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RESUMO

ROSSI, C. As proteínas do vitelo do nematoide entomopatogênico Heterorhabditis
baujardi LPP7. 2014. 75f. Dissertação (Mestrado em Biologia da Relação

Patógeno-Hospedeiro) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São

Paulo, 2014.

Heterorhabditis é um gênero de nematoides da família Rhabditidae. São entomopatogêni-

cos e simbiontes de bactérias do gênero Photorhabdus. Estes dois organismos associados

são capazes de infectar e matar artrópodes de diferentes grupos, como insetos e carrapa-

tos. A linhagem LPP7 de Heterorhabditis baujardi, modelo deste trabalho, foi isolada na

cidade de Monte Negro (RO), Brasil. Uma das principais linhas de pesquisa em nosso

laboratório é descrever e compreender como são produzidas as proteínas de vitelo em ne-

matoides. A vitelogênese compreende o acúmulo de reservas como proteínas, lipídeos e

carboidratos dentro do ovócito em crescimento. Estas reservas são produzidas no intestino

e transportadas através do pseudoceloma por uma lipoproteína chamada vitelogenina que,

quando internalizada nos ovócitos, recebe o nome de vitelina. Resultados obtidos para esta

proteína em Caernohabditis elegans e Oscheius tipulae são utilizados neste trabalho como

ponto inicial para caracterizar as vitelinas de H. baujardi LPP7. Clonamos e sequenciamos

um fragmento de 800pb do gene vit-6 de LPP7. Sua caracterização mostrou que se trata

do gene codificante do fim do polipeptídeo homólogo a VT3 de O. tipulae ou a YP88 de

C. elegans. A análise do fragmento mostrou que o produto do seu transcrito possui 61%

de identidade com a proteína VIT-6 de O. tipulae CEW1 e 46% de identidade com VIT-6

de C. elegans. Este dado confirma que Heterorhabditis é mais próximo filogeneticamente

de Oscheius do que de Caenorhabditis. Pudemos ainda purificar as proteínas de vitelo de

LPP7 através de cromatografia de afinidade e de troca iônica aniônica. Quando analisa-

das por SDS-PAGE, as vitelogeninas de LPP7 mostram três bandas com migração e pesos

moleculares próximos às vitelogeninas de O. tipulae (VT1, VT2 e VT3). No entanto, ao

contrário do que foi mostrado em O. tipulae, onde a banda VT1 é composta por um único

polipeptídeo, VT1 de LPP7 aparentemente contém um par de bandas com massas molecu-

lares quase idênticas, como ocorre com a proteína homóloga YP170 de C. elegans. Dessa

forma, sugerimos preliminarmente que a banda VT1 de H. baujardi LPP7 seja composta

por dois polipeptídeos, que chamamos VT1A e VT1B.

Palavras-chave: Nematoides entomopatogênicos. Heterorhabiditis baujardi LPP7. Desenvolvimento.

Vitelogenina. Gene vit-6.



ABSTRACT

ROSSI, C. Purification and characterization of yolk proteins of the entomopathogenic
nematode Heterorhabditis baujardi LPP7. 2014. 75p. Dissertation (Masters in Biology of

Host-Pathogen Interaction) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo,

São Paulo, 2014.

Heterorhabditis is a genus of nematodes belonging to the family Rhabditidae. They are en-

tomopathogenic and associated, in a special kind of mutualism, with bacteria of the genus

Photorhabdus. Together these two organisms are able to infect and kill different groups of

arthropods such as insects and ticks. Heterorhabditis baujardi strain LPP7 object of this

study, was isolated in Monte Negro (RO), Brazil. One of the main lines of research in our

lab is to describe and understand how are produced the yolk proteins originated from the

vitellogenin. The yolk reserves accumulated within the oocyte is composed of proteins,

lipids and carbohydrates produced in the intestine and transported through the pseudocoe-

lom to the growing oocyte. The transport of these substances is performed by a lipoprotein

called vitellogenin that is called yolk when internalized in oocytes. Results obtained on this

lipoprotein from Caernohabditis elegans and Oscheius tipulae were used in this work as a

starting point to characterize the vitellins of H. baujardi LPP7. We have cloned and parti-

ally sequenced a fragment of 800pb of the vit-6 gene from LPP7. This fragment contains a

portion of a homologous to those coding for the vitellins VT3 of O. tipulae and the YP88

C. elegans polypeptides. Analysis of the putative polypeptide coded by the sequenced por-

tion of the fragment showed that it has 61% identity to VIT-6 protein of O. tipulae CEW1

and 46% of identity to VIT-6 of C. elegans. This finding confirms that Heterorhabditis is

more closely related to Oscheius than Caenorhabditis. We were able to purify, through af-

finity and ion exchange chromatography, the yolk polypeptides of LPP7. When analyzed

by SDS-PAGE the purified proteins of LPP7 show three bands with migrations close to the

vitellins of O. tipulae (VT1, VT2 and VT3). However, unlike what was shown in O. tipulae

where the VT1 band is comprised of a single polypeptide, LPP7 VT1 apparently contains a

pair of bands with almost identical molecular masses as occurs with the homologous vitel-

lin of C. elegans YP170. Thus, we suggest preliminarily that the VT1 band of H. baujardi

LPP7 is composed of two polypeptides that we call VT1A and VT1B

Keywords: Entomophatogenic nematodes. Heterorhabiditis baujardi LPP7. Development. Vitelloge-

nin. vit-6 gene.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Filo Nematoda

Os nematoides pertencem a um grande filo de metazoários com um total de espécies

estimado entre 100.000 e 1.000.000 (LAMBSHEAD, 1993). Estes vermes possuem diversas

estruturas em comum, como corpo alongado e cilíndrico e a presença de pseudoceloma

(WOOD, 1988). No entanto, há uma diversidade enorme de estruturas associadas com biologia

e hábito de vida destes animais, como ornamentação da cutícula e aparelhos bucais (LEY,

2006). Muitos dos animais conhecidos deste grupo são parasitas, e foram amplamente

estudados justamente pela sua importância médica, no caso dos parasitas de seres humanos e

econômica, no caso de parasitas de animais e plantas. No entanto, há uma diversidade muito

grande de nematoides de vida livre, sendo o mais conhecido deles o da espécie

Caernohabditis elegans. Esta espécie tem sido amplamente utilizada nos últimos anos em

estudos de biologia molecular, nas áreas de neurobiologia, biologia do desenvolvimento,

diferenciação sexual, entre outras.

Morfologicamente, nematoides são descritos como vermes de corpo alongado,

cilíndrico e geralmente pequenos (cerca de 2 mm). Porém, há espécies maiores como a

Placentonema gigantissima, que mede em média 9 metros e é encontrada na placenta de

cachalotes (GUBANOV, 1951). Os nematoides são animais pseudocelomados (ou seja,

possuem uma cavidade entre a mesoderme e a endoderme, na qual se formam os sistemas) e

possuem simetria bilateral. Possuem corpo recoberto por cutícula composta essencialmente de

colágeno de origem epidérmica, muito resistente e impermeável, que permite a dispersão dos

vermes e colonização de diversos ambientes. Nematoides de vida livre estão amplamente

espalhados em ambientes terrestres e aquáticos, e são resistentes às condições ambientais mais

extremas. Assim como os de vida livre, os nematoides parasitas são muito bem sucedidos. Há

estimativas de que quase todos os vertebrados terrestres possuem pelo menos uma espécie de

nematoide parasita associada (BUNDY, 1997). Nematoides parasitas de seres humanos

infectam mais de um terço da população mundial (HOTEZ et al., 2006), sendo as crianças as

mais afetadas.

As classificações mais antigas dos nematoides se baseavam apenas em características

morfológicas (LEY, 2006). Blaxter et al. (1998) fizeram a primeira filogenia usando dados

moleculares, na qual foram utilizadas as sequências do RNA (SSU rRNA) da subunidade

menor do ribossomo de 53 espécies. Atualmente, mais de 8000 nematoides possuem estas

sequências disponíveis, sendo mais de 4000 destas de espécies já descritas (BLAXTER;
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KOUTSOVOULOS, 2014). A Filogenia mais aceita hoje em dia classifica os nematoides em

três classes: Enoplia, Dorylaimia e Chromadoria (Figura 1.1).

Figura 1.1: Estrutura filogenética do Filo Nematoda, baseada na análise da estrutura menor do
RNA ribossômico e em dados morfológicos (LEY, 2006) (BLAXTER; DENVER, 2012). Inclui
exemplos de gêneros e nicho ecológico. Figura extraída e modificada de Blaxter e Koutsovoulos
(2014).

Os dados do SSU rRNA não resolvem inteiramente esta filogenia, mas sugerem que

Enoplia seja a ramificação mais antiga da árvore (BLAXTER; KOUTSOVOULOS, 2014;

MEGEN et al., 2009). Os Enoplia são em sua maioria marinhos e de vida livre, sendo

comumente encontrados em sedimentos e em alto mar, onde se alimentam de diatomáceas e

algas. Mas há também espécies de água doce e algumas parasitas de plantas. Portanto, é aceito

atualmente que o Filo Nematoda tenha origem marinha (BLAXTER; KOUTSOVOULOS,

2014). Os Dorylaimia são encontrados em ambiente terrestre e de água doce e é o maior grupo

de nematoides parasitas de plantas e animais. Por fim, os Chromadoria são em sua maioria
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marinhos e de ambiente terrestre, incluindo parasitas de plantas e animais e também

nematoides de vida livre. Os nematoides do gênero Heterorhabditis, como o utilizado neste

trabalho, pertencem à classe Chromadoria, ordem Rhabditida, infraordem Rhabditomorpha

(Figura 1.1). Neste grupo também se encontra a espécie Caernohabditis elegans, organismo

modelo mencionado anteriormente.

1.2 Nematoides Entomopatogênicos do gênero Heterorhabditis

Os nematoides do gênero Heterorhabditis são entomopatogênicos, visto que causam

doença e são letais para insetos que possuem alguma fase de vida terrestre (POINAR, 1976).

Atualmente, sabe-se que nematoides entomopatogênicos são capazes de matar uma gama de

artrópodes, incluindo até carrapatos (VASCONCELOS et al., 2004). A infecção do hospedeiro

é feita por uma forma larval de resistência do nematoide, chamada de Juvenil Infectante (Ji), a

única fase do desenvolvimento do verme encontrada no solo, ou seja, fora do corpo do inseto

hospedeiro. Os Ji’s possuem tamanho reduzido e duas cutículas, o que o ajuda a sobreviver em

condições extremas. Por isso, essa forma infectante pode ser comparada à larva dauer de

Caernohabditis elegans e outros nematoides de vida livre (WOOD, 1988). Por possuírem as

duas cutículas e um dente córneo, os Ji’s conseguem penetrar ativamente o corpo do

hospedeiro ou podem entrar pela boca ou ânus.

Uma das características mais interessantes dos nematoides entomopatogênicos (NEPs) é

que eles possuem uma simbiose com bactérias do tipo mutualismo multipartido (HUSSA;

GOODRICH-BLAIR, 2013). Os nematoides do gênero Heterorhabditis são simbiontes das

bactérias do gênero Photorhabdus, que ficam alojadas na luz intestinal dos Ji’s (BOEMARE

et al., 1993). Essa especificidade de espécies da simbiose se mantem através de um evento

chamado Endotoquia Matricida, que será retomado adiante.

1.2.1 Ciclo de vida

Os Ji’s são capazes de invadir e matar larvas e adultos de insetos de diferentes ordens.

Outra característica que destaca os entomopatogênicos é a sua capacidade de dispersão e busca

do hospedeiro e outros artrópodes. Eles são atraídos pelas atividades fisiológicas do

hospedeiro, como a respiração (GAUGLER, 1988; MONTEIRO et al., 2012; ZUCKERMAN;

JANSSON, 1984). Ao entrar no corpo do hospedeiro, os Ji’s regurgitam as bactérias

simbiontes na hemolinfa. As bactérias, por sua vez, matam o hospedeiro por septicemia e

atuam na bioconversão deste cadáver, processo biológico que torna acessíveis ao nematoide
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moléculas que ele sozinho não poderia utilizar. Esta bioconversão é realizada através de

enzimas hidrolíticas que convertem os tecidos do hospedeiro em biomassa bacteriana

(ELEFTHERIANOS et al., 2010).

Os Ji’s, ao se alimentar da biomassa convertida pelas bactérias, passam para os estádios J3,

J4 e então se desenvolvem em adultos hermafroditas de primeira geração (Figura 1.2). Esse

adulto é chamado de fêmea protrândrica, pois suas gônadas primeiro produzem

espermatozoides que ficam acumulados nas espermatecas e, em seguida produzem os ovócitos

que serão auto-fertilizados. As larvas eclodidas passam pelos quatro estádios larvais (J1, J2, J3

e J4) e se desenvolvem na segunda geração de adultos, dessa vez dioica (com presença de

machos e fêmeas). Esse ciclo com adultos machos e fêmeas se repete até que a fonte de

alimento do cadáver do hospedeiro se esgote, ou a densidade populacional do verme seja

muito alta. Nestas condições, os nematoides que deveriam se desenvolver em J3s passam a

Ji’s, saem do cadáver do hospedeiro (emergem no meio externo, onde podem sobreviver por

meses) e o ciclo recomeça quando uma nova vítima é infectada (Figura 1.2). O processo de

transformação em Ji é estimulado e controlado por feromônios denominados ascarosídeos

(NOGUEZ et al., 2012). Estes ascarosídeos são relacionados em estrutura com os feromônios

de dauer em C. elegans. No entanto, os ascarosídeos de C. elegans não induzem Ji em

H. bacteriophora, propondo que há uma evolução de caráter espécie específico atuando na

formação destas moléculas (NOGUEZ et al., 2012). Em laboratório, o ciclo de vida descrito

dura aproximadamente 15 dias quando mantido em larvas do lepidóptero Galleria mellonella,

sendo que a morte do inseto acontece em aproximadamente 24 horas. Além disso, em

laboratório, os Ji’s podem sobreviver e continuar infectantes por mais de um ano.

1.2.2 Simbiose

A interação entre verme e bactéria é fundamental para o sucesso da infecção do hospedeiro

(inseto), pois quando o nematoide o penetra, libera as bactérias na hemolinfa, como descrito

anteriormente. Estas, uma vez na hemolinfa, liberam uma série de toxinas e metabólitos

secundários que impedem o funcionamento correto da resposta imune inata do inseto

(WATERFIELD et al., 2009), causando septicemia e consequente morte do hospedeiro,

processo que pode durar entre 24 e 72 horas. E, como também foi descrito anteriormente, as

bactérias simbiontes tornam disponíveis alimentos do cadáver do inseto que o nematoide

sozinho não conseguiria digerir. Por outro lado, o nematoide funciona como meio de

transporte da bactéria de um hospedeiro à outro.

O evento mais interessante envolvendo essa interação é chamado Endotoquia Matricida,



1.2 Nematoides Entomopatogênicos do gênero Heterorhabditis 23

Figura 1.2: Ciclo de vida de Heterorhabditis spp. As fotos ilustrativas são da espécie H. baujardi,
linhagem LPP7, modelo utilizado neste trabalho.

no qual os vermes fêmeas não botam seus ovos. Os ovos eclodem ainda dentro do corpo da

mãe, que termina por morrer. Isso garante que a simbiose se torne espécie específica quando

passada de uma geração a outra do nematoide. Esse fenômeno foi registrado pela primeira vez

por Maupas (1899), mas foi Lordello (1951), quem caracterizou pela primeira vez em

Rabditídeos. Mais tarde essa caracterização foi confirmada por outros autores. Pouco se sabia

nessa época sobre o que de fato acontecia, mas já era observado que as estruturas corporais da

fêmea não eram alimento para as larvas recém emergidas, e que estas eram microbióvoras. A

manutenção da especificidade desta simbiose se deve também a um outro evento que ocorre

durante este processo: as bactérias simbiontes, depois que o verme adulto se alimenta delas,

colonizam as duas últimas células do intestino posterior do nematoide e formam um biofilme

em sua superfície (SOMVANSHI et al., 2010) (Figura 1.3). Depois disso, invadem as células

da glândula retal e se desenvolvem dentro de seus vacúolos. Essas células são lisadas e as

bactérias então invadem o pseudoceloma do verme mãe, local onde as larvas estão eclodindo

(SOMVANSHI et al., 2010). Isso garante que nos primeiros momentos de vida, as larvas se

alimentem apenas das bactérias simbiontes presentes dentro do pseudoceloma materno,

bactérias estas que colonizarão a luz intestinal das larvas, impedindo o crescimento de outras

bactérias e garantindo a manutenção do mutualismo multipartido de uma geração para a outra

(HUSSA; GOODRICH-BLAIR, 2013).
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Figura 1.3: Esquema da Endotoquia Matricida. Atuação das bactérias Photorhabdus spp. Na
colonização do intestino e pseudoceloma dos vermes Heterorhabditis spp. Figura extraída e
modificada de Somvanshi et al. (2010)).

1.2.3 Controle Biológico de Insetos Praga

Heterorhabditis spp. têm despertado há muitos anos o interesse em seu uso como agentes

para controle biológico de pragas em plantações, pois infectam e matam insetos de forma

eficiente, sem o uso de agrotóxicos. Há relatos do uso de NEPs como controle biológico

desde a década de 30, porém, foi na década de 70 que os estudos relacionados a esse uso

começaram a aumentar. A maior vantagem deste tipo de aplicação está na diminuição do uso de

pesticidas nocivos à saude. Porém, o uso de NEPs como controle ainda custa muito caro, o que

limita o uso desta técnica a culturas de alto valor comercial (GAUGLER, 2002). Além disso,

algumas aplicações destes nematoides ainda estão em fase de testes. Hoje em dia já existem

algumas empresas que atuam na produção em massa de NEPs e existem protocolos prontos

para aplicação. A Tabela 1.1 mostra alguns exemplos de aplicação de nematoides do gênero

Heterorhabditis em diferentes culturas (ALMENARA et al., 2012).

No Brasil, estudos mostram que espécies do gênero Heterorhabditis foram eficientes no

combate ao bicho da goiaba, Conotrachelus psidii (Coleoptera: Curculionidae) (DOLINSKI et

al., 2006). Uma das linhagens testadas na cultura da goiaba foi a linhagem LPP7 de H. baujardi,

utilizada no presente trabalho. Dolinski et al. (2006) mostraram que H. baujardi é altamente

virulenta para larvas de quarto estádio do inseto, sendo um possível alvo para aplicação em
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culturas comerciais. Outro estudo mostra que juvenis infectantes de Heterorhabditis indica

podem ser utilizados contra a lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), uma praga de milho

(GARCIA et al., 2008). Os nematoides do gênero Heterorhabditis se mostraram praticamente

tão eficientes no controle da lagarta-do-cartucho quanto nematoides do gênero Steinernema1,

no entanto é necessário um número maior de Jis do primeiro.

Tabela 1.1: Aplicação de NEPs no controle biológico de insetos praga. Extraída e adaptada de
Almenara et al. (2012)

Nematoide Artrópode-praga Cultura
agrícola/animal
afetado

Referência

S. carpocapsae;
H. downesi

Hylobius abietis
(Gorgulho do
Pinheiro)

Pinheiros Girling et al., 2010

H. marelatus;
S. kraussei;
S. carpocapsae

Cydia latiferreana
(Lagarta)

Avelãs, Amêndoas Bruck & Walton,
2007.

H. bacteriophora;
H. spp.

Dysmicoccus texensis
(Colchonilha da
Raiz do Cafeeiro)

Café Alves et al.,2009.

H. indica; H. sp.;
S. carpocapsae

Bradysia mabiusi
(Mosca-dos-fungos)

Viveiros de
sementes,
Cogumelos, Soja,
Eucalipto, entre
outros

Leite et al., 2007

S. carpocapsae;
S. riobrave;
S. feltiae;
H. amazonensis

Mahanarva sp.
(Cigarrinha)

Cana-de-açúcar,
Pastagens

Leite e cols.; 2003

S. carpocapsae;
H. indica

Diaprepes abbreviatus
(Besouro perfurador
de raiz)

Diferentes cultivares Shapiro-Ilan et al.;
2010

S. carpocapsae;
H. indica

Aethina tumida
(Pequeno
escaravelho de
colmeias)

Colmeias Shapiro-Ilan et al.;
2010

S. carpocapsae;
S. riobrave;
H. bacteriophora

Cydia pomonella
(Traça da maçã)

Macieiras Lacey & Unruy;
1998

Os estudos sobre esse gênero têm crescido muito nos últimos anos, e não apenas no âmbito

1Steinernema (ver (STOCK et al., 2001)) é um outro gênero de nematoides entomopatogênicos, com muitas
características em comum com Heterorhabditis, possuindo algumas diferenças de ciclo de vida e infectividade.
Os nematoides deste gênero também possuem simbiose espécie específica com bactérias, que neste caso são do
gênero Xenorhabdus
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do controle de pragas, mas também nos aspectos da ecologia, evolução, bioquímica e biologia

molecular.

O nematoide entomopatogênico objeto deste estudo é o Heterorhabditis baujardi linhagem

LPP7. Trata-se de um isolado obtido em Monte Negro (RO) por Dolinski et al. (2008). Sua

bactéria simbionte é Photorhabdus luminescens linhagem MN7, isolada em nosso laboratório.

Os Ji’s de Heterorhabditis baujardi LPP7 atingem a idade adulta em aproximadamente 3 dias,

quando cultivados a 28 ◦C em larvas de Galleria mellonella. Além disso, podem ser cultivados

in vitro, em placas de meio contendo extrato-de-carne/agar e inóculo do simbionte parceiro

P. luminescens MN7.

1.3 Vitelogenina

Todo animal precisa ser alimentado durante o desenvolvimento embrionário. Nos

vertebrados placentários, a alimentação é direta de mãe para filho, além de ser constante.

Porém, para os animais ovíparos, é necessário que se faça uma reserva alimentar dentro do ovo

que garanta seu desenvolvimento embrionário e pós- embrionário. O vitelo tem a função de

suprir as necessidades nutritivas destes embriões. Ele é composto em sua maioria por lipídeos,

proteínas, carboidratos e íons, além de possuir fatores de controle de desenvolvimento

maternos. Portanto, pode-se considerar que as proteínas do vitelo estejam entre as mais

importantes proteínas para a reprodução, desenvolvimento e manutenção da maioria dos

animais. A formação do vitelo é chamada de vitelogênese, e é controlada por diversos fatores

em diferentes grupos de animais.

Na maioria dos ovíparos, as principais proteínas do vitelo (vitelinas) têm origem

extraovariana a partir de um precursor chamado vitelogenina (LIM et al., 2001). A

vitelogenina é uma proteína transportadora de lipídeos para o ovócito em formação. Esta é

uma via que garante, portanto, que se formem estas reservas alimentares tão importantes para o

desenvolvimento animal. O nome vitelogenina foi dado por Telfer (1954), quando observou a

presença de uma proteína na hemolinfa de fêmeas de Lepidoptera que era imunologicamente

idêntica as proteínas que se acumulavam nos ovócitos em formação. Ele observou que esta

proteína só estava presente em fêmeas. Atualmente, chama-se de vitelina (VT) a proteína

internalizada nos ovócitos, para diferenciar da vitelogenina (VTG), que é a proteína precursora

circulante2. A partir de dados filogenéticos e de estrutura, as vitelogeninas foram incluídas

2No caso de extrações proteicas do nematoide Heterorhabditis baujardi LPP7, é praticamente impossível
distinguir a vitelogenina da vitelina armazenada nos ovócitos, já que a tomada dessas proteínas para dentro dos
ovócitos é imediato, impedindo a separação da vitelogenina em si. Portanto, as proteínas do vitelo de H. baujardi
caracterizadas em nosso laboratório receberam as denominações VT, pois trata-se quase que exclusivamente de
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numa grande família de lipoproteínas chamada LLTPs (“large lipid transfer proteins”) (MANN

et al., 1999).

A produção da vitelogenina compreende quatro etapas: biossíntese, processamento

proteolítico, transporte e tomada pelos ovócitos. Em nematoides, a biossíntese acontece no

intestino e o processamento no pseudoceloma. Já em insetos, a biossíntese se dá no corpo

gorduroso e o processamento na hemolinfa. Sabe-se que em insetos, a vitelogênese é

controlada pelo hormônio juvenil e ecdisona (DHADIALLA; RAIKHEL, 1990),enquanto nos

vertebrados é controlada por estrógeno (WAHLI, 1988; WALLACE, 1985).Em nematoides o

controle não foi completamente elucidado, mas é aceito que ele seja dependente de hormônios

derivados de colesterol (MATYASH et al., 2004).

Em C. elegans, seis genes (vit-1, vit-2, vit-3, vit-4, vit-5 e vit-6) codificam os quatro

polipeptídeos da vitelogenina (YP170A, YP170B, YP115 e YP88) (BLUMENTHAL et al.,

1984). O gene vit-6 se encontra no cromossomo IV, enquanto todos os outros estão no

cromossomo X (HEINE; BLUMENTHAL, 1986). Os seis genes de VTG são expressos em

quantidades diferentes, sendo que o nível de expressão foi determinado pelo número de ESTs

depositados no banco de dados desta espécie (Figura 1.4) (WORMBASE, Acesso em: 2014,

ago.).

Os genes vit-1 e vit-2 codificam o polipeptídeo YP170B, os genes vit-3, vit-4 e vit-5

codificam o polipeptídeo YP170A. Por último, o gene vit-6 codifica o precursor dos

polipeptídeos YP115 e YP88 (Figura 1.4). Este precursor sofre clivagem no pseudoceloma

para formar estes dois peptídeos, assim que é secretado do intestino e logo antes de ser tomado

pelo ovócito. Estudos sugerem que a clivagem do precursor ocorra através de uma enzima do

tipo pró-hormônio convertase, pois está presente, na região de clivagem, o par de aminoácidos

básicos Lisina-Arginina (ANDREONI-NICO, 2008; WINTER et al., 1996).

Os quatro peptídeos de VTG em C. elegans formam dois complexos: um dímero de

YP170B e um heterotrímero formado por YP170A, YP115 e YP88 (SHARROCK, 1983)

(Figura 1.5). Estes complexos são tomados via receptores (SCHNEIDER, 1996) e

armazenados em grânulos de vitelo.

Em Oscheius tipulae3, os genes de vitelogenina codificam três polipeptídeos, chamados de

VT1 (175 kDa), VT2 (107 kDa) e VT3 (82 kDa) para a linhagem CEW1 (ALMENARA et

al., 2013) (Figura 1.6). Até o momento foram estudados dois genes de VTG nesta espécie:

vitelinas.
3O. tipulae é um nematoide Rabditídeo de vida livre (FÉLIX, 2006), e uma linhagem desta espécie, a CEW1,

foi extensamente estudada em nosso laboratório. Estes estudos envolveram principalmente a caracterização das
vitelinas e da vitelogênese deste nematoide.
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Figura 1.4: Genes e polipeptídeos de vitelogenina de C. elegans. As setas indicam quais produtos
inciais da tradução cada gene transcreve, bem como as proteínas de vitelo que cada precursor
origina. Os retângulos pretos indicam, pela espessura, a proporção de ESTs depositados no projeto
genoma da espécie. Figura extraída e modificada de Spieth et al. (1985)

Figura 1.5: Esquema da vitelogênese em C. elegans. Os precursores da vitelogenina são produzidos
dentro dos enterócitos e secretados no pseudoceloma, onde podem sofrer processamento, como é
o caso do precursor preYP88/YP115. A vitelogenina na forma nativa é então tomada nos ovócitos
via receptores, e é armazenada na forma de grânulos de vitelo. Neste momento, as proteínas levam
o nome de vitelinas. Figura extraída e modificada de Sharrock et al. (1990)

Oti-vit-6 e Oti-vit-1. Os polipeptídeos VT2 e VT3 são secretados do intestino na forma de um

precurssor único e, da mesma forma como acontece em C. elegans, este precursor é clivado no

pseudoceloma pela provável ação de uma convertase. O gene que codifica este precurssor é o
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Oti-vit-6. O polipeptídeo VT2 corresponde à região carboxi-terminal do precursor, enquanto o

VT3 corresponde à região amino-terminal (MOURA, 2004).

Figura 1.6: SDS-PAGE mostrando os polipeptídeos de vitelo de O. tipulae CEW1. As bandas
correspondem aos três polipeptídeos VT1 (175 kDa), VT2 (107 kDa) e VT3 (82 kDa), purificados
por cromatografia de afinidade em coluna de Con A-Sepharose (PENHA-SCARABOTTO, 1999).
Figura extraída e modificada de Almenara et al. (2013).

Os genes da vitelogenina são muito conservados entre os metazoários e fazem parte de uma

família multigênica (pode ter de 2 a 6 genes) (BYRNE et al., 1989; CHEN et al., 1997; WANG

et al., 2000). A atuação destes genes é de forma dose-dependente, ou seja, quanto mais cópias

um animal possui dos genes, mais vitelogenina ele produz. Isso pode ser observado em alguns

grupos de peixes, que possuem muitas cópias dos genes vit, o que resulta em uma alta produção

de ovos em pouco tempo. Já aves e répteis possuem poucas cópias destes genes, produzindo

então poucos ovos (BUISINE et al., 2002).

A expressão gênica da vitelogenina é controlada diretamente por um gene chamado

male-abnormal, que se encontra à jusante na cascata de genes envolvidos na determinação de

sexo em C. elegans (Cel-mab-34). Este gene atua reprimindo a expressão dos genes de VTG

em machos. Yi e Zarkower (1999) mostraram que a proteína MAB-3 impede a transcrição do

gene Cel-vit-2, ligando-se à sua região promotora. Esses dados foram mostrados utilizando

linhagens transgênicas de C. elegans contendo o gene Cel-vit-2 :: GFP. Machos adultos

mutantes com deleção deste gene são capazes de produzir vitelogenina, que fica acumulada no

pseudoceloma (SHEN; HODGKIN, 1988), enquanto adultos hermafroditas mutantes para este

mesmo gene possuem fenótipo selvagem.

A expressão da vitelogenina tem outro controle, além do sexo-específico. Dois motivos

altamente conservados (VPE1 e VPE2 - Vitellogenin Promoter Element) fazem parte da região
4A sigla em letras minúsculas refere-se ao nome do gene, e a sigla em letras maiúsculas refere-se ao nome da

proteína.
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5’ UTR dos genes de vitelogenina de C. elegans e atuam no controle tecido, estágio-específico

e quantitativo da produção de vitelogenina (SPIETH et al., 1988; ZUCKER-APRISON;

BLUMENTHAL, 1989). Vermes com mutações na região promotora com estes motivos

tiveram as taxas de transcrição de YP115 alterada nos enterócitos (SPIETH et al., 1988).

As sequências consenso destes dois motivos, VPE1 e VPE2, são, respectivamente:

TGTCAAT e GTGATAA. Estas são semelhantes, respectivamente, ao “CCAT box” de

mamíferos e ao sítio de ligação do fator de transcrição GATA, ativado de genes de eritrócitos

em mamíferos (ORKIN, 1992). Os fatores de transcrição do tipo GATA em C. elegans

encontrados até agora são quatro, e seus genes são transcritos tanto em tecidos embrionários

quanto em células intestinais, atuando na diferenciação celular destas (MCGHEE et al., 2009).



59

5. DISCUSSÃO

5.1 Cultura de Nematoides Entomopatogênicos

Um dos resultados apresentados nesta dissertação foi a manutenção in vitro do NEP LPP7.

Esta técnica foi descrita há décadas e vem sendo aprimorada ao longo do tempo (BEDDING,

1981; GLASER, 1931; HUSSAINI et al., 2002; KAYA; STOCK, 1997). O uso da cultura in

vitro foi estabelecido com o objetivo de obter Jis, principalmente para aplicação como controle

de artrópodes pragas de plantações. A principal vantagem deste método em relação à criação in

vivo é a obtenção de maior número de nematoides em menos tempo, e de forma mais barata.

Apesar de já estar descrita com outros protocolos e objetivos, estabelecemos e adaptamos

a cultura in vitro no laboratório durante o desenvolvimento da parte experimental desta

dissertação. O desenvolvimento desta técnica foi de grande importância, pois o único estádio

do nematoide facilmente obtido são os juvenis infectantes. Todas as outras fases de vida

encontram-se dentro do corpo do hospedeiro, o que dificulta e inviabiliza sua obtenção. Como

estávamos interessados em estudar as proteínas de vitelo, que são encontradas apenas nos ovos

em formação e já formados de fêmeas de 1aou 2ageração, era necessário obter este estágio em

quantidade suficiente. O cultivo em placa permite a obtenção rápida destas fases do ciclo de

vida do verme, em quantidade suficiente para os ensaios desenvolvidos neste trabalho. A

manutenção desta técnica foi possível porque a bactéria simbionte, Photorhabdus luminescens

MN7, foi previamente isolada em nosso laboratório e pode ser cultivada também in vitro.

Trata-se de uma bactéria gram negativa da família Enterobacteriaceae, que pode ou não ser

bioluminescente (SAUX et al., 1999).

Depois de alguma gerações em placa, o nematoide deixa de ser eficaz na infecção de

larvas de inseto, provavelmente pela não formação da forma infectante. Glaser (1931) já havia

observado que os nematoides mantidos in vitro perdiam a capacidade de infectar e que era

necessário infectar larvas de insetos com certo intervalo de tempo para recuperar os Jis. Nesta

época, Glaser cultivava nematoides entomopatogênicos em bandejas com agar e vísceras de

animais, e não se conhecia ainda a bactéria simbionte dos entomopatogênicos. No entanto os

motivos para essa perda de infectividade ainda são desconhecidos. É pouco provável que esta

situação ocorra por “falhas” na relação entre nematoide e bactéria, já que mesmo depois de

algumas gerações em placa, o nematoide ainda não se desenvolve na presença de outra bactéria

que não seja a sua simbionte (dados não mostrados).

A simbiose entre nematoide e bactéria é uma relação fascinante do ponto de vista biológico.

O nematoide depende da bactéria para infectar e matar seu hospedeiro, ao mesmo tempo que
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se alimenta dela. A bactéria depende do nematoide para dispersão de um hospedeiro para

outro, mas mata sozinha o inseto em um ou dois dias. Além disso, a especificidade desta

relação é extremamente restrita, sendo que cada espécie de nematoide tem uma única linhagem

específica da bactéria simbionte em se intestino (HUSSA; GOODRICH-BLAIR, 2013). Muitas

informações sobre essa relação ainda estão para serem descobertas e alguns fatos continuam

sendo um mistério para os cientistas.

Esta especificidade na simbiose também ocorre com a linhagem de H. baujardi utilizada

neste trabalho. Os nematoides foram incubados em placas contendo outras linhagens de

bactérias gram negativas (E. coli e P. luminescens MN12). Observou-se que os nematoides não

se desenvolviam nestas situações e chegavam a morrer. Mesmo a bactéria da linhagem MN12,

pertencente à mesma espécie da bactéria simbionte (MN7), mas oriunda de outra espécie de

Heterorhabditis (H. indica), não se mostrou eficaz no teste da simbiose. É curioso que na

situação do ciclo de vida in vitro, o nematoide mantenha os comportamentos naturais e a

simbiose se mantenha tão específica.

5.2 Genes de Vitelogenina de Nematoides

Neste trabalho foi realizada a clonagem e sequenciamento de um fragmento pequeno do

gene vit-6 de H. baujardi LPP7 (cerca de 809pb). Isso compreende pouco menos de um quinto

do gene completo. A sequência completa e sua caracterização foi um dos objetivos centrais

deste projeto, no entanto os ensaios realizados não foram suficientes para sua obtenção.

O gene vit-6 codifica o precursor dos polipeptídeos VT2 e VT3 de O. tipulae (ou YP115

e YP88 de C. elegans), que é proteoliticamente clivado no pseudoceloma antes da tomada via

receptores nos ovócitos. A sequência obtida da linhagem LPP7 possui um domínio N-terminal

de lipoproteínas, indicando que se trata da porção do gene que codifica o lado C-terminal do

polipeptídeo homólogo a VT3 (ou a YP88). A análise por alinhamento em CLUSTAL W

2.0 (LARKIN et al., 2007) da sequência obtida e das regiões homólogas, mostrou que o a

sequência putativa de aminoácidos possui 61% de identidade com VIT-6 de O. tipulae CEW1

e 46% de identidade com VIT-6 de C. elegans. Este dado corrobora a proximidade filogenética

entre Heterorhabditis e Oscheius (Figura 5.2). Além disso, possui 88% de identidade com a

sequência de VIT-6 de H. bacteriophora, um nematoide pertencente ao mesmo gênero de LPP7,

o que explica a similaridade tão grande.

Comparando-se a região do sítio de clivagem de VIT-6, percebe-se que a região de

processamento proteolítico (RGKR- P4 a P1) está presente nos precursores VIT-6 das quatro

espécies analisadas. No entanto, notam-se diferenças na região flanqueadora deste sítio. Como
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descrito anteriormente, acredita-se que se trata de um sítio reconhecido por uma enzima do

tipo pró-hormônio convertase que cliva a proteína depois do resíduo Lisina-Arginina

(ANDREONI-NICO, 2008; WINTER et al., 1996). Em C. elegans, o sítio P1’ (uma posição

depois do sítio de clivagem) é ocupado por um resíduo de alanina (Figura 5.1), que é

conservado na maioria dos Caernohabditis (dados não mostrados). Já em H. bacteriophora,

O. tipulae e como agora sabemos, em LPP7, este sítio é ocupado por um resíduo de serina.

Isso também reafirma a hipótese de maior proximidade filogenética entre LPP7 e O. tipulae.

Figura 5.1: Sítios de clivagem do precursor VIT-6 em diferentes espécies de rhabditídeos. Foram
alinhados os sítios de reconhecimento da enzima pró hormônio convertase de VIT-6 das quatro
espécies analisadas: C. elegans, O. tipulae, H. bacteriophora e H. baujardi LPP7 (na ordem de cima
para baixo). A seta vermelha indica o local da clivagem. Do lado direito estão as estruturas das
proteínas, bem como os sítios de clivagem com resíduo de alanina e serina (setas escuras). Figura
extraída e adaptada de Andreoni-Nico (2008).

5.3 Vitelinas de Nematoides

Os resultados apresentados nesta dissertação mostram que o padrão dos polipeptídeos de

vitelo do nematoide entomopatogênico Heterorhabditis baujardi linhagem LPP7 se assemelha

ao padrão encontrado em outros nematoides próximos filogeneticamente. Há inúmeros estudos

dedicados ao entendimento da vitelogênese em C. elegans, processo cuja biologia celular foi

bem estudada neste nematoide (BLUMENTHAL et al., 1984; GRANT; HIRSH, 1999;

HEINE; BLUMENTHAL, 1986; SHARROCK, 1983; SHARROCK et al., 1990). Além disso,

outro nematoide de vida livre, O. tipulae também foi alvo deste tipo de estudo (ALMENARA

et al., 2013; WINTER et al., 1996; WINTER, 2002). Sabe-se que C. elegans e O. tipulae

CEW1 possuem diferenças marcantes no padrão de vitelinas, além de diferenças no processo
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de vitelogênese. O primeiro apresenta um padrão de quatro polipeptídeos de vitelo (YP170A,

YP170B, YP115 e YP88), enquanto o segundo apresenta apenas três polipeptídeos (VT1, VT2

e VT3), sendo que VT2 e VT3 são homólogos dos polipeptídeos YP115 e YP88,

respectivamente. Acreditávamos que o nematoide estudado neste trabalho apresentava o

mesmo padrão encontrado em O. tipulae, por apresentar três bandas bem nítidas de

vitelogenina. Isso apoiaria a hipótese da proximidade filogenética entre estas duas espécies

(Figura 5.2).

Figura 5.2: Relação filogenética dos nematoides Rhabditídeos. Em destaque, as três espécies de
nematoides comparadas, sendo que H. baujardi LPP7 é representada pelo gênero Heterorhabditis.
Figura extraída e modificada de Wormbook (Acesso em: 2014)

Porém, em géis preparativos onde a quantidade de amostra aplicada foi menor e o tempo

da eletroforese foi maior, pudemos observar a presença de duas bandas na altura do

polipeptídeo que seria VT1. Estas bandas podem indicar a presença de dois polipeptídeos

homólogos a YP170A e YP170B. Havia a mesma suspeita durante os estudos de vitelogeninas

de CEW1, porém foi mostrado que a proteína da banda maior apresenta uma única sequência

N-terminal quando sequenciado pelo método de Edman, indicando que se tratavam de um

único polipeptídeo (ALMENARA et al., 2013; WINTER et al., 1996; WINTER, 2002).

Podemos propor, para estes dados, que o gênero Oscheius seja a a raiz da árvore filogenética

que une Heterorhabditis e Caernohabditis, e que a duplicação do gene que codifica VT1/YP170

tenha ocorrido antes do surgimento dos outros dois gêneros. Uma outra hipótese é que a

duplicação seja ancestral a todos eles e um dos genes tenha sido perdido em Oscheius. Uma

vez que duplicações são mais frequentes a primeira hipótese é mais plausível. É difícil afirmar
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que os polipeptídeos de LPP7 seguem um padrão ou outro sem maiores estudos, mas é provável

que existam 4 polipeptídeos, dois deles com mesmo peso molecular e indistinguíveis em alguns

ensaios de SDS-PAGE, quando quantidades maiores de proteína são aplicadas ao gel.

Adicionalmente, ensaios de imunofluorescência foram tentados com o anticorpo anti-VT3

produzido durante este trabalho. Porém, este não possuía título suficiente para obter resultados

dignos (dados não mostrados).
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