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RESUMO 

 

Louise C. Caracterização expressional do gene lacase 2 em Aedes aegypti. 

(dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Lacase 2 é um gene com função majoritária na esclerotinização e pigmentação da 

cutícula corporal em insetos e evidências sugerem que desenvolva função na 

esclerotinização do córion dos ovos de mosquitos vetores de patógenos. A literatura 

registra que quando a expressão do gene é silenciada em adultos de Aedes 

albopictus suas fêmeas produzem ovos hialinos e inviáveis. Em teoria, este seria um 

bom gene-candidato à manipulação em iniciativas de controle biológico baseada em 

organismos geneticamente modificados. No presente estudo, caracterizamos o perfil 

expressional e a atividade enzimática de lacase 2 durante o desenvolvimento de 

Aedes aegypti, bem como silenciamos transcritos do gene em fêmeas adultas para 

testar se havia prejuízo na formação do córion dos ovos. A técnica de RT-PCR não 

foi sensível suficiente para detectar amplificação do gene lacase 2 em larvas, 

contudo, detectamos amplificação nos outros estágios de vida. Pupas e fêmeas 

adultas após repasto sanguíneo apresentaram perfis de expressão similares entre si. 

Com a técnica de detecção de atividade enzimática por fluorescência foi possível 

determinar o perfil de atividade enzimática de lacase 2 e o pH ótimo em todos 

estágios de desenvolvimento. O maior pico de atividade foi registrado em fêmeas 

adultas 32 horas após repasto sanguíneo. A atividade enzimática de lacase 2 foi 

confirmada após separação cromatográfica na amostra de fêmeas adultas 24 horas 

após repasto sanguíneo. Ambas técnicas, RT-PCR e detecção de atividade 

enzimática, apontam para maior produção de lacase 2 após repasto sanguíneo em 

fêmeas adultas, denotando sua importância no desenvolvimento do ovo. Para 

realização dos experimentos de silenciamento de transcritos foram sintetizados 

RNAs dupla-fita de lacase 2 e da proteína MSP1, utilizado como controle negativo do 

silenciamento. Ambos RNAs dupla-fita foram microinjetados em três concentrações, 

20ng, 200ng e 1700ng, isoladamente em três grupos experimentais de fêmeas de 

Ae. aegypti. Em todos os experimentos não houve diferença morfológica entre os 

ovos das fêmeas microinjetadas com RNA dupla-fita de lacase 2 e MSP1. Os ovos 

dos grupos experimento e controle iniciaram a pigmentação cerca de 30 minutos 

após a postura. Entretanto, foram observados alguns ovos com início de 



pigmentação tardio no grupo experimento no lote de fêmeas microinjetadas com 

200ng. Este fenômeno pareceu ter sido um incipiente do silenciamento de transcritos 

de lacase 2. O efeito da inserção do RNA dupla-fita de lacase 2 não resultou no 

mesmo efeito reportado na literatura para Ae. albopictus. Ainda assim, os resultados 

obtidos neste trabalho corroboram a hipótese de que lacase 2 desempenhe alguma 

função no desenvolvimento do ovo em mosquitos. 

 

Descritores: Mosquitos. Culicidae. Desenvolvimento animal. Ovo. Dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Louise C. Expressional characterization of laccase 2 in Aedes aegypti. (dissertation). 

São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São 

Paulo; 2017. 

 

Laccase 2 is a gene with major role in body cuticle tanning in insects and evidences 

suggest laccase 2 may play a role in egg chorion tanning in mosquitoes vectors of 

pathogens. When the expression of the gene is knocked down in adults of Aedes 

albopictus their females produce hyaline and inviable eggs. Theoretically, this gene 

would be a good candidate for manipulation in the context of biological control of 

vectors based on genetically modified organisms. In the present study, we 

characterized the expressional profile and enzymatic activity of laccase 2 during the 

development of Aedes aegypti. We also knocked down the gene in adult females 

hypothesizing that this could jeopardize egg chorion formation. The RT-PCR 

technique was not sensitive to detect laccase 2 amplification in larvae, however, we 

detected amplification in other life stages. Pupae and adults females after blood meal 

exhibited equivalent expressional profiles. Using the technique of enzymatic activity 

detection by fluorescence, it was possible to determine the laccase 2 enzymatic 

activity profile and the optimum pH in all stages of development. The highest activity 

peak was registered in adult females 32 hours after blood meal. The laccase 2 

enzymatic activity was confirmed by chromatographic separation in the adults females 

24 hours after blood meal sample. Both techniques (RT-PCR and enzymatic activity 

detection) point to a higher production of laccase 2 after blood meal in adult females, 

suggesting the importance of laccase 2 for egg development. For the knocking down 

experiments we synthesized double-stranded RNA of laccase 2 and protein MSP1 

(negative control). Both double-stranded RNAs were injected at three concentrations, 

20ng, 200ng and 1700ng, in three experimental groups of Ae. aegypti females. No 

significant morphological differences between eggs from females injected with 

laccase 2 and MSP1 double-stranded RNA were observed. Pigmentation of the eggs 

started 30 minutes after they were laid (experimental and control group). However, 

the pigmentation started slightly later in those eggs of experiment females injected 

with 200ng. This apparent developmental delay may be related to the silencing of 

laccase 2. The effect of insertion of double-stranded RNA of laccase 2 did not result 

in the same effect reported in the literature for Ae. albopictus. Even so, the results 



obtained in this study corroborate the hypothesis that laccase 2 plays a role in egg 

development in mosquitoes. 

 

Descriptors: Mosquitoes. Culicidae. Animal development. Egg. Dengue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Lacase: aspectos bioquímicos e genéticos  

 

Lacases são proteínas cujo descobrimento remonta ao final do século XIX, 

quando sua atividade enzimática foi detectada na secreção da planta de nome 

popular “Lacker”, a anacardiácea Rhus vernicifera1. Desde então, a presença de 

lacases tem sido reportada em demais plantas, fungos, bactérias e insetos2-4. 

Naqueles organismos, as lacases participam de diversos processos fisiológicos, em 

geral, mais bem conhecidos em fungos2-4. 

Os papéis fisiológicos das lacases são bastante diversos e são geralmente 

específicos ao organismo de origem desta enzima. Em fungos destacam-se como 

funções da lacase a pigmentação, morfogênese e a atividade ligninolítica. Entre as 

plantas, as lacases atuam na lignificação da parede celular, degradação e 

umidificação de madeira e até na eliminação de fitopatógenos2-4. Em bactérias são 

importantes as atividades de detoxificação e pigmentação4. A versatilidade de sua 

atividade enzimática viabilizou a sua aplicação industrial. Já existem lacases 

produzidas comercialmente e algumas já foram utilizadas em processos de 

deslignificação e biobranqueamento de madeiras, descoloração de corantes, triagem 

e diferenciação de drogas, clarificação de vinho, produção de etanol, e até 

biorremediação de dejetos industriais2-6. 

As lacases (EC 1.10.3.2) fazem parte de um grupo maior de enzimas 

denominadas multicopper oxidases (MCO), que inclui também as ascorbato-oxidases 

e ferroxidases, como a ceruloplasmina humana2, 7, 8. Membros da família MCO 

participam da oxidação de vários tipos de substratos (polifenóis, aminofenóis, 

metoxifenóis, diaminas) e na redução de oxigênio molecular para água2, 3, 5, 7, 8. Em 

geral, as MCOs apresentam 10 resíduos de histidina e 1 resíduo de cisteína 
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envolvidos na ligação de 4 íons de cobre em diferentes domínios da molécula 

denominados L1, L2, L3 e L4. As lacases exibem, em geral, massa molecular entre 

60-70 KDa em fungos9 e entre 72-110 KDa em insetos8. Geralmente, as Lacases são 

proteínas glicosiladas (taxa de glicosilação de 10 a 30%) característica que in vivo 

lhes confere endereçamento para secreção, suscetibilidade proteolítica, atividade, 

retenção de cobre e estabilidade térmica3, 5. 

Embora o maior volume de conhecimento acerca das lacases concentre-se 

em Fungi e Plantae, suas enzimas ortólogas nos insetos representam um amplo 

campo de estudo. Em insetos, as lacases já foram identificadas em diversos gêneros: 

Aedes, Aethina, Anopheles, Apis, Bombyx, Calliphora, Culex, Diabrotica, Diploptera, 

Drosophilia, Lucilia, Manduca, Megacopta, Musca, Nephotettix, Nysius, Oryctes, 

Papilio, Parnassius, Phormia, Riptortus, Rhodnius, Sarcophaga, Schistocerca, 

Tenebrio e Tribolium3-5, 10-20. Nestes artrópodes, as lacases possuem algumas 

peculiaridares, conforme discutido a seguir. 

 

1.2 Lacases em insetos: funcionalidade  

 

Em comparação com suas ortólogas de plantas e fungos, MCOs de insetos 

têm região amino-terminal estendida, além de possuírem um resíduo de metionina 

(ao invés de Phe ou Leu da maioria dos não-insetos) no sítio de ligação ao íon cobre 

(T1 copper center)7. Dois loci gênicos parálogos de MCO coexistem nos genomas de 

diversos insetos e apresentam sequências altamente conservadas8, 12: MCO 1 tem 

transcritos expressos principalmente no intestino médio, túbulos de Malpighi e 

glândulas salivares, porém têm expressão de transcritos reduzida no corpo 

gorduroso e epiderme7, 8; já a expressão de transcritos de MCO 2 (sinônimo de lacase 
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2) concentra-se na epiderme e ovários e é diminuta no  intestino, túbulos de Malpighi 

e corpo gorduroso7, 8, 20. 

Transcritos de lacase 2 foram encontrados em ovos de Anopheles gambiae e 

Culex pipiens pallens, sugerindo que lacase 2 desempenha uma função no 

desenvolvimento do ovo12, 15. Corroborando essa hipótese, em An. gambiae, 

transcritos de MCO 2B foram abundantes em ovários, aumentando 

consideravelmente após alimentação sanguínea12, 21. Em Aedes albopictus, Wu et 

al.10 observaram aumento dos níveis de transcritos de lacase 2 após alimentação 

sanguínea, os mosquitos alimentados com D-glicose continuaram apresentando 

baixos níveis de lacase 2. Em Aedes aegypti, os níveis de transcritos de lacase 2 

também aumentaram após alimentação sanguínea22.  

Além de MCO 1 e 2, em mosquitos An. gambiae e Ae. aegypti foram 

encontradas MCO 3, 4 e 58, 12, 23. Os transcritos de MCO 3 são expressos 

principalmente nas pupas e nos adultos e tem perfil de expressão muito similar ao da 

MCO1, já MCO 4 e 5 apresentam transcritos expressos em estágios embrionários e 

larvais. A proteína de MCO3 também foi identificada por espectrometria de massa na 

membrana peritrófica no revestimento interno de intestino de fêmeas de An. 

gambiae23. Transcritos de MCO3 também foram intensamente expressos nos órgãos 

reprodutivos de machos. MCO3 parece estar relacionado ao metabolismo do ferro e 

a atividade imune8, 12. 

O gene de MCO 1 parece estar relacionado a oxidação de ascorbato e a 

atividade imune, além disso, exerce alguma influência na homeostase do ferro, de 

maneira ainda desconhecida12, 24. A lacase 2 (Lac 2) aparenta estar primordialmente 

envolvida com o fenômeno de tanning, ou seja, esclerotinização concomitante a 

pigmentação da cutícula corporal. A presença de Lacase na cutícula destinada a 

esclerotinização foi reportada em 1969 por Yamazaki25. Atualmente, a participação 

de lacase 2 na pigmentação e esclerotinização foi reportada para Aethina tumida11, 
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Anopheles gambiae12, Apis mellifera13, Diabrotica virgifera virgifera16, Manduca 

sexta7, Megacopta punctatissima17, Nysius plebeius17, Riptortus pedestris17 e 

Tribolium castaneum20. Lehmann26 encontrou transcritos de lacase 2 na glândula 

odorífera de Tribolium castaneum adultos, a expressão, no entanto, parece ser 

ajustada ao processo de tanning. 

Prasain et al.27 testaram substratos de lacase potenciais larvicida em An. 

gambiae. Dois compostos (33 e 15; vide Prasain et al.27) foram capazes de provocar 

mortalidade larvária, diferentemente dos demais larvicidas que atuam no sistema 

neurológico, estes compostos afetam o desenvolvimento da cutícula, deixando-a 

mais fina. Do outro lado, a diminuição da penetração de inseticidas na cutícula é 

observado em Cx. pipiens pallens resistentes ao fenvalerato, Pan et al.15 detectaram 

superexpressão de transcritos de lacase 2 em uma população resistente, sugerindo 

que a resistência possa ser derivada de um reforço da cutícula. 

Em Parnassius apollo (borboleta apolo), não foram encontrados genes 

codificantes para lacase 2 em borboletas com asas reduzidas e na maioria das 

borboletas com asas deformadas19. Embora a ausência de Lac 2 possa não ser o 

único agente da má formação das asas de P. apollo, pode estar contribuindo para 

essa deformação em decorrência de um ineficaz processo de tanning.  

Duas isoformas de lacase 2 que diferem na região C-terminal, Lac 2A e Lac 

2B, foram encontradas em Anopheles gambiae e Tribolium castaneum, em virtude 

de um splicing alternativo12, 20, sendo Lac 2A mais conservada do que Lac 2B12. Em 

T. castaneum Lac 2A foi mais abundante do que Lac 2B em quase todos os períodos 

de desenvolvimento, embora tenha sido observada variação da quantidade de cada 

isoforma durante o desenvolvimento20. Duas isoformas também foram encontradas 

em Bombyx mori, mas somente uma foi purificada com sucesso14, em A. mellifera, 

M. punctatissima, N. plebeius e R. pedestris somente um tipo de lacase 2 foi 

encontrada13, 17. 
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Arakane et al.20 utilizando RNAi silenciaram transcritos de lacase 2 em T. 

castaneum em diversos estádios larvais, como resultado os adultos apresentaram 

cutículas macias, sem pigmentação e anormalidades no tamanho do corpo, todos os 

besouros morreram poucos dias após a eclosão para adultos. Aqueles autores 

concluíram que lacase 2 desenvolve um papel crítico na esclerotinização e 

pigmentação de larvas e cutículas de pupas e adultos em T. castaneum. Os mesmos 

autores também silenciaram transcritos de cada isoforma independentemente, o que 

permitiu a observação de que lacase 2A apresenta uma maior contribuição na 

esclerotinização e pigmentação de pupas e adultos. Já lacase 2B afeta somente as 

taxas de esclerotinização e pigmentação de adultos e não exerce efeito nas pupas, 

sendo ambas isoformas responsáveis pela esclerotinização em T. castaneum. 

Gorman et al.28 acreditam que as isoformas de lacase 2 possam desempenhar 

funções em tecidos diferentes, lacase 2A atua na cutícula e lacase 2B em outro 

tecido. Aparentemente, o trabalho de Arakane et al.20 não conseguiu um 

silenciamento absoluto e assim o fenótipo observado pode ser resultado de um 

silenciamento cruzado28. É possível que lacase 2B atue na formação do córion dos 

ovos12, 21, 28. 

Em R. pedestris, o silenciamento de transcritos de lacase 2 nas ninfas impediu 

a esclerotinização e pigmentação cuticular, os animais com deformações no corpo 

foram incapazes de se alimentar e morreram poucos dias após tornarem-se adultos17. 

O silenciamento de transcritos de lacase 2 nas ninfas de N. plebeius inibiu 

drasticamente a pigmentação cuticular dos adultos, já em M. punctatissima os 

adultos tiveram apenas uma atenuada pigmentação17. Larvas de D. v. virgifera 

também tiveram a pigmentação e esclerotinização cuticular interrompida quando 

transcritos de lacase 2 foram silenciados16. 

O método também foi empregado por Elias-Neto et al.13 em A. mellifera 

recém-empupadas. O silenciamento de transcritos de lacase 2 interferiu no processo 
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de pigmentação e esclerotinização, prejudicando assim, a diferenciação do 

exoesqueleto em adultos e o músculo acessório para esta funcionalidade, essencial 

para abelhas, os animais não eclodiram em adultos. Em A. tumida, os insetos 

submetidos ao silenciamento de transcritos de lacase 2 apresentaram ausência de 

melanização com subsequente mortalidade, de maneira dose-dependente11. 

Mosquitos fêmeas de Ae. albopictus sob silenciamento de transcritos de 

lacase 2 apresentaram ovos sem nenhuma pigmentação os quais, gradualmente, 

tornaram-se transparentes na água e deformados, culminando na inviabilidade 

destes ovos10. Aqueles autores acreditam que lacase 2 está envolvida com o 

desenvolvimento dos ovários dos mosquitos, especialmente na síntese do córion dos 

ovos. Efeitos na prole também foram observados quando fêmeas de Nephotettix 

cincticeps tiveram transcritos de lacase 2 silenciados, além do registro de uma grande 

mortandade da progênie, as ninfas destas fêmeas não apresentaram pigmentação 

nas linhas laterais do corpo18.  

Em suma, o papel fundamental de lacase 2 na catálise de reações 

bioquímicas centrais do desenvolvimento corporal e dos ovos torna-a um promissor 

alvo para elaboração de métodos de controle de insetos. O fato de lacases não serem 

encontradas em seres humanos10 potencializa a sua aplicação em métodos de 

controle de insetos não nocivos à saúde humana. Por esses motivos, há um 

crescente interesse na lacase 2 de insetos, sobretudo daqueles que são vetores de 

patógenos. Apesar disso, não há estudos funcionais desta enzima no vetor Aedes 

aegypti.  
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1.3 Problema biológico: o mosquito Aedes aegypti 

 

Aedes aegypti Linnaeus 1762 (Diptera; Culicidae) é um mosquito 

mundialmente distribuído29, o que tornou-se um problema de Saúde Pública em 

decorrência de as fêmeas serem as principais vetores dos quatro tipos virais de 

Dengue, vírus Zika, além de terem competência vetorial para os vírus Chikungunya 

e da febre amarela. 

A dengue é uma das principais arboviroses transmitida aos humanos. Bhatt 

et al.30 estimam que 390 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente, 

destas, apenas 96 milhões com manifestação aparente. No Brasil, foram registrados 

1.500.535 casos prováveis de dengue e 642 óbitos decorrentes da infecção foram 

confirmados em 201631. Esse número pode ser subestimado, em Salvador (BA) foi 

observado que o número de casos reais de dengue eram de 12 casos para cada 

notificação em meses de epidemia, e de 17 casos a cada notificação em períodos de 

baixa transmissão de dengue32. Por outro lado, também é possível que alguns casos 

notificados como dengue tenham sido febre zika devido a reação cruzada entres os 

Flavivírus nos testes de diagnóstico. Em São José do Rio Preto, por exemplo, 13 de 

100 pacientes previamente diagnosticados com dengue foram confirmados para o 

ZIKV33. Apesar dos esforços para erradicação da doença, a dengue ainda é 

considerada uma doença tropical negligenciada pela falta de investimento em 

pesquisa e desenvolvimento comparado à quantidade de infecções anuais34. 

Seguindo a problemática da dengue, iniciou-se uma preocupação com a febre 

chikungunya em decorrência do registro da síndrome de Guillain-Barré associada à 

infecção por CHIKV no Brasil e em outros países da América do Sul. No Brasil, foram 

registrados 271.824 casos prováveis de febre chikungunya e 196 óbitos decorrentes 

da infecção foram confirmados em 201631 como resultado da expansão do vírus em 

todo o país.  
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A transmissão autóctone do ZIKV no Brasil foi registrada em Abril de 2015. 

Desde então, todas as unidades da federação registraram transmissão autóctone do 

vírus. Em 2016, foram registrados 215.319 casos prováveis de febre pelo vírus Zika 

e 8 óbitos foram confirmados31. Além disso, 10.232 casos de microcefalia com 

suspeita de serem relacionados à infecção por ZIKV foram notificados, destes 5.159 

casos foram descartados35. Além da microcefalia, outra preocupação pela infecção 

por ZIKV é a possibilidade de se desenvolver síndromes que acometem o sistema 

nervoso, entre elas, a síndrome de Guillain-Barré. 

O mosquito apresenta grande plasticidade fenotípica e adaptabilidade ao 

meio urbano, o que facilita o surgimento da espécie e permite uma rápida 

disseminação. Além disso, apresentam comportamentos sinantrópicos e 

antropofílicos. Somado a isso, Ae. aegypti detém uma alta variabilidade genética 

mesmo durantes estações climáticas mais frias36, o que pode dificultar os esforços 

para controle do vetor. 

Vacinas preventivas contra a dengue ainda não foram incorporadas ao 

calendário vacinal brasileiro, pois a efetividade da imunização na população está sob 

verificação da ANVISA. Não existem vacinas preventivas para chikungunya e zika. O 

mosquito, bem adaptado à cidade de São Paulo36, e provavelmente aos demais 

centros urbanos do país, exibe resistência a diversos inseticidas disponíveis 

comercialmente. Dessa forma, a única maneira de prevenir as transmissões dos vírus 

no momento é elaborar/aperfeiçoar métodos de controle do mosquito-vetor Aedes 

aegypti. 

Neste contexto, o gene da lacase 2 pode ser um promissor alvo para a 

elaboração de métodos de controle de Ae. aegypti já que codifica enzima 

fundamental para o desenvolvimento corporal e parece desempenhar função no 

desenvolvimento de ovos de mosquito8, 10, 12, 15, 20, 21. O gene pode ser elemento de 
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manipulação e introdução gênica ou até mesmo um novo alvo para ação de 

inseticidas. 

Apesar do grande potencial para uso em medidas de controle de insetos, 

estudos funcionais de lacase 2 não haviam sido realizados em Ae. aegypti. O 

conhecimento limitava-se à detecção do gene lacase 2 no seu genoma, sequência 

AAEL007415, e dedução teórica do respectivo peptídeo. Sendo assim, a proposta 

principal do presente estudo foi caracterizar o perfil de expressão do gene e da 

atividade enzimática de lacase 2 durante o desenvolvimento de Ae. aegypti. Além 

disso, avaliamos se lacase 2 tem função no desenvolvimento dos ovos mediante 

silenciamento de transcritos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar a expressão de transcritos e a atividade enzimática de lacase 2 

em Aedes aegypti e avaliar se lacase 2 tem função no desenvolvimento dos ovos de 

Aedes aegypti. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever semi-quantitativamente o perfil expressional do gene lacase 2 

em diferentes estágios de vida de Aedes aegypti; 

b) Descrever o perfil de atividade enzimática de lacase 2 em diferentes 

estágios de vida de Aedes aegypti; 

c) Silenciar transcritos de lacase 2 em fêmeas de Aedes aegypti e avaliar se 

o silenciamento implica em mortandade/inviabilidade dos ovos gerados 

por estas fêmeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Aspectos éticos 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Pesquisa e Ética e pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais em Pesquisa do Instituto de Medicina Tropical da 

Universidade de São Paulo no dia 28 de Janeiro de 2014, com o protocolo CEP-

IMT/264. 

 

3.2 Mosquitos Aedes aegypti 

 

Em todas as etapas deste projeto foram utilizados mosquitos da espécie Ae. 

aegypti (Cepa Higgs White Eyes) mantidos em colônia no insetário de segurança do 

Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas II da 

Universidade de São Paulo. Temos acesso àquele insetário por meio de colaboração 

com a Profa. Dra. Margareth de Lara Capurro. A temperatura do insetário foi mantida 

a 27 oC com umidade relativa do ar de 80%, a um fotoperíodo luz/escuro de 12/12 

horas. 

  

3.3 Seleção de sequência de lacase 2 em Aedes aegypti 

 

Para identificação da sequência-alvo de lacase 2 de Aedes aegypti para 

desenho dos iniciadores uma estratégia comparativa foi elaborada. Os membros da 

família MCO já haviam sido identificados e caracterizados em An. gambiae12, as 

sequências daquele estudo foram utilizadas aqui para caracterizar sequências 

ortólogas em Aedes aegypti por similaridade. 
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Uma busca no banco de dados National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) foi executada. Através do filtro do banco de dados foram selecionadas 

sequências depositadas como MCO para Ae. aegypti e An. gambiae. As sequências 

obtidas foram alinhadas e sequências incompletas foram excluídas da análise. Uma 

análise filogenética entre as sequências foi realizada utilizando o método de 

estimativa simultânea de Tamura et al.37 que gerou uma matriz de distâncias 

genéticas. Sobre a matriz um filograma foi inferido pelo algoritmo de neighbor-joining 

com teste de bootstrap usando 10.000 repetições.  

 

3.4 Perfil semi-quantitativo da transcrição do gene lacase 2  

 

3.4.1 Extração e purificação de RNA total 

 

O RNA total foi extraído utilizando o reagente Trizol® (Invitrogen, Carlsbad, 

USA), seguindo protocolo do fabricante. Foram utilizados 10 indivíduos em cada 

estágio de desenvolvimento: larvas em 4º estádio, pupas fêmeas e pupas machos 24 

horas após pupação, fêmeas adultas sem alimentação sanguínea e fêmeas adultas 

24 e 32 horas após repasto sanguíneo (ARS). Os indivíduos foram homogeneizados 

em 500 µl de Trizol, o RNA foi separado através da adição de 100 µl de clorofórmio 

seguida de 15 minutos de centrifugação a 4 ºC a 12.000 RCF, após purificação com 

etanol 75% o material foi ressuspendido em 20 µl de água livre de nucleases. 

Após extração, o RNA foi tratado com a enzima DNase I AMP Grade 

(Invitrogen, Carlsbad, USA) para remoção de eventuais moléculas de DNA que 

poderiam ainda estar presentes na amostra. A enzima foi utilizada seguindo protocolo 

do fabricante. Em 1 µg de RNA total foi adicionada 1 unidade da enzima e deixada 

em temperatura ambiente por 15 minutos. A reação foi parada no gelo e então 
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adicionado EDTA à concentração final 2,5 mM. A amostra foi incubada a 65 ºC por 

10 minutos para inativação da enzima. 

 

3.4.2 Transcrição reversa e PCR (RT-PCR) 

 

A síntese da primeira fita de cDNA e a PCR foram feitas em etapa única 

utilizando o kit OneStep RT-PCR (Qiagen, Valencia, USA), seguindo protocolo do 

fabricante. Em cada reação foram adicionados: 5 µl de QIAGEN OneStep RT-PCR 

Buffer 5x; 10 mM dNTPs; 0,6µM de cada primer; 1 µl de QIAGEN OnteStep RT-PCR 

enzyme mix; 1 µg de RNA e água livre de nucleases totalizando um volume 25 µl de 

reação final. Os parâmetros de ciclagem seguiram o protocolo do fabricante: 50 ºC 

por 30 minutos para transcrição reversa, 95 ºC por 15 minutos para desnaturação 

inicial, seguidas de 30 ciclos (94 ºC por 1 minuto, temperatura de anelamento por 1 

minuto, 72ºC por 1 minuto) e 72 ºC por 10 minutos para extensão final. As 

temperaturas de anelamento foram 57, 2 ºC para Lac 2 e 52 ºC para RPS7 (mais 

detalhes abaixo). 

Os iniciadores (primers) de sequência 5' GTGCGTGTTGGCCGA 3' e 5' 

TCCGTCGGTGGCGAT 3' empregados têm como alvo o gene da lacase 2 de Ae. 

aegypti de 579 pb a 1239 pb (desenhados a partir da sequência de lacase 2, número 

de acesso AAEL007415). Para controle da síntese de cDNA foi utilizado como gene 

constitutivo o gene da proteína ribossomal RPS7, representado pelos iniciadores 5’ 

AAGGGCCTCGGGATGGATAT 3’ e 5’ TATAGGTAGGGCTCCGGGAA 3’. Os 

produtos foram analisados por fracionamento em gel de agarose 1%, e foram 

submetidos a sequenciamento para confirmação das amplificações dos genes-alvo. 
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3.5 Perfil de atividade enzimática de lacase 2 

 

3.5.1 Otimização de pH 

 

Para determinação da atividade enzimática de lacase 2 foram utilizados 50 

indivíduos de cada estágio de desenvolvimento:  larvas em 4º estádio, pupas fêmeas 

e pupas machos 24 horas após pupação, fêmeas adultas sem alimentação 

sanguínea e fêmeas adultas 24 e 32 horas ARS. Além disso, noutro momento 

experimental foram utilizados ovários de 100 indivíduos fêmeas adultas 24 horas 

ARS. As amostras foram homogeneizadas em água Milli-Q, o material foi 

centrifugado por 5 minutos a 4 ºC a 20.000 x g. O sobrenadante foi transferido para 

um novo tubo com volume final de 1,0 ml, constituindo a amostra enzimática. 

Para os ensaios de atividade enzimática foi utilizado o substrato 2,2’-azino-

bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt (ABTS). As reações para 

determinação da atividade continham 100 µl de amostra, 150 µl de substrato/tampão. 

As reações foram feitas em duplicatas e a leitura de absorbância em comprimento 

de onda 420 nm foi realizada ao longo do tempo de incubação em equipamento 

espectrofotômetro Spectramax 190 incubadas a 30 ºC. Alternativamente, duplicatas 

experimentais e controles foram incubados em banho úmido a 30 ºC por intervalo de 

tempo entre 17 e 19 horas. Após o período de incubação foi verificada a absorbância 

em 420 nm em aparelho espectrofotômetro Spectramax 190. A verificação do efeito 

do pH sobre a atividade da enzima para determinação de pH ótimo continham 100 µl 

de amostra enzimática diluída em 40X em água Milli-Q e ABTS 20 mM em tampão 

citrato fosfato 0,2 M com variações de 1,0 unidade de pH, entre 3,0 e 8,0, em um 

volume total de 250 µl.  Em todos os ensaios foram incluídos controles negativos 

como: reações sem amostra enzimática para verificar a auto-oxidação do substrato 

ABTS, reações sem substrato ABTS para verificação de absorbância da própria 
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amostra a 420 nm e reações onde a amostra enzimática foi fervida por 3 minutos 

para desnaturação das enzimas, compondo três controles por ensaio. 

 

3.5.2 Cromatografia 

 

Para a purificação da amostra de adultos fêmeas 24 horas ARS através da 

cromatografia foi utilizado a coluna HiTrap Q (GE Healthcare Life Sciences, 

Buckinghamshire, England). A amostra aplicada na coluna foi previamente misturada 

ao tampão Tris-HCl 20 mM pH 8,5 numa proporção 1:1. A eluição foi realizada 

uitlizando o tampão Tris-HCl 20 mM pH 8,5 em um gradiente em degraus de NaCl de 

0,0 - 1,0 M. Frações de 1,0 ml foram coletadas, totalizando 28 frações. 

Para os ensaios das amostras enzimáticas foram utilizados 100 µl da amostra 

enzimática obtida na cromatografia, ABTS 20 mM em tampão citrato fosfato 0,2 M 

em pH 4,0 em um volume total de 250 µl. As reações foram incubadas a 30 ºC por 

um período entre 17 e 19 horas. Após o período de incubação foi verificado a 

absorbância a 420 nm em aparelho espectrofotômetro Spectramax 190. Os controles 

descritos no item 3.5.1 também foram incluídos em cada ensaio. 

 

3.6 Silenciamento de transcritos do gene lacase 2 

 

Uma representação esquemática da metodologia utilizada para o 

silenciamento de transcritos do gene lacase 2 é disponibilizado na Figura 1, a 

metodologia é detalhada abaixo. 
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Figura 1 - Representação esquemática da metodologia utilizada para silenciamento de 
transcritos de lacase 2 e de MSP1. dsLac2: dsRNA de lacase 2. dsMSP1: dsRNA 
de MSP1. 

 

3.6.1 Obtenção da amostra biológica 

 

Foram utilizadas cinco fêmeas de Ae. aegypti em pool para a extração de 

DNA genômico utilizando o kit DNeasy Blood & Tissue (Qiagen, Valencia, USA) 

seguindo o manual do fabricante. Brevemente, foram adicionados 180 µl de buffer 

ATL e 20 µl de proteinase K estes foram incubados em 65 ºC por 1 hora. Após a 

incubação 200 µl do buffer AL e 200 µl de etanol absoluto foram adicionados, a 

solução foi transferida para a coluna do mesmo kit. Em seguida foram feitas lavagens 

com buffer AW1 e AW2, o material foi eluído com 200 µl de buffer AE. 
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3.6.2 Amplificação do gene lacase 2 

 

A amplificação do gene lacase 2 foi realizada em duas PCRs para adição do 

promotor de polimerase T7 nas extremidades 5’. O promotor T7 no molde é requerido 

para interação com a RNA polimerase T7 durante a transcrição do RNA dupla-fita. A 

primeira reação da PCR foi feita em forma de coquetel separadamente do DNA 

genômico utilizando a enzima OneTaq® DNA Polymerase (New England Bio Labs, 

Ipswich, USA), segundo protocolo do fabricante. Para cada reação foram utilizados: 

5 µl de OneTaq® GC Reaction Buffer; 10 mM dNTPs; 0,2 µM de cada primer; 0.6 U 

de Taq e água Milli-Q totalizando 23 µl. O volume final de cada reação foi de 25 µl.  

Os iniciadores utilizados neste experimento foram os mesmos descritos no 

item 3.4.2. Uma segunda PCR foi realizada contendo como molde 1 µl da primeira 

PCR e os mesmos parâmetros de ciclagem, porém os iniciadores 5' 

TAATACGACTCACTATAGGTGCGTGTTGGCCGA 3' e 5' 

TAATACGACTCACTATAGTCCGTCGGTGGCGAT 3' continham também a 

sequência do promotor de polimerase T7 na extremidade 5’. O produto foi 

sequenciado para confirmação da amplificação do gene-alvo. 

 

3.6.3 Produção de RNA dupla-fita (dsRNA) 

 

O dsRNA foi sintetizado utilizando o kit MEGAscript T7 (Life Technologies, 

Carlsbad, USA) e sua purificação foi feita com o kit RNeasy MinElute Cleanup 

(Qiagen, Valencia, USA) seguindo os manuais dos fabricantes. O dsRNA produzido 

(exógeno), é introduzido nas células para silenciamento de um RNA mensageiro 

homólogo (endógeno).  Como controle negativo do efeito do silenciamento nas 

fêmeas foi utilizado a proteína de superfície de merozoítos de Plasmodium falciparum 

(MSP1). Os iniciadores para MSP1 contendo T7 na extremidade 5’ são: 5′ 
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TAATACGACTCACTATAGGCTGATGCAAGCGATTCAGAT 3′ e 5′ 

TAATACGACTCACTATAGGGTGTATTTCCAGAATTGGCC 3′. 

 

3.6.4 Injeções de dsRNA em Aedes aegypti 

 

Para execução das microinjeções, três experimentos foram realizados 

utilizando indivíduos fêmeas de Ae. aegypti já copuladas (Tabela 1), estas foram 

microinjetadas no tórax com microagulhas de vidro (capilares de vidro de 50 µl) sob 

lupa estereoscópica seguindo o protocolo descrito por Wu et al.10.  Para cada 

experimento, um grupo “controle negativo” com a mesma quantidade de indivíduos 

foi microinjetado com a mesma quantidade de dsRNA de MSP1 que o grupo 

experimento (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Dados de experimentos de microinjeção de dsRNA em Aedes aegypti. N: Número 
de fêmeas microinjetadas. dsLac2: dsRNA de lacase 2. dsMSP1: dsRNA de MSP1. 

N Tempo após emergência 
Concentração de dsRNA por fêmea 

dsLac2 dsMSP1 

25 48 horas 20ng/32,2nl 20ng/4,6nl 

31 48 horas 200ng/165,6nl 200ng/41,4nl 

13 72 horas 1700ng/621nl 1700ng/345nl 

 

Todos os grupos de fêmeas tiveram repasto sanguíneo em camundongos 

sadios oferecidos 24 horas após microinjeção, somente as fêmeas que realizaram o 

repasto foram recolocadas no insetário para postura dos ovos. Para postura dos 

ovos, as fêmeas foram individualizadas 96 horas após o repasto sanguíneo em tubos 

plásticos contendo algodão e papel filtro umedecidos em água na extremidade 

inferior e algodão seco na abertura do recipiente (Figura 2). Para controlar o tempo 

de postura dos ovos, os tubos foram colocados no escuro e o algodão seco foi 

empurrado na direção da fêmea, os tubos foram monitorados durante 20 minutos 
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para a presença de ovos. Conforme eram depositados, os ovos eram retirados para 

análises fenotípicas. 

 

 

Figura 2 – Tubos plásticos utilizados para postura individual das fêmeas de Aedes aegypti 
microinjetadas com RNA dupla-fita de lacase 2 e MSP1. A extremidade inferior 
do tubo contém algodão e papel filtro umedecidos em água. 

 

3.6.5 Avaliação do efeito do silenciamento de transcritos de 

lacase 2 

 

A morfologia dos ovos provenientes das fêmeas com transcritos de lacase 2 

silenciados foi comparada à dos ovos do grupo controle (cujas mães foram injetadas 

com dsRNA de MSP1). Imagens dos ovos experimentais e controle foram registradas 

de 30 em 30 minutos após oviposição em foto-estereoscópio para comparações 

fenotípicas. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Seleção da sequência de lacase 2 em Aedes aegypti 

 

Através da busca no banco de dados NCBI, 23 sequências de MCO foram 

obtidas para Ae. aegypti e An. gambiae. Destas, três sequências incompletas foram 

excluídas da análise. Das 20 sequências obtidas, 9 eram originárias de Ae. aegypti 

e 11 eram originárias de An. gambiae (Tabela 2).  

Realizamos uma análise filogenética da família gênica MCO com as 

sequências obtidas. A topologia filogenética revelou as sequências com maior grau 

de similaridade com o gene da lacase 2, o que permitiu o desenho dos iniciadores 

para amplificação gênica. A família MCO já havia sido identificada e caracterizada 

em An. gambiae12 e foi utilizada para validação das sequências de Ae. aegypti já que 

as sequências de MCO são conservadas entre os insetos8, 12. 

A análise filogenética resultou em seis agrupamentos, através do local de  

agrupamento das sequências de MCO previamente caracterizadas12, seis grupos 

foram identificados: MCO1, MCO2, MCO3, MCO4, MCO5 e um grupo não associado 

com qualquer MCO previamente identificada (Figura 3 e Tabela 2). 
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Tabela 2 - Sequências de multicopper oxidases (MCO) de Aedes aegypti e Anopheles 
gambiae obtidas no banco de dados NCBI. Códigos de sequência marcados com 
* correspondem às sequências identificadas e caracterizadas por Gorman et 
al.12. 

Código da sequência Organismo Grupo filogenético 

AY135184* Anopheles gambiae Multicopper oxidase 1 

AY943928* Anopheles gambiae Multicopper oxidase 2 

AY943929* Anopheles gambiae Multicopper oxidase 2 

EF592176* Anopheles gambiae Multicopper oxidase 3 

EU380796* Anopheles gambiae Multicopper oxidase 4 

EU380797* Anopheles gambiae Multicopper oxidase 5 

AGAP003738 Anopheles gambiae Multicopper oxidase 1 

AGAP006176PA Anopheles gambiae Multicopper oxidase 2 

AGAP006176PB Anopheles gambiae Multicopper oxidase 2 

AGAP008731 Anopheles gambiae Multicopper oxidase 3 

AGAP006185 Anopheles gambiae Não determinado 

DQ011288 Aedes aegypti Multicopper oxidase 2 

DQ013890 Aedes aegypti Multicopper oxidase 3 

AAEL007802 Aedes aegypti Multicopper oxidase 1 

AAEL007415 Aedes aegypti Multicopper oxidase 2 

AAEL001667 Aedes aegypti Multicopper oxidase 3 

AAEL001632 Aedes aegypti Multicopper oxidase 4 

AAEL001640 Aedes aegypti Multicopper oxidase 5 

AAEL001672 Aedes aegypti Multicopper oxidase 5 

AAEL006583 Aedes aegypti Não determinado 
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Figura 3 – Filograma de distância genética da família das Multicopper oxidases (MCO) em 
Aedes aegypti e Anopheles gambiae. A árvore foi construída através do algoritmo 
de neighbor-joining, as distâncias genéticas foram computadas utilizando o 
método de estimativa simultânea com bootstrap (10.000 repetições). Números 
sobre os ramos são os valores de bootstrap expressos em porcentagens. Em 
cinza o ramo das Multicopper oxidases 2. 

 

Duas sequências de Ae. aegypti foram agrupadas no grupo MCO2, 

DQ011288 e AAEL007415 (Figura 3). No entanto, a sequência DQ011288 está 

anotada no banco de dados NCBI como sendo MCO1. O agrupamento errôneo de 

uma sequência previamente identificada prejudicaria a validação da sequência de 

lacase 2 por análise filogenética, mas a sequência DQ011288 não era proveniente 

de trabalho publicado, portanto, não havia sido caracterizada. Para dirimir a dúvida 

sobre a identificação daquela sequência, realizamos um alinhamento de sequências 

proteicas para verificar a presença do domínio diagnóstico de MCO1: quatro fatores 

Von Willebrand7, 8, 12, 24.  
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Através do alinhamento é possível observar que a sequência DQ011288 não 

possui a região adicional dos fatores Von Willebrand denotado pela localização do 

peptídeo-sinal (Figura 4). Aquela sequência possui apenas poucos resíduos 

conservados com a sequência de MCO1 previamente caracterizada de An. gambiae, 

AY135184 (Figura 4). Por outro lado, a sequência AAEL007802, agrupada com 

MCO1 na análise filogenética (Figura 3), embora esteja incompleta, sem o peptídeo-

sinal, tem os quatro fatores Von Willebrand presentes (Figura 4). Portanto, a 

sequência DQ011288 não se trata de uma MCO1, assim, a análise filogenética 

continua válida. 

 

 

Figura 4 – Alinhamento dos fatores de Von Willebrand nas sequências de Multicopper 
oxidase 1 (MCO1) de Anopheles gambiae (AY135184) e Aedes aegypti 
(AAEL007802 e DQ011288). Em negrito encontram-se os fatores Von 
Willebrand. As setas indicam o começo de cada fator Von Willebrand. Peptídeos-
sinais são marcados em azul. Resíduos iguais entre a sequência previamente 
caracterizada (AY135184) e as demais são realçados em cinza. Traços na 
sequência representam lacunas introduzidas para otimizar o alinhamento. 

 

Através da análise filogenética, a sequência AAEL007415 foi validada como 

MCO2 de Ae. aegypti. Portanto, utilizamos esta sequência como molde para desenho 

dos iniciadores utilizados nos experimentos de amplificação gênica.   
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4.2 Perfil semi-quantitativo da transcrição do gene lacase 2 

 

O perfil semi-quantitativo da expressão gênica de lacase 2 em Ae. aegypti foi 

determinado pelo acúmulo de transcritos obtidos pela técnica de transcrição reversa 

e reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) realizada em etapa única. O perfil de 

transcritos de lacase 2 foi estabelecido em diferentes estágios de vida: larvas, pupas 

(fêmeas e machos separadamente), fêmeas adultas sem alimentação sanguínea e 

fêmeas adultas 24 e 32 horas ARS. 

Os tempos de vida dos imaturos foram escolhidos por serem o momento 

anterior à troca de estágio de vida (larvas antes da pupação e pupas antes da 

emergência em adultos), quando é necessário o aumento de Lac 2 para o início da 

esclerotinização da cutícula8, 20. Pupas fêmeas e machos foram utilizados 

separadamente para verificar se havia diferença da produção de Lac 2 em estágios 

imaturos visto a difícil sexagem de larvas de Ae. aegypti. As fêmeas adultas foram 

comparadas em relação às fêmeas 24 e 32 horas ARS para testar se a expressão 

de Lac 2 aumenta para a formação do córion de ovos, assim como sugerido por Pan 

et al.15. 

O RNA total dos indivíduos foi extraído com sucesso (Tabela 3). Após 

extração do RNA total, as amostras foram tratadas para eliminação de eventuais 

moléculas de DNA. 
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Tabela 3 - Quantificação por espectrofotômetro das amostras de RNA total de Aedes aegypti 
em larvas 4º estádio, pupas fêmeas 24 horas após pupação, pupas machos 24 
horas após pupação, fêmeas adultas sem alimentação sanguínea, fêmeas adultas 
24 horas após repasto sanguíneo e fêmeas adultas 32 horas após repasto 
sanguíneo. Cada amostra é composta por 10 indivíduos. ARS: após repasto 
sanguíneo. 

Amostra Concentração (ng/µl) 
Razão entre absorbâncias 

260nm/280nm 

Larvas  1.789,9 2,17 

Pupas fêmeas 2.584,5 2,14 

Pupas machos 1.447,45 2,23 

Fêmeas adultas 1.689,0 2,05 

Fêmeas adultas 24h ARS 3.294,5 2,20 

Fêmeas adultas 32h ARS 3.777,4 2,16 

  

A análise de desenvolvimento foi realizada em duplicatas biológicas para os 

genes da lacase 2 e da proteína ribossomal RPS7. Os resultados destes RT-PCR de 

uma das duplicatas estão evidenciados em gel de agarose na figura 5. O produto da 

amplificação de lacase 2 não foi observado na amostra de larvas (Figura 5), no 

entanto, esta amostra amplificou com sucesso para o gene RPS7, portanto, a falta 

de produto visível deve-se a uma baixa quantidade de transcritos de lacase 2 e não 

à degradação de material ou problema durante a síntese de cDNA. 
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Figura 5 – Perfil de transcrição por RT-PCR do gene da lacase 2 e da proteína ribossomal 
RPS7 durante o desenvolvimento de Aedes aegypti. Lac 2: amplificação do gene 
da lacase 2. RPS7: amplificação do gene da proteína ribossomal RPS7. L: larvas 
em 4º estádio. P♀: Pupas fêmeas 24 horas após pupação. P♂: Pupas machos 24 
horas após pupação. A: Fêmeas adultas sem alimentação sanguínea. 24H: 
Fêmeas adultas 24 horas após repasto sanguíneo. 32H: Fêmeas adultas 32 horas 
após repasto sanguíneo.  

 

O produto visível da amplificação de lacase 2 entre pupas-fêmea e pupas-

macho foi bastante similar (Figura 5). Assim, acreditamos que a possível diferença 

de sexos em larvas não produza interferências nos registros, já que no estágio 

imaturo seguinte não foi encontrado diferença do perfil de expressão entre os sexos. 

Na amostra de adultos, é possível observar que o produto visível da 

amplificação de lacase 2 é menos intenso que nos demais momentos de vida do 

animal (Figura 5). Com exceção daquele período e do período larval, o produto da 

amplificação de lacase 2 foi bastante similar entre os estágios de vida.  

Os produtos do RT-PCR de lacase 2 e RPS7 foram sequenciados para 

confirmar se os genes amplificados eram de fato os genes-alvo. As sequências 

obtidas foram inseridas na base NCBI para comparação por semelhança com as 

sequências originárias, lacase 2 (AAEL007415) e RPS7 (AY380336), ambas 

comparações revelaram alta similaridade, 97% e 98%, respectivamente (Figuras 6 e 

7). Poucas bases foram discrepantes entre observado e esperado, essas 
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discrepâncias podem ser decorrentes de pequenas imprecisões de leitura e não 

foram confirmadas visto que dispúnhamos de apenas uma fita de checagem. 

 

 

Figura 6 – Comparação da sequência obtida através da amplificação de lacase 2 em Aedes aegypti por 
RT-PCR com a sequência AAEL007415 utilizada para desenho dos iniciadores. 

 

 

Figura 7 – Comparação da sequência obtida através da amplificação de RPS7 em Aedes aegypti por 
RT-PCR com a sequência originária AY380336. 

 

4.3 Perfil de atividade enzimática de lacase 2  

 

O efeito do pH sobre a atividade enzimática de lacase 2 foi testado indicando 

o pH ótimo desta enzima em estágio de larvas, pupas (fêmeas e machos 
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separadamente), fêmeas adultas sem alimentação sanguínea e fêmeas adultas 24 e 

32 horas ARS. O pH ótimo para os diferentes estágios de desenvolvimento foi pH 3,0 

(Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1 - Efeito do pH sobre a atividade de lacase 2 em Aedes aegypti em larvas 4º estádio, 
pupas fêmeas 24 horas após pupação, pupas machos 24 horas após pupação, 
fêmeas adultas sem alimentação sanguínea, fêmeas adultas 24 horas após 
repasto sanguíneo e fêmeas adultas 32 horas após repasto sanguíneo. Cada 
amostra é composta por 50 indivíduos. Valores gerados pela média das duplicatas 
subtraindo os valores do controle enzimático sem substrato ABTS. 

 

Nos estágios larvais observamos atividade enzimática em pH 3,0 que diminui 

até o pH 5,0, e em pH 6,0 e 7,0 registramos uma nova atividade enzimática, embora 

esta seja menor que a atividade registrada em pH 3,0 (Gráfico 1). Um fenômeno 

semelhante, ou seja, a atividade menor em pH 6,0 e 7,0 é registrado para fêmeas 

adultas sem repasto sanguíneo (Gráfico 1). É possível que esta atividade enzimática 

em pHs neutros seja devida a outras MCOs ativas no animal. 

A atividade enzimática foi bastante similar entre pupas-fêmea e pupas-macho, 

0,22 e 0,16, respectivamente, com diminuição gradativa em pH mais alcalinos ao pH 

3,0 (Gráfico 1). Novamente, a possível diferença de sexos em larvas parece não 

produzir interferências nos registros.  
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Em fêmeas adultas após repasto sanguíneo observamos que a atividade 

enzimática é maior na amostra 32 horas ARS (Gráfico 1). A atividade enzimática em 

pH 3,0 diminui em pHs mais alcalinos na amostra 24 horas ARS, já na amostra 32 

horas ARS há o registro de outra atividade em pH 5,0, o que também pode estar 

relacionado à presença de outras MCOs.  

Com o objetivo de verificar mais especificamente a atividade enzimática de 

lacase 2 envolvida na esclerotinização dos ovos, determinamos a atividade 

enzimática em homogeneizados de ovários de fêmeas adultas 24h ARS, evitando 

desta forma possíveis moléculas interferentes presentes nas amostras de 

homogeneizados de fêmeas inteiras. O pH ótimo para esta amostra ovariana também 

ficou na faixa ácida, pH 3,0 (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 - Efeito do pH sobre a atividade de lacase 2 em ovários de 100 fêmeas adultas de 
Aedes aegypti 24 horas após repasto sanguíneo. Valores gerados pela média das 
duplicatas subtraindo os valores do controle enzimático sem substrato ABTS. 

 

No ensaio de ovários é possível observar que há uma constante baixa 

atividade em pHs mais alcalinos ao pH 3,0, exceto em pH 5,0 quando a atividade é 

discretamente maior (Gráfico 2). Embora a atividade em pH 5,0 não seja clara em 

homogeneizados de adultos inteiros 24 horas ARS (a atividade detectada em ovários 

é baixa e a amostra de adultos inteiros pode conter algum interferente para a 

detecção), o registro em ovários e fêmeas adultas 32 horas ARS pode decorrer da 

ação de outra MCO presente em ovos.  
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Devido à precipitação de material da própria amostra (uma intercorrência não 

prevista) e com o intuito de verificar o número de isoformas de lacase presentes nas 

diferentes preparações, realizamos uma separação cromatográfica em coluna de 

troca aniônica HiTrap Q. Estes experimentos foram realizados para a amostra de 

fêmeas adultas 24 horas ARS. Registramos atividade enzimática no eluído em NaCl 

0,2M. Nas frações 6 a 8 do ensaio (Gráfico 3) é possível observar que ao mesmo 

tempo em que há aumento da atividade enzimática há diminuição da absorbância no 

controle enzimático, reação sem substrato ABTS. Assim, confirmamos que os picos 

observados nos experimentos anteriores correspondem de fato a atividade 

enzimática e não a interferentes do homogeneizado na amostra. 

 

 

Gráfico 3 - Atividade enzimática de lacase 2 nas frações obtidas por cromatografia de troca 
aniônica em coluna Hi Trap Q (GE Healthcare Life Sciences, Buckinghamshire, 
England) em 50 fêmeas adultas de Aedes aegypti 24 horas após repasto 
sanguíneo. 

 

4.4 Silenciamento de transcritos do gene lacase 2 por RNAi 

 

O DNA de cinco fêmeas de Aedes aegypti foi extraído em pool com sucesso. 

Com o DNA foi amplificado o gene da lacase 2 (bandas visíveis na Figura 8A), e foi 

realizado a segunda PCR para adição do promotor T7 nas extremidades 5’ (bandas 

visíveis na Figura 8B).  
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Figura 8 - Amplificações do gene lacase 2 em DNA extraído de cinco fêmeas de Aedes 
aegypti. A: Amplificação do gene lacase 2. 1: Marcador molecular de pares de 
bases (DNA Ladder 0.5-10 kb – Bio Basic). 2-4: Primer lacase 2. B: amplificação 
do gene lacase 2 com promotor T7. 1: Marcador molecular de pares de bases 
(DNA 100 pb Marker – Biotools). 2-3: Primer lacase 2 com promotor T7. 

 

O produto da PCR (660 pb) foi sequenciado para confirmar se o gene 

amplificado era de fato homólogo à lacase 2. A sequência obtida (320 pb) foi inserida 

na base NCBI e comparada por semelhança com a sequência de lacase 2 

AAEL007415, revelando alta similaridade de 98% (Figura 9). Poucas bases foram 

discrepantes entre observado e esperado, essas discrepâncias podem ser 

decorrentes de pequenas imprecisões de leitura e não foram confirmadas visto que 

dispúnhamos de apenas uma fita de checagem. 
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Figura 9 - Comparação da sequência obtida através da amplificação de lacase 2 em fêmeas 
de Aedes aegypti com a sequência AAEL007415 utilizada para desenho dos 
iniciadores. 

 

O gene MSP1 também foi amplificado com o promotor T7 (bandas visíveis na 

figura 10). Os produtos de PCR com promotor T7 de lacase 2 e de MSP1 foram 

utilizados para a síntese de dsRNA de lacase 2 (dsLac2) e de MSP1 (dsMSP1). 

 

 

Figura 10 - Amplificações do gene MSP1. 1: Marcador molecular de pares de bases (1Kb 
Plus - Invitrogen). 2-3: Primer MSP1 com promotor T7. 
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Para executar o silenciamento de transcritos de lacase 2, fêmeas de Ae. 

aegypti foram primeiro microinjetadas com 20 ng de dsLac2 (mais detalhes vide 

tabela 1) seguindo o descrito por Wu et al.10 para o congênere Aedes albopictus. Para 

o controle negativo do efeito do silenciamento, um outro grupo de fêmeas foi 

microinjetado com 20 ng de dsMSP1. Do total de fêmeas microinjetadas após repasto 

sanguíneo, 11 microinjetadas com dsLac2 e 15 com dsMSP1 permaneceram em 

insetário para postura dos ovos. Nenhuma diferença morfológica foi observada entre 

os ovos dos grupos de experimento e controle, em ambos os grupos a pigmentação 

se iniciou aos 30 minutos após a postura dos ovos (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Fenótipos dos ovos das fêmeas de Aedes aegypti microinjetadas com 20 ng de 
dsLac2 e dsMSP1. Números indicam o tempo após a postura (horas). 
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Um novo experimento de silenciamento foi realizado, microinjetando 200 ng 

de dsLac2 e de dsMSP1 (mais detalhes vide tabela 1). Do total de fêmeas após 

repasto sanguíneo, 13 microinjetadas com dsLac2 e 14 com dsMSP1 permaneceram 

em insetário até a postura dos ovos.  

Não foram observadas distinções morfológicas entre os dois grupos quanto 

ao formato dos ovos (Figura 12). Embora a pigmentação dos ovos tenha se iniciado 

30 minutos após a postura em ambos os grupos (dados não exibidos), no grupo 

dsLac2 foram registrados alguns ovos que permaneciam sem pigmentação ou 

estavam iniciando uma hora após a postura (Figuras 12 e 13), estes mesmos ovos 

estavam em processo de pigmentação uma hora e meia após a postura (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Fenótipos dos ovos das fêmeas de Aedes aegypti microinjetadas com 200 ng de 
dsLac2 e dsMSP1. Números indicam o tempo após a postura (horas). Setas 
indicam ovo com início da pigmentação tardio em relação aos demais. 
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Figura 13 - Fenótipo dos ovos das fêmeas de Aedes aegypti microinjetadas com 200 ng de 
dsLac2 apresentando ovos sem pigmentação ou no início da pigmentação uma 
hora após a postura. 

 

Para dirimir a dúvida sobre o efeito de Lac 2 no córion dos ovos, um novo 

experimento foi realizado injetando 1700 ng de dsRNA, concentração próxima à 

maior quantidade de dsRNA possível para injeções em mosquitos, 2 µg segundo 

Peng et al.38. Não foi possível injetar 2 µg de dsRNA porque o volume de injeção para 

essa quantidade era de 690nl por mosquito e o líquido da última injeção extravasava 

(injetor automático Drummond Scientific aplica 69 nl por injeção). O dsRNA já havia 

sido concentrado, sendo assim, não foi viável concentrá-lo novamente para injeção 

de um menor volume.  

Infelizmente, tivemos um problema técnico no insetário que resultou na 

mortandade da maioria das fêmeas do experimento. Uma fêmea de cada grupo 

(dsLac2 e dsMSP1) realizou a postura dos ovos. Em ambos grupos a pigmentação 

dos ovos teve início 30 minutos após a postura e estava completa após duas horas 

(Figura 14), embora ainda não estivessem esclerotinizados. Um aparente atraso no 

processo de pigmentação dos ovos com dsLac2 em relação aos de dsMSP1 foi 
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observado, embora menos visível que no experimento de microinjeção com 200ng 

de dsRNA. 

Os ovos já pigmentados foram testados individualmente para verificar se 

existia alguma distinção morfológica entre os grupos. Nenhuma diferença estrutural 

foi observada (Figura 15). Todos os ovos apresentaram formato padrão de ovos de 

Ae. aegypti, com eventuais pequenas deformações por ficarem sobrepostos quando 

ainda tinham córion não-rígido (episódio recorrente em posturas de Ae. aegypti, vide 

fenômeno na figura 11). 
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Figura 14 - Fenótipos dos ovos das fêmeas de Aedes aegypti microinjetadas com 1700 ng 
de dsLac2 e dsMSP1. Números indicam o tempo após a postura (horas). Em 
ambos os grupos a pigmentação dos ovos teve início aos 30 minutos após a 
postura e completou-se 2 horas após a postura. 

 

 

 

Figura 15 - Morfologia dos ovos das fêmeas de Aedes aegypti microinjetadas com 1700 ng 
de dsLac2 e dsMSP1. 

 

 

 

dsLac2 
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4.4.1 Avaliação do dsRNA produzido 

 

A qualidade do dsRNA de transcritos de lacase 2 produzido, foi avaliado. 

Diferente do padrão em sínteses de dsRNA, o dsLac2 utilizado nos experimentos de 

silenciamento gênico, produzido a partir do produto da amplificação de lacase 2 em 

DNA genômico (mais detalhes vide item 3.6), não contém apenas éxons mas também 

um íntron. O gene de Lac 2 é composto por 9 éxons pequenos, os iniciadores 

utilizados para amplificação foram desenhados sob os éxons 3 e 4, assim, o íntron 3 

de 59 pb também foi amplificado (Figura 16).  

 

 

Figura 16 -  A: Estrutura de éxons e íntrons do gene da lacase 2 em Aedes aegypti, sequência 
AAEL007415. Éxons são representados em escala por quadrados pretos, os 
tamanhos em pb são indicados acima dos quadrados em preto. Íntrons são 
representados sem escala por quadrados brancos contornados por tachado 
preto, os tamanhos em pb são indicados abaixo dos quadrados em cinza. B: 
Sequência da região dos éxons 3 e 4. As sequências dos éxons 3 e 4 são 
indicados em preto, a sequência do íntron 3 é indicado em cinza. As sequências 
de éxons e íntrons são delimitadas por uma barra vertical. Os iniciadores 
utilizados neste projeto são indicados em negrito.
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A análise filogenética da família gênica MCO entre Ae. aegypti e An. gambiae 

revelou uma distinção confiável para os agrupamentos de cada MCO (Figura 3). Além 

disso, os agrupamentos revelados na análise somam-se às evidências descritas na 

literatura de que os membros da família MCO são conservados entre os insetos8, 12.  

As distinções entre os ramos dos agrupamentos foram evidenciadas por 

elevados valores de bootstrap, geralmente entre 80 e 100% (Figura 3). O menor valor 

de bootstrap (62%) foi encontrado entre a separação dos ramos MCO2 e MCO3-5 

(Figura 3). MCO3-5 é um ramo exclusivo de mosquitos (Ae. aegypti e An. gambiae), 

evidências sugerem que MCO2 e MCO3-5 compartilhem um ancestral comum, 

MCO3-5 seria derivado de uma duplicação específica de um gene tipo MCO27, 8, 12. 

Este menor valor de bootstrap na distinção entre MCO2 e MCO3-5 não compromete 

a interpretação para determinação da sequência de Lac 2 para desenho dos 

iniciadores, visto que nos baseamos nas sequências geneticamente mais similares 

de MCO2, assim, este fato independe da topologia geral do filograma.  

No grupo MCO2, duas sequências de Ae. aegypti foram agrupadas (Figura 

3). A sequência AAEL007415, detectada no genoma como MCO2, e a sequência 

DQ011288, depositada no banco NCBI como MCO1. Visto que a sequência 

DQ011288 não havia sido caracterizada em um trabalho publicado para que 

pudéssemos confirmar sua identidade, realizamos uma análise para verificar a 

presença do domínio diagnóstico de MCO1.  

Entre os dípteros, MCO1 é única em apresentar uma característica-chave: 

quatro fatores Von Willebrand adicionais a região amino-terminal7, 8, 12, 24. Através do 

alinhamento das sequências proteicas verificamos que a sequência DQ011288 não 
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possui a região adicional dos fatores Von Willebrand (Figura 4), portanto, a sequência 

DQ011288 não se trata de uma MCO1 agrupada erroneamente no grupo MCO2. 

Através da análise filogenética confirmamos a identidade da sequência 

AAEL007415 de Aedes aegypti como MCO2. A sequência foi agrupada com as 

sequências de MCO2A e B de An. gambiae (bootstrap 100%; Figura 3), no qual a 

família gênica MCO já havia sido identificada e caracterizada12. Portanto, aquela 

sequência foi utilizada para desenho dos iniciadores nos experimentos de perfil de 

expressão e silenciamento gênico. 

O perfil semi-quantitativo de expressão do gene lacase 2 durante o 

desenvolvimento de Ae. aegypti foi estabelecido (Figura 5) e o produto amplificado 

foi confirmado através de sequenciamento (Figura 6). O produto da amplificação de 

lacase 2 foi similar entre pupas e fêmeas adultas após repasto sanguíneo (Figura 5). 

Em fêmeas adultas o produto visível foi menos intenso do que os demais tempos de 

vida e em larvas produtos visíveis não foram registrados. Assim, a produção de 

transcritos de lacase 2 em Ae. aegypti é maior em pupas e fêmeas adultas após 

repasto sanguíneo, fenômeno possivelmente relacionado ao tanning de cutícula para 

emergência em adultos e formação dos ovos. 

Em Cx. pipiens pallens produtos visíveis da amplificação de lacase 2 por PCR 

foram registrados em ovos, larvas 4º estádio e pupas, mas foram essencialmente 

indetectáveis em outros estádios larvais e adultos15, padrão semelhante ao que 

encontramos nos experimentos de RT-PCR (Figura 5). No entanto, em An. gambiae, 

produtos visíveis da amplificação de lacase 2 são detectados em todos estágios de 

desenvolvimento12. Essa discrepância parece ser relacionada a diferenças 

metodológicas, a quantidade de indivíduos que constitui o pool não é mencionada, 

sabemos apenas que aqueles autores utilizam 2,5 µg de RNA inicial12 enquanto 

utilizamos 1 µg (ver seção 3.4.1), não descartamos a possibilidade de diferenças 

expressionais existirem entre as espécies. 
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O perfil de atividade enzimática durante o desenvolvimento de Ae. aegypti foi 

estabelecido (Gráfico 1) e confirmado por cromatografia de troca aniônica (Gráfico 

3). O pH ótimo da enzima registrado para todas etapas do desenvolvimento foi o pH 

3,0 (Gráfico 1). Este valor de pH ótimo foi próximo ao encontrado por Gorman et al.28 

em ensaios enzimáticos das isoformas Lac 2A e B purificadas em An. gambiae 

utilizando substrato ABTS (pH ótimo 4,5). Em insetos, o pH ótimo de ensaios de 

atividade de Lac 2 são geralmente ácidos8. 

A atividade enzimática registrada em pH 3,0 foi presente em todas as 

amostras testadas (Gráfico 1), assim, trata-se da atividade de uma MCO essencial 

aos momentos distintos da vida de Ae. aegypti amostrados. A atividade registrada é 

condizente com a atividade de Lac 2: tanning em imaturos antes do próximo estágio 

de desenvolvimento8, 20; e tanning de ovos em fêmeas após repasto sanguíneo10, 12, 

15. 

O maior pico de atividade enzimática foi registrado em fêmeas adultas 32 

horas ARS (Gráfico 1), este registro segue o descrito na literatura para quantificação 

de transcritos de lacase 2 após repasto sanguíneo em Ae. aegypti22, apesar de esta 

diferença não ser evidente na análise semi-quantitativa (Figura 5). Embora ambos 

resultados não sejam contraditórios, há registro de transcritos de lacase 2 em fêmeas 

adultas 32 horas ARS, cabe mencionar que o método quantitativo tem maior acurácia 

nesta diferenciação do que o método semi-quantitativo. 

Três atividades enzimáticas em pHs mais alcalinos ao pH 3,0 foram 

registradas em momentos distintos do desenvolvimento (Gráfico 1). É possível que 

essas outras atividades sejam devido a presença de outras MCOs ativas em Ae. 

aegypti. A atividade registrada em pH 5,0 em ovários de fêmeas adultas 24 horas 

ARS e fêmeas adultas 32 horas ARS (Gráficos 1 e 2), por exemplo, parece estar 

relacionado a outra MCO presente em ovos, conforme o desenvolvimento do ovo 

avança a atividade aumenta. 
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Os dois perfis, expressional e enzimático, apontam que após repasto 

sanguíneo há maior produção de Lac 2 em fêmeas adultas (Figura 5 e Gráfico 1), 

estes registros denotam a importância de Lac 2 no desenvolvimento do ovo. Não 

foram registradas diferenças sexuais de produção de transcritos ou de atividade 

enzimática em pupas (Figura 5 e Gráfico 1), assim, a produção de Lac 2 para troca 

de estágio de vida parece não ser sexo-dependente.  

Discrepâncias entres os perfis também foram observadas, produto visível da 

amplificação de lacase 2 em larvas não foram registrados e em fêmeas adultas o 

produto registrado tem baixa intensidade (Figura 5). No entanto, o registro de 

atividade enzimática daqueles dois momentos de vida é maior do que em pupas 

(Gráfico 1), cujo produto da amplificação teve grande intensidade (Figura 5). 

Os ensaios de atividade enzimática foram mais eficientes que os 

experimentos de RT-PCR em detectar a presença de Lac 2 durante o 

desenvolvimento de Aedes aegypti. Ainda que atividade tenha sido detectada, foi 

possível observar que a atividade de Lac 2 é baixa, principalmente em imaturos 

(Gráfico 1), uma quantidade inicial muito reduzida de transcritos pode justificar a 

ineficiência da detecção de lacase 2 por RT-PCR. Além disso, cabe ressalvar que as 

amostras dos ensaios enzimáticos foram compostas por um número de indivíduos 

cinco vezes maior que as amostras de RT-PCR. 

A inserção de dsLac2 em fêmeas de Ae. aegypti não resultou no mesmo efeito 

reportado por Wu et al.10 para o congênere Ae. albopictus. Aqueles autores 

observaram ovos sem nenhuma pigmentação e ovos deformados quando fêmeas 

tiveram transcritos de lacase 2 silenciados. Desde a publicação daquele trabalho, 

nenhum estudo de silenciamento de transcritos de lacase 2 em mosquitos fêmeas 

com efeitos em prole foi reportado. 

Não observamos diferenças morfológicas entre os ovos das fêmeas do grupo 

experimento e controle (Figuras 11, 12 e 14). No entanto, no lote de fêmeas 
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microinjetadas com 200 ng de dsRNA, no grupo experimento foram observados 

alguns ovos com início de pigmentação tardio (Figuras 12 e 13). Este fenômeno só 

foi observado no grupo experimento, portanto, parece estar relacionado ao 

silenciamento de transcritos de lacase 2. 

Problemas no desenvolvimento do embrião podem resultar em alteração da 

coloração dos ovos. Ovos de Ae. aegypti que apresentaram alteração de cor em 

resposta a inibição de dopa-descarboxilase falharam em eclodir39. Até o momento, 

não foram registrados ovos de Ae. aegypti que naturalmente apresentem alteração 

de cor e sejam compatíveis à vida. O efeito do fenômeno de início de pigmentação 

tardio sobre a viabilidade do embrião não foi avaliado. 

Este fenômeno de atraso de pigmentação não foi evidente no lote de fêmeas 

microinjetadas com maior quantidade de dsRNA, 1700ng. Uma aparente tendência 

de que os ovos das fêmeas do grupo experimento desse lote tivesse um processo 

de pigmentação levemente tardio foi observado, mas esta diferença sutil foi difícil de 

ser documentada por imagem. Cabe ressaltar que neste experimento apenas uma 

fêmea realizou a postura de ovos devido a dificuldades técnicas, assim, a avaliação 

desta inserção foi inconclusiva em virtude do baixo número amostral.  

Como foi mencionado nos resultados (item 4.4.1) o dsRNA produzido a partir 

de DNA genômico continha um íntron. Sabendo que a presença de um íntron não é 

usual em dsRNAs, tentamos utilizar dsRNA de Lac 2 produzidos a partir de cDNA, 

mas a amplificação de Lac 2 com T7 em cDNA (segunda PCR) resultava numa 

segunda banda de baixíssima intensidade, sua visualização só foi possível com a 

utilização de um corante mais sensível (Blue green, LGC tecnologia; dados não 

exibidos). Essa segunda banda foi inexistente na amplificação em DNA genômico 

(Figura 8B).  

O desenho de novos iniciadores em um éxon único para uma nova 

amplificação em DNA genômico não foi realizado porque os éxons de Lac 2 são 
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pequenos (Figura 16). O tamanho do dsRNA influencia no sucesso do método de 

RNAi (assunto amplamente discutido e exemplificado na literatura40-43), ainda que 

alguns nucleotídeos da região exônica tenham sido clivados junto com a região 

intrônica (explicado a seguir), a quantidade de nucleotídeos viáveis para 

silenciamento de transcritos seria maior do que se produzido a partir de um único 

éxon. Com base no resultado da inserção de dsLac2 (Figuras 11, 12 e 14), a tentativa 

de produção e inserção de um dsRNA menor não parece promissora. 

Os dsRNAs introduzidos na célula são clivados pela DICER (RNase III) em 

pequenos RNAi de 21-25 nucleotídeos40. A região do íntron 3 (59 pb) em dsLac2 

pode ter sido clivada ao menos 3 vezes, nucleotídeos da região exônica podem ter 

sido clivados em conjunto à região, assim, a região pode ter sido clivada até 5 vezes. 

Estes pequenos RNAi sem pareamento com RNA mensageiro são degradados sem 

alteração celular, visto que silenciamentos gênicos em regiões intrônicas por 

introdução de RNAi não são possíveis, um único caso é descrito na literatura, mas 

este parece ser um caso particularizado de um operon em C. elegans41.  

Tendo em vista que a tentativa de uso de cDNA para síntese de dsRNA 

resultava em uma segunda banda, optamos pelo uso de dsLac2 com o íntron 3. 

Acreditamos que a presença do íntron não tenha interferido na eficiência do método 

de silenciamento, embora, não usual. Pois, foi disponibilizado uma grande 

quantidade de nucleotídeos viáveis dos éxons para pareamento com o RNA 

mensageiro após a degradação da região intrônica sem alteração celular.  

O silenciamento de transcritos de lacase 2 pelo método de RNAi em imaturos 

provocou implicações na formação da cutícula de adultos em A. tumida11, A. 

mellifera13, D. v. virgifera16, N. plebeius17, M. punctatissima17, R. pedestris17 e T. 

castaneum20, o que demonstra a eficiência deste método para silenciamento do gene. 

Além disso, a função de Lac 2 na formação da cutícula é majoritária, assim, na sua 

ausência efeitos expressivos no fenótipo são observados. 
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O mesmo método foi empregado para determinar se Lac 2 exerce alguma 

função no desenvolvimento do ovo de mosquitos. Em Ae. albopictus, foram 

observados ovos deformados e sem pigmentação10. Em Ae. aegypti, foram 

observados ovos com início de pigmentação tardio (Figura 12) e em An. gambiae, 

foram observados alguns ovos mais pálidos em relação aos ovos naturais, no 

entanto, este mesmo efeito também foi observado nos ovos do grupo controle 

(comunicação pessoal).    

Diante disso, algumas hipóteses são levantadas para a ausência de efeitos 

fenotípicos drásticos observáveis nos ovos das fêmeas com transcritos de lacase 2 

silenciados: 1) Lac 2 pode não exercer função majoritária no desenvolvimento dos 

ovos.  Ainda que a participação de Lac 2 durante a formação dos ovos continue 

suportada pelas evidências de aumento de produção de transcritos e enzimas após 

repasto sanguíneo reportadas neste trabalho e na literatura10, 12, 21, 22. 2) O método de 

RNAi, eficiente para observação de efeitos na cutícula de adultos, pode não ser 

eficiente para silenciamento de genes que atuem no ovário. Cabe ressaltar, que este 

não é um método com marcação de endereçamento tecido-específico, o material 

pode ter sido recebido por qualquer tipo celular. 3) O tempo de maturação dos ovos 

e consequente produção de Lac 2 pode ser superior ao tempo de viabilidade do 

material dentro do organismo, assim, o material pode ter sido degradado antes que 

transcritos de lacase 2 estivessem disponíveis.   

As hipóteses levantadas sobre o tênue efeito fenotípico na prole de mosquitos 

com uso de RNAi devem ser tratadas como ressalvas para estudos futuros de Lac 2. 

A produção de um material sem região intrônica e/ou a alteração do período 

observacional entre a inserção de dsRNA e a postura dos ovos podem favorecer a 

efetividade do método. No entanto, a troca de mecanismo de entrega da molécula 

dentro do organismo por métodos com endereçamento tecido-especifico tem maior 



65 
 

potencial de influenciar as observações fenotípicas, na condição de Lac 2 ter função 

majoritária no desenvolvimento do ovo ou ser essencial durante o processo. 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que Lac 2 também atua no 

tanning de Aedes aegypti, além disso, corroboram a hipótese de que Lac 2 

desempenhe alguma função no desenvolvimento do ovo em mosquitos, mas não são 

suficientes para inferir precisamente qual seja o mecanismo de atuação.
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Embora a função de lacase 2 durante o tanning de imaturos já tenha sido 

reportada em várias espécies de insetos, este trabalho foi inédito em apontar a 

presença de lacase 2 durante o desenvolvimento de Aedes aegypti, indicando que 

lacase 2 também desempenha função no tanning desta espécie.  

O efeito da inserção de RNA dupla-fita de lacase 2 em Aedes aegypti não 

resultou no mesmo efeito reportado por Wu et al.10 para Aedes albopictus: ovos 

hialinos e deformados. Após silenciamento de transcritos de lacase 2 foram 

observados alguns ovos com início de pigmentação tardio. Apesar disso, os 

resultados obtidos neste trabalho quanto ao aumento de lacase 2 em fêmeas adultas 

após repasto sanguíneo indicam que lacase 2 pode desempenhar função no 

desenvolvimento do ovo. 
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ANEXO A – Premiação: Young Scientist award in the Master degree category: 
Phenotypic effects of knocking down of laccase 2 gene in Aedes aegypti. 

 

 



72 
 

ANEXO B – Publicação: Louise C, Vidal PO, Suesdek L. Microevolution of Aedes 
aegypti. Plos One, 2015;10(9):16. 
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