Reduced (GSH) and oxidized (GSSG) glutathione 

levels 

Protein carbonyl and reduced (GSH) and oxidized (GSSG) glutathione levels were 

assessed in the fat body homogenates from five samples of queen and worker larvae in 

cold 0.1 M Tris-HCl buffer (pH 7.4), centrifuged for 1500xg for 10 min at 4°C and 

collected the supernatant containing proteins. Protein carbonyl groups was assessed by 

the spectrophotometric (at 340ηm) in a spectrophotometer (Cary 50MPR, Varian Ltd., 

Melbourne, Australia) and measured through the selective binding of 2,4-dinitrophenyl 

hydrazine to protein carbonyl groups (27). Differently, reduced (GSH) and oxidized 

(GSSG) glutathione were measured separately from the same individuals by the 

fluorimetric (excitation/emission at 350/420 ηm) ortho-phthalaldehyde method (28) in a 

spectrophotometer (Synergy 2, BioTek Instruments, Inc., Winooski, USA). The data 

obtained were normalized by the protein concentration of each sample.  

2.6.Statistical analyses 
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Data were analyzed statistically by two-way ANOVA (p <0.005) and post-hoc 

Bonferroni test using GraphPad ©Prism 5.01 software (San Diego, CA, USA), which 

was also used to prepare the graphs. 

3. Results 

In order to investigate if the Warburg effect could contribute with caste 

differentiation in A. mellifera, we quantified the level of lactate throughout of larval 

development on both castes (Figure 1). Lactate levels could infer about induction of 

glycolysis process in cells. Interestingly, the results show fat body cells of queen and 

worker larvae apparently produce the same quantity of lactate; workers 17.98 pmol/µg  

± 21.95 and queens 15.27 pmol/µg  ± 9.58 (mean ± SD). Although fat body cells of 

worker larvae have modest variations in the lactate levels during development the same 

tissue on queen larvae don’t follow this pattern showing a significant decrease on lactate 

levels during transition from four to fifth larval instar (Figure 1). 

These results provided scope for other metabolic processes that could affect 

caste development in response to differential feeding. Reactive oxygen species (ROS) 

are potential candidates to response the differential feeding program and it could affect 

the larval development due oxidative stress and signaling role. So the higher 

mitochondrial density observed during queen larval development (8, 29) could imply on 

larger production of ROS. In order to gain insight on this hypothesis we quantify the 

production of H2O2 by fluorimetric method. The results shown that queen and worker 

larvae haven’t high differences on H2O2 rate production just presenting twice the 

production of H2O2 in fat body cells in some larval stages of queen (F1 and F3) but 

without statistical differences (Figure 2). However fat body mitochondria of worker 

larvae have shown higher H2O2 production on early stages decreasing throughout of 

larval development when stimulated with pyruvate. In contrast fat body mitochondria of 

queen larvae responses the same way independently of larval stage (supplementary 

Figure S1). 

The previous results have been shown to be interesting and lead us to question: 

Why the fat body of the queen larvae have the same levels of ROS production already 

that larvae of queens receive a great quantity of food, which reflects in the high 

mitochondrial oxidative metabolism and growth rate? Antioxidants proteins are 
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potential candidate to prevent the oxidative stress and could contribute to physiological 

homeostasis during larval development. To explore this hypothesis we decide to 

investigate the expression of gene related to antioxidant proteins such amMnSOD, 

amCuZnSOD, amCatalase, amGtpx and amGst-1. Interestingly the transcript levels of 

mitochondrial amMnSOD and amCatalase have apparently same pattern within the 

caste but differentiating between queens and workers (Figure 3 A-B). At first fat body 

of queen larvae have low expression of this two genes during the initial stages, reaching 

a peak during feeding stage, increasing 4-6 fold, and decreased thereafter. Differently 

workers shown lower transcriptional levels during initial stages just increasing during 

last stages. The transcript levels of citoplasmatic superoxide dismutase (amCuZnSOD) 

initially are higher in fat body of queen during fourth larval instar, decreasing on the 

next stages when it reaches below worker values (Figure 3 C). Transcript levels of 

amGtpx gene follow the same level expression on both castes evidencing high values 

only fourth instar of queen larvae (Figure 3 D).  The levels of amGst1 gene were higher 

on queen larvae and are shown on Figure 3 E. In order to better understand our results 

the same genes analyzed were plotted in a single graph separated by castes 

(supplementary Figure S3).  

ROS could lead to damage on cellular biomolecules as lipids, genetic material 

and proteins generating oxidative stress and changing the redox environment. An 

indirect way to determine the level of this oxidative stress in fat body cells and a 

possible effect of this physiological condition is identifying the levels of protein 

carbonylation. The quantification of protein carbonyl groups in fat body cells of queen 

larvae shown elevated levels in the fourth instar decreasing and remaining constant on 

next stages (Figure 4). Workers in turn decrease the oxidative stress during the last 

three stages analyzed. Although the oscillations within each caste queens and workers 

converge to equal values of protein carbonylated as they prepare for entry into cocoon-

spinning stages. 

The quantification of the glutathione (GSH, reduced form) and glutathione 

disulfide (GSSG, oxidized form) has been considered as an important indicator of redox 

state of environment and usefully to study of oxidative stress in cells (30). In order to 

better understand our previous results we quantify the levels of GSH and GSSG of 

queen and worker larvae and calculated the redox state by GSH/GSSG ratio (Figure 5). 

The GSH and GSSG levels are shown separately on the supplementary Figure S4. The 
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results corroborated the results founded to worker larvae in witch is observed a peak of 

GSH/GSSG ratio on feeding stage 1 and decrease the parameters during the last three 

stages analyzed. Queens in turn haven’t significant oscillations although both castes 

converge to equal values on late stages. 

4. Discussion  

Based on the hypothesis that the metabolic changes could be related the caste 

differentiation process in A. mellifera as a result to the differential feeding program we 

here investigated the possible influence of Warburg effect and oxidative stress on this 

process. Warburg effect is associated with reprogramming of cellular metabolism 

toward aerobic glycolysis producing high quantity of lactate even at oxygen availability 

(31). Here we show that the similar levels of lactate among fat body of queen and 

worker larvae suggest a normal condition and point to other hypothesis that better 

describe the metabolic changes associated with higher transcript levels of hypoxia 

related genes observed during development of workers larvae (Figure 1). However it is 

worth mentioning that lactate levels decreased four fold during transition from fourth to 

fifth instar of queen larvae (a slight decrease is also observed in worker larvae but it is 

not maintain constant on next stages) and this matches with same window timing when 

occurs initial increase on mitochondrial biogenesis and oxidative phosphorylation in the 

fat body cells (29). This could support a possible metabolic shift from glycolytic to 

oxidative phosphorylation state when it has begun the mainly period that larvae receive 

large amount of jelly. 

Here we shown clearly that fat body of queen larvae have higher expression 

levels of antioxidant genes than worker larvae at and that both caste invest on 

expression of two mainly antioxidant barriers: intra-mitochondrial superoxide dismutase 

(MnSOD), that converge the radical in to hydrogen peroxide, and catalase, that 

neutralize this hydrogen peroxide in to water. This fact associated with the lower 

expression levels of the intra-citoplasmatic superoxide dismutase gene (CuZnSOD) is 

possible to infer that most of the H2O2 is produced within the mitochondria in both 

castes. Despite the similarities it is important to note that queen larvae apparently have 

different metabolic strategies in response to differential feeding inasmuch as worker 

larvae. The high concentration of sugar and lipids in the royal jelly and the large amount 

of food that the larva received inevitably speed growth rate up within a shorter 
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developmental timing through high mitochondrial oxidative phosphorylation to generate 

ATP (29, 32, 33). Thus in order to avoid possible damages caused by oxidative stress 

from reactive mitochondrial oxygen species the queen larvae control the genetic 

expression of the antioxidant genes differently during the larval stages analyzed At first 

lower levels of catalase and citoplasmatic and intra-mitochondrial superoxide dismutase 

genes are enough to keep low H2O2 levels (similar to worker levels) during fourth instar 

of queen larvae (Figure 2, 3 and S3). During the transition to feeding 1 stage occurs the 

increase on mitochondrial number and oxidative phosphorylation together with slight 

decrease in both dismutase and catalase transcript levels resulting on the first peak of 

H2O2 production (Figure 2). On the next stage an amazing increase on MnSod and 

Catalase overcome the increase on oxidative phosphorylation and rescue the H2O2 

levels. During the next stage (feeding 3) the oxidative phosphorylation remains high, 

but the antioxidant transcript levels decrease again resulting on the second peak of H2O2 

production. At the entrance of the cocoon weaving phase the H2O2 levels decrease 

following the decrease on the oxidative phosphorylation.  Interestingly despite the 

oscillation on ROS levels analyzed there are no changes in the redox environment and 

no tracks of oxidative stress in the fat body of queen larvae (Figure 4 and 5). 

On the other hand possibly due lower metabolism and lower growth rates 

founded in worker larvae the antioxidant barrier begin to acts in later stages of 

development as we have shown (Figure 3, S1 and S2). Fat body of worker hasn’t high 

changes on oxidative phosphorylation and has a humble increase on mitochondrial 

number during development of larvae which could explain the delay in the initiation of 

the transcription of genes of the antioxidant system (29). Despite that a little alteration 

on redox environment and ROS signaling were observed during the beginning of 

feeding stage, the same stage that occurs the mainly peak on transcriptional levels of 

Amsima (6). Alterations on redox environment and increase ROS production is 

associated to lead HIF1α (Amsima) stabilization thought inhibition of prolyl 

hydroxylases in mammal cells (17).  Although H2O2 levels are not higher than the queen 

larvae it is possible to speculate that these levels are sufficient to generate ROS 

signaling since as stated by Schieber and Chancel, et. al. (2014) changes in H2O2 

required for signaling do not causes significant changes in intracellular ratio of oxidized 

glutathione to reduced gluthatione, weather large changes in these parameters are 

usually a sign of oxidative stress causing toxicity rather than redox signaling. 
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Nevertheless, the reasons of worker larvae have high levels of hypoxia genes remains 

unresolved. In conclusion, we could show that (i) fat body cell of worker larvae don’t 

suffer Warburg effect, (ii) queen have higher antioxidant genes expression than worker 

larvae and (iii) both castes fashion these antioxidant barrier differently in response to 

differential feeding program. These results do not only endorse the critical function of 

mitochondrial metabolism as well it attributes important role of antioxidants in the fine 

regulation of the formation of alternative phenotypes in this highly eusocial insect.  
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Figure legends 

 

Figure 1. Lactate levels in fat body cells throughout of development of queen (gray 

bars) and worker (black bars) larvae. Data points are means and SEM (n = 4). Statistical 

differences between the two castes were tested by two-way ANOVA with a Bonferroni 

post-hoc test.  

 

Figure 2.  H2O2 production in fat body cells of queen and worker in the sequential 

developmental stages. Data points are means and SEM (n = 3). Statistical differences 

between the two castes were tested by two-way ANOVA with a Bonferroni post-hoc 

test. 
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Figure 3. Transcript levels anti-oxidant enzymes in fat body of queen and worker 

larvae.  Relative quantification of amMnSod (A), amCuZnSod (B), amCatalase (C), 

amGtpx (D) and amGst1 (E) expression by RT-qPCR. Shown are means and SEM of 

three biological samples per stage and caste, each analyzed in triplicate. Relative 

expression was calculated by the 2
–ΔΔCt

 method (Livak and Schmittgen, 2001) using 

rp49 expression for normalization and one of the fourth-instar worker samples as 

calibrator for each gene. Statistical significance was analyzed by two-way ANOVA and 

a Bonferroni post-hoc test (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001). 
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Figure 4.  Evaluation of oxidative stress through quantification of carbonyl groups 

originates of ROS reaction on protein in fat body cells of queen larvae during 

development of queen and worker larvae. Data points are means and SEM (n = 5). 

Statistical differences between the two castes were tested by two-way ANOVA with a 

Bonferroni post-hoc test.  

 

Figure 5. Evaluation of redox state of fat body cells during development of queen and 

worker larvae by GSH/GSSG ratio. The levels of GSH and GSSG were measured 

separately (data showed in supplementary Figure S2) by fluorimetric method, 

normalized and submitted to the calculation of the ratio. Data points are means and 

SEM (n = 5). Statistical differences between the two castes were tested by two-way 

ANOVA with a Bonferroni post-hoc test (**p<0.01). 
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Table 1: Primer sequences used for expression analysis antioxidant-related genes in 

accord to Corona et al., (2005). Shown are the gene names, the BeeBase gene IDs 

(Amel 4.5), the GenBank accession numbers, and the respective primer sequences for 

the honey bee genes.  

 

Gene name BeeBase  ID GenBank  ID Primer sequences 
amplicon 

size (bp) 

amMnSOD GB45099 

 

NM_001178048.1 F: 5’-GGTGGTGGTCATTTGAATCATTC-3’ 

R: 5’-AAGAAGTGCAGCGTCTGGTTTAC-3’ 
 

78 

amCuZnSOD GB47880 

 

NM_001178027.1 F: 5’-GTCGTTCCGTGTAGTCGAGAA-3’ 

R: 5’-TCCTTTGACTTCACCCTGAAGA-3’ 
 

73 

 

amGst-1 GB50265 
 

NM_001178028.1 F: 5’-TGCCGATCGATTTTTATCAACTT-3’ 
R: 5’-AGCCGTCAACGCAACTGC-3’ 

 

62 

amCat GB41427 

 
NM_001178069. 1 F: 5’- TGGAGCAAGTCCTGATAAAATGC-3’ 

R: 5’- TGGGCCAAGACGATGTCTATG-3’ 

 

76 

 

amGtpx GB47478 
 

NM_001178021. 1 F: 5’-CGACAACTATAAGGAAGCGAAA-3’ 
R: 5’-AGATAGAAAAACGTCTTCGCCT-3’ 

 

76 

rp49   Endogenous control gene, see Lourenço et al., 2008  
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Legends for Supplementary Material 

 

Figure S1. H2O2 production in fat body cells of queen and worker in the sequential 

developmental stages under stimulus of 40nM of Pyruvate. Data points are means and 

SEM (n = 3). Statistical differences between the two castes were tested by two-way 

ANOVA with a Bonferroni post-hoc test (*** p < 0.001). 
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Figure S2.  Relative expression of antioxidant genes amMnSod, amCuZnSod, 

amCatalase , amGtpx and amGst-1 during development of queen (A) and worker (B) 

larvae in A. mellifera.  Shown are means and SEM of three biological samples per stage 

and caste, each analyzed in triplicate. Relative expression was calculated through same 

threshold by the 2
–ΔΔCt

 method (Livak and Schmittgen, 2001) using rp49 expression for 

normalization, and one of the fourth-instar worker samples as calibrator for each gene. 

Statistical significance was analyzed by two-way ANOVA and a Bonferroni post-hoc 

test (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001). 
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Figure S3. Evaluation of redox state of fat body cells during development of queen and 

worker larvae. The levels of GSH (A) and GSSG (B) were measured separately by 

fluorimetric method, normalized and submitted to the calculation of the GSH/GSSG 

ratio. Data points are means and SEM (n = 5). Statistical differences between the two 

castes were tested by two-way ANOVA with a Bonferroni post-hoc test 

(*p<0.05,**p<0.01, *** p < 0.001). 
 




