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RESUMO 

 

 

 

David, D. D. Presença do sistema melatoninérgico e seu papel no ciclo de muda do siri-

azul Callinectes sapidus (Crustacea Brachyura). 2018. 66 f Dissertação (Mestrado) – 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Uma das marcantes características morfológicas e funcionais dos crustáceos e de outros 

artrópodes é a presença de um exoesqueleto que cria uma barreira física para o 

crescimento desses animais. Nos crustáceos, a muda é um evento cíclico, dividido em 5 

estágios, e um deles compreende a troca desse exoesqueleto, permitindo o aumento de 

tamanho. O início, período e a frequência do ciclo de muda dependem da idade e do 

sexo do animal e de fatores ambientais e fisiológicos. Hormônios como os 

ecdiesteróides e o hormônio inibidor da muda produzidos e secretados pelos órgãos Y e 

X, respectivamente, atuam diretamente no ciclo de muda, porém outros hormônios 

podem regular, de forma positiva ou negativa, este processo. A melatonina é um 

hormônio encontrado amplamente no reino animal, porém em crustáceos, 

diferentemente do que ocorre nos vertebrados, a sua síntese e secreção não estão 

relacionadas com a presença ou ausência de luz, e seu papel na muda tem sido pouco 

investigado. Os animais foram aclimatados no laboratório à temperatura 22±2 °C e ciclo 

claro-escuro 12h:12h LD, sendo os experimentos realizados nesta mesma condição. 

Considerando o acima exposto, os objetivos do presente trabalho foram (1) verificar a 

produção de melatonina no siri azul Callinectes sapidus, através da investigação da 

expressão das enzimas AANAT e ASMT no pedúnculo óptico e hepatopâncreas, bem 

como os níveis hemolinfáticos da indolamina; (2) avaliar se existe um perfil oscilatório 

diário na expressão gênica dos fatores relacionados com a muda, CasMIH e CasEcR1; 

(3) verificar se a manipulação com melatonina exógena influencia essa expressão. Para 

isso, técnicas de imunohistoquímica, citometria de fluxo, ensaio imunoenzimático e 

PCR quantitativo foram empregadas. Nossos resultados demonstraram uma oscilação 

dos níveis hemolinfáticos de melatonina em siris em pré-muda, com pico às 8 horas; 

entretanto, no estágio de intermuda os níveis deste hormônio foram menores e 

constantes ao longo de 24 horas. Não pudemos comprovar a presença das enzimas da 

via de síntese da melatonina, uma vez que os anticorpos utilizados não apresentaram 

homologia às proteínas de C. sapidus. Quanto à expressão gênica, uma oscilação diária 

semelhante nos transcritos dos genes CasMIH e CasEcR1 ocorreu no hepatopâncreas, 
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independente do estágio de muda. No pedúnculo óptico a oscilação dos genes em 

questão também foi semelhante, mas apenas na pré-muda; na intermuda houve entre 

eles uma relação de anti-fase. A administração de melatonina exógena (10-7 mol/siri) 

levou à inibição da expressão dos genes em relação ao controle: no caso de CasMIH foi 

de 99,7% no pedúnculo óptico e 100% no hepatopâncreas e o CasEcR1 sofreu inibição 

de 77% no pedúnculo óptico e 99% no hepatopâncreas. A presença de melatonina na 

hemolinfa é um forte indício de que o animal a sintetiza e pode estar atuando no ciclo de 

muda, uma vez que a administração deste hormônio inibiu a transcrição dos genes 

relacionados ao processo. Diante disso, fica mais clara a relevância de entender a 

flutuação de hormônios que não estão classicamente envolvidos no ciclo de muda, 

essencial para o crescimento dos crustáceos, mas que podem apresentar a função de 

regular este processo, como a melatonina. Ademais, a melatonina poderá ser uma boa 

ferramenta a ser utilizada no cultivo do siri-azul, como agente indutor da redução do 

período de intermuda levando à uma ecdise precoce. 

 

Palavras-chave: Callinectes sapidus, ciclo de muda, melatonina, hormônio inibidor da 

muda, receptor de ecdisteróides. 
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ABSTRACT 

 

   

 

David, D. D. Presence of the melatoninergic system and its role in the molt cycle of the 

blue crab Callinectes sapidus (Crustacea Brachyura). 2018. 66 f. Dissertação 

(Mestrado) – Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

One of the remarkable morphological and functional features of crustaceans and other 

arthropods is the presence of an exoskeleton that creates a physical barrier for the 

animal growth. In crustaceans, molting is a cyclic event usually divided into five stages, 

one of them comprising the exoskeleton exchange what thus allows the increase in size. 

The onset, period, and frequency of the molt cycle depend on the animal age and sex, as 

well as on environmental and physiological factors. Hormones such as ecdysteroids and 

the molt-inhibiting hormone produced and secreted by the Y- and X- organ, 

respectively, exert direct effects on the molt cycle. Nevertheless, other hormones are 

known to positively or negatively regulate this process, such as melatonin. Melatonin is 

a hormone widely found in the animal kingdom, but in crustaceans, differently from 

what happens in vertebrates, its synthesis and secretion are not regulated by the 

presence or absence of light. In fact, its role in the molting process has been poorly 

investigated. The animals were acclimated in the laboratory at 22±2 °C and light-dark 

cycle 12h:12h LD, and the experiments were performed under the same condition. 

Considering the above, the objectives of this study were to: 1) verify the production of 

melatonin in the blue crab Callinectes sapidus, through the evaluation of the expression 

of key enzymes involved in the synthesis of melatonin, AANAT and ASMT, in the 

eyestalk and hepatopancreas, as well as melatonin levels in the hemolymph; 2) evaluate 

whether there exists a daily oscillatory profile in gene expression of the related molt 

factors, CasMIH and CasEcR1; (3) whether the exogenous melatonin influences the 

expression of the latter genes. To achieve these goals, immunohistochemistry, flow 

cytometry, immunoenzymatic assay, and quantitative PCR techniques were used. Our 

results demonstrated an oscillation of the hemolymphatic levels of melatonin in premolt 

crabs, peaking at 8 AM; however, in the intermolt stage, the levels of this hormone were 

smaller and constant along 24 hours. We were not able to show the presence of the 

enzymes involved in melatonin synthesis, since the antibodies used had no homology 

with C. sapidus proteins. We also demonstrated a daily oscillatory profile of CasMIH 

and CasEcR1 transcripts in hepatopancreas independently of the molt stage. In the 
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eyestalk the oscillatory profile of both genes was also similar, but only in the premolt 

stage; in intermolt, an antiphase relationship between both genes was found. The 

exogenous administration of melatonin (10-7 mol/crab) inhibited the expression of 

CasMIH by 99.7 and 100% in eyestalk and hepatopancreas, respectively, whereas 

CasEcR1 was inhibited by 77% and 99%, in the eyestalk and hepatopancreas, 

respectively, compared to saline-treated animals. The presence of melatonin in the 

hemolymph is a reliable indicator that the animal synthesizes the hormone, and thus 

melatonin may influence the molt cycle since it inhibited the expression of molt-related 

genes. Therefore, the relevance of understanding the oscillation of hormones that are not 

classically involved in the molt cycle – essential for crustacean growth – but which can 

regulate the process, becomes evident. From an economic standpoint, melatonin may be 

a useful tool in culturing blue crab, which ultimately can shorten the intermolt stage 

period leading to an early ecdysis.    

 

Keywords: Callinectes sapidus, molt cycle, melatonin, molt-inhibiting hormone, 

ecdysteroids receptors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Ciclo de muda em crustáceos 

Os crustáceos pertencem ao filo Arthropoda e, assim como os insetos, possuem 

um exoesqueleto que reveste o corpo dando sustentação e conferindo-lhes resistência 

mecânica; por outro lado, a presença do exoesqueleto cria uma barreira física para o 

crescimento desses animais. Portanto, para permitir que o animal cresça é necessário 

que os indivíduos realizem a troca desse exoesqueleto em um processo denominado 

ciclo de muda (Chang, 1985; Chang et al., 2012). Este processo é dividido em cinco 

estágios: 1) pré-muda, o período em que o animal começa a se soltar da carapaça atual, 

ocorrendo neste período a reabsorção de minerais e nutrientes do exoesqueleto antigo, 

principalmente cálcio. Este estágio pode durar aproximadamente 14 dias; 2) ecdise, fase 

mais curta do ciclo, onde ocorrerá a apólise (separação da cutícula do antigo 

exoesqueleto com a epiderme) com duração de no máximo 12 horas; 3) pós-muda 

recente, período em que o animal realiza absorção ativa de água e sais, aumentando de 

tamanho, uma vez que o corpo está mole; 4) pós-muda tardia, os animais reiniciam a 

alimentação e parte do exoesqueleto se torna rígido. Os dois estágios de pós-muda 

duram aproximadamente 2 a 4 dias; 5) intermuda (ou anecdise), o exoesqueleto fica 

completamente rígido e o animal cessa o crescimento, sendo conhecido como o período 

mais longo do ciclo de muda podendo chegar a 45 dias (Lipcius e Herrnkind, 1982; 

Chang, 1995; Neto e Freire, 2007).   

Geralmente a identificação da pré-muda é dada pela mudança de cor do 

pereópodo do apêndice natatório (5º par de pereópodos, Figura 1). No momento em que 

a borda desta estrutura se torna branca, “linha branca”, o animal está começando a 

entrar em pré-muda (aproximadamente 2 semanas para a ecdise). Esta linha vai ficando 

avermelhada, indicando que o animal está a 1 semana da ecdise (linha rósea) e quando a 

linha estiver vermelha, o animal estará a aproximadamente 2 dias da ecdise (Oesterling, 

1995). 
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Figura 1. Identificação do estágio de pré-muda no siri-azul Callinectes sapidus. Setas apontam A) linha 

branca; B) linha rósea; C) linha vermelha. Adaptado de Oesterling, 1995. 

 

O novo exoesqueleto começa a ser formado antes mesmo da ecdise, ao passo 

que o antigo vai se soltando do animal na pré-muda, dando lugar a uma nova cutícula 

(Figura 2) (Chang, 1995). Esta é subdividida em epicutícula, composta por lipoproteínas 

ligadas a sais de cálcio, exocutícula e endocutícula, que são formadas por fibras de 

quitina, e uma camada membranosa, composta por quitina e outras proteínas. Esta 

última camada é a mais interna, e tem papel importante na formação da nova cutícula, 

pois é dela que as células emergem e migram para a formação do novo exoesqueleto 

(Roer e Dillaman, 1984; Lima e Oshiro, 2006; Taylor et al., 2007).  

O ciclo de muda em geral dura de 30 a 60 dias e a frequência pode variar de 

acordo com a idade do animal (Kuballa e Elizur, 2007). Os jovens, devido ao rápido 

crescimento, realizam mais mudas que os animais adultos. Há também uma diferença no 

padrão do ciclo de muda entre machos e fêmeas, uma vez que os machos precisam estar 

com a carapaça rígida para a cópula, ao contrário da fêmea que sofre a muda de 

maturação e, assim, fica com o corpo mole para receber os espermatóforos, ou seja, no 

momento da cópula os machos estarão em intermuda e as fêmeas em pós-muda 

(Shinozaki-Mendes et al., 2013). Após a muda da maturação, as fêmeas entram em 

estágio de anecdise, e o ciclo de muda é interrompido. A não ser que sejam induzidas 

por algum fator exógeno, as fêmeas não realizam mais ecdises pelo resto da vida, já os 

machos continuam a realizar mudas (Havens e McConaugha, 1990). 
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Figura 2. Representação esquemática de eventos associados à formação do exoesqueleto ao longo do ciclo 

de muda. Ep = Epicutícula, Ex = Exocutícula, En = Endocutícula, Mb = Camada membranosa. Adaptado 

de Roer e Dilaman, 1984. 

 

1.1. Regulação do ciclo de muda 

1.2.1. Fatores ambientais 

Luz, temperatura e salinidade são exemplos de fatores ambientais que regulam 

diversos processos fisiológicos, não só em crustáceos, mas em todos os organismos 

aquáticos (Wu et al., 2014; Dong et al., 2015; Pervaiz et al., 2015); ademais o ciclo de 

marés também serve de pista ambiental para animais que habitam estuários e o ambiente 

marinho (Abello et al., 1997; Dubofsky-Porter et al., 2017). O ciclo de muda é um 

processo conhecido dentre os crustáceos, para o qual foram relatadas alterações no 

período, frequência e incremento de muda quando submetidos a diferentes regimes 

destes fatores. O período do ciclo de muda determina a duração em dias entre uma 

ecdise e outra, já a frequência diz respeito ao número de ecdises realizadas pelo animal 
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em um determinado período de tempo; e o incremento é o ganho de peso/tamanho do 

animal entre uma ecdise e outra. 

Estudos com espécimes do camarão Litopenaeus vannamei submetidos a 

flutuação gradual na intensidade de luz ao longo da fase de claro, alteração no 

comprimento de onda e alteração periódica abrupta da intensidade de luz na fase de 

claro, mostraram que todos esses parâmetros influenciam o crescimento (Guo et al., 

2012a; Guo et al., 2012b; Guo et al., 2013). Indivíduos da espécie Orconetes nais, 

quando sujeitos a diferentes regimes de fotoperíodo, não apresentaram diferença na 

frequência da muda. Os períodos com duração da fase de claro de 8,5 e 12 horas 

promoveram o mesmo padrão de muda, já os animais expostos ao ciclo de 14:10 LD 

mantiveram mudas contínuas e irregulares ao longo de todo o estudo (Rice e Armitáge, 

1974).  

Em 2013, Stoner e colaboradores avaliaram, por 60 dias, o efeito de diferentes 

condições de temperatura (1,5, 4,5, 8 e 12ºC) em espécimes de Paralithodes 

camtschaticus e Paralithodes platypus; de acordo com os resultados, animais 

submetidos a temperaturas a partir de 8ºC demonstraram um maior incremento de muda 

e um avanço no estágio de intermuda, em comparação com as temperaturas mais baixas. 

Juvenis de Callinectes sapidus foram observados ao longo de duas ecdises, submetidos 

a diferentes temperaturas (15, 19, 23, 26 e 30°C) e salinidades (3, 15 e 30‰). Os 

resultados indicaram que a salinidade não altera o período de intermuda e o incremento 

de muda, diferentemente da temperatura, onde as mais altas foram responsáveis por um 

maior crescimento individual, bem como um encurtamento do período de intermuda, 

indicando um avanço no ciclo de muda (Cadman e Weinstein, 1988). Gong e 

colaboradores (2015) também avaliaram salinidade e temperatura em juvenis de Scylla 

paramamosain e mostraram que na condição de 5‰ de salinidade os animais não 

realizaram muda, enquanto na condição de 40‰ ocorreu um atraso para a ecdise em 

consequência do aumento no período de intermuda; nas demais salinidades (10, 20 e 

30‰) os animais não apresentaram diferenças no ciclo de muda. A respeito da 

temperatura, 39ºC levou à mortalidade de 100% dos indivíduos, já em 14ºC houve uma 

diminuição na atividade dos siris. Assim como nos trabalhos citados anteriormente, 

neste estudo, temperaturas mais altas, que não sejam letais, diminuem o período de 

intermuda, o que indica um encurtamento no ciclo de muda. 
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1.2.2. Fatores endógenos 

Em artrópodes, quatro classes de compostos são mensageiros endócrinos que 

podem regular sua fisiologia, sendo estes, aminas biogênicas, peptídeos, esteroides e 

terpenoides. Dentre estas moléculas, os esteroides são convertidos em diferentes 

ecdisteróides, responsáveis principalmente pela indução da muda (Quackenbush, 1986; 

Chang, 1995; Chang et al., 2012). A estrutura responsável pela liberação desses 

hormônios nos crustáceos é o órgão Y (YO), um par de glândulas localizado no 

cefalotórax anterior à câmara branquial. O órgão Y possui características de um tecido 

esteroidogênico com numerosas mitocôndrias e um extenso retículo endoplasmático 

(Lachaise, 1993; Mykles, 2011). Os crustáceos não são capazes de sintetizar colesterol, 

molécula precursora dos ecdisteróides, tendo que obtê-lo através da dieta. O colesterol 

obtido na dieta liga-se a lipoproteínas de alta densidade na hemolinfa e é absorvido pelo 

órgão Y, onde é convertido em 5β-dicetol e depois em vários ecdisteróides, como 3-

deidro-25-desoxiecdisona (3D25dE), 3-deidroecdisona (3DE), ecdisona e 25-

desoxiecdisona (25dE), que são posteriormente secretados (Mykles, 2011).  

Por serem hormônios de natureza lipofílica, os ecdisteróides cruzam a membrana 

celular e dentro das células dos tecidos periféricos, tais como gônadas, hepatopâncreas, 

epiderme e brânquias, são convertidos em 20-hidroxiecdisona (20E) e ponasterona, esta 

última podendo sofrer ação de uma hidroxilase e também ser convertida em 20E 

(Mykles, 2011). 20-hidroxiecdisona e ponasterona são os ecdisteróides mais 

encontrados na hemolinfa de C. sapidus (Chung, 2010), e seus níveis variam de acordo 

com o estágio do ciclo de muda. Geralmente a concentração permanece baixa durante a 

intermuda, apresentando um pico na pré-muda, seguido de uma queda antes da ecdise 

(Mykles, 2011); este padrão foi observado em C. sapidus (Chung, 2010) e no lagostim 

Procambarus clarkii (Nakatsuji e Sonobe, 2004). 

Os ecdisteróides possuem receptores nucleares que, funcionalmente, formam 

heterodímeros de EcR (receptor de ecdisona) e RXR (receptor do ácido retinóico em 

crustáceos) ou USP (ultraspiracle protein – ortólogo ao RXR em insetos), sendo o EcR 

responsável pela ligação ao seu mensageiro extracelular enquanto o RXR/USP facilita a 

ligação do heterodímero ao elemento responsivo do DNA. Os receptores nucleares em 

geral consistem de cinco domínios estruturais, sendo eles: um domínio de ativação da 

transcrição, localizado na região N-terminal, um domínio de ligação ao DNA para a 

ligação de elementos reguladores da transcrição de genes alvos, um domínio de dobra 

que confere flexibilidade à molécula, o domínio de ligação ao hormônio responsável 
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pela ativação da transcrição do gene alvo e um domínio de ativação da transcrição, 

localizado na região C-terminal (Hill et al., 2013; Techa e Chung, 2013).  

Podem existir diversas isoformas para o receptor de ecdisteróides; em C. sapidus 

a diferença entre a isoforma EcR1 e EcR2 está no número de aminoácidos hidrofílicos 

no domínio de ligação ao hormônio. 

A inativação dos hormônios ecdisteróides dá-se por sua metabolização e 

excreção pela urina, glândula antenal e fezes. Vários tecidos periféricos de crustáceos 

decápodes contêm a enzima 26-hidroxilase que converte 20E em 20,26-diidroxiecdisona 

(20,26E) e ponasterona em inokosterona (25-desoxi-20,26-diidroxiecdisona ou 

25d20,26E); estes compostos quando oxidados formam ácidos “ecdisônicos” que são 

excretados pela urina (Williams et al., 2000; Mykles, 2011). Os ecdisteróides 

metabolizados pelo hepatopâncreas, sequestrados tanto da hemolinfa quanto do 

alimento, formam conjugados de ácidos graxos (conjugados apolares) para serem 

secretados nas fezes (Synder e Chang, 1991; 1992; Mykles, 2011). 

Tanto a liberação quanto a ação dos ecdisteróides nos tecidos periféricos são 

reguladas principalmente por fatores hormonais presentes no pedúnculo óptico. Isto 

deve-se ao fato desta estrutura apresentar um complexo de células nervosas – o órgão X 

(XO) –  cujos terminais axônicos se agrupam em uma estrutura denominada glândula do 

seio (SG) (Figura 3). O órgão X é responsável por sintetizar hormônios peptídicos e 

secretá-los na glândula do seio onde ficam armazenados até ocorrer a sua liberação para 

a hemolinfa (Chang e Mykles, 2011; Hopkins, 2012).  

 

 

Figura 3. Representação morfológica do pedúnculo óptico. LG = lamina ganglionaris; ME = medula 

externa; MI = medula interna; MT = medula terminalis; SG = glândula do seio; XO = órgão X; ON = 

nervo óptico. Serrano et al., 2004. 

 

Dentre os hormônios sintetizados no complexo órgão-X/glândula do seio, temos 

os hormônios de concentração e dispersão de pigmentos, PCH e PDH, respectivamente 

(Nery e Castrucci, 1997; 2002) e a superfamília dos hormônios hiperglicemiantes de 
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crustáceos (CHH). Esta superfamília é subdividida em dois grupos: CHH tipo I, 

constituído pelo hormônio hiperglicemiante propriamente dito, apresentando de 70 a 72 

aminoácidos e CHH tipo II, que inclui os hormônios inibidor da muda (MIH), inibidor 

do metil farnesoato (MIOH), inibidor gonadal (GIH) e inibidor da vitelogênese (VIH), 

geralmente com 70 a 78 aminoácidos. Todos estes hormônios possuem resíduos de 

cisteína, porém arranjados de forma distinta entre os dois grupos (Nakatsuji et al., 2009; 

Christie et al., 2010; Webster et al., 2012; Katayama, 2016). 

A fim de entender a regulação negativa do MIH sobre o ciclo de muda, 

experimentos de excisão do pedúnculo óptico eram e ainda são utilizados, e os 

resultados corroboram a ideia de que o fator responsável pela inibição da muda está 

presente no pedúnculo óptico (Bittner e Kopanda, 1973; Aktas et al., 2003; Hensi et al., 

2008). 

O MIH age antagonicamente aos ecdisteróides no processo de muda, durante o 

qual os níveis hemolinfáticos destes dois hormônios variam em anti-fase ao longo do 

ciclo. Como dito anteriormente, o pico de ecdisteróides ocorre próximo ao momento da 

ecdise, na pré-muda, enquanto o MIH permanece com altos níveis hemolinfáticos 

durante toda a intermuda (Quackenbush, 1986; Chang, 1995; Philippen et al., 2000). 

Lee e colaboradores (1998), avaliando os níveis de RNAm do MIH em relação à 

concentração de ecdisteróides durante o ciclo de muda em C. sapidus, observaram um 

aumento do RNAm na intermuda e na pós-muda e uma diminuição na pré-muda, 

contrastando com os ecdisteróides. Ademais, Nakatsuji e colegas (2000) mostraram que 

os níveis de MIH na glândula do seio ficam altos na pré-muda, devido à diminuição da 

secreção neste período. 

Ainda não foi caracterizado um receptor específico para MIH em nenhuma 

espécie de crustáceo, porém órgãos Y do caranguejo Cancer antennarius exibiram um 

aumento de 4 vezes nos níveis de cAMP quando incubados com extratos de pedúnculo 

óptico. Além disso, análogos permeáveis de cAMP e cGMP foram utilizados para 

mimetizar o efeito de MIH sobre o órgão Y e apenas cAMP teve efeito (Mattson e 

Spaziani, 1985). Em contrapartida, para C. sapidus e P. clarkii, os níveis de cGMP 

aumentaram em órgãos Y após incubação com recombinante de MIH, sugerindo que 

nestas espécies a via de sinalização para a inibição da muda por MIH inclui cGMP 

(Nakatsuji et al., 2006a; Nakatsuji et al., 2006b). 

A síntese de cGMP é catalisada por guanilil ciclase que converte GTP em 

cGMP. Existem dois tipos desta enzima, a guanilil ciclase solúvel (sGC) ativada pelo 
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aumento de óxido nítrico e o receptor guanilil ciclase (rGC) disposto na membrana 

celular. Zeng e colegas (2008) sugeriram que MIH eleva os níveis de cGMP através do 

rGC, uma vez que, em dados não publicados, eles observaram que um doador de óxido 

nítrico não suprimiu a ecdisteroidogênese. Para comprovar a hipótese, eles 

demonstraram a presença do rGC no órgão Y de C. sapidus, como também, a expressão 

do gene que codifica o receptor ao longo do ciclo de muda, onde a maior expressão foi 

na intermuda, que é o estágio em que os níveis hemolinfáticos de MIH estão mais altos. 

Em C. antennarius, outro segundo mensageiro pode estar envolvido na inibição da 

ecdisteroidogênese, pois Mattson e Spaziani (1986) mostraram que um efluxo de Ca2+ 

leva à supressão da síntese de ecdisteróides, assim como um aumento de cálcio 

intracelular induz a ecdisteroidogênese.  

Outro hormônio considerado regulador positivo da muda, por apresentar maiores 

concentrações no estágio de pré-muda, é o metil farnesoato (MF), um sesquiterpeno 

produzido no órgão mandibular. Disposto na base do tendão associado ao músculo 

adutor posterior das mandíbulas, este hormônio é similar ao hormônio juvenil III (JH 

III) presente em insetos (Nagaraju, 2007; 2011). A via biossintética do MF é dividida 

em duas etapas: na primeira, o pirofosfato de farnesil (FPP), comum na biossíntese de 

outros esteroides e terpenoides, é formado, e nas várias fases da segunda etapa, o FPP é 

hidrolisado por uma pirofosfatase em farnesol, que em seguida é oxidado a ácido 

farnesóico (AF). Por fim, AF é convertido em MF por ácido fanesoico O-

metiltransferase (FAO-MeT), na presença de S-adenosil metionina (SAM) e 

monooxigenase P450 (Borst et al., 2001; Nagaraju, 2007). 

A síntese de MF pelo órgão mandibular é regulada negativamente por um fator 

peptídico do complexo órgão X/glândula do seio, o hormônio inibidor do metil 

farnesoato (MIOH). Experimentos de excisão de pedúnculo óptico mostraram 

hipertrofia do órgão mandibular, mudanças no núcleo, mitocôndrias e retículo 

endoplasmático, características envolvidas no aumento da atividade do órgão 

mandibular (Hinsch, 1977); além de um aumento na síntese de MF em P. clarkii 

(Chaves, 2001; Nagaraju, 2007).  

 O MF além de apresentar um papel na estimulação do desenvolvimento gonadal 

(Nagaraju, 2011), possui ação sobre o órgão Y e na produção de ecdisteróides, 

demonstrada em vários trabalhos. Injeção de MF causou aceleração na muda do 

caranguejo Oziotelphusa senex senex (Reddy et al., 2004), incubação de OY com MF 

aumentou a secreção de ecdisteróides (Tamone e Chang, 1993), além dos níveis 
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hemolinfáticos de MF seguirem o mesmo padrão dos ecdisteróides ao longo do ciclo de 

muda (Nagaraju et al., 2006; Nagaraju, 2011), o que confere a característica de um 

possível regulador positivo do ciclo de muda. 

 Além dos clássicos órgãos endócrinos, o hepatopâncreas de crustáceos, também 

conhecido como glândula do intestino médio, exerce papel importante no metabolismo, 

atuando na digestão, bem como na absorção de lipídeos, glicogênio e minerais, que 

estão envolvidos em processos de muda e reprodução, por exemplo. Além disso, atua na 

osmorregulação, excreção e detoxificação de poluentes. Este órgão consiste em 

numerosos túbulos e cada um deles contém células que realizam diversas funções como 

secreção de enzimas, absorção e estoque de nutrientes, além de estocar minerais. Os 4 

tipos celulares presentes no hepatopâncreas são: células embrionárias, fibrilares, 

reabsortivas e secretoras. Já foram estudadas alterações nesta glândula durante a fase de 

intermuda e os resultados demonstraram mudanças citológicas e histoquímicas, 

ressaltando sua importância na mobilização de cálcio para a formação da nova carapaça 

(Zanotto e Weatly, 2002; Marcolin et al., 2008). 

A rigidez da carapaça é dada pela sua calcificação, a partir da deposição de 

carbonato de cálcio no exoesqueleto hidrostático. No período de pós-muda, os 

crustáceos são capazes de acumular Ca2+, e convertê-lo em CaCO3 para endurecer o 

exoesqueleto, e o período de calcificação após a ecdise vai depender do hábitat e da 

disponibilidade de Ca2+ no meio ambiente (Sá et al., 2010). 

O equilíbrio de cálcio em crustáceos, na sua maior parte, é promovido pelo 

estômago cardíaco, hepatopâncreas ou o ceco posterior, dependendo do grupo. No 

estômago cardíaco de alguns crustáceos formam-se gastrólitos - agregados de carbonato 

de cálcio - que abrigam 17% dos 20% do cálcio remanescente no corpo após a ecdise. 

Na fase de pós-muda, estes gastrólitos são digeridos, reabsorvidos e utilizados para 

calcificar principalmente o aparelho bucal, os ossículos gástricos e os dáctilos das patas. 

Já no hepatopâncreas, o cálcio é armazenado em forma de CaPO4 formando esférulas 

que ficam localizadas nas mitocôndrias de suas células, totalizando 7 a 10% da carapaça 

perdida (Zanotto e Weatly, 2002; Marcolin et al., 2008). 

 O hepatopâncreas, assim como o ovário, produz e secreta vitelogenina, uma 

molécula precursora do vitelo e desta forma é importante na reprodução. O papel e a 

contribuição da vitelogenina do hepatopâncreas variam de espécie para espécie e 

algumas não a requerem (Subramoniam, 2011). No camarão de água doce 

Macrobrachium rosenbergii, os níveis de vitelogenina no hepatopâncreas e hemolinfa 
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aumentaram de acordo com o aumento do índice gonadossomático; com a excisão do 

pedúnculo óptico essas repostas foram adiantadas ao longo do ciclo de muda, isto 

porque o VIH não está mais presente (Jayasankar et al., 2002).  

 Luo e colaboradores (2015) sugerem que isoformas de MIH podem atuar sobre o 

hepatopâncreas regulando a síntese de vitelogenina no camarão Litopenaeus vannamei. 

Fêmeas de C. sapidus em fase vitelogênica apresentaram níveis aumentados de MIH na 

hemolinfa, além do que a incubação do hepatopâncreas com MIH levou a um aumento 

de vitelogenina., demonstrando que o MIH é hormônio importante no equilíbrio da 

muda e da reprodução (Zmora et al., 2009a, Zmora et al., 2009b). 

 A regulação hormonal envolvida no ciclo de muda está resumida na Figura 4. 

 

Figura 4. Esquema geral de fatores endógenos envolvidos no ciclo de muda de crustáceos. MIH = 

hormônio inibidor da muda; MIOH = hormônio inibidor do órgão mandibular; VIH = hormônio inibidor 

da vitelogênese; MF = metil farnesoato. Linhas verdes = regulação positiva; linhas vermelhas = regulação 

negativa. 

 

1.3. Melatonina uma molécula ubíqua 

A melatonina é um hormônio encontrado em todas as espécies nas quais já foi 

investigada, incluindo organismos unicelulares, plantas e animais invertebrados e 

vertebrados (Vivien-Roels e Pévet, 1993; Roopin e Levy, 2012; Hardeland e Poeggeler, 

2003; Tan et al., 2016). A melatonina é uma indolamina derivada do triptofano e sua 
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síntese ocorre em quatro etapas. Na primeira, o triptofano é hidroxilado na posição 5, 

formando o 5-hidroxi-triptofano que, por sua vez é descarboxilado, resultando em 

serotonina. A serotonina é N-acetilada pela enzima arilalquilamina N-acetiltransferase 

(AANAT) em N-acetilserotonina que, por fim, é convertida em melatonina pela enzima 

hidroxi-indole O-metiltransferase (HIOMT), atualmente denominada de ASMT 

(acetilserotonina O-metiltransferase). 

Em mamíferos, sua síntese, embora realizada majoritariamente nos pinealócitos 

da glândula pineal durante a fase de escuro do dia, acontece também em tecidos 

periféricos (Venegas et al., 2012; Pires-Lapa et al., 2013; Acunã-Castroviejo et al., 

2014). A informação luminosa é percebida por uma subpopulação de células 

ganglionares da retina, intrinsecamente fotossensíveis (ipRGCs) que, através de sinais 

neurais, regulam a síntese da melatonina. Na presença de luz, as células ganglionares 

(ipRGCs) emitem uma sinalização glutamatérgica excitatória para o núcleo 

supraquiasmático (SCN) que, por sua vez ao ser excitado, libera uma sinalização 

inibitória para o núcleo paraventricular (PVN), impedindo-o de sinalizar para o núcleo 

intermediolateral (ILCC) e o gânglio cervical superior (SCN), inibindo assim a síntese 

de melatonina na pineal. Por outro lado, na ausência de luz, o SCN não é mais 

estimulado e deixa de inibir o sinal excitatório induzido pelo PVN para o ILCC e, 

consequentemente, o SCG. Os neurônios noradrenérgicos do SCG liberam 

norepinefrina (NE) que irá atuar em receptores β-adrenérgicos acoplados a proteína Gαs 

presentes nos pinealócitos. A ligação da NE em seus receptores β-adrenérgicos é a 

principal via para a síntese de melatonina. Ela é responsável pela ativação da adenilil 

ciclase, que promove um aumento de cAMP e ativação de quinases como a proteína 

quinase dependente de cAMP (PKA); esta, por sua vez, atuará no núcleo ativando a 

transcrição da AANAT e a síntese de melatonina (Reiter et al., 2014). Uma outra via é 

mediada pelos receptores α-adrenérgicos que leva à ativação de uma quinase 

dependente de cálcio (PKC) responsável por fosforilar os receptores β-adrenérgicos, 

reforçando a via principal (Ceinos et al., 2004) (Figura 5). Em resumo, em vertebrados, 

sejam eles de hábitos diurnos ou noturnos, a síntese de melatonina pela glândula pineal 

dá-se durante a noite, uma vez que a luz inibe a transcrição da AANAT, uma das 

enzimas responsáveis pela conversão de serotonina em N-acetilserotonina, considerada 

por vezes, o passo limitante da via. 



 
 

23 

 

 

Figura 5. Circuito neural regulador da síntese de melatonina em vertebrados em geral. Setas verdes 

indicam o efeito da luz e setas vermelhas o efeito do escuro sobre a síntese de melatonina; setas marcadas 

com “X” significam o sinal inibido. ipRGCs = células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis; RHT 

= trato retino-hipotalâmico; SCN = núcleo supraquiasmático; PVN = núcleo paraventricular; ILCC 

=núcleo intermediolateral; SCG = gânglio cervical superior; NE = norepinefrina; cAMP = monofosfato 

cíclico de adenosina; PKA = proteína quinase dependente de cAMP; PKC = proteína quinase dependente 

de cálcio AANAT = arilalquilamina N-acetiltransferase. 

 

A melatonina é uma molécula anfifílica, portanto tem a capacidade de cruzar a 

membrana celular e atuar dentro da célula, mas ao mesmo tempo, atua em receptores de 

membrana. Os receptores MT1 e MT2 geralmente estão acoplados a proteína Gαi que, 

quando ativada, reduz os níveis de cAMP e consequentemente diminui a ativação do 

fator de transcrição CREB pela PKA, porém foi demonstrado que esses receptores 

podem se acoplar a outras proteínas G (Brydon et al., 1999). Já o receptor de melatonina 

MT3 é uma quinona redutase e tem ação detoxificante (Nosjean et al., 2001; Mackenzie 

et al., 2002; Witt-Enderby et al., 2003; Slominski et al., 2012; Zlotos et al., 2014). A 

ação intracelular da melatonina é similar à de um scavenger clássico, atuando na 

transferência de elétrons simples e de hidrogênio de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) e nitrogênio (RNS); age também na cadeia respiratória mitocondrial, reduzindo 
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os radicais livres pela adição de um terminal hidroxila (Allegra et al., 2003; Galano et 

al., 2011; Reiter et al., 2014). 

 Vários outros efeitos fisiológicos nos quais a melatonina participa vêm sendo 

estudados nos vertebrados, como o seu papel no sistema imune (Carrilo-Vico et al., 

2005; Markus e Ferreira, 2011), sua função sobre o metabolismo (Cippola-Neto et al., 

2014), na reprodução sazonal (Reiter et al., 2009; Dardente 2012) entre outros.  

 

1.4. Melatonina em crustáceos 

Como dito, a melatonina é uma molécula encontrada praticamente em todos os 

filos estudados e aparentemente a maquinaria biossintética é similar em todos. No 

entanto, para várias espécies de crustáceos, a síntese e secreção de melatonina não estão 

relacionadas com a presença ou ausência de luz, uma vez que os picos desse hormônio 

aparecem em horários variados, independentes da luz (Agapito et al., 1995; Tilden et al., 

1997; Maciel et al., 2008; Markowska et al., 2009; Sainath et al., 2013), embora seus 

níveis oscilem de forma circadiana. Nos crustáceos, sua presença foi relatada nos 

pedúnculos oculares, na hemolinfa e em outros núcleos do sistema nervoso (Cary et al., 

2012; Sainath et al., 2013; Tan et al., 2014). Tilden e colaboradores (2001) avaliaram a 

síntese de melatonina e a atividade da enzima AANAT em pedúnculos ópticos de Uca 

pugilator submetidos a várias condições de fotoperíodo. Os resultados mostraram que 

os níveis totais de melatonina foram maiores em animais submetidos a luz constante, do 

que em ciclo de claro e escuro (12:12) ou escuro constante, concomitante com o 

aumento na atividade da enzima; porém o autor não concluiu se AANAT é um passo 

limitante na velocidade de síntese da melatonina.  

Nos crustáceos, já foi demonstrado que a melatonina participa na regulação de 

vários mecanismos fisiológicos (Sainath et al., 2013), como por exemplo, na indução do 

crescimento e regeneração de membros de U. pugilator, na inibição da produção de 

MIH estimulando indiretamente a produção de ecdisteróides, ou ainda agindo 

diretamente na ecdisteroidogênese (Tilden et al., 1997). Já foi demonstrada sua 

participação no sistema de defesa antioxidante nas brânquias (Maciel et al., 2010), no 

sistema muscular locomotor (Geihs et al., 2010) e frente a condições de hipóxia e 

reoxigenação em Neohelice granulata (Geihs et al., 2016). Tem papel também na 

regulação dos níveis de glicose, induzindo a hiperglicemia independente do hormônio 

hiperglicemiante de crustáceos (CHH) (Sainath e Reddy, 2010a), na indução precoce da 

muda em Oziotelphusa senex senex (Sainath e Reddy, 2010b), na regulação do 
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metabolismo inibindo a expressão do CHH e induzindo a hiperglicemia em resposta à 

hipóxia no caranguejo N. granulata (Maciel et al., 2014). Ademais, Girish e 

colaboradores (2015) relataram que a injeção de melatonina aumentou 

significativamente a concentração de ecdisteróides e metil farnesoato na hemolinfa da 

espécie S. serrata. 

 

1.4. Callinectes sapidus, o siri azul 

Callinectes sapidus, conhecido popularmente como siri-azul, é a espécie mais 

bem-sucedida em águas temperadas, sendo um dos organismos estuarinos mais 

estudados (Figura 6).  

 

Figura 6. Foto ilustrativa da espécie Callinectes sapidus, o siri-azul. Retirada de 

https://www.inaturalist.org/taxa/49504-Callinectes-sapidus. 

 

Habita desde regiões entre-marés até 90 metros de profundidade, ocorrendo em 

baías, estuários e lagoas (Melo, 1996). Esta espécie sofre entre 18 e 22 mudas antes de 

chegar à fase adulta, e tem sobrevivência de 2 a 3 anos (Hines et al., 1987; Rodrigues e 

D’incao, 2008). A grande maioria dos trabalhos vem focando questões relacionadas a 

ciclos de vida (Freeman et al., 1987; Hines et al., 1987; Havens e McConaugha, 1990; 

Rodrigues e D’Incao, 2008), regulação do ciclo de muda (Chung, 2010; Techa e Chung, 

2013; Techa e Chung, 2015) como também regulação dos níveis de cálcio na muda 

(Becker et al., 1974; Cameron, 1989; Perry et al., 2001; Chen e Watson, 2011, Chen et 

al., 2012). Porém hormônios candidatos a regular o ciclo de muda nesta espécie, a 

exemplo da melatonina, não têm sido investigados. Poucos crustáceos possuem o 

genoma sequenciado; em 2015, Yednock e colaboradores realizaram o transcriptoma de 
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novo do hepatopâncreas de C. sapidus permitindo que estudos de expressão gênica 

sejam feitos a fim de enriquecer o conhecimento sobre diversos processos fisiológicos.  

 C. sapidus é uma das inúmeras espécies de crustáceos com alto valor 

econômico. O siri-mole, prato derivado da espécie em questão, é uma iguaria bastante 

conhecida e para seu cultivo o conhecimento sobre o ciclo de muda é importante, uma 

vez que o animal deve estar em fase de pós-muda (consistência corporal mole) para que 

possa ser comercializado. Em 1995, Oesterling publicou um manual sobre o manuseio e 

ciclo de muda do C. sapidus. 
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2. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

 

Os crustáceos formam um grupo de grande importância econômica, uma vez que 

são cultivados para consumo humano. Como visto, o estágio de pós-muda confere ao 

animal uma consistência mole, e é nesse período que acontece sua comercialização. 

Desde 1800, os siris da espécie Callinectes sapidus (siri-azul) são cultivados, e 

tornaram-se iguaria na América do Norte, sendo encontrados também no Brasil e 

Argentina. O ciclo de muda é influenciado por vários fatores endógenos e exógenos. 

Ecdiesteróides são precursores de hormônios como a ecdisona, que tem o seu papel bem 

reconhecido para várias espécies, sendo um dos principais atores no processo da muda. 

Além dela, o MF e MIH atuam como reguladores da muda. Embora a regulação sazonal 

do ciclo de muda seja bem discutida para várias espécies, a expressão e ação circadiana 

dos hormônios relacionados a este processo são pouco estudadas. A melatonina, um 

hormônio com variação circadiana, é conhecida para algumas espécies como regulador 

positivo na indução da muda e reprodução; porém, a presença e o padrão de síntese de 

melatonina ainda não foram relatados em C. sapidus. Entender a fisiologia de animais 

como o C. sapidus traz resultados relevantes tanto economicamente, que podem ser 

utilizados para a melhoria do cultivo, quanto fisiologicamente, ampliando o 

conhecimento de ações hormonais em eventos importantes para a conservação da 

espécie. 

Diante disto a hipótese deste trabalho supõe que os genes de fatores relacionados 

com o ciclo de muda apresentam uma variação em sua expressão ao longo de 24 horas e 

que esta variação pode estar relacionada com a variação diária dos níveis de melatonina 

na hemolinfa dos siris. Ademais, a injeção diária de melatonina exógena como técnica 

para indução do ciclo de muda altera os níveis de expressão gênica dos fatores 

relacionados com a muda, podendo alterar o perfil oscilatório diário.  
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3. OBJETIVOS 

 

• Caracterizar a presença do sistema melatoninérgico no hepatopâncreas e pedúnculo 

óptico do Callinectes sapidus através de citometria de fluxo com imagem e 

imunohistoquímica, respectivamente, em animais submetidos a ciclo de claro e escuro 

LD 12 h:12 h;  

• Avaliar os níveis diários da melatonina na hemolinfa de Callinectes sapidus submetidos 

a ciclo de claro e escuro LD 12 h:12 h;  

• Avaliar a expressão temporal dos genes relacionados com o ciclo de muda CasEcR1 e 

CasMIH em animais submetidos a ciclo de claro e escuro LD 12 h:12 h; 

• Caracterizar o efeito da melatonina sobre a expressão dos genes CasEcR1 e CasMIH em 

Callinectes sapidus. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Coleta e manuseio dos exemplares  

Machos e fêmeas de C. sapidus foram adquiridos de pescadores da região de Iguape, 

SP, nos meses de março a maio de 2017. Os animais foram transportados até o 

laboratório e separados equitativamente em 4 tanques com 10 litros de água do mar 

artificial (água destilada e sal marinho, hw-Marinemix®, Reefer) com salinidade de 

10‰ e aeração constante. Durante o período de manutenção, os animais permaneceram 

em ambiente com temperatura de 22°C ± 2 e em fotoperíodo de 12 horas de claro e 12 

horas de escuro (12:12 LD) com intensidade luminosa de 400 lux (58 µW/cm2, luz 

branca, 420 a 750 nm) mensurada com o auxílio de um luxímetro (LX-102, Lutron 

Eletronic Enterprise, Taipei, Taiwan). A manipulação no período escuro foi realizada 

com o auxílio de óculos de infra-vermelho. Os siris nos estágios de intermuda e pré-

muda permaneceram individualizados durante 3 dias, em caixas plásticas com 1,5 L de 

água do mar artificial, submetidos às mesmas condições do período de aclimatação e 

manutenção.  

 

4.2. Procedimentos para imunocitoquímica  

4.2.1. Alinhamento das sequências proteicas  

 Inicialmente, foi realizada uma análise de homologia da proteína AANAT de 

Rattus novergicus (NP_036950.1), uma vez que o anticorpo utilizado foi gerado contra 

a proteína desta espécie. A comparação foi feita pelo programa Protein BLAST 

disponibilizado na plataforma do National Institutes of Health (NIH) 

(blast.ncbi.nlm.nih.gov) com as proteínas de artrópodes depositadas neste mesmo banco 

de dados. Dentre as sequências disponíveis, as espécies que mais se aproximavam de 

crustáceos eram Bombyx mori (NP_001073122.1), Oncopeltus fasciatus 

(AMW91815.1), Chilo suppressalis (AKL78851.1), Biston betularia (ADF43200.1) e 

Antheraea pernyi (ABD17803.1), todas do filo Artrophoda da ordem Insecta. Para a 

proteína ASMT, não havia nenhum artrópode, portanto não fizemos a análise em 

questão. 

 

4.2.2. Dissociação celular 

O protocolo de obtenção de células dissociadas do hepatopâncreas foi adaptado 

de Ortega et al. (2011), sendo todas as etapas realizadas em Pantin livre de cálcio e 
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magnésio. Siris foram crioanestesiados a cada 8 horas, durante 24 horas; para tanto, 

foram colocados individualmente em caixa de isopor e mantidos em freezer (-20ºC) por 

10 minutos. Após esse período, a carapaça dorsal foi removida e o hepatopâncreas 

excisado e colocado em 50 mL de 0,5% de tripsina (TrypLE™ Express, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) em salina de Pantin, pH 7,6 (Tabela 1). O béquer 

contendo o tecido foi colocado em agitador magnético por 15 minutos; ao fim deste 

tempo foram adicionados 500 μL de soro fetal bovino para a inativação da tripsina. O 

conteúdo passou por uma micropeneira para um tubo de centrífuga de 15 mL, seguido 

de centrifugação a 14,3 x g por 10 minutos, descartando-se o sobrenadante em seguida. 

Ressuspendeu-se o pellet em 1 mL de salina de Pantin (Tabela 1) e o conteúdo foi 

novamente passado em filtros com poros de 100 μm, sendo a amostra dividida em dois 

tubos de centrífuga de 1,5 mL. O material foi centrifugado a 100 x g por 5 minutos, o 

sobrenadante descartado e o pellet fixado em 100 μL de paraformaldeído 4% em salina 

de Pantin por 15 minutos em gelo, para o procedimento de imunohistoquímica e 

citometria de fluxo com imagem. Até o momento não foi possível estabelecermos um 

sistema de dissociação eficiente para o pedúnculo óptico, razão pela qual não 

realizamos a citometria de fluxo de imagem com este órgão. 

 

Tabela 1. Composição osmótica das salinas de Pantin (1 litro) 

Osmólitos 

Concentração (mM) Peso (g) 

Com 

Ca2+ e Mg2+ 

Sem 

Ca2+ e Mg2+ 

Com 

Ca2+ e Mg2+ 

Sem 

Ca2+ e Mg2+ 

NaCl 400 400 23,43 23,43 

KCl 10 10 0,75 0,75 

Na2SO4 anidro 27 27 3,95 3,95 

NaHCO3 2,4 2,4 0,21 0,21 

MgCl2.6H2O 52,13 0 10,6 0 

CaCl2 anidro 7,6 0 1,12 0 

EDTA 0 20 0 5,583 

 

4.2.3. Imunocitoquímica para citometria de fluxo com imagem 

Os procedimentos de imunocitoquímica e imunohistoquímica foram executados 

com Pantin livre de cálcio e magnésio. Após a fixação, a suspensão de células 



 
 

31 

 

dissociadas de hepatopâncreas foi centrifugada a 100 x g por 5 minutos e o 

sobrenadante descartado, seguindo-se uma lavagem em Pantin por 10 minutos. Os sítios 

inespecíficos foram bloqueados com soro de cabra 6% (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA) diluído em salina de Pantin contendo 22,52 mg/mL de glicina (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA) durante 60 minutos a 4°C. Uma nova lavagem com Pantin por 10 

minutos foi realizada seguida de incubação das amostras com anticorpos primários anti-

AANAT  ou anti-ASMT (ambos 1:500, Imuny Anticorpos Nacionais, São Paulo, SP, 

BR) diluídos em tampão de incubação, overnight a 4°C. Após a incubação com os 

anticorpos primários, as amostras passaram novamente por lavagem em Pantin por 10 

minutos e foram incubadas com o anticorpo secundário anti-coelho (feito em carneiro, 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) conjugado ao fluoróforo FITC na diluição 1:500 

em tampão de incubação por 1 hora em temperatura ambiente. O tampão de incubação 

utilizado para a diluição dos anticorpos é composto de 1% de albumina de soro bovino 

(Amresco, Solon, OH, USA), 0,25% de carragenina lambda e 0,3% de Triton X-100 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) em salina de Pantin. Por fim as amostras 

passaram por lavagem com Pantin por 10 minutos e foram submetidas a procedimentos 

experimentais de citometria de fluxo com imagem.  

 

4.2.4. Citometria de fluxo com imagem  

A identificação e quantificação da expressão das enzimas nas células do 

hepatopâncreas foram realizadas graças à colaboração estabelecida com o Dr. Sanseray 

da Silveira Cruz-Machado, membro do laboratório da Profª Regina Markus de nosso 

departamento. O aparelho utilizado foi o Amnis (FlowSight imaging flow cytometer, 

Merck-Millipore, Darmstad, Alemanha) com laser 488 nm para a aquisição das imagens 

pelo software Inspire. Essa técnica permite combinar sensibilidade de coloração 

microscópica de células individuais com a vantagem de contagem de células para 

análise. Todas as aquisições foram feitas em aumento de 20x em um fluxo de baixa 

velocidade. Foram coletados eventos para cada condição: controle negativo (omissão do 

anticorpo primário), grupos experimentais (anticorpo específico para cada proteína). A 

identificação das células isoladas foi realizada com base em um gráfico de dispersão 

considerando a área de campo claro e o tamanho celular. Uma janela foi desenhada em 

torno da população contendo potenciais células individuais com base nos critérios de 

tamanho celular, excluindo debris e duplets celulares. Os dados adquiridos foram 

analisados utilizando o software Ideas.  
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4.2.5. Imunohistoquímica de cortes de pedúnculos 

 Os animais foram crioanestesiados a cada 8 horas, durante 24 horas seguindo o 

mesmo protocolo citado anteriormente. Os pedúnculos ópticos foram excisados e 

colocados por 24 horas em 8 mL de paraformaldeído 4% em Pantin substituídos a 

seguir por uma solução de sacarose 30% em Pantin até que o órgão incorporasse a 

solução e descesse ao fundo do tubo. Após esse período, os pedúnculos foram 

seccionados em cortes de 20 µm (criostato Leica CM3050S, Leica Biosystems, Wetzlar, 

GER) e aderidos a lâminas gelatinizadas que permaneceram em freezer (-20ºC) até o 

momento da imunohistoquímica. Para a gelatinização das lâminas, 2,5 g de gelatina 

foram adicionadas a 500 mL de H2O (Milli-Q), sendo a solução aquecida em banho-

maria a 60°C, até a completa dissolução da gelatina. Posteriormente a solução foi 

resfriada em temperatura ambiente e a ela adicionado 0,25 g de alúmen de 

cromopotássio (KCrS2O8). A solução foi novamente aquecida e colocada em um 

recipiente de vidro, no qual as lâminas foram mergulhadas durante 1 minuto. Por fim as 

lâminas foram levadas a estufa 37ºC até a secagem completa. As duas últimas etapas 

foram repetidas duas vezes. 

O protocolo de imunomarcação das proteínas AANAT e ASMT seguiu o 

descrito no item 4.2.3. Ao final, as lâminas foram montadas com o meio aquoso DAPI – 

Vectashield Hard (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) e cobertas com 

lamínula. As imagens foram obtidas em um microscópio invertido de fluorescência 

(Axiovert 40CLF, Zeiss, Oberkochen, Germany) com uma lâmpada de mercúrio de 50 

W e filtro para DAPI (excitação 358 e emissão 463 nm) ou FITC (excitação 496 e 

emissão 520 nm). 

 

4.3. Dosagem de melatonina hemolinfática  

Os animais em intermuda e pré-muda foram crioanestesiados para a retirada de 

hemolinfa da membrana artrodial do 5º pereiópodo, a cada 8 horas, ao longo de 24 

horas e a quantificação de melatonina foi realizada através de ensaio imunoenzimático 

(ELISA) (IBL International, Flughafenstr, HH, GER). Os níveis de melatonina das 

amostras foram interpolados em uma curva padrão com concentrações de 0,0 pg/mL a 

300 pg/mL, além de controles com quantidades de melatonina conhecidas (as soluções 

para a curva e os controles foram fornecidas no kit). Os dados foram expressos em 

pg/mL.  
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4.4. Expressão temporal dos genes do hormônio inibidor da muda CasMIH e do 

receptor de ecdisona CasEcR1  

Os animais em intermuda e pré-muda permaneceram nas condições 

experimentais descritas no tópico 4.1. e após 3 dias individualizados, foram 

crioanestesiados a cada 8 horas, ao longo de 24 horas. Os tecidos hepatopâncreas e 

pedúnculo óptico foram excisados e armazenados em freezer -80ºC. Para a extração de 

RNA total, foi utilizado um homogeneizador com pistilos estéreis em 300 μL de Trizol 

(Ambion, Carlsbad, CA, EUA) em tubos de centrífuga de 1,5 mL, sendo o volume de 

Trizol posteriormente aumentado para 1 mL. A purificação do RNA foi obtida através 

da adição de 200 μL de BCP (1-bromo-3-cloropropano, Sigma-Aldrich, EUA), seguida 

por agitação vigorosa de 15 segundos e incubação por 10 minutos a temperatura 

ambiente. Após o tempo de incubação, centrifugou-se a 12.000 x g por 15 minutos a 

4ºC e a fase superior (500 μL) que contém RNA foi transferida para um novo tubo. O 

RNA total foi precipitado com a adição de 650 μL de isopropanol por 10 minutos em 

temperatura ambiente, seguido de centrifugação a 4ºC por 35 minutos. O sobrenadante 

foi descartado e o pellet de RNA foi lavado com 1,3 mL de etanol 75% (2x), evaporado 

em temperatura ambiente e ressuspendido em 20 a 50 μL de água tratada com dietil-

pirocarbonato (H2O DEPC, Ambion, Carlsbad, CA, EUA). Para garantir a remoção de 

eventual contaminação de DNA genômico, o RNA foi tratado com DNase (kit 

turboDNA-freeTM, Ambion, Carlsbad, CA, EUA). O DNA foi quantificado 

previamente e as amostras diluídas para corresponderem a concentrações dentro dos 

limites de eficiência da Dnase. A seguir, a cada amostra foram adicionados 10% do 

volume em 10x Turbo DNase Buffer, 1 μL de Turbo DNase, seguido de incubação a 

37ºC por 30 minutos. Após esse tempo, foram acrescentados 10% do volume em 

reagente de inativação da DNase, seguido de 2 minutos de incubação em temperatura 

ambiente, durante o qual as amostras foram vortexadas 2 a 3 vezes, seguindo-se uma 

última centrifugação a 10.000 x g por 2 minutos. O sobrenadante contendo o RNA foi 

transferido para um novo tubo e a concentração e a qualidade do RNA foram 

determinadas por espectofotômetro (NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer, 

NanoDrop, Wilmington, DE, EUA).  

Para a obtenção do cDNA, foi realizada a reação de RT-PCR, utilizando 1 μg de 

RNA, mais 1 μL de oligonucleotídeos randômicos (100 ng/μL), 1 μL de dNTPs (10 

mM) em reação com 13 μL de volume final, ajustado com água DEPC. As amostras 

foram aquecidas a 65ºC por 5 minutos e depois incubadas em gelo por 1 minuto, 



 
 

34 

 

adicionando-se 4,75 μL de tampão para PCR (5x), 1 μL de DDT (0,1 M), 1 μL de 

inibidor de ribonuclease (40 U/μL) e 0,25 μL da enzima Superscript III (200 U/μL) 

(todos da Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), completando um volume final de 20 μL. 

Após homogeneizar as amostras, estas foram incubadas por 5 minutos a 25ºC, 50 

minutos a 50ºC e por fim 15 minutos a 75ºC. O cDNA sintetizado foi utilizado para as 

reações de PCR quantitativo dos genes de interesse.  

Os primers específicos para os genes do hormônio inibidor da muda (CasMIH) e 

do receptor de ecdisona (CasEcR1) abrangem íntrons e estão apresentados na Tabela 2. 

Foram baseados em sequências obtidas no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), desenhados pelo programa PrimerBlast e 

sintetizados pela IDT (Coralville, IA, EUA). E como normalizador foi utilizado o RNA 

ribossômico CasRpl12 (Tabela 2). As reações de PCR quantitativo seguiram o 

protocolo para o fluoróforo Syber Green, onde cada solução independente para cada 

gene, ou para o normalizador, contém 300 nM dos primers forward e reverse, KAPA 

SYBR® Fast qPCR Mix for iCycler® 2x (KapaBiosystems, EUA) e H2O DNaseRNase-

free (Ambion, Carlsbad, CA, EUA). Esses ensaios foram realizados em um 

termociclador iCycler (BioRad, CA, EUA) nas seguintes condições: 2 minutos a 50ºC, 

8:30 minutos a 95ºC, seguido de 45 ciclos de 15 segundos a 95ºC, 1 minuto a 60 ºC, 1 

minuto a 95ºC, 1 minuto a 55ºC, seguido de 80 ciclos de 10 segundos a 55ºC, com 

aumento gradativo de 0,5ºC. Esta última etapa foi feita para obter melting curves o que 

possibilita avaliar se houve amplificação de produtos inespecíficos; as curvas ideais 

devem apresentar apenas um pico que coincide com a queda da fluorescência do poço 

na temperatura esperada para dissociação do produto específico.  

 

Tabela 2. Sequências e concentrações finais dos primers (referências ou números 

de acesso no GenBank) 

Template Primers 
Concentração 

final 

CasRpl12 

(Yednock et 

al., 2015) 

For.: 5’-AATCGCAGTTCATCCTCCAC-3’ 

Rev.: 5’-GAGGCATGGTGCTGAATTTG-3’ 

300 nM 

300 nM 

CasEcR1 

HQ630857.1 

For.: 5’-CACGTGTGACAGTCAGTGGA-3’ 

Rev.: 5’-ACCAGAGCCCAACACAAACA-3’ 

300 nM 

300 nM 
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CasMIH 

KJ813010.1 

For.: 5’-CAGCTTACAAGAGCACCGGA-3’ 

Rev.: 5’-TTTCTGACTGACCGTTGCGT-3’ 

300 nM 

300 nM 

 

4.5. Efeito da injeção de melatonina sobre a expressão dos genes do hormônio 

inibidor da muda CasMIH e do receptor de ecdisona CasEcR1  

Foi preparada uma solução estoque de melatonina (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, EUA) 24 mg/mL em etanol 100%, posteriormente diluída 100 x em salina de 

Pantin com cálcio/magnésio (Tabela 1). Desta solução de trabalho, foram injetados 100 

μL por animal, correspondendo a 10-7 moles do hormônio (Sainath & Reddy, 2010). Os 

animais no estágio de intermuda foram injetados na membrana artrodial do 5º 

pereiópodo, diariamente, às 12:00, durante sete dias. Nos animais controle foi injetado o 

mesmo volume de salina contendo etanol 1%. Os siris foram crioanestesiados a cada 8 

horas, ao longo de 24 horas, com início às 8 horas da manhã do dia seguinte ao último 

dia de injeção; o pedúnculo óptico e hepatopâncreas foram dissecados e armazenados 

em freezer -80ºC. As etapas de extração, purificação, obtenção de cDNA e as reações de 

qPCR foram desenvolvidas seguindo o protocolo descrito acima (item 4.4.)  

 

4.6. Análises estatísticas  

4.6.1. Análise da concentração de melatonina hemolinfática 

 Os níveis hemolinfáticos de melatonina dos siris em pré-muda e intermuda 

foram avaliados ao longo das 24 horas. Para determinar a significância das diferenças 

entre as concentrações de melatonina ao longo do tempo em cada estágio utilizou-se 

two-way ANOVA com pós-teste de Tukey e para a comparação entre os estágios de 

muda em cada ponto temporal utilizou-se o Two-way ANOVA seguida do pós-teste 

Bonferroni.  

 

4.6.2. Análise dos dados de PCR quantitativo  

 O primeiro valor obtido, CT, é o número de ciclos que se determina passando-se 

uma reta, denominada limiar, que cruza as porções de crescimento geométrico das 

curvas de amplificação. Sabendo-se CT, é encontrado o ΔCT que é a diferença entre esse 

valor para cada gene de interesse e o valor de CT para o normalizador CasRpl12. Para 

obter o ΔΔCT, subtraiu-se o menor valor de expressão do seu respectivo gene, sendo o 

menor valor de CasMIH em intermuda e de CasEcR1 em pré-muda; já no experimento 

de injeção de melatonina ΔΔCT foi obtido subtraindo-se o menor valor obtido no 
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controle de cada tecido. Para determinar a expressão relativa ao respectivo controle, o 

valor de ΔΔCT foi colocado como exponencial negativo na base 2 (2-ΔΔC
T). Os 

resultados estão expressos como média ± erro padrão da média (SEM).  

Os níveis de significância das possíveis diferenças entre as fases de muda ao 

longo das 24 horas, ou entre os grupos controle e tratado por melatonina ao longo das 

24 horas, foram encontrados comparando-se os resultados de PCR quantitativo em log 

por two-way ANOVA seguida pelo pós-teste de Bonferroni. Já para os níveis de 

significância entre os pontos temporais em um mesmo grupo, os dados logarítmicos 

foram comparados por two-way ANOVA seguida por teste de Tukey.  

Nos casos onde a diferença foi visualmente nítida, mas ANOVA não detectou 

significância estatística, o teste t de Student foi realizado e as diferenças significativas 

estão representadas nos gráficos por asterisco (*). Assumiu-se para todos os testes, p ≤ 

0,05 como probabilidade de rejeição da hipótese nula. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Expressão e quantificação das enzimas AANAT e ASMT 

 Das sequências de artrópodes para a proteína AANAT de Rattus novergicus 

utilizadas no alinhamento, apenas Biston betularia apresentou homologia de cerca de 

21% (barra preta), enquanto Homo sapiens (AAH92430.1) atingiu 99% de homologia 

(barra vermelha) (Figura 7). Diante disto, por não haver nenhuma referência para 

crustáceos, resolvemos fazer os protocolos de imunocitoquímica e imunohistoquímica 

com o anticorpo policlonal de Rattus novergicus. Os procedimentos tiveram a finalidade 

de confirmar a presença da via de síntese da melatonina em C. sapidus. 

 

 

Figura 7. Resultado do alinhamento da sequência da proteína AANAT de Rattus novergicus (barra azul) 

com as do Homo sapiens (barra vermelha) e Biston betularia (barra preta). 

 

A imunocitoquímica, seguida de citometria de fluxo, foi realizada com células 

dissociadas do hepatopâncreas de espécimes em 2 estágios do ciclo de muda, ao longo 

de 24 horas. De fato, em todas as análises foi possível observar a marcação positiva para 

as duas enzimas avaliadas (Figura 8).  
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Figura 8. Citometria de fluxo com imagem. Emissão de fluorescência de células de hepatopâncreas 

marcadas com anticorpos para AANAT e ASMT (FITC/verde). Ch01 e Ch09: campo claro; Ch02: 

fluorescência; Ch06: auto-fluorescência. 

 

De acordo com os valores de expressão por unidades arbitrárias, os animais em 

intermuda (Figura 9 A) apresentaram perfil semelhante de oscilação diária para as duas 

enzimas, com um aparente aumento da emissão de fluorescência no ponto 00 horas, que 

diminuiu às 16 horas. Em siris em pré-muda, a menor expressão detectada também foi 

no ponto das 16 horas, porém o pico se deu às 8 horas. A amplitude da emissão de 

fluorescência da AANAT foi menor se comparada com a ASMT, que apresentou níveis 

mais altos, chegando a aproximadamente 8000 UA (após dedução do controle negativo) 

no ponto das 8 horas (Figura 9 B). 

Para uma melhor visualização, dois gráficos foram feitos comparando os valores 

de fluorescência das enzimas, nos dois estágios de muda. A AANAT, em todos os 

pontos, foi visualmente mais expressa em animais em pré-muda do que em intermuda 

(Figura 9 C). Já a ASMT estava mais expressa nos animais em pré-muda em relação a 

intermuda apenas no ponto das 8 horas; às 16 horas, não houve diferença visual na 

emissão de fluorescência entre os estágios e às 00 horas siris em intermuda 

apresentaram mais ASMT (Figura 9 D). 
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Figura 9. Expressão proteica das enzimas AANAT e ASMT em células de hepatopâncreas dissociado. A) 

Animais em intermuda; B) Animais em pré-muda; C) Comparação entre os estágios na expressão de 

AANAT; D) Comparação entre os estágios na expressão de ASMT. Os valores estão expressos em 

unidades arbitrárias de fluorescência (UA) após subtração do controle negativo (no qual o anticorpo 

primário foi omitido na reação de imunocitoquímica). 

 

Os resultados descritos acima sugerem a presença das enzimas da maquinaria de 

síntese da melatonina em células dissociadas do hepatopâncreas, porém, os counts 

celulares com marcação positiva para os anticorpos utilizados foram relativamente 

baixos levando a uma redução da acurácia da técnica para crustáceos. Diante disto, 

resolvemos testá-los em cortes histológicos dos pedúnculos ópticos, uma vez que, não 

foi possível realizar sua dissociação. Os cortes foram feitos em toda extensão do 

pedúnculo óptico, incluindo a retina.  
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 É possível observar na Figura 10 A-D uma marcação que corresponderia às 

enzimas em questão, quando o fluoróforo FITC foi excitado no comprimento de onda 

de 525 nm. Porém, cortes seriais do mesmo pedúnculo quando submetidos ao mesmo 

procedimento na ausência dos anticorpos primários (Figura 10 E, F), ainda mostraram 

uma aparente marcação, nos levando a crer que existe uma falta de especificidade dos 

anticorpos para as enzimas de C. sapidus. 

 

 

Figura 10. Expressão proteica das enzimas AANAT e ASMT em cortes de pedúnculo óptico. A) AANAT 

de animais em intermuda; B) ASMT de animais em intermuda; C) AANAT de animais em pré-muda; D) 

ASMT de animais em pré-muda; E) Controle negativo (omissão de anticorpo primário) de animais em 

intermuda; F) Controle negativo (omissão de anticorpo primário) de animais em pré-muda. Cor verde = 

FITC; azul = DAPI. ME = Medulla externa; MI = Medulla interna; SG = glândula do seio; RE = retina; 

XO = órgão X. 
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5.2. Níveis de melatonina hemolinfática 

 A melatonina é um hormônio com perfil de oscilação diária, conhecido para 

várias espécies de invertebrados e vertebrados, mas ainda não havia sido relatado em C. 

sapidus. A Figura 11 mostra que os níveis de melatonina hemolinfáticos de animais em 

intermuda não variam ao longo do dia; já no grupo em pré-muda, vê-se um perfil de 

oscilação diária nos níveis desta indolamina com um aumento na concentração na 

hemolinfa às 8 horas, seguido de uma diminuição contínua até a fase de escuro, 

atingindo o mínimo às 00 horas. Existe ainda diferença entre os estágios: os animais de 

pré-muda apresentaram uma concentração mais alta de melatonina na hemolinfa, 

comparados aos de intermuda, mas esta diferença foi significativa apenas às 8 horas. 

       

Figura 11. Concentração de melatonina na hemolinfa de espécimes de C. sapidus em estágios de 

intermuda e pré-muda (n= 5-7).  

 

5.3. Expressão gênica temporal de CasEcR1 e CasMIH 

 Além de analisar a variação temporal diária na expressão dos genes relacionados 

com a muda, o estudo permitiu comparar dois estágios de muda, a intermuda e a pré-

muda.  

Nos animais em intermuda, o pedúnculo óptico não apresentou uma variação 

significativa na expressão de CasEcR1 entre os pontos; CasMIH por sua vez teve seu 

pico de expressão às 8 horas, diminuindo ao longo das 24 horas (Figura 12 A, B). A 

expressão destes genes no hepatopâncreas de animais em intermuda apresentou perfil 

oscilatório similar ao visto em pré-muda, com um aumento às 16 horas, porém 

significativo apenas na pré-muda (Figura 12 C, D). 
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Nos animais em pré-muda, o pedúnculo óptico apresentou o mesmo perfil de 

oscilação para CasEcR1 e CasMIH com os menores valores de expressão às 16 horas 

(Figura 12 A, B); o hepatopâncreas também apresentou o mesmo perfil de oscilação na 

expressão dos dois genes, porém o pico de expressão foi às 16 horas (Figura 12 C, D). 

Diante disto, nota-se uma relação de anti-fase na expressão dos genes entre os tecidos, 

uma vez que os picos de expressão no hepatopâncreas coincidem com as menores 

expressões no pedúnculo óptico. 

Quando comparada a expressão entre os estágios de muda em cada ponto 

temporal avaliado, a expressão do CasEcR1 no pedúnculo óptico foi maior em 

intermuda apenas às 16 horas, nos demais pontos a expressão foi maior em pré-muda 

(Figura 12 A). Já no hepatopâncreas, apenas o ponto das 08 horas apresentou diferença 

significativa entre os estágios sendo mais expresso na pré-muda (Figura 12 C).  Uma 

maior expressão de CasMIH foi notada no pedúnculo óptico em fase de intermuda nos 

pontos da fase de claro (8 e 16 horas), mas no escuro (00 horas) esta diferença não foi 

significativa (Figura 12 B). Ao contrário do hepatopâncreas que, em animais em pré-

muda, expressou mais CasMIH em relação à intermuda em todos os pontos (Figura 12 

D). 

 

Figura 12. Expressão gênica temporal em estágios de intermuda e pré-muda de (A) CasEcR1 e (B) 

CasMIH nos pedúnculos ópticos (n=3-7); (C) CasEcR1 e (D) CasMIH em hepatopâncreas (n=3-5). A 
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expressão gênica foi normalizada por CasRpl12 e os valores foram expressos relativos ao menor valor de 

CasEcR1 em pré-muda (A e C) e de CasMIH em intermuda (B e D). Os asteriscos (*) representam 

diferença estatística revelada por teste t.  

 

Uma segunda análise foi feita a fim de demonstrar qual tecido expressava mais 

de um determinado gene; e para uma melhor visualização, os dados foram analisados, 

comparando cada gene entre os tecidos nos dois estágios de muda. 

Os animais em intermuda apresentaram uma maior expressão de CasMIH no 

pedúnculo óptico em relação ao hepatopâncreas, em todos os pontos temporais (Figura 

13 A). Na pré-muda, o pedúnculo óptico manteve uma maior expressão do CasMIH em 

comparação ao hepatopâncreas nos pontos do início da fase de claro e na fase de escuro 

(8 e 00 horas); no entanto, às 16 horas, não houve diferença de expressão entre os 

tecidos (Figura 13 C). O CasEcR1, por sua vez, foi mais expresso no hepatopâncreas às 

16 horas, porém, nos demais pontos não houve diferença na expressão entre os tecidos 

(Figura 13 B). Na Figura 13 D é possível observar que o hepatopâncreas em pré-muda 

expressa mais CasEcR1 em todos os pontos, porém devido à oscilação diária de anti-

fase entre os tecidos, onde os horários de maior expressão do pedúnculo (08 e 00 horas) 

coincidem com os de menor expressão do hepatopâncreas (08 e 00 horas), uma 

diferença significativa apenas no ponto das 16 horas foi notada.   
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Figura 13. Comparação da expressão gênica temporal de CasMIH e CasEcR1 entre o pedúnculo óptico e 

o hepatopâncreas em cada estágio de muda. (A) CasMIH e (B) CasEcR1 no pedúnculo e hepatopâncreas 

em animais em intermuda (n=3-7). (C) CasMIH e (D) CasEcR1 no pedúnculo e hepatopâncreas em 

animais em pré-muda (n=3-5). A expressão gênica foi normalizada por CasRpl12 e os valores foram 

expressos relativos ao menor valor de CasMIH em intermuda (A e C) e de CasEcR1 em pré-muda (B e 

D). Os asteriscos (*) representam diferença estatística demonstrada por teste t. 

 

5.4. Influência da melatonina sobre a expressão gênica temporal de CasEcR1 e 

CasMIH 

 Em todos os gráficos da Figura 14 é possível observar uma inibição da expressão 

gênica de CasEcR1 e CasMIH causada pelo tratamento com melatonina, em todos os 

horários e nos dois tecidos, em comparação aos animais controle.  

 Nas Figuras 14 A e B, o perfil diário da expressão gênica do pedúnculo óptico 

dos animais tratados com melatonina foi semelhante para os dois genes, com a menor 

expressão às 8 horas, aumentando ao longo dia sendo a maior expressão às 00 horas. Na 

comparação entre os grupos controle e tratado, a inibição na expressão de CasEcR1 no 

pedúnculo óptico foi significativa nos pontos das 16 e 00 horas (Figura 14 A). Enquanto 

a expressão de CasMIH apresentou diferença estatística entre os grupos controle e 

tratado apenas no ponto 00 horas (Figura 14 B). 
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 O hepatopâncreas do grupo controle apresentou perfil de oscilação diária para a 

expressão de CasEcR1, com o menor nível às 8 horas seguido de um aumento nos 

pontos 16 e 00 horas; embora com perfil semelhante, esse aumento nos animais tratados 

não foi significativo, mostrando que melatonina aboliu a variação temporal. Os 

transcritos de CasEcR1 do grupo tratado apresentaram uma redução significativa 

quando comparados com os animais controle, nos pontos das 16 e 00 horas; às 8 horas, 

a expressão também foi maior no grupo controle, mas a diferença não foi 

estatisticamente significativa (Figura 14 C). A expressão de CasMIH no hepatopâncreas 

sofreu uma redução nos animais tratados com melatonina em relação aos animais 

controles, sendo significativa apenas no ponto das 16 horas. Este pico presente nos 

animais controle foi abolido pelo tratamento com melatonina (Figura 14 D).  

 

 

Figura 14. Expressão gênica temporal de CasEcR1 e CasMIH no pedúnculo óptico e hepatopâncreas de 

animais controles e tratados com 10-7 mol de melatonina/siri. (A) CasEcR1 e (B) CasMIH no pedúnculo 

óptico (n=3-4); (C) CasEcR1 e (D) CasMIH no hepatopâncreas (n=2-4). A expressão gênica foi 

normalizada por CasRpl12 e os valores foram expressos relativos ao menor valor do controle de cada 

análise. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Os estudos sobre a regulação hormonal do ciclo de muda em crustáceos que 

incluem principalmente os dois hormônios antagônicos, ecdisona e o hormônio inibidor 

da muda, têm seu foco na variação da expressão gênica e de níveis hemolinfáticos entre 

os estágios (Chung, 2010; Techa e Chung, 2013; Techa e Chung, 2015), 

desconsiderando, no entanto, a variação circadiana desses e de outros hormônios. Os 

ritmos diários ambientais aos quais esses animais são submetidos, como o ciclo de claro 

e escuro, de temperatura ou o ciclo de marés, certamente influenciam a produção e 

secreção de hormônios, incluindo os que regulam o ciclo de muda. 

  A intermuda e a pré-muda compreendem estágios mais longos do ciclo de muda, 

com duração de 45 a 60 dias e 15 a 20 dias, respectivamente (Kuballa e Elizur, 2007); o 

que pode ser afetado pelo tamanho e idade do animal ou por manipulação exógena, 

como a retirada do pedúnculo óptico (Bitner e Kopanda, 1973). Ao longo deste período 

ocorre variação de alguns hormônios, como por exemplo, a ecdisona que tem seu pico 

no fim da pré-muda (Chang e Mykles, 2011). Já para a intermuda, poucos estudos na 

literatura mostram a variação hormonal ao longo deste estágio, devido à sua longa 

duração; a ausência de um sinal morfológico que indique o sub-estágio em que o animal 

se encontra na intermuda dificulta essa análise. 

 A técnica mais comum na identificação dos estágios de muda em cultivo é a cor 

do 5º par de pereiópodos, que muda de acordo com a proximidade da ecdise (Oesterling, 

1995). Porém este método não é o mais adequado quando se quer avaliar a variação de 

hormônios ao longo dos estágios de muda, já que aquela parece ocorrer diariamente. 

Devido a isso, um dos próximos passos em nossas futuras investigações, será utilizar a 

dosagem de ecdisteróides na hemolinfa, já realizada por Chung e colaboradores (2010), 

o que nos permitirá agrupar os indivíduos em períodos de muda semelhantes dentro de 

cada estágio e, assim, obter resultados com menor variabilidade. 

 A melatonina é uma forte candidata a estar envolvida na regulação do ciclo de 

muda em crustáceos; sua síntese é limitada pela expressão das enzimas da sua via 

biossintética, AANAT, responsável pela N-acetilação da serotonina e ASMT, que 

converte a N-acetilserotonina em melatonina (Tan et al., 2014). As células de 

hepatopâncreas e os cortes histológicos do pedúnculo óptico deste presente estudo 

apresentaram uma marcação, porém acreditamos ser inespecífica, pois, por mais que a 

melatonina seja uma molécula ubíqua e idêntica entre todos os grupos e sua via 
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biossintética seja conservada, as enzimas envolvidas apresentam baixa homologia entre 

artrópodes e mamíferos, o que certamente interferiu nos resultados obtidos. 

 A literatura atribui à melatonina diversas funções nos crustáceos, como defesa 

antioxidante (Maciel et al., 2010; Geihs et al., 2016), regulação dos níveis de glicose na 

hemolinfa (Sainath e Reddy, 2010a; Maciel et al., 2014), indução de regeneração de 

membros e regulação positiva do ciclo de muda (Tilden et al., 1997; Sainath e Reddy, 

2010b; Girish et al., 2015). Se considerarmos os vertebrados, a luz é um fator inibitório 

da síntese de melatonina na glândula pineal, mas em crustáceos a literatura não foi 

capaz de estabelecer um padrão na sua síntese e nos níveis hemolinfáticos deste 

hormônio que tivesse relação com presença ou ausência de luz.  

Em espécimes do lagostim P. clarkii mantidos em ciclo de claro e escuro (14:10 

LD), o pico de atividade da AANAT às 10 horas precedeu o pico de melatonina que 

ocorreu no fim da fase de claro (19 horas) (Agapito et al., 1995). Em U. pugilator, o 

maior aumento da atividade dessa enzima ocorreu no final da fase de escuro, sem 

correspondente síntese do hormônio, porém houve um pico de atividade da enzima, 

mais discreto, concomitante ao aumento da melatonina às 13 horas (Tilden et al., 2001). 

Não foi possível demonstrarmos a presença das enzimas da via de síntese de 

melatonina, pois os anticorpos utilizados para o estudo não reconheceram os antígenos 

de C. sapidus. Porém, os resultados de ELISA da hemolinfa indicam que existe uma 

variação dos níveis de melatonina ao longo do dia em animais em pré-muda, com o pico 

no início da fase de claro; já em animais em intermuda não houve variação ao longo do 

dia.  

Em P. clarkii (Agapito et al., 1995), U. pugilator (Tilden et al., 2001) e Daphnia 

magna (Markowska et al., 2009), o pico de melatonina dá-se na fase de luz. Em N. 

granulata, ocorrem dois picos discretos, sendo um na fase de claro e o outro no fim da 

fase de escuro (Maciel et al., 2008). É surpreendente que, em nenhum destes artigos, 

esteja mencionado o estágio do ciclo de muda no qual foram coletados os dados. Apesar 

desta ressalva, os níveis de melatonina encontrados em nosso estudo estão de acordo 

com a literatura sobre melatonina em crustáceos. Foi possível observar também que os 

níveis totais de melatonina na hemolinfa de C. sapidus foram maiores em siris em pré-

muda, o que corrobora a hipótese de que este hormônio é um possível regulador 

positivo da muda também para C. sapidus. 

 Na maioria das análises de expressão gênica, o hepatopâncreas apresentou um 

ritmo único com maior expressão dos dois genes no ponto das 16 horas, exceto para 
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CasMIH em pré-muda, quando os transcritos foram altos nos pontos de fase clara, com 

decréscimo na fase escura. O hepatopâncreas é um tecido com função metabólica e no 

C. sapidus é responsável pelo armazenamento de grande parte do cálcio em suas células 

R (Becker et al., 1974; Zanotto e Weatly, 2002). Os decápodes em geral apresentam 

alterações no conteúdo do hepatopâncreas ao longo do ciclo de muda, uma vez que o 

padrão de alimentação é modificado (Marcolin et al., 2008). Na fase de intermuda, os 

siris alimentam-se ativamente e armazenam reservas energéticas para a fase posterior, a 

pré-muda, na qual os animais cessam a alimentação e utilizam essas reservas para o 

processo final do ciclo de muda (Lipcius e Hernkind, 1982).  

Diante disto o hepatopâncreas pode ser considerado um órgão importante no 

ciclo de muda e torna-se alvo dos ecdisteróides que serão responsáveis por essa 

sinalização. O aumento na expressão de CasEcR1 no hepatopâncreas em animais em 

pré-muda comparados com o grupo em intermuda, bem como sua oscilação diária, 

podem estar relacionados com a função deste tecido na aproximação da ecdise e/ou com 

o aumento de ecdisteróides na hemolinfa, neste período.  

Outro resultado, e desta vez não muito comum, foi a expressão relativamente 

alta de CasMIH no hepatopâncreas. O hormônio inibidor da muda é um neuro-

hormônio, da família dos hormônios hiperglicemiantes de crustáceos (CHH), que é 

predominantemente sintetizado no sistema órgão-X/glândula do seio localizado no 

pedúnculo óptico, com expressão mais alta na fase de intermuda, cumprindo o seu papel 

de inibir a muda (Nakatsuji et al., 2009; Chang e Mykles, 2011). Entretanto neste estudo 

foi possível identificar uma elevada expressão deste neuro-hormônio no hepatopâncreas 

e, além disso, na fase de pré-muda; conhecida pelos baixos níveis circulantes de MIH.  

O hepatopâncreas pode ser responsável por produzir vitelogenina, molécula 

precursora de vitelo, participando assim da maturação ovariana; e em algumas espécies, 

ao invés do ovário, ele pode ser considerado o sítio principal de síntese e liberação de 

vitelogenina (Jayasankar et al., 2002). Estudos como os de Zmora et al. (2009b) e Luo 

et al. (2015), realizados em fêmeas de C. sapidus e Litopenaeus vannamei, 

respectivamente, mostraram que a incubação de células hepatopancreáticas com extratos 

da glândula do seio, contendo CHH e MIH, ou com recombinantes de isoformas do 

MIH, aumenta a expressão de vitelogenina pelo hepatopâncreas. Portanto, o MIH pode 

ter funções na regulação de outros processos fisiológicos locais, o que poderia explicar 

seu aumento em hepatopâncreas de siris em pré-muda. 
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Embora o hepatopâncreas tenha expressado CasMIH, o pedúnculo óptico não 

deixou de ser o principal sítio de síntese deste hormônio, apresentando níveis altos tanto 

na intermuda, quanto na pré-muda. Quase todos os hormônios responsáveis pela 

inibição de processos fisiológicos são sintetizados pelo órgão X e estocados e liberados 

pela glândula do seio, incluindo MIH, VIH, MIOH (Hopkins, 2012; Webster et al., 

2012). Neste estudo, a expressão gênica temporal de CasMIH no pedúnculo óptico está 

em anti-fase com o receptor da ecdisona (CasEcR1) no estágio de intermuda, período do 

ciclo onde MIH está mais ativo. Portanto pode-se hipotetizar que, se o aumento de 

CasEcR1 for decorrente do aumento de ecdisteróides na hemolinfa, esta expressão 

antagônica diária pode ser responsável pela manutenção do estado fisiológico na 

intermuda, resultando na inibição do avanço do ciclo em direção à ecdise.  

 O receptor de ecdisteróides, EcR, forma heterodímero com o receptor nuclear 

RXR, sendo EcR responsável pela ligação ao seu mensageiro extracelular, enquanto 

RXR facilita a ligação do heterodímero ao elemento responsivo no DNA. Em 2013, 

Techa e Chung mostraram o padrão de expressão de CasEcR e CasRXR no pedúnculo 

óptico e órgão Y de C. sapidus ao longo do ciclo de muda, comprovando a co-expressão 

desses dois receptores. Posteriormente, os mesmos autores demonstraram que este 

heterodímero se liga à região promotora do gene CasMIH e, portanto, regula sua 

expressão. Além disso, demonstraram que ecdisteróides em diferentes concentrações 

aumentam a expressão de CasMIH no pedúnculo óptico e que a injeção de um dsRNA 

de CasEcR1 inibe a expressão de CasMIH no pedúnculo óptico (Techa e Chung, 2015). 

Diante disto, os dados temporais obtidos neste estudo reforçam a ideia de que há uma 

relação entre o aumento na expressão do CasEcR1 e o aumento na expressão do 

CasMIH na pré-muda, uma vez que o perfil oscilatório foi o mesmo. 

A injeção diária de melatonina em animais em intermuda teve como objetivo 

avaliar se sua ação como regulador positivo sobre a muda é exercida sobre os receptores 

de ecdisteróides ou sobre a produção de MIH. De fato, a melatonina exógena causou a 

inibição dos genes de interesse em ambos os tecidos, sendo a resposta mais rápida para 

o CasEcR1 com diferença significativa às 16 e 00 horas em relação ao controle; já a 

expressão do CasMIH sofreu inibição pelo tratamento às 00 horas no pedúnculo óptico 

e às 16 horas no hepatopâncreas. Além da inibição, que foi muito mais expressiva no 

hepatopâncreas para ambos os genes, houve também a perda da oscilação diária dos 

genes, uma vez que, na presença de melatonina exógena, os valores de expressão 

temporal não apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Este dado de 



 
 

50 

 

inibição fortalece a hipótese de que o aumento fisiológico de melatonina em pré-muda, 

apresentado na Figura 2, leva à indução precoce da muda, exercida pela inibição do 

receptor de ecdisteróides e repressão da síntese de MIH.  

O resultado de inibição do MIH dos animais em intermuda por melatonina 

exógena nos levou a iniciar um experimento para demonstrar de forma funcional o 

papel da melatonina sobre a muda. Os siris, desde o 1º dia após a ecdise, estão sendo 

injetados com melatonina (experimentais) ou salina (controles) a cada 7 dias até a 

ecdise seguinte. Desta forma será possível corroborar os dados de inibição do MIH com 

o encurtamento do período de intermuda e consequente redução no tempo de uma 

ecdise à outra dos animais tratados com melatonina. 

 Girish e colaboradores (2015) avaliaram o aumento de alguns fatores 

relacionados a muda e reprodução no hepatopâncreas de S. serrata induzido pela 

melatonina, que fora injetada a cada 7 dias, durante 28 dias. A administração de 

melatonina exógena aumentou a secreção de ecdisteróides pelo órgãoY e metil 

farnesoato pelo órgão mandibular, como também, os níveis circulantes destes 

hormônios. Quanto aos resultados de expressão gênica, o aumento na expressão do 

receptor de ecdisona (EcR1) após tratamento com melatonina exógena foi contrário ao 

que encontramos no presente estudo. Possivelmente o protocolo de administração da 

melatonina exógena tenha sido o fator chave para esta divergência, uma vez que 

avaliamos uma resposta aguda a injeções diárias do hormônio por 7 dias. 

Em nossos resultados, além da inibição de CasMIH pela melatonina exógena, 

CasEcR1 também sofreu inibição pelo tratamento. O estágio de pré-muda é dividido em 

4 sub-estágios, onde ocorre o desprendimento do antigo exoesqueleto e a formação da 

nova cutícula (Kuballa e Elizur, 2007) e a flutuação hormonal dos hormônios de 

regulação do ciclo (Chang e Mykles, 2011). Em C. sapidus, assim como em outras 

espécies, a concentração de ecdisteróides varia dentro do estágio de pré-muda, com 

níveis baixos no 1º e 2º estágio (Techa e Chung, 2013), até que ocorre o pico de 

concentração no 3º sub-estágio, com uma queda posterior, no 4º sub-estágio (Lee et al., 

1998). Se a expressão dos receptores de ecdisona for dependente dos níveis de 

ecdisteróides na hemolinfa, os animais tratados com melatonina exógena podem 

encontrar-se em um estágio de pré-muda no qual os níveis de ecdisteróides estejam 

baixos, que pode ser tanto no início da pré-muda ou devido à aproximação da ecdise.  
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7. AVANÇOS NO CONHECIMENTO E PERSPECTIVAS 

 

Os resultados deste estudo destacam-se pelo pioneirismo do grupo em utilizar 

técnicas sofisticadas de biologia molecular para compreender um processo fisiológico 

vital não só para os crustáceos, mas para todos os artrópodes – o ciclo de muda. Além 

disso, nosso estudo expande a literatura vigente sobre os efeitos da melatonina – a qual 

é amplamente estudada em vertebrados – para uma espécie de invertebrado, trazendo 

assim uma grande contribuição para o avanço da fisiologia endócrina comparada, 

evidenciando a conservação das moléculas biológicas tanto sob o ponto de vista 

estrutural quanto funcional. 

Os crustáceos em especial, além de constituírem um grupo de morfologia e 

fisiologia complexas, também possuem importância econômica, uma vez que são 

iguaria em diversos países do mundo. De fato, o nosso estudo tem um potencial 

econômico direito, pois a aplicação dos conhecimentos encontrados neste trabalho pode 

levar a um aprimoramento do cultivo e manejo deste crustáceo. O entendimento da 

regulação do ciclo de muda, tanto por fatores endógenos, já amplamente conhecidos 

como os ecdisteróides, MIH, MF e, mais recentemente a melatonina – sendo a primeira 

vez demonstrada em C. sapidus no presente estudo –, quanto por fatores abióticos, 

como luz, temperatura e salinidade, fazem parte de possível e potencial refinamento 

desse tipo de cultivo.   

Uma outra importante descoberta do presente estudo é o perfil de oscilação 

circadiana que os genes relacionados com o ciclo de muda e também os níveis de 

melatonina circulante apresentam. Diante destes novos achados, nos perguntamos: quais 

possíveis inputs para a manutenção do ritmo desses genes? Assim como os genes 

estudados, os hormônios relacionados com a muda também apresentam uma oscilação 

diária? Se sim, é possível modular estes ritmos para um processo de muda mais rápido? 

Qual o mecanismo de acoplamento dos fatores ambientais e endógenos e como estes 

afetam o cultivo desta espécie? Logo, entender como as pistas ambientais regulam 

fatores endógenos que influenciam no ciclo de muda será alvo de nossa próxima etapa 

de pesquisa. Diante do exposto, esse estudo trouxe uma grande contribuição para o 

campo vigente, pois através do emprego de técnicas de biologia molecular, importantes 

fenômenos biológicos foram descobertos, os quais podem impactar diretamente o 

cultivo e manejo deste crustáceo, além de claro terem contribuído para o avanço da 

fisiologia endócrina comparada.  
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8. CONCLUSÕES 

 

• Melatonina foi detectada na hemolinfa de C. sapidus nos estágios avaliados; 

• Os níveis totais de melatonina na hemolinfa de C. sapidus foram maiores em animais 

em pré-muda, e exibiram um perfil de oscilação ao longo do dia com um pico de 

concentração às 8 horas, quando comparado a siris em intermuda;  

• Não foi possível demonstrar a presença das enzimas AANAT e ASMT da via de síntese 

de melatonina nos órgãos estudados, pedúnculo óptico e hepatopâncreas, devido à 

inespecificidade dos anticorpos de R. novergicus para C. sapidus; 

• Os fatores relacionados ao ciclo de muda CasMIH e CasEcR1 apresentaram uma 

oscilação diária na expressão de seus genes. No hepatopâncreas, os dois genes oscilaram 

com perfil semelhante, independente do estágio de muda, apresentando maior expressão 

às 16 horas; já o pedúnculo óptico teve o mesmo perfil de oscilação para os dois genes 

na pré-muda com uma menor expressão às 16 horas, mas na intermuda eles oscilaram 

em anti-fase. 

• A melatonina tem influência sobre os fatores envolvidos no ciclo de muda examinados 

neste estudo, pois o hormônio exógeno inibiu a expressão de CasMIH e CasEcR1 tanto 

no pedúnculo óptico, quanto no hepatopâncreas. 
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