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RESUMO

SANTOS,  A.  M.  Estrutura  do  gene  da  Esterase  do  Hormônio  Juvenil  de  Apis  

mellifera e seu papel durante o desenvolvimento pós-embrionário e a diferenciação 

de castas. 93p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

Os  hormônios  juvenis  (HJ)  são  uma  classe  de  sesquiterpenóides  que 

executam um papel crucial no desenvolvimento dos insetos. O HJ modula a ação de 

ecdisona, prevenindo a metamorfose nos estágios larvais. Os títulos deste hormônio 

são determinados pela sua síntese nos Corpora Allata e pela atividade hidrolítica de 

uma  esterase  específica  (EHJ  –  Esterase  do  Hormônio  Juvenil),  um membro  da 

família  das  carboxiesterases  (3.1.1.1),  que  transforma  o  HJ  em  um  metabólito 

considerado  inativo  (HJ-ácido).  O  HJ  está  intimamente  envolvido  no 

desenvolvimento e diferenciação de castas em A. mellifera; os títulos de hormônio 

diferem consideravelmente  durante  o  desenvolvimento  das  castas.  A metodologia 

ORESTES  (Open-Reading-Frame-Expressed-Sequence-Tags)  foi  usada  para  a 

obtenção  da  seqüência  do  gene  da  EHJ.  Vinte  e  seis  clones  que  mostraram 

homologia com a seqüência da EHJ de outros insetos foram usados para a construção 

de primers para a análise da expressão do gene em experimentos de RT-PCR. O 

fragmento obtido pela amplificação utilizando estes primers mostrou alta identidade 

com  as  EHJ  de  Drosophila  melanogaster e  Tenebrio  molitor  em  nível  de 

aminoácidos.  A primeira  fita  de cDNA foi sintetizada usando RNA total  e usada 

como molde para PCR. A normalização foi feita utilizando-se a expressão do gene da 

actina de A. mellifera. O gene da EHJ é mais expresso em corpo gorduroso e epitélio 

do intestino. O pico de expressão do gene em operárias foi observado nos estágios 
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que antecedem a metamorfose (L5F e L5S), após este período ocorre diminuição de 

expressão do gene em pré-pupas e pupas jovens e um aumento de expressão no final 

do  período  pupal  e  adultos  de  até  15  dias.  A  atividade  do  gene  da  EHJ  está 

relacionada aos títulos de HJ durante o desenvolvimento, o que sugere a importância 

da EHJ para que a metamorfose ocorra normalmente. Os níveis de mRNA da EHJ 

foram quantificados nas castas e sexos. Operárias mostraram a maior expressão do 

gene durante os estágios de L3, L4, L5F1 e L5S1. Em rainhas, a expressão aumenta 

em  pré-pupa,  ao  contrário  do  que  ocorre  em  operárias.  Os  menores  níveis  de 

expressão ocorrem em zangões. A expressão do gene da EHJ é menor quando o HJ é 

essencial  para o desenvolvimento das características de rainhas, o que ocorre nos 

estágios larvais mais jovens, podendo ser estabelecida relação direta entre o HJ e os 

níveis de mRNA da EHJ durante o desenvolvimento e manutenção de características 

de cada casta. O gene mostrou menor expressão em ovários de rainhas nos estágios 

larvais, isto pode ter importância na manutenção dos níveis de HJ para que este órgão 

seja protegido de degeneração, garantindo seu desenvolvimento normal. Já que os 

níveis de HJ são diferentes nas castas e sexos, a atividade diferencial do gene da EHJ 

aparentemente é um elemento chave na manutenção dos tipos morfológicos nesta 

complexa sociedade.  O gene foi  inibido pela  aplicação  de 20E em pupas,  assim, 

sugerimos que o gene é induzido pela presença de HJ, como ocorre nas fases larvais 

jovens  e  após  a  emergência,  e  inibido  na  presença  de  ecdisteróides,  já  que  os 

resultados obtidos neste trabalho mostram que o gene da EHJ está reprimido quando 

os títulos de ecdisteróides estão elevados nas fases pupais.

Palavras chave: Apis mellifera; Esterase do Hormônio Juvenil; Desenvolvimento
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ABSTRACT

SANTOS,  A.  M.  Honey  bee  (Apis  mellifera)  juvenile  hormone  esterase  gene 

structure and its rule during post-embryonic development and caste differentiation. 

93p.  Dissertação  (Mestrado)  –  Faculdade  de  Medicina  de  Ribeirão  Preto, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

The juvenile hormones (JH) are a class of sesquiterpenoids that play a crucial 

role  in  insect  development.  JH  modulate  the  activity  of  ecdysone,  preparing  for 

metamorphosis at the end of the larval phase. The titers of this hormone are mainly 

determined by synthesis  in  the corpora allata  and by the hydrolytic  activity  of a 

specific  esterase  (JHE  -  Juvenile  Hormone  Esterase),  a  carboxylesterase  family 

member (3.1.1.1), which transforms JH into a metabolite considered inactive (JH-

acid).  JH  is  intimately  involved  in  Apis  mellifera development  and  caste 

differentiation;  the  hormone  titers  differ  considerably  in  developing  queens  and 

workers.  The  ORESTES  (Open-Reading-Frame-Expressed-Sequence-Tags) 

methodology was used to obtain the JHE gene sequence. Twenty six clone sequences 

that showed homology with JHEs of other insects were used to construct specific 

primers to perform RT-PCR, in order to analyze JHE gene expression. The fragment 

amplified  using  these  primers  showed high  identity  with  the  JHE of  Drosophila 

melanogaster and  Tenebrio  molitor  at  amino  acid  level.  First  strand  cDNA was 

synthesized using total RNA and used as template for PCR. A. mellifera actin gene 

expression levels were used for normalization. The JHE gene is highly expressed in 

fat body and gut epithelium. The highest peak of JHE gene expression in workers 

was observed in the stages  before metamorphosis,  i.e.  L5F and L5S, after  which 
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there is a decrease in the gene expression of pre-pupae and young pupae,  with a 

increase at the end of pupal stages, and in the adult stages (until 15 days). The JHE 

gene activity is extremely related with the JH titers during the development, what 

suggests the importance of JHE enzyme activity to the normal metamorphosis. We 

quantified JHE mRNA levels in the castes and sexes of A. mellifera. Workers have 

the highest JHE gene expression levels during L3, L4, L5F1 and L5S1. In queens, 

there is an increase of JHE gene expression in pre-pupae, otherwise in works this 

stage shows a decrease in JHE expression.  The lowest expression levels occur in 

drones. JHE expression is lower when JH is essential for the development of queen 

characteristics,  what  occurs  during  the  early  phases.  Therefore  it  is  possible  to 

establish  a  direct  relationship  between  JH  and  JHE  mRNA  levels  during 

development and maintenance of the characteristics in each caste. The gene shows 

low  expression  levels  in  queens’  ovaries  during  larval  stages  where  it  may  be 

important  to  the  maintenance  of  JH  levels,  in  order  to  protect  this  organ  from 

degeneration,  and  to  warrant  a  normal  development.  Since  the  levels  of  JH  are 

different in the castes and sexes, the differential activity of the JHE gene apparently 

plays  a  key  role  in  the  maintenance  of  the  morphotypes  of  this  complex  insect 

society. The gene was inhibited by 20E application in pupae, so we can suggest that 

the gene is induced by JH presence like we detected during larval stages and after 

emergence,  and  inhibited  by  ecdysteroids,  since  the  data  obtained  in  this  work 

suggest that the JHE gene is repressed when the ecdysteroids titers are elevated.

Key-words: Apis mellifera; Juvenile Hormone Esterase; Development.
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1.1. Diferenciação de castas em Apis mellifera

 

A divisão do trabalho tem um significado profundo na sociedade dos insetos 

(Hartfelder & Steinbrück, 1997). Naquelas onde se observa uma clara diferença entre 

os fenótipos, a divisão de trabalho constitui um caráter marcante (Michener, 1974). 

Em uma colônia  Apis mellifera são encontrados três tipos de indivíduos: zangões, 

rainhas  e  operárias.  Cada  um  destes  organismos  possui  funções  específicas  que 

levam à manutenção da colônia.

Os zangões são machos gerados a partir de ovos não fecundados, portanto 

haplóides, cuja função é a cópula com a rainha. A rainha, fêmea diplóide (oriunda de 

ovos fecundados), retém a atividade reprodutiva, efetuando a cópula, a postura de 

ovos  e  produzindo  feromônios  que  controlam  e  organizam  diversas  funções  na 

colônia.  As  operárias,  fêmeas  funcionalmente  estéreis,  também desenvolvidas  de 

ovos  fecundados,  desempenham a partir  da emergência  uma série  de tarefas  que 

obedecem  a  uma  ordem  cronológica:  limpeza  e  remoção  de  cera  do  ninho, 

alimentação  e  cuidado com a prole  (abelhas  mais  jovens),  construção,  limpeza  e 

aprovisionamento das células das crias, produção de cera, processamento de pólen e 

néctar para a produção do mel e proteção da colméia (abelhas com idade média) e 

forrageamento  (operárias  mais  velhas)  (Michener,  1969,  1974;  Laidlaw,  1992; 

Jassim et al., 2000; Page & Peng, 2001; Page & Erber, 2002). 

Dentro de uma colônia a divisão de trabalho ocorre de duas formas,  (1) a 

divisão do trabalho reprodutivo entre operárias e rainhas e (2) a divisão cronológica 

do trabalho entre as operárias,  que é conhecida como polietismo etário  (Laidlaw, 

1992), que está associado com mudanças comportamentais e fisiológicas (Fluri et al., 

1982). O polietismo etário observado em  Apis mellifera é um sistema flexível que 
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varia  de  acordo  com  as  necessidades  da  colônia  (Huang  &  Robinson,  1992; 

Hartfelder,  2000).  Dessa  forma,  operárias  mais  velhas  podem reassumir  funções 

internas se necessário, alterando sua fisiologia (Lindauer, 1961; Laidlaw, 1992). 

O hormônio juvenil (HJ) está envolvido no controle do polietismo etário em 

operárias adultas de  A. mellifera (Huang,  et al., 1991). Os títulos de HJ aumentam 

conforme aumenta a idade das abelhas (Fluri  et al., 1982; Robinson  et al., 1987). 

Baixos títulos de HJ estão associados com tarefas executadas no ninho, enquanto 

altos níveis estão associados ao forrageamento (Huang,  et al., 1991). O tratamento 

com hormônio juvenil (Jaycox et al., 1976), aplicação de substâncias que mimetizam 

o HJ (Jaycox  et al., 1974), ou com análogo do hormônio juvenil (Robinson, 1985, 

1987; Sasagawa et al., 1985) induzem o forrageamento precoce.

Operárias  e  rainhas  de  Apis  mellifera são  morfologicamente  distintas,  da 

mesma  maneira  que  o  comportamento  e  a  fisiologia.  Operárias  não  apresentam 

comportamento de acasalamento, apesar de possuírem ovários funcionais e poderem 

efetuar postura de ovos não fecundados, em condições especiais (Michener, 1974; 

Robinson  et  al.,  1992;  Ratnieks,  1993;  Barron  et  al.,  2001).  As  rainhas  não 

desenvolvem estruturas especializadas para coleta e processamento do pólen, papel 

exercido com alta eficiência pelas operárias (Hartfelder, 2000; Michener, 1969).

O  estímulo  primário  para  o  processo  de  diferenciação  de  castas  é  a 

alimentação diferenciada (Rembold et al.,  1974; Free, 1980; Hartfelder, 2000; Page 

& Peng, 2001; Reginato & Cruz-Landim, 2001,2002). A rainha recebe geléia real 

durante  todo  o  estágio  larval;  enquanto  as  operárias,  após  o  segundo dia  larval, 

passam a receber ao invés de geléia real, uma mistura de mel, pólen e secreções das 

glândulas  hipofaringeanas  das  operárias  nutrizes  (Michener,  1969;  Free,  1980; 

Rembold, 1987; Hartfelder & Engels, 1998). 
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Secundariamente,  o  processo  de  diferenciação  “casta-específico”  está 

relacionado  com a  modulação  do  sistema  endócrino.  Desta  forma,  os  hormônios 

morfogenéticos (hormônio juvenil e ecdisteróides) também participam da formação 

de  castas  morfologicamente  distintas  (Nijhout  &  Wheeler,  1982;  de  Wilde  & 

Beetsma,  1982;  Rembold,  1987;  Rachinsky  et  al., 1990;  Schmidt  Capella  & 

Hartfelder,  1998;  Hartfelder,  2000;  Barchuk  et  al.,  2002).  Os eventos  ligados  ao 

desenvolvimento  das  castas  são  harmoniosamente  controlados  ao  longo  do 

desenvolvimento  pelos  hormônios  citados  acima,  neste  processo  está  também 

incluído o hormônio protoracicotrópico (PTTH), secretado por neurônios situados no 

sistema nervoso central e que tem como alvo as glândulas protorácicas, localizadas 

no complexo retrocerebral (Rachinsky, 1994; Paulino-Simões et al., 1997).

A alimentação com geléia real oferecida às rainhas é responsável por uma 

resposta neuroendócrina que estimula o aumento da atividade dos  Corpora Allata 

(CA), e conseqüentemente a produção de HJ (Nijhout & Wheeler, 1982; Wheeler, 

1986; Winston, 1987; Rachinsky & Hartfelder, 1990; Hartfelder & Engels, 1998). No 

começo do último estágio larval (5º estágio), ainda durante a fase de alimentação, os 

CA de operárias sintetizam uma quantidade consideravelmente menor de HJ do que 

os CA de rainhas (Rachinsky & Hartfelder, 1990). 

Ainda  não  está  claro  como  esta  informação  trófica  é  processada  e 

transformada  em resposta  neuroendócrina.  Um dos  caminhos  possíveis  para  este 

estímulo seria o nervo conectivo que liga o gânglio frontal a pars intercerebralis do 

cérebro da abelha. Os estímulos chegariam a esta parte do cérebro onde se localizam 

um  par  de  neurônios  positivos  para  PTTH  (Paulino-Simões,  et  al.,  1997),  este 

hormônio  é  capaz  de  modificar  o  funcionamento  das  glândulas  endócrinas 

4



Introdução
______________________________________________________________________________

localizadas no complexo retrocerebral. Assim, um estímulo específico (geléia real) 

seria capaz de induzir o desenvolvimento “casta-específico” (Boleli et al., 1998).

Entre as castas, as diferenças morfológicas do sistema reprodutor podem ser 

observadas no ovário e espermateca. A espermateca é mais desenvolvida em rainhas 

e atrofiada ou reduzida em operárias (Snodgrass, 1956), diferença que já pode ser 

observada na fase de pupa de olho rosa (Silva,  E. B. – comunicação pessoal).  O 

número de ovaríolos dos ovários de rainhas adultas é muito superior ao de operárias 

(Snodgrass,  1956;  para revisão veja  Engels  & Hartfelder,  1999).  A diferenciação 

casta-específica dos ovários ocorre durante o estágio larval e é controlada através da 

ação conjunta do HJ e ecdisteróides (Goewie & Beetsma, 1976; Cnaani et al., 1997; 

Dedej  et al., 1998). O HJ influencia os processos de proliferação celular (Schmidt-

Capella & Hartfelder, 1998, 2002) e de morte celular programada (Rembold, 1987; 

Kimura & Trumam, 1990; Rembold et al., 1992; Schwartz et al., 1993; Hartfelder & 

Engels,  1998;  Hartfelder  et  al.,  2002;  Reginato & Cruz-Landim,  2002),  sendo os 

ecdisteróides  responsáveis  por  um padrão  casta-específico  de  síntese  de  algumas 

proteínas de baixo peso molecular e pelo desenvolvimento diferencial dos ovaríolos 

(Hartfelder et al., 1995). Nas rainhas, o elevado título de HJ, previne o processo de 

morte  celular  nos  ovaríolos  e  estimula  a  glândula  protorácica,  promovendo  um 

aumento  nos  títulos  de  ecdisteróides  (Rembold,  1987;  Rachinsky  et  al.,  1990; 

Rembold  et  al.,  1992;  Rachinsky  &  Engels,  1995).  A  decisão  crítica  para  a 

diferenciação dos ovários ocorre rapidamente após a última muda larval, quando os 

ovários de operárias exibem sinais de morte celular, ao contrário do que ocorre com 

os ovários de rainha (Hartfelder & Steinbrük, 1997).
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O processo de diferenciação dos ovários em A. mellifera culmina em rainhas 

adultas  com  ovários  possuindo  150-180  ovaríolos,  enquanto  operárias  adultas 

possuem apenas 4-7 ovaríolos por ovário (Snodgrass 1956).
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1.2. Títulos de hormônio juvenil e ecdisteróides em Apis mellifera

Os ecdisteróides  e sequiterpenóides,  os hormônios  juvenis,  são produzidos 

pela  glândula  protorácica  e  pelos  CA,  respectivamente  (Hartfelder  et  al.,  1993; 

Rachinsky & Hartfelder, 1990). O HJ III é o único hormônio juvenil presente em 

Apis mellifera (Trautmann et al., 1974; Huang  et al., 1991) e a makisterona A é o 

principal ecdisteróide presente na hemolinfa (Feldlaufer  et al., 1985; Rachinscky et  

al., 1990), embora, 20-hidroxiecdisona (20E) seja o principal ecdisteróide presente 

na maioria dos insetos (Robinson et al., 1991).

Durante o desenvolvimento o HJ modula a ação da ecdisona, prevenindo a 

metamorfose no estágio larval (Riddiford, 1996; 1980). Em momentos críticos do 

desenvolvimento,  sobretudo  durante  o  processo  de  metamorfose,  o  HJ  tem uma 

concentração  próxima  à  basal,  ou  mesmo,  algumas  vezes  não  detectada  na 

hemolinfa. 

Dois picos de HJ são observados durante o estágio larval de  Apis mellifera, 

sendo  que  existe  uma  diferença  acentuada  em  ambos  entre  rainhas  e  operárias 

(FIGURA 1). O primeiro pico ocorre entre o segundo e o terceiro estágio,  como 

observado por Beetsma (1979) e Rembold et al. (1992). O segundo pico de HJ ocorre 

no quinto estágio larval, no qual a diferença nos títulos deste hormônio é considerada 

casta específica (Rachisnky & Hartfelder, 1990; Rachinsky et al., 1990; Hartfelder et  

al., 1995; Rachinsky & Engels, 1995; Hartfelder & Engels, 1998), pois é nesta fase 

em que são estabelecidas as principais diferenças entre rainhas e operárias. Após a 

operculação  das  células  de  cria  pelas  operárias,  os  títulos  de  HJ  em  rainhas  e 

operárias apresentam o mesmo perfil, sendo mais baixos nas operárias (Rachinsky & 

Hartfelder, 1990). Na fase adulta, os níveis de HJ na hemolinfa aumentam com a 
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idade das abelhas (Fluri  et al., 1982; Robinson, 1987; Robinson et al., 1987, 1989; 

Huang et al., 1991).

Os ecdisteróides apresentam dois picos, sendo que o primeiro pico ocorre no 

final do quinto estágio larval e o segundo, no estágio pupal, neste último o pico em 

rainhas é adiantado em relação ao das operárias (FIGURA 2). Durante o final do 

desenvolvimento pupal e os primeiros dias de vida após a emergência, os títulos de 

ecdisteróides  diminuem  e  permanecem  relativamente  baixos  nas  duas  castas 

(Feldlaufer et al., 1985; Hartfelder et al., 2002).
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Figura 1- Título do hormônio juvenil  ao longo do desenvolvimento  de operárias, 
rainhas e zangões de Apis mellifera (modificado de Rembold, 1987; Rachinsky et al., 
1990). Estes dados foram organizados através de trabalhos empregando diferentes 
metodologias, assim, os valores devem ser considerados relativos.
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Figura 2 - Título de ecdisteróides ao longo do desenvolvimento de operárias, rainhas 
e zangões de Apis mellifera (modificado de Rachinsky et al., 1990, Feldlaufer et al.,  
1985  e  Pinto  et  al.,  2002).  Estes  dados  foram organizados  através  de  trabalhos 
empregando  diferentes  metodologias,  assim,  os  valores  devem  ser  considerados 
relativos.
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1.3. O metabolismo do HJ: síntese e degradação

O  hormônio  juvenil  funciona  como  importante  fator  regulador  na 

embriogênese,  no  desenvolvimento  larval  e  adulto,  na  metamorfose,  reprodução, 

diapausa, migração, polimorfismo e metabolismo (Nijhout, 1994; Roe & Venkatesh, 

1990; de Kort & Granger, 1996; Hammock, 1985). 

A modulação dos níveis de hormônio juvenil é controlada precisamente por 

vários processos fisiológicos e bioquímicos, sendo eles: síntese, degradação, ligação 

a proteínas específicas na hemolinfa e secreção. Destes, a regulação da síntese tem 

sido  considerada  de  extrema  importância.  Evidências  têm  apontado  o  controle 

estimulatório (alatotrópico) e inibitório (alatostático) exercido pelo sistema nervoso 

sobre os CA (Gilbert  et al., 2000) como decisivos neste processo. A quantidade de 

HJ na hemolinfa está diretamente relacionada à sua produção pelos CA, uma vez que 

não são conhecidas informações sobre estocagem neste órgão. Existem evidências de 

que o número de células dos CA, em alguns insetos, aumenta em períodos de grande 

produção de HJ, inclusive em Apis mellifera (Snodgrass, 1984).

As  diferenças  na  quantidade  de  HJ  observadas  entre  operárias  e  rainhas 

podem ser devido a uma quantidade limitada do precursor do HJ, o metil farnesoato 

(MF) (Rachinsky & Hartfelder, 1990). Além disso, a regulação dos passos finais da 

produção  do  HJ,  nas  castas  e  estágios  específicos,  pode  também contribuir  para 

diferenças  observadas  nos títulos  de HJ (Rachinsky  et al., 2000).  Os dois passos 

finais na produção de HJ III, geralmente são: (1) a metilação do ácido farnesóico 

(AF)  para  MF  catalisado  pela  enzima  o-metil  transferase  do  ácido  farnesóico 

(FAMET) e (2) uma reação de epoxidação do MF para HJ III pela enzima metil 

farnesoato epoxidase (MFE) (Tobe & Stay, 1985). 
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A aplicação de ácido farnesóico (AF), precursor do HJ, em larvas de 4º 

estágio até L5S1 (larva de 5º estágio em fase inicial de tecelagem de casulo) de Apis  

mellifera causou um acúmulo de metil farnesoato (MF) nos CA, porém quando o AF 

é  aplicado  em L5S3 e  PP1  ocorre  acumulo  de  HJ.  Estes  experimentos  sugerem 

diferenças  estágio-específicas  na  sensibilidade  dos  CA  para  a  utilização  de 

precursores  do  HJ.  Isto  pode  envolver  mudanças  na  atividade  das  enzimas  que 

catalisam  os  dois  passos  finais  da  produção  do  HJ  durante  o  desenvolvimento 

(Rachisnky et al., 2000). Neste mesmo trabalho, os autores propõem que a atividade 

da  FAMET deve  ser  consideravelmente  maior  na  primeira  metade  do  5º  estágio 

larval e menor no fim da fase de tecelagem do casulo. Enquanto que a MFE tem 

atividade  limitada  até  o  começo  da  fase  de  tecelagem do  casulo  e  um aumento 

considerável no começo desta fase.

Os dados citados acima sugerem uma regulação na expressão das enzimas 

FAMET e MFE e que este controle deve ser essencial para a manutenção dos níveis 

de HJ. Rachinsky (1994) estimulou in vitro a produção de HJ pelos CA de larvas de 

Apis mellifera utilizando uma amina biogênica, a octopamina. Isto mostra que existe 

um controle da produção de HJ nos CA, exercido pelo sistema nervoso central.

Além da diminuição da síntese de hormônio juvenil, uma intensa atividade 

hidrolítica  retira  o  hormônio  juvenil  de  circulação  em  momentos  críticos  do 

desenvolvimento  (Hinton  & Hammock,  2001).  Duas  enzimas  foram identificadas 

desempenhando o papel de degradação, a esterase do HJ (EHJ), membro da família 

das carboxiesterases (EC 3.1.1.1) e a epoxide hidrolase do HJ (EHHJ), membro da 

família das hidrolases (EC 3.3.2.3).

A EHJ está  presente  na  hemolinfa  e  nos  tecidos;  a  EHHJ está  ligada  a 

tecidos  específicos  e  primariamente  associada  à  fração  microssomal  (de  Kort  & 
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Granger,  1996).  O catabolismo destas  duas  enzimas  produz três  metabólitos:  HJ-

ácido – pela EHJ; HJ-diol – pela  EHHJ e HJ-ácido-diol,  por ambas;  formas que 

foram consideradas inativas por Hammock (1985), entretanto este cenário está sendo 

modificado  atualmente,  mostrando  que  o  HJ-ácido  possui  atividade  metabólica 

(Ismail et al., 1998).

A  maioria  do  conhecimento  gerado  sobre  a  degradação  do  HJ  tem  se 

concentrado nos  mecanismos  de ação  da EHJ.  Pouco se conhece  sobre  a  EHHJ, 

contudo,  esta  segunda  enzima  parece  desempenhar  algum  papel  durante  o 

desenvolvimento  (Debernard  et  al.,  1998).  Lassiter  et  al. (1995) descreveram um 

papel  importante  da  EHHJ  em  detrimento  a  EHJ  em  Culex  quinquefasciatus. 

Enquanto, em Drosophila melanogaster, ambas parecem ser importantes (Campbell 

et al., 1992). Em muitos estágios larvais de Manduca sexta, a formação de HJ-diol é 

a maior rota do metabolismo do HJ (Halarnkar, et al., 1993).

A ação das enzimas EHJ e EHHJ é influenciada por proteínas que se ligam ao 

hormônio juvenil que estão associadas, teoricamente, a todo o HJ in vivo (Touhara & 

Prestwich, 1994). Em insetos foram descritos três tipos de proteínas de ligação ao 

hormônio  juvenil.  A  primeira  identificada  em  M.  sexta foi  denominada  JHBP 

(Juvenile  hormone  binding  protein)  por  Kramer  et  al. (1976).  A  segunda,  uma 

lipoforina,  encontrada  na  hemolinfa  de  Leptinotarsa  decemlineata,  Periplaneta  

americana e  Locusta  migratória foi  identificada  posteriormente  (de  Kort  & 

Koopmanschap, 1986, 1987, 1989). A alta concentração desta proteína na hemolinfa, 

disponibiliza  muitos sítios de ligação para o HJ (Gilbert  et al.,  2000). A terceira 

classe dentre as proteínas de ligação ao HJ é uma proteína hexamérica encontrada em 

L.  migratoria identificada  por  Koopmanschap  & de  Kort  (1988).  A presença  de 

proteínas específicas que se ligam ao HJ oferece vantagens, sugere que estas possam 
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prevenir  uma  ação  inespecífica  do  HJ  ao  mesmo  tempo  em que  permitem  uma 

circulação uniforme do hormônio pelo corpo do inseto (Gilbert et al., 2000).
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1.4. Esterases gerais e específicas do Hormônio Juvenil

Sanburg et al. (1975 a, b) classificaram as carboxilesterases de Trichoplusia 

ni, através de inibidores, em dois grupos: esterases gerais e esterases específicas do 

hormônio  juvenil.  As  esterases  gerais  são  rapidamente  inativadas  por  diisopropil 

fosfofluoridato (DFP), estão presentes durante todo o desenvolvimento dos insetos e 

são  capazes  de  hidrolisar  o  hormônio  juvenil  livre.  As esterases  específicas  do 

hormônio  juvenil  são  fracamente  inativadas  por  DFP  e  têm  sido  detectadas  na 

hemolinfa especialmente durante o último instar larval.

Em Apis mellifera foram detectadas sete isoformas de carboxiesterases, que 

são expressas em fases específicas do desenvolvimento (Figueiredo et al., 1996a). O 

aparecimento e persistência da atividade destas esterases durante o desenvolvimento 

pode  indicar  a  participação  em  processos  fisiológicos  específicos.  Entre  elas 

merecem atenção especial as esterases 2A, 5 e 6. A Esterase 2A é detectada a partir 

da fase de L5F1, quando há uma queda abrupta nos níveis de HJ. A esterase 5 é 

detectada  a partir  da fase de L5S3 e permanece  ativa  durante  toda  a  fase pupal, 

quando o  HJ é  mantido  em concentrações  basais.  A esterase  6  possui  expressão 

durante  os estágios  de L1 a L5S2 e retornando no estágio de pupa de olho rosa 

escuro. Além disso, quando foram usados inibidores específicos para esterases, as 

larvas e  pupas retomaram o desenvolvimento  apenas quando as esterases  2A e 5 

recuperaram a atividade, 4 horas após tratamento (Figueiredo  et al., 1996b). Estas 

esterases são candidatas a serem a esterase específica de degradação do HJ em Apis  

mellifera.  A FIGURA 3 mostra  um esquema da  atividade  das  sete  isoformas  de 

esterases em Apis mellifera. 
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Na  maioria  dos  lepidópteros  estudados,  a  EHJ  é  sintetizada  pelo  corpo 

gorduroso e liberada para a hemolinfa, onde hidrolisa o HJ (Weirich et al., 1973). Os 

altos níveis de HJ durante estágios específicos do desenvolvimento parecem ativar a 

expressão  de  EHJ  no  corpo  gorduroso.  No  entanto,  a  EHJ  mesmo  em  pequena 

quantidade é suficiente para hidrolisar o HJ presente na hemolinfa, devido a sua alta 

especificidade, ao contrário do que ocorre com os substratos artificiais (Ward et al., 

1992; Touhara et al., 1995).

Uma forma de controle da expressão de EHJ foi recentemente acrescentada à 

acima  descrita,  Hirai  et  al.  (2002)  comprovaram experimentalmente  que os  altos 

níveis  de  20E  são  capazes  de  ativar  a  síntese  do  mRNA  para  EHJ  no  corpo 

gorduroso. Entretanto, vários autores descreveram a inibição do gene da EHJ pelo 

tratamento com 20E e o aumento da expressão do gene pela presença de HJ exógeno 

(Wroblewski  et al., 1990; Feng  et al., 1999; Shiotsuki  et al., 1999; Kithidi,  et al., 

2004).

Devido a sua grande importância na regulação dos níveis de HJ, a EHJ tem 

sido  estudada  em  muitos  insetos.  A  proteína  foi  isolada  e  estudada,  seu  peso 

molecular, ponto isoelétrico e estrutura quaternária variam entre as espécies (Tabela 

I).  Existem sete  seqüências  de cDNA descritas  para a  EHJ em insetos,  são elas: 

Drosophila melanogaster (Campbell et al., 2001), Heliothis virescens (Hanzlik et al., 

1989),   Trichoplusia ni (Jones, et al., 1994), Tenebrio molitor (Thomas et al., 2000), 

Bombyx mori (Shiotsuki et al., 2000), Christoneura fumiferana (Feng et al., 1999) e 

Manduca sexta (Hinton & Hammock, 2001) (TABELA III).
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FASES ISOFORMAS
1 2 2A 3 4 5 6

L1
L2
L3
L4
L5F1
L5F2
L5F3
L5S1
L5S2
L5S3
PP1
PP2
PP3
Pw
Pp
Pdp
Pb
Pbl
Pbm
Pbd
RE

Figura  3  –  Esquema  ilustrativo  mostrando  a  atividade  das  sete  isoformas  de 
carboxiesterases  detectadas  em  operárias  de  Apis  mellifera durante  o 
desenvolvimento  ontogenético  (modificado  de  Figueiredo,  1996a).  Fases:  L1-L4 
(larva  do  primeiro  ao  quarto  estágio),  L5F (larva  no  quinto  estágio,  em fase  de 
alimentação), L5S (larva de quinto estágio, em fase de tecelagem de casulo), PP (pré-
pupa), Pw (pupa de olho branco), Pp (pupa de olho rosa), Pdp (pupa de olho rosa 
escuro),  Pb  (pupa  de  olho  marrom),  Pbl  (pupa  de  olho  marrom,  com  o  corpo 
pigmentado levemente),  Pbm (pupa de olho marrom,  com o corpo medianamente 
pigmentado),  Pbd (pupa de olho marrom com corpo fortemente pigmentado),  RE 
(operária  recém  emergida).  As  subdivisões  dos  estágios  L5F,  L5S  e  PP  estão 
classificadas segundo Michelette & Soares (1993) (TABELA I).
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Tabela I – Comparação ente a estrutura molecular das EHJs descritas em insetos. 
Abreviações: PM, peso molecular em KDa; pI, ponto isoelétrico.

Espécie PM
nativo

Estrutura
quaternária

pI Referência

Orthoptera
Gryllus assimilis 98 dímero 4.7-4.

9
Zera et al. (2002)

Gryllus rubens 188 - 5.1,4.2 Zera et al. (1992)

Coleoptera
decemlineata 120 dímero 5.5-5.

6
Vermunt et al. (1997)

Tenebrio molitor 71/150a dímero/mono 4.9-6.
7

Thomas et al. (2000)

Diptera
Drosophila 

melanogaster
54 monômero 5.4 Campbell et al. (1998)

Lepidoptera
Heliothis virescens 61 monômero 4.8 Hanzlik et al. (1989)

Tricoplusia ni 64 monômero 5.3,5.5 Hanzlik & Hammock 
(1987)

Manduca sexta 62-68 monômero 5.5,6.1 Coudron et al. (1981)
Venkatesh et al. (1990)

Abdel-Aal & 
Hammock (1985)Lymantria dispar

Putativa EHJ
62b monômero - Valaitis (1991; 1992)

Lymantria dispar
Putativa EHJ

50b - 5.1-5.
3

Nussbaumer et al. 
(2000)

Galleria mellonella 60 - 5.0,4.8 Rudnicka & Kochman 
(1984)

McCaleb et al. (1980)
Blattaria

Leucophaea 
maderae

47 - - Gunawan & 
Engelmann (1984)

(a)  Ainda não é  certo  se  a  enzima de 150 KDa é um dímero ou monômero 
(Thomas et al., 2000).
(b)  A  massa  molecular  e  a  seqüência  de  aminoácidos  indicam  que  as  duas 
enzimas são distintas (Nussbaumer et al., 2000).
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Estudos recentes demonstraram a importância da esterase do hormônio juvenil para o 

entendimento  do  desenvolvimento  dos  insetos,  principalmente  devido  à  sua  ação 

sobre o hormônio juvenil, cuja modulação é dependente de processos que incluem 

síntese e degradação.  Em abelhas, o hormônio juvenil desempenha inúmeras funções 

e é considerado de fundamental importância para o desenvolvimento das castas. 

Assim pretendeu-se:

1. Clonar e seqüenciar o cDNA da EHJ de Apis mellifera;

2. Caracterizar o gene da EHJ;

3. Identificar o RNA mensageiro da EHJ;

4. Determinar  a  expressão  do  gene  da  EHJ durante  o  desenvolvimento  pós-

embrionário de operárias;

5. Estudar a expressão do gene da EHJ em larvas das castas e sexos;

6. Analisar a expressão deste gene durante o desenvolvimento no estágio larval 

dos ovários de operárias e rainhas;

7. Analisar a expressão do gene em diferentes tecidos e órgãos;

8. Estudar a regulação da expressão do gene da EHJ através do tratamento com 

PPN (análogo  do  HJ)  e  20E  (20-hidroxiecdisona)  em diferentes  fases  do 

desenvolvimento pós-embrionário de operárias.
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3.1. Material biológico

O estudo foi realizado utilizando-se abelhas africanizadas  Apis mellifera do 

apiário  experimental  do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão  Preto  -  Universidade  de  São  Paulo.  As  fases  do  desenvolvimento  de 

operárias  e  rainhas  foram  identificadas  segundo  Michelette  &  Soares  (1993)  e 

Rembold  et  al. (1980)  respectivamente.  As características  usadas  para  identificar 

operárias  estão  resumidas  na  TABELA  II.  As  fases  larvais  de  zangões  foram 

identificadas segundo Tozetto (1997).

As  rainhas  utilizadas  neste  trabalho  foram  obtidas  através  de  produção 

artificial. Este procedimento é feito transferindo-se larvas de operárias de primeiro 

estágio larval para “realeiras” artificiais aprovisionadas com geléia real e colocadas 

em suportes especiais dentro de colônias do tipo recria, para seu desenvolvimento até 

o estágio desejado.
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TABELA II – Características utilizadas para classificar o desenvolvimento larval e 
pupal de operárias de abelhas africanizadas  Apis mellifera. A duração dos estágios 
larvais  durante  o  desenvolvimento  preimaginal  refere-se  às  horas  após  eclosão 
(modificado de Michelette & Soares, 1993).

FASE CARACTERIZAÇÃO DURAÇÃO (horas)

L1 peso – 0,0001 a 0,0003 g 0-20

L2 peso – 0,0003 a 0,001 g 20-35

L3 peso – 0,0015 a 0,004 g 35-55

L4 peso – 0,004 a 0,0248 g 55-80

L5F1 peso – 0,029 a 0,06 g 80-95

L5F2 peso – 0,06 a 0,11 g 95-105

L5F3 peso – 0,11 a 0,16 g 105-115

L5S1 célula operculada, larva com intestino cheio 115-130

L5S2 célula operculada, larva com intestino semi cheio

L5S3 célula operculada, larva com intestino vazio 130-145

PP1 comprimento tíbia-tarso = 1,4 a 1,99 mm 145-160

PP2 comprimento tíbia-tarso = 2,0 a 2,6 mm 160-180

PP3 comprimento tíbia-tarso > 2,6 mm 180-190

Pw pupa de olho branco (white) 190-230

Pp pupa de olho rosa (pink) 230-250

Pdp pupa de olho rosa-escuro 250-265

Pb pupa de olho marrom (brown) 265-305

Pbl pupa de olho marrom, com pigmentação leve no tórax 305-330

Pbm pupa de olho marrom , com pigmentação torácica 
intermediária

330-370

Pbd pupa de olho marrom com pigmentação torácica forte 370-390

Pha semelhante ao adulto, mas com as asas ainda brancas e 
com pouco movimento (adulto farato)
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3.2. Dissecção do material biológico

Para  a  coleta  dos  ovários  foram  usadas  rainhas  e  operárias  com  idades 

controladas,  para  isto,  a  rainha  fica  retida  por  6  horas,  dentro  de  uma  tela  de 

exclusão,  em um quadro  adequado para  postura.  Este  procedimento  possibilita  a 

obtenção de indivíduos da mesma idade aproximadamente.

Para  obtenção  dos  ovários,  larvas  de  rainhas  e  operárias  em  diferentes 

estágios (L4, L5F1, L5S2 e PP3) foram dissecadas em solução salina 0,9% estéril. 

Estas foram presas com alfinetes a uma placa de vidro contendo parafina,  com o 

dorso para cima e mergulhadas em solução salina. As larvas foram abertas em toda a 

extensão antero-posterior e os ovários foram coletados, lavados exaustivamente em 

salina, colocados em reagente TRIzol (Invitrogen) e congelados em freezer (-80ºC) 

até o momento da extração de RNA. Para cada amostra foram coletados de 20 a 40 

ovários, dependendo da fase e casta.

Para as coletas de RNA do epitélio do intestino, túbulos de Malpighi, cabeça, 

ovário e corpo gorduroso foram utilizadas larvas de estágio L5S3, portanto, no fim 

do processo de defecação.  Foi adotado o mesmo procedimento de dissecção feito 

para  a  extração  dos  ovários.  A  cabeça  e  o  corpo  gorduroso  foram  coletados  e 

colocados diretamente em reagente TRIzol. Os demais órgãos foram identificados, 

coletados e lavados exaustivamente em salina para evitar contaminação com corpo 

gorduroso e com o conteúdo intestinal residual. 
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3.3. Extração do RNA total e síntese do cDNA

A obtenção  do  RNA  total  foi  feita  através  do  uso  de  1  ml  do  reagente 

TRIzol  (solução comercial de fenol e isotiocianato de guanidina para isolamento 

de RNA total, Invitrogen), para cada amostra. O protocolo de extração utilizado foi o 

recomendado pelo fabricante. Para tecidos contendo excesso de gordura (larvas de 5º 

estágio, pré-pupas e corpo gorduroso) foi feita uma lavagem extra com clorofórmio, 

segundo sugestão do fabricante. O RNA obtido foi ressuspenso em água tratada com 

dietilpirocarbonato (DEPC) 0,1% para evitar degradação. A quantificação do RNA 

foi feita em espectrofotômetro (Cecil 300) em comprimento de onda igual a 260 ηm. 

Cada unidade de absorbância foi considerada como 40 µg/ml de RNA. As amostras 

foram estocadas em freezer – 80ºC.

Anteriormente  à  síntese  do  cDNA  (DNA  complementar  ao  RNA 

mensageiro), o RNA foi tratado com DNase (RQ1 Rnase-Free Dnase, Promega) por 

1 hora a 37ºC e em seguida a 65ºC por 15 minutos, para a inativação da enzima. A 

síntese de cDNA foi feita a partir de 1µg (para as amostras de ovários, túbulos de 

Malpighi, corpo gorduroso, epitélio do intestino e cabeça) e 5µg (para as amostras de 

corpo inteiro) de RNA total. Para este procedimento foi utilizado o sistema de síntese 

que  utiliza  Superscript  II  (Invitrogen)  e  Oligo  (dT)12-18 (Invitrogen),  seguindo 

instruções  do  fabricante.  Por  este  método,  apenas  a  primeira  fita  do  cDNA  é 

sintetizada através de transcrição reversa. A segunda fita é gerada por PCR com o 

uso de primers específicos.
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3.4. Obtenção de DNA genômico

Para a extração de DNA genômico foram utilizadas pupas de operárias sem 

pigmentação (Pw), as quais eram maceradas com auxílio de almofariz e pistilo, após 

congelamento em nitrogênio liquido.  A suspensão foi transferida rapidamente para 

tubos estéreis e incubada sob agitação branda, em presença de 10ml de tampão de 

extração autoclavado (Tris-HCl 200mM, NaCl 250mM, EDTA 25mM, SDS 0,5% 

em água destilada, pH 8,5).  A extração do DNA foi feita adicionando-se 1 volume 

de fenol/clorofórmio e centrifugando-se o macerado por 10 min a 12.000 rpm. O 

DNA foi recuperado do sobrenadante mediante precipitação com acetato de sódio 

0,3M (pH 5,2) e 2,5 volumes de etanol absoluto. O DNA obtido foi ressuspendido 

em  água  estéril  e  estocado  a  4oC.   Sua  concentração  final  foi  estimada  por 

absorbância óptica em espectrofotômetro, a 260 ηm.

3.5. Isolamento do gene da EHJ de Apis mellifera (AmEHJ) por ORESTES 

(Projeto Piloto Electrapis)

A seqüência da EHJ foi localizada nos clones do Projeto Piloto: Electrapis1. 

Neste projeto foram seqüenciados mais de 5.000 clones, dos quais 26 correspondiam 

a  fragmentos  homólogos  ao  gene  da  EHJ de  outros  insetos.  Os  resultados  deste 

projeto  foram submetidos  à  publicação  e  as  seqüências  já  foram depositadas  em 

banco de dados (GenBank).

As  seqüências  obtidas  naquele  projeto  correspondem ao  cDNA de  larvas, 

pupas e adultos de  A. mellifera,  segundo metodologia ORESTES (Open-Reading-
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Frame-Expressed-Sequence-Tags). Nesta metodologia são usados primers aleatórios 

em experimentos de RT-PCR, que amplificam preferencialmente a região central dos 

genes  (Dias  Neto  et  al.,  2000).  Após clonagem e seqüenciamento,  as  seqüências 

foram  analisadas  usando  programa  de  busca  NCBI-BLAST  (Human  Genome 

Sequencing Center, Baylor College of Medicine), para identificação de seqüências de 

interesse.

As 26 seqüências localizadas  que apresentavam homologia com a EHJ de 

insetos  foram alinhadas  pelo  programa  ClustalW.  A  região  consenso  entre  estas 

seqüências  foi  utilizada  como  molde  para  que  fossem  construídos  primers 

específicos para a amplificação de um fragmento de 502 nucleotídeos, referente ao 

cDNA  da  EHJ  de  A.  mellifera,  afim  de  realizar  experimentos  de  RT-PCR 

semiquantitativa.  As  seqüências  dos  primers desenhados  são:  EHJP1  (5’-

GCTTTTCAATTAGGTAGTGG-3’  -  sense)  e  EHJP2  (5’-

GAATGGATTATAATAGAATCG-3’  -  antisense).  Os  primers foram usados  em 

PCR com cDNA e DNA genômico, respectivamente, para verificar a presença e a 

posição  de  íntrons.  Os  fragmentos  obtidos  foram  clonados  em  plasmídeo  e 

seqüenciados para confirmação do gene amplificado.
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3.6. Análise da seqüência da EHJ de Apis mellifera

Através do programa de busca NCBI-BLAST (Human Genome Sequencing 

Center, Baylor College of Medicine) foi encontrada a seqüência completa de cDNA 

de  uma  esterase  de  Apis  mellifera depositada  no  GenBank  que  possui  100% de 

homologia com a seqüência  obtida neste trabalho descrita  por Kamikouchi  et al.  

(2004) (número de acesso: proteína BAC 541301 e cDNA – AB 083009).

Para as análises comparativas entre as EHJ de outros insetos em relação à 

seqüência  de  Apis  mellifera foi  utilizada  a  seqüência  protéica  descrita  por 

Kamikouchi et al. (2004). A seqüência deduzida de aminoácidos foi alinhada com as 

seqüências das EHJ de outros insetos (Tabela III), usando-se os programas ClustalW 

(http://clustalw.genome.ad.jp/),  para  análise  de  homologia  e  MEME/MAST 

(http://meme.sdsc.edu/meme/website/intro.html),  para  busca  de  domínios 

conservados.  As  análises  de  filogenia  molecular  foram  conduzidas  usando-se  o 

programa Mega versão 2.1 (Kumar et al., 2001) e metodologia Neighbor Joining, a 

significância  foi  avaliada  por  1.000 repetições  e  a  proteína  acetilcolinesterase  de 

Rattus norvegicus (número de acesso: NM 172009) foi usada como grupo externo.
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Tabela III – Identificação das seqüências proteícas das EHJs de insetos já descritas e 
utilizadas neste trabalho para comparação com a EHJ de Apis mellifera. Nº- número 
de acesso em banco de dados (GenBank). mRNA (RNA mensageiro), peso molecular 
em Kb.

Espécie Nº
proteína

Grupo
Taxonômico

mRNA
(Kb)

Referência

Manduca sexta AAG 42021 Lepidoptera 2,2 Hinton & Hammock, 

2001
Bombyx mori AAL 55240 Lepidoptera 3,3 Shiotsuki et al., 2000
Drosophila 

melanogaster

AAK 07833 Diptera 1,8 Campbell et al., 2001
Heliothis virescens AAC 38822 Lepidoptera 2,9 Hanzlik et al., 1989
Tenebrio molitor AF 448479 Coleoptera 1,8 Thomas et al., 2000

Christoneura 

fumiferana

AAD 34172 Lepidoptera 2,7 Feng et al., 1999
Trichoplusia ni 

EHJ - related protein

S 55233 Lepidoptera 2,0 Jones et al., 1994

Observação:  A  seqüência  putativa  da  EHJ  de Leptinotarsa  decemlineata, 
Coleoptera (número de acesso: AF 039135), descrita por Vermunt et al. (1997), 
não foi utilizada nas análises, pois, esta não foi identificada como uma esterase 
pelo programa de busca NCBI-BLAST (Human Genome Sequencing Center, 
Baylor College of Medicine).
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3.7. Obtenção da seqüência gênica completa da EHJ

Para a obtenção da seqüência completa do gene da EHJ de Apis mellifera, o 

cDNA obtido por Kamikouchi  et al. (2004), foi submetido à comparação com os 

contigs disponibilizados pelo sequenciamento do genoma de Apis mellifera (Human 

Genome  Sequencing  Center  at  Baylor  College  of  Medicine  - 

http://hgsc.bcm.tmc.edu/projects/honeybee) pelo programa de busca  NCBI-BLAST. 

Como resultado, foram localizados dois contigs: (gi|41612941|gb|AADG02001718.1| 

Apis  mellifera strain  DH4  Amel_1.1_Contig1718)  e  (gi|41612942|gb|

AADG02001717.1|  Apis mellifera strain DH4 Amel_1.1_Contig1717). A seqüência 

do primeiro contig alinhou com um trecho da região 5’ do cDNA, e o segundo com 

um trecho da região 3’.  O alinhamento entre o cDNA e os contigs resultou em um 

gap na região central do gene. 

Para o sequenciamento desta região (gap) foram desenhados dois  primers: 

EHJP3  (5’-CAAGTGACGTTGTAAAGATAAG-3’  -  sense)  e  EHJP4  (5’-

ATGTTGAAGTTGCTAGACTC-3’ - antisense). O trecho foi amplificado por PCR 

nas seguintes condições:

94 ºC - 2 minutos

94ºC – 45 segundos

54ºC – 45 segundos      40 ciclos

72ºC – 1 minuto

72ºC – 7 minutos.
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Após  sequenciamento,  o  trecho  do  gap  obtido  foi  alinhado  com  os  dois 

contigs pelo programa ClustalW para a identificação da seqüência completa do gene. 

A  seqüência  do  AmEHJ  foi  alinhada  com  a  seqüência  de  cDNA  descrita  por 

Kamikouchi  et  al. (2004)  para  determinação  dos  íntrons  e  exons,  pelo  mesmo 

programa. A seqüência de nucleotídeos do AmEHJ foi submetida ao programa de 

análise GenScan (http://genes.mit.edu/GENSCAN) para a predição das seqüências de 

cDNA  e  de  aminoácidos.  Os  exons  foram  traduzidos  pelo  programa  JustBio 

(http://www.justbio.com/cgi-bin/translator).  As  seqüências  fornecidas  pelos 

programas foram comparadas às obtidas por Kamikouchi et al. (2004).

3.8. Reação em cadeia da polimerase e eletroforese

As  amplificações  por  PCR  (Polymerase  Chain  Reaction)  foram  feitas 

utilizando-se a solução Eppendorf MasterMix (2,5X) (Eppendorf), em termociclador 

PTC-100 (Programmable Thermal Controller Peltier-Effect Cycling, MJ Research). 

As condições de PCR foram específicas para cada par de primers, como descrito em 

itens posteriores. No entanto, em todos os casos foi utilizada a mesma mistura de 

reação:
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12µl água destilada estéril

10µl de Master Mix (2,5X; Eppendorf)

1µl de forward primer (10µM)

1µl de reverse primer (10µM)

1µl de cDNA ou DNA genômico

Os  produtos  de  amplificação  foram  submetidos  à  eletroforese  em gel  de 

agarose 1% em tampão 1x TBE (89mM Tris base, 89mM ácido bórico, 2mM EDTA, 

pH 8,0) e corado com uma solução de EtBR (0,5µg/ml de gel).

3.9. Preparo das células quimiocompetentes

Escherichia coli da linhagem DH5α foi utilizada como hospedeira para os 

plasmídeos nos experimentos de subclonagem. Para o preparo das células de E. coli, 

5 ml de meio LB foram inoculados com células de um estoque (-80ºC) e incubados 

por 12 horas a 37ºC e agitação de 250 rpm. A seguir,  50  µl  deste cultivo foram 

utilizados para inocular 50 ml de LB e incubados a 37ºC e 210 rpm, sendo realizadas 

leituras  periódicas  em  espectrofotômetro  a  550  ηm  até  que  fosse  obtida  uma 

densidade óptica de 0,5. O cultivo foi transferido para tubos Corex e centrifugado a 

6.000 rpm por 5 minutos (4ºC), o  pellet foi ressuspendido com o auxílio de uma 

pipeta Pasteur em 5 ml de solução CaCl2 0,1M e incubado em gelo por 25 minutos. 

Em seguida a solução foi centrifugada a 6.000 rpm por 5 minutos (4ºC) e em seguida 

o pellet foi ressuspendido em 5 ml de CaCl2 0,1M com 15% de glicerol. Esta solução 

contendo as células foi aliquotada em tubos de crioproteção, congelada rapidamente 

em nitrogênio líquido e estocada em freezer -80ºC até o momento da transformação.
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3.10. Clonagem e sequenciamento

Os fragmentos amplificados, com peso molecular esperado, foram recortados 

do gel, purificados com o uso de colunas de extração (QIAquick Spin - QIAGEN) e 

ligados em plasmídeos (TOPO TA Cloning Kit, Invitrogen). Os plasmídeos foram 

usados  para  transformar  quimicamente  células  competentes  de  Escherichia  coli 

DH5α. Após transformação, as células foram plaqueadas em meio LB-ágar (1,5%), 

contendo  Ampicilina  (USB;  100  µg/ml),  X-Gal  (5-Bromo-chloro-3  indolyl-B-D-

Galactoside – USB; 4 µg/ml) e IPTG (isopropylthio-B-D-galactoside – Invitrogen; 4 

µg/ml) e em seguida, incubadas em estufa a 37ºC por 12-16 horas. As colônias de 

bactérias, contendo os clones positivos, foram inoculadas em meio LB líquido com 

ampicilina (40 mg/ml) em tubos Falcon e incubadas em estufa a 37ºC e 150 rpm por 

12  horas.  Os  plasmídeos  destas  células  foram  extraídos  (QIAprep  Miniprep  – 

QIAGEN); e em seguida digeridos com a enzima de restrição  EcoRI por 2 horas a 

37ºC em banho-maria. O produto da digestão foi analisado por eletroforese em gel de 

agarose 1%, para verificação do tamanho do inserto. Após verificação, os plasmídeos 

foram  utilizados  para  sequenciamento  pelo  método  de  Sanger,  usando-se  um 

seqüenciador  ABI  PRISM 310,  após  reação  com DNA Sequencing  Kit,  BigDye 

Terminator  v3.0  Cycle  Sequencing  Ready  Reaction  –  ABI  PRISM  (Applied 

Biosystems) e primers universais: M13F (5’-CGACGTTGTAAAACGGCCAGT-3’ - 

sense) e M13R (5’-CAGGAAACAGCTATGAC-3’ - antisense).
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3.11. Análise da expressão do AmEHJ por RT-PCR

A  realização  dos  experimentos  de  RT-PCR  semiquantitativa  requer  a 

determinação do número de ciclos de amplificação que corresponda a um aumento 

linear na quantidade de produto. A fim de determinar o ponto de saturação da PCR 

para os primers EHJP1 e EHJP2, estes foram testados em número crescente de ciclos 

(15, 20, 25, 28, 31, 34, 37, 40 e 43) para a escolha da melhor condição a ser utilizada 

neste experimento.

 Com base no ponto de saturação da PCR, a análise de expressão do AmEHJ 

foi feita utilizando-se dois protocolos de amplificação. No primeiro, foram usados 25 

ciclos,  sendo  necessário  o  uso  subseqüente  da  técnica  de  Southern  Blot  para 

visualização dos fragmentos amplificados em cada amostra.  E no segundo, foram 

usados 35 ciclos, sendo que os resultados puderam ser observados diretamente no gel 

de agarose, corado com EtBr.

Para a análise de expressão do AmEHJ foram utilizados perfis de cDNA em 

experimentos  de  RT-PCR  semiquantitativo,  utilizando-se  os  primers específicos 

EHJP1 e EHJP2, nas seguintes condições da PCR:
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94 ºC - 2 minutos

94ºC – 30 segundos

52ºC – 45 segundos    25  ciclos (Southern Blot) ou 35 (visualização no gel)

72ºC – 1 minuto

72ºC – 7 minutos.

Para  a  normalização  foi  utilizado  o  gene  da  actina,  cuja  expressão  é 

constitutiva (número de acesso: AB023025). Para isto, foram desenhados  primers 

que  flanqueiam  um  trecho  de  aproximadamente  150  nucleotídeos:  ACTF  (5’-

TGCCAACACTGTCCTTTCTG-3’  -  sense)  e  ACTR  (5’-

AGAATTGACCCACCAATCCA-3’  -  antisense).  A  padronização  do  número  de 

ciclos  foi  determinada  previamente  em nosso  laboratório.  As  condições  de  PCR 

foram as seguintes:

94 ºC - 2 minutos

94ºC – 30 segundos

62ºC – 45 segundos           25 ciclos

72ºC – 1 minuto

72ºC – 7 minutos
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3.12. Análise por Northern e Southern Blot

Para a realização dos experimentos de Northern e Southern Blot, foi utilizado 

como  sonda  o  trecho  de  502  nucleotídeos,  amplificado  pelos  primers EHJP1  e 

EHJP2 de A. mellifera. Após a digestão do clone com enzima EcoRI e eletroforese, o 

fragmento  foi  extraído  do  gel  e  marcado  com o  uso  do  reagente  Gene  Images 

random  prime  labelling  module (Amersham-pharmacia),  seguindo  instruções  do 

fabricante.  Este  sistema  utiliza  uma  mistura  de  nucleotídeos  (incluindo 

fluoresceína-11-dUTP), uma solução de  primers,  a enzima Klenow (5 unidades/µl) 

para uma reação de 1 hora a 37 ºC. Após a marcação foram adicionados 2  µl  de 

EDTA 0,5 M em 50 µl de solução. Alíquotas protegidas da luz foram armazenadas a 

-20 ºC. Para construção desta sonda fluorescente foram usados de 500 a 1.000 ηg de 

DNA, o que resultou em uma sonda com concentração final entre 20-32 ηg/µl.

Para detecção do mRNA da EHJ foram utilizados 60  µg de RNA total  de 

operárias (L4 e Pw) e rainhas (L5S1, L5S3 e PP1). O RNA total foi submetido à 

eletroforese em gel de agarose 1,2 %, em condições desnaturantes [1,2% agarose, 0,8 

ml de formaldeído 37%, 4 ml de tampão 10x MOPS (10,46g MOPS; 1,025g citrato 

de sódio; 5 ml EDTA 0,5M; H2O-DEPC para 500 ml; pH 7,0. ) e H2O tratada com 

DEPC (0,1%) para um volume final de 40 ml]. Após eletroforese, o gel foi corado 

em  solução  contendo  EtBr  por  10  minutos,  visualizado  em  luz  ultravioleta  e 

fotografado para verificação da integridade do RNA. Em seguida o gel foi lavado em 

água deionizada (15 minutos) e em solução SSC 20% (2 lavagens de 15 minutos) 

para retirar o excesso de EtBr. O conteúdo do gel foi transferido por capilaridade 
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para membrana de nylon (durante 12 – 16 horas). Após a transferência o RNA foi 

fixado sob luz ultravioleta por 4 minutos.

Para a transferência do gel para Southern Blot, após eletroforese, o gel foi 

lavado em duas etapas: uma desnaturação por 30 minutos (87,66g NaCl; 20g NaOH; 

água para 1000 ml) e uma neutralização por 25 minutos (87,66g NaCl; 60,5g Tris; 

água para 1000 ml; pH 7,5). O procedimento de transferência e fixação da membrana 

foi o mesmo feito para RNA.

A membrana foi pré-hibridada a 60ºC para Northern e 65ºC para Southern 

Blot,  em  garrafas  contendo  solução  (5x  SSC;  0,1%  dextran  sulfato  e  líquido 

bloqueador 20 vezes diluído, fornecido pelo fabricante), por 2-4 horas. Em seguida, a 

sonda  luminescente  foi  desnaturada  por  5  minutos,  adicionada  a  solução  que  foi 

incubada  na  mesma  temperatura,  por  aproximadamente,  16  horas.  Após  este 

processo, a membrana foi lavada em solução (1x SSC; 0,1% SDS) a 60 ou 65ºC por 

15 minutos, e mais 15 minutos a 60 ou 65ºC em solução (0,1% SSC; 0,1% SDS). 

Subseqüentemente, a membrana foi incubada em temperatura ambiente (TA) 

durante  1h  em  solução  bloqueadora  (Gene  Images  CDP-Star  detection  module, 

Amersham-Pharmacia) que continha 45ml de “tampão A” estéril  (6,05g de Tris e 

8,76g de NaCl em 500ml de água destilada - pH 9,5) e 5ml de solução bloqueadora. 

A membrana  era  incubada  em TA e  agitação  branda  durante  1h  em solução  de 

anticorpo  (0,125g  de  albumina  bovina,  25ml  de  “tampão  A”  e  5µl  de  anti-

fluoresceína conjugada com fosfatase alcalina,  FA).  Logo após, a membrana era 

lavada 3x10min em excesso de “tampão A” com 0,3% de Tween 20 (para eliminar 

ligações inespecíficas). 

Para detecção do sinal, a membrana sem excesso de reagente, era submetida 

durante 3 minutos a uma solução de detecção (com dioxetano como substrato da FA, 
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que ao ser decomposto emite luz visível) e em seguida era colocada em contato com 

um filme  (BioMax,  X-Omat  AR,  Sigma)  por  4  horas  (Northern)  ou  10  minutos 

(Southern) em TA até o momento da revelação.

3.13. Tratamento de larvas e pupas de operárias com PPN e 20E

Larvas de terceiro estágio (L3), larvas de quinto estágio em fase de tecelagem 

do  casulo  (L5S2)  e  pupas  de  olho  marrom  (Pb)  de  operárias  foram  tratadas 

topicamente com Pyriproxyfen  (PPN) -  análogo do hormônio juvenil  (Sumitomo, 

Japão;  1mg/ml  em acetona)  ou  injetadas  com 20-hidroxiecdisona  (20E)  (Sigma), 

diluído para 1mg/ml em etanol).

As larvas L3 foram dividas em três grupos: (1) grupo não tratado; (2) grupo 

tratado com 1 µl acetona e (3) grupo tratado com 1 µl da solução de PPN. Após a 

aplicação  de  PPN,  as  células  de  cria  foram mantidas  a  34ºC  por  1  hora  para  a 

evaporação do solvente e em seguida foram devolvidas às próprias colônias para que 

se  desenvolvessem  até  o  momento  da  coleta  das  amostras.  As  amostras  foram 

coletadas 48 e 72 horas após o tratamento.

As larvas  L5S2 foram dividas  em 4 grupos diferentes:  (1)  larvas  tratadas 

topicamente com 1µl de acetona, (2) larvas tratadas topicamente com 1µl da solução 

de PPN, (3) larvas injetadas com 1µl  de etanol e (4) larvas injetadas com 1µl da 

solução de 20E. Após tratamento, as larvas foram mantidas em estufa a 34 ºC e 80% 

de umidade  e  observadas  para verificação  de vazamento  de hemolinfa  em larvas 

injetadas,  neste  caso  as  mesmas  eram descartadas.  O estágio  larval  de  L5S2  foi 

escolhido devido ao fato de que estas larvas já terminaram o período de alimentação 
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e, portanto, podem permanecer na estufa. Este procedimento assegura que as larvas 

desenvolvam  até  a  idade  estabelecida  para  coleta  das  amostras,  livres  do 

policiamento das operárias da colônia. As larvas L5S2 foram coletadas 24 e 48 horas 

após o tratamento. 

As pupas foram divididas em 5 grupos diferentes:  (1) grupo controle, sem 

tratamento; (2) grupo controle, tratado topicamente com acetona; (3) grupo tratado 

topicamente com 1µl da solução de PPN; (4) controle injetado com 1µl de etanol e 

(5)  injetado com 1µl  da  solução  de  20E.  As pupas  foram mantidas  em estufa  e 

coletadas 24, 48 e 72 horas após tratamento. 

As  larvas  e  pupas  coletadas  foram  colocadas  diretamente  em  reagente 

TRIzol, maceradas e congeladas em freezer (-80ºC). Após a extração de RNA total, 

estas  amostras  foram utilizadas  para  a  síntese  de  cDNA,  que  foi  utilizado  para 

estudos de expressão por RT-PCR semiquantitativa. Apenas para o experimento de 

tratamento com hormônios em pupas, após RT-PCR, foi feito Southern Blot.
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4.1. Identificação do AmEHJ

Os primers EHJP1 e EHJP2 amplificaram um trecho de 502 pares de bases 

do cDNA da EHJ de Apis mellifera, este trecho foi depositado no GenBank (número 

de acesso: cDNA, AY 526235; proteína, AAS 20468).

Para identificação da seqüência gênica completa da EHJ de  Apis mellifera 

foram  usados  os  primers  EHJP3  e  EHJP4,  que  em  experimentos  de  PCR 

amplificaram um trecho de DNA de 1,3Kb, este foi subclonado e sequenciado. O 

alinhamento  desta  seqüência  com  os  dois  contigs,  disponibilizados  pelo  Baylor 

College of Medicine,  como parte dos resultados  do Projeto HBGS, geraram uma 

seqüência  de  2805  nucleotídeos,  que  analisada  indicou  homologia  com  EHJ  de 

outros insetos, e está sendo depositada em banco de dados.

Esta  seqüência  foi  submetida  ao  programa  GenScan,  que  forneceu  as 

seqüências  possíveis  de  aminoácidos  e  cDNA  que  foram  comparadas  com  as 

seqüências depositadas por Kamikouchi et al. (2004).

O AmEHJ possui 2666 nucleotídeos, desde o início da transcrição até a cauda 

poli-A+, mais um trecho de 139 nucleotídeos acima do início de transcrição, com 

indicações  de  conter  regiões  promotoras,  sendo  localizada  uma  região  a  25 

nucleotídeos acima do início de transcrição com característica de uma região Tata 

Box (FIGURA 5). 

O gene é composto por sete éxons e seis íntrons (FIGURA 4). Os íntrons do 

gene são curtos, entre 154 e 70 nucleotídeos, maior e menor íntron, respectivamente. 

Todos os íntrons seqüenciados apresentaram as seqüências sinais de splicing: GT (5’) 

e AG (3’).
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O RNA mensageiro da EHJ possui 1704 nucleotídeos, sendo que existe uma 

seqüência  5’  não  traduzida  de  183  nucleotídeos;  este  mensageiro  sintetiza  uma 

proteína de 567 aminoácidos (FIGURA 5).

 

Figura 4 – Representação esquemática da arquitetura genômica do AmEHJ. Os éxons 
estão indicados pelos retângulos, assim como a indicação da posição inicial e final 
dos  seus  nucleotídeos.  (I)  códon iniciador  e  (F)  códon terminador.  A direção  da 
transcrição está indicada pela seta.
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     1 - AGCAACCAACTGTATCAACATCCATATATACTACCTAATCATATTATGATTCTTCATCTT – 60

    61 - CAATTCTTTAGTAGATTATTTATATATAAATATAATTTTCTTATACATTTATATATATAC - 120 

   121 - ATATATATACATAATATATCTATTTTTGATTCTTAATTTTTTTCTTAATTTGTTAAAAAA - 180 
                            *
   181 - TTTATATTAAAGAAAATAATTATAGTTATATATATAGAAACATCAAAAATCTTATATAGA - 240 

   241 - CATTTATCTTTTTACAAGTGACGTTGTAAAGATAAGTAACAAATAAAACGAGAATAATCA - 300 

   301 - AAATAGTGTTATTGCATTAAAGATGAAGCTACTATTCCTAGTACTTCTTTCTTCTCTTGT - 360 
                               M  K  L  L  F  L  V  L  L  S  S  L  V   
   361 - GACTTTTGGTTGGACTTTGGAAGATGCGCCCAGAGTAAAAACTCCTTTAGGTGCAATTAA - 420 
       -  T  F  G  W  T  L  E  D  A  P  R  V  K  T  P  L  G  A  I  K   
   421 - GGGATATTATAAGATATCTGGCAATGGAAAACAATATGAAGCTTACGAAGGAATTCCTTA - 480 
       -  G  Y  Y  K  I  S  G  N  G  K  Q  Y  E  A  Y  E  G  I  P  Y   
   481 - TGCGTTACCTCCAGTTGGGAAATTTCGATTCAAGGTAAAAAGTGTTTGATTAGATTTAAT - 540 
       -  A  L  P  P  V  G  K  F  R  F  K                             
   541 - TTTTGAAATTGGAAAAATTATTTAATATTATGAATCTTTAAGCATCATATAATTGTTTGT - 600 
       -  
   601 - AATATTAATAATATTTCAAATTTCTTTGTTGAACTTAATGATAATAAATGATTATTATTT - 660 
       -  
   661 - TCTTCAGGCGCCTCAAAAAATTCCAGCATGGATAGGCGAGCTTTCCGCAACAAAATTCGG - 720 
       -        A  P  Q  K  I  P  A  W  I  G  E  L  S  A  T  K  F  G   
   721 - CTTTCCTTGTCTACAGTATACCCAATTGCCTGTAAATCCACGTGACAAAATTGAAGGTGC - 780 
       -  F  P  C  L  Q  Y  T  Q  L  P  V  N  P  R  D  K  I  E  G  A   
   781 - CGAAGATTGTCTGTATTTGAATGTTTACGTGCCGGCAGATAGAACACCTTCTCAATCATT - 840 
       -  E  D  C  L  Y  L  N  V  Y  V  P  A  D  R  T  P  S  Q  S  L   
   841 - ACCAGTAATCTTTTGGATCCACGGTGGTGCTTTTCAATTTGGTAGTGGAATACCAATGGG - 900 
       -  P  V  I  F  W  I  H  G  G  A  F  Q  F  G  S  G  I  P  M  G   
   901 - TGCCAAATATCTCATGGATAGCGATGTTATATTTGTTACAATTAATTATCGTTTAGGAAT - 960 
       -  A  K  Y  L  M  D  S  D  V  I  F  V  T  I  N  Y  R  L  G  I   
   961 - ATTAGGTATTTATTTAGGAATAATTATTTGTCATTTTGTATAATAATCATAGATAATTGT - 1020 

       -  L  G    
  1021 - AAGAAAAGTTATAATAGATAATATTGTTTAAGGTTTTCTCAGTACAGAAGATGAAGTAGT - 1080 

       -                                   F  L  S  T  E  D  E  V  V   
  1081 - TCCCGGTAATATGGGATTGAAGGATCAAAGTATGGCGTTGCGATGGGTTTCAGAAAATAT - 1140 

       -  P  G  N  M  G  L  K  D  Q  S  M  A  L  R  W  V  S  E  N  I   
  1141 - TGAATGGTTCGGTGGTAATCCAAAGAGGATAACTTTAATAGGTTTAAGTGCCGGTGGTGC - 1200 

       -  E  W  F  G  G  N  P  K  R  I  T  L  I  G  L  S  A  G  G  A   
  1201 - TAGCGTTCATTATCATTATTTATCACCTTTGAGCGCCGGTCTTTTCCAAGGTCTTTTGCA - 1260 

       -  S  V  H  Y  H  Y  L  S  P  L  S  A  G  L  F  Q  G  
  1261 - AAATCTTATTTCTTTTTATTAAAATATTCTGATTTTTTGATTTATATTCGGTGTACTTTT - 1320 

       -     
  1321 - GTCTATTTATTTTCTTATTTTTTTTTAAATTTTATGTAATACAGGTGGTATTTCGATCAG - 1380 

       -                                               G  I  S  I  S   
  1381 - TGGTACAGCTTTAAATTGTTGGACTCAAACAGAAAATTCTTTGGAGAAAGCCAAACAAGT - 1440 

       -  G  T  A  L  N  C  W  T  Q  T  E  N  S  L  E  K  A  K  Q  V   
 

Figura 5 – Seqüência do AmEHJ. Os éxons foram traduzidos pelo programa JustBio. 

Os trechos de nucleotídeos não traduzidos (sombreados) correspondem aos seis 

íntrons. A possível região Tata Box, o sinal de poliadenilação e a cauda poli-A+, 
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nesta ordem, estão sublinhados. O início da transcrição está destacado com um 

asterisco, e o códon de terminação está representado por um hífen.

  1441 - AGGAGCTTTTATGGGTTGCCCTACACGTAATGTCAAGGAAATGATACGTTGTCTCAGGTA - 1500 

       -  G  A  F  M  G  C  P  T  R  N  V  K  E  M  I  R  C  L  R  Y   
  1501 - TCGTCCAGCTCGAGCTATAGTTGAAACTCTCGCTAATTTTATGCGATTCTATTATAATCC - 1560 

       -  R  P  A  R  A  I  V  E  T  L  A  N  F  M  R  F  Y  Y  N  P   
  1561 - ATTCACACCGTTCGGACCCGTTACGGAGAAAGTTAATAATGATTCGAATTCACTTCCATT - 1620 

       -  F  T  P  F  G  P  V  T  E  K  V  N  N  D  S  N  S  L  P  F   
  1621 - TATCGATCGTACTCCTATTGAAATTATAAATAGCGGTGATGTTCAAGATGTTCCATGGGT - 1680 

       -  I  D  R  T  P  I  E  I  I  N  S  G  D  V  Q  D  V  P  W  V   
  1681 - TACAGGAGTTACCAGTGAAGAAGGATTATATCCAGTCGCTGGTAAGAAATGGGCGAAATG - 1740 

       -  T  G  V  T  S  E  E  G  L  Y  P  V  A  E   
  1741 - ATCGAAAAATATTTGTATCATTTTGAATTGTGATTTAAAATCATAAATTTTACAGAATTT - 1800 

       -                                                          F   
  1801 - ATTGCTAAACCAGAAGCTTTGAAATTATTGGATGAAAACTGGGATCTTATTGCCCCTTAT - 1860 

       - I  A  K  P  E  A  L  K  L  L  D  E  N  W  D  L  I  A  P  Y  
  1861 - TTTCTTGATTACAATTATACCATTCCCAAAGAAAAACATGTTGAAGTTGCTAGACTCATT - 1920 

       - F  L  D  Y  N  Y  T  I  P  K  E  K  H  V  E  V  A  R  L  I  
  1921 - AGGAATTATTATTTTGAATCAAATAAAATTGATGAAACAACTCTAAAACATTTAATTGAT - 1980 

       - R  N  Y  Y  F  E  S  N  K  I  D  E  T  T  L  K  H  L  I  D
  1981 - GTAGCCAGTGATCGATTCTTTATTACTGACGGTGAAAAAGCAGCTAGAATGCAAGCTAAA - 2040 

       - V  A  S  D  R  F  F  I  T  D  G  E  K  A  A  R  M  Q  A  K 
  2041 - GTTAATCGACAACCTGTCTGGTTTTATTATTATACTTATAAAGGTGCACACAGTATTAGT - 2100 

       - V  N  R  Q  P  V  W  F  Y  Y  Y  T  Y  K  G  A  H  S  I  S
  2101 - GAAATTATGAGTGGAACTTCTAATAAATATGGTATAAAATTCAGATTCAAAACTTCATTT - 2160 

       - E  I  M  S  G  T  S  N  K  Y  G 
  2161 - TTAATATAAGAAAAAAATGATAATTGTATCTTATTAAATATAATTTTATACAGGTGTGTG - 2220 

       -                                                        V  C
  2221 - TCATGCAGATGATGCATACATGGTTGTAGATACTCCTTTTCTCGCTTCCACAACCACAAC - 2280 

       -  H  A  D  D  A  Y  M  V  V  D  T  P  F  L  A  S  T  T  T  T   
  2281 - AAATGATATTAAAATGCAAAAAGTTTTGATTGATTTTTGGGTATCATTTGTAAATAATGG - 2340 

       -  N  D  I  K  M  Q  K  V  L  I  D  F  W  V  S  F  V  N  N  G   
  2341 - GTAAGTAGATATTTTAACTGATATATATTAAAATAGAAATCAATTTATATTTATTTTTAA - 2400 

       -   
  2401 - ATTATTTTAGAGTACCAAACGTTAATAGTGTTCAATGGCCAAGATTAAATCCAAATGAAA - 2460 

       -            V  P  N  V  N  S  V  Q  W  P  R  L  N  P  N  E  K 
  2461 - AATCACTTCATTATTTACACATTGCTGGACCAGGAAAGATTCAAATGGATAGCAGTACAA - 2520 

       -   S  L  H  Y  L  H  I  A  G  P  G  K  I  Q  M  D  S  S  T  N    
  2521 - ATTTTGGTCGCGAAGATTTCTGGAATTCTATTAACTTTAATGAAAACAAATTACATACAT - 2580 

       -   F  G  R  E  D  F  W  N  S  I  N  F  N  E  N  K  L  H  T  S     
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  2581 - CTGACACATTGAAAGAAGAATTATAAATTTTATTAAAATATTTCATACAAATTTTGTAAT - 2640 

       -   D  T  L  K  E  E  L  -
  2641 - AATTGTAAAATTATATATTTCAAATTTCAATAAATGTAAAATTATACATTTTATGTTTTC - 2700 

  2701 - ATAGCAATTTTATATAATAAAGTGTTATAATTATGAATAATTATATTATTTAATTTAAAT - 2760 

  2761 - TTATGCTTATTTTACTTATGTATTAACTAATAAAAAAAAAAAAAA - 2805 
 

Figura 5 - (continuação)
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4.2. Detecção do transcrito do AmEHJ

A análise por Northern Blot revelou apenas um transcrito de 2 Kb para o 

AmEHJ (FIGURA 6), tanto em operárias quanto em rainhas. O mRNA foi detectado 

nas fases do desenvolvimento onde a expressão do gene é alta, assim, não foi  

detectado o transcrito nas fases de PP (rainha) e Pw (operária), que também foram 

analisadas.

Figura 6 – Análise por Northern Blot para localização do mRNA da EHJ de rainhas, 
das fases L5S1 e L5S2 (larvas de quinto estágio em fase de tecelagem do casulo) e 
PP1 (pré-pupa) e operárias, das fases de L4 (larva de quarto estágio) e Pw (pupa de 
olho branco), com a detecção de um único transcrito.
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4.3. Análise da seqüência da EHJ

 

O  alinhamento  entre  o  trecho  da  EHJ  de  A.  mellifera e  o  trecho 

correspondente de outros insetos foi feito pelo programa ClustalW. Quarenta e dois 

aminoácidos têm posições conservadas em todas as seqüências de EHJ analisadas. 

Podem ser destacadas, também, quatro regiões que se repetem em todas as proteínas: 

IHxGxF, GLxD, FGG e GxSxG (FIGURA 7). A região protéica que compreende o 

maior número de aminoácidos conservados está entre os aminoácidos na posição 40 

e 280.

As  seqüências  das  EHJ  de  D.  melanogaster  e  T.  molitor foram  as  que 

mostraram maior identidade com a EHJ de A. mellifera, sendo respectivamente, 52 e 

53% de identidade, segundo o programa NCBI-BLAST. Porém quando foi analisado 

o trecho de 502 nucleotídeos amplificado pelos primers EHJP1 e EHJP2, que contém 

a  região  GxSxG,  a  identidade  entre  estas  seqüências  foi  superior,  61% para  T. 

molitor e 57% para D. melanogaster.

Foi construído um dendograma para determinar  a  relação  entre  as  EHJ já 

descritas em insetos. As seqüências agruparam-se em dois ramos, em um deles se 

localizam as EHJs de lepidópteras:  Bombyx mori, Manduca sexta, Trichoplusia ni,  

Heliothis  virescens  e Choristoneura  fumiferana;  um segundo  grupo  foi  formado 

pelas  EHJ  de  Apis  mellifera,  Tenebrio  molitor  e  Drosophila  melanogaster.  A 

seqüência da acetilcolinesterase de  Rattus norvegicus utilizada como grupo externo 

agrupou-se separadamente das EHJs (FIGURA 8).
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A análise das EHJs em programa MEME/MAST mostrou que existem três 

regiões de maior similaridade para esta proteína, chamadas de domínios 1, 2 e 3, 

estas  regiões  estão  localizadas  entre  os  aminoácidos  40  e  280  dos  peptídeos 

(FIGURA 9), conforme previsto pela análise dos aminoácidos.
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Bm           -------MCTKFAVLLYYVIVGSVRAYSSPAASPPSSCNVVAQTESGWVCGRTRRAEAST
Ms           ----------MDARRQVCYYVLALLCVSELSARIPSTEEVVVRTESGWIRGLKRRAEGNK
Hv           ------------MTSHVLALAFLLHACTALAWQETNSRSVVAHLDSGIIRGVPRSADG-I
Cf           ----------------MVSSVKSVAVALLVAVCGAASERLRGARCARRRAGCAARARAGG
Tn           MVKHLNCVWLLAIHFFCVNCMLWPNIDQRYHANQRPQCDVRAQLDSGWVCGSIRSAEEGV
Tm           ------------MKLNVFVLISLHICFTLESVSTYAPKSPIVYTKYGPAIGLTEVSRSKR
Dm           ------------MLQLLLLGQLLAGPGPFCAALATVDQLTVCPPSVGCLKGTNLQGYQSE
Am           -----------------MKLLFLVLLSSLVTFGWTLEDAPRVKTPLGAIKGYYKISGNGK

Bm           LYASFRGVPYAKQPVGELRFKELQPAEPWTDYLDATEEGPVCYQTDVLYGSLMKPHGMDE
Ms           SYASFRGVPYAKQPLGELRFKELQPLEPWQDELDATQEGPVCQQTDVLYGRIMRPRGMSE
Hv           KFASFLGVPYAKQPVGELRFKELEPLEPWDNILNATNEGPICFQTDVLYGRLMAASEMSE
Cf           DYASFLAVPYAKQPLAALRFQELQPAEPWKGCRDATKPGPICPQRDLFYGPTMRASEMSE
Tn           QYASFRGIPYAQQPLGQLRFKELQPLKPWNGVLETIEEGPICPQYDEIYGRMGQPTAMSE
Tm           EFMSFRGIPYAKPPVGELRFAAPEPPEPWNFAINATQNGPICIQKNYFFSDPKVEG--TE
Dm           RFEAFMGIPYALPPIGDLRFSNPKVMPKLLGMYDASAPKMDCIQKNYLLPTPVVYG--DE
Am           QYEAYEGIPYALPPVGKFRFKAPQKIPAWIGELSATKFGFPCLQYTQLPVNPRDKIEGAE
                      **  *    **                     * *               *
Bm           ACIYANIHVPLNALP-AAGETP--TKPGLPILVFIHGGGFAFGSGDADLYGPEYLVTRN-
Ms           ACIHANIHVPYYALPRDAADKN--RFAGLPVLVFIHGGGFAFGSGDSDLHGPEYLVSKD-
Hv           ACIYANIHVPWQSLPRVRGTTP--LRP---ILVFIHGGGFAFGSGHEDLHGPEYLVTKN-
Cf           ECIHANVYMPLQYLPAASEGAAPRNRTLLPVLVYIHGGGFGFGSGDPDLHGPEYLMGDN-
Tn           ACIYANVHVPFNEYTSYNQTAN-----YLPILVFIHGGGFQIGSSGSDIHGPEYLMSKG-
Tm           DCLYLNVYVPKVKGT-----------ALLPVMVFIHWGGFLAGRGTSDYFGPEYIMDKD-
Dm           DCLYLNVYRPEIRKS------------ALPVMVYIHGGGFFGGSAGPGVTGPEYFMDSGE
Am           DCLYLNVYVPADRTP----------SQSLPVIFWIHGG  A  F  QFGSGIP--MGAKYLMDSD-
              *   *   *                        ** * *          *  *
Bm           VVVITFNYRLNFFGFFSLDTPKVPGNNGLRDMVTLLRWVKRNARAFGGNPDNVTLAGQSA
Ms           VIVITFNYRLNVYGFLSLNSTSVPGNAGLRDMVTLLKWVQRNAHFFGGRPDDVTLMGQSA
Hv           VIVITFNYRLNVFGFLSMNTTNIPGNAGLRDQVTLLRWVQRNAKNFGGDPSDITIAGQSA
Cf           VVVITFNYRLGPFGFLSLNSSSVPGNAGLRDMVTLLRWVCRNARAFGGDPGDVTLAGQSA
Tn           VIVITFNHRLNVFGYLSLNSTKIPGNNGLRDAITLLKWVQRNARVFGGDPDNVTLGGQSC
Tm           VILVTFNYRLGVFGFFTTLDDFAPGNYGLKDQVMALKFVQETIECFGGDKNRVTIFGQSA
Dm           VILVTMAYRLGPFGFLSTQDAVMSGNFGLKDQNLALRWVQRNIRFFGGDPQRVTIFGQSA
Am           VIFVTINYRLGILGFLSTEDEVVPGNMGL  K  D  QSMALRWVSENIEWFGGNPKRITLIG  L  SA  
             *       **   *          ** **      *         ***     *  * *
Bm           GAAAAHLLTLSKATEGLVSRAILMSGAGTSTFFTTSPIFSQSINKILFSILG-----VNS
Ms           GAAATHILSLSKAADGLFRRAILMSGTSSSAFFTTNPVFAQYINKLFVTNIG-----ITA
Hv           GASAAHLLTLSKATEGLFKRAILMSGTGMSYFFTTSPLFAAYISKQLLQILG-----INE
Cf           GAASAHILSLSEAARGLFKRAILMSGTSTRSFFSTSPAYAQYVAQLFLTNLG-----ING
Tn           GAVAAHLLSLSKASEGLFKRLILMSGVATAGFYTTSPSYTQMVAQMFLGNVG-----INS
Tm           GGGSVSLHLVSPLSRGLFQQAISQSGVALDLWAKPLNPLQVQITAALATFAGCQAQLANR
Dm           GGVAAHMHLLSPRSHGLFHRVISMSGTANVPFAIAEQPLEQARLLAEFADVPDARN-LST
Am           GGASVHYHYLSPLSAGLFQGGISISGTALNCWTQTENSLEKAKQVGAFMGCP----TRNV
             *              **    *  **

Figura 7 – Alinhamento entre as seqüências conhecidas da EHJ de insetos, feito pelo 
programa ClustalW. Seqüências utilizadas: Bombyx mori (Bm), Manduca sexta (Ms), 
Heliothis  virescens  (Hv),  Trichoplusia  ni (Tn),  Choristoneura  fumiferana  (Cf), 
Tenebrio molitor  (Tm),  Drosophila melanogaster  (Dm) e  Apis mellifera  (Am). Os 
aminoácidos conservados em todas as proteínas estão destacados com um asterisco; 
os  aminoácidos  que  aparecem  em  pelo  menos  cinco  das  seqüências  estão 
sombreados. As regiões IHxGxF, GLxD, FGG e GxSxG que aparecem em todas as 
proteínas estão sublinhadas. Para o número de acesso no GenBank,  ver Tabela III.
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Bm           TNPDEIHEKLVAMPVEKLNEANRILIDQIGLTTFFPVVETPHPGITT-ILDEDPNILVQQ
Ms           TDPEEIHQKLIEMPAEKLNEANRFLLEQFGLTTFFPVVESPINGVTT-ILDEDPEQLIAK
Hv           TDPEEIHRQLIDLPAEKLNEANAVLIEQIGLTTFVPIVESPLPGVTT-IIDDDPEILIAE
Cf           TDPEEVHRLLIDTPIEKIIDAQNDLQDVIGITVFVPVVESAHPGVEI-ILDNDPEILQSQ
Tn           TDADEIHDQLVQMPLEKIMEANRIVQFKTGVISFAPVEESELTGVSR-ILDDDPANLIKQ
Tm           ADLLKCLREVDAQKLAETADKFKYFSIEPLTPYTLVTENKTAANPNP-FLEKQPLSYLQD
Dm           VKLTKALRRINATKLLNAGDGLKYWDVDHMTNFRPVVEEG--LEVDA-FLNAHPMDMLAQ
Am           KEMIRCLRYRPARAIVETLANFMRFYYNPFTPFGPVTEKVNNDSNSLPFIDRTPIEIINS

Bm           GRGKDIPLIIGFTNSECHMFQHRFEQIDIVSKINEN--PAILVPSNLLYSSTP-ETIALV
Ms           GRGKHIPLIIGFTDAECEIFRRQFEQIDIVSKIKEN--PGILVPLSVLFSSAP-DTVAEI
Hv           GRGKNIPLLIGFTSSECETFRNRLLNFDLVKKIQDN--PTIIIPPKLLFMTPP-ELLMEL
Cf           GRGKDIPFLMGFTNAECQTFRPRFESIDIISRIAEQ--PVLVMPPPAIYVTPL-DELPNK
Tn           GRGKDLPMIIGSTTKECEFFKNRIIYLDLIGLIKEN--PSVALPVNMSYSVSA-KKSFDL
Tm           EEFLKVPWIVGNVQDEGILRVAQLVRQPETLKALNDNFKTLITQLLALQVSVG-ENTTSL
Dm           GMPTSIPLLLGTVPGEGAVRVVNILGNETLRQSFNLRFDELLQELLEFPASFSQDRREKM
Am           GDVQDVPWVTGVTSEEGLYPVAEFIAKPEALKLLDENWDLIAPYFLDYNYTIPKEKHVEV
                   *   *    *

Bm           SNQISQRYFNG--------SVDLEGFINMCTDSYYKYPAMKLAEKRSAAGDAPVFLYQFS
Ms           TKAMHEKYFKK--------SVDMEGYIELCTDSYFMYPAISLAIKRARSNGAPVYLYQFS
Hv           AKTIERKYYNG--------TISIDNFVKSCSDGFYEYPALKLAQKRAETGGAPLYLYRFA
Cf           IGQIVQRYFNG--------TPNLNKFIKLCSESYFVYPTLKLAEMRAANGGAPVYLYRFT
Tn           YQMISDRYFQG--------NLTVENYLPYCADSFFIYPAIKVAEWRASLGGAPVYRYEFN
Tm           YDNMINFYLGGKSSIDVNDPKSVQGFIDLYTDRSFTYGTYQTAILQSQKGHTPIWMYNFD
Dm           MDLLVEVYFQGQHEVN---ELTVQGFMNLISDRGFKQPLYNTIHKNVCHTPNPVYLYSFN
Am           ARLIRNYYFES----NKIDETTLKHLIDVASDRFFITDGEKAARMQAKVNRQPVWFYYYT
                                                                 *
Bm           YDG-YSVFKQAFH----LHFNG-AGHADDLTYVLKVNSASG----TSSSQKADDEMKYWM
Ms           FDGDYSVFREVNH----LNFEG-AGHIEDLTYVFRTNSMLGGHA-SFPPHDKDDHMKYWM
Hv           YEGQNSIIKKVMG----LNYEG-VGHIEDLTYVFKVNSMSDALH-ASPSEN-DVKMKNLM
Cf           YEADYSVFQEGLR----LKYRG-TGHSEDLTLLFRANHVLG----ERAISPRDHKMVDAM
Tn           FDSTFNVVKFTLM----LHYSEGSAHVEDMTFVFRTNSMMGADEKSFPPRTRDDLMKSWM
Tm           YRGQYSYGDQFAATTDDINFNWGVSHCDDLLYLFKSPALFPDLE-----KESDLKMSEAL
Dm           YQGPLSYASAYTSAN--VTGKYGVVHCDDLLYLFRSPLLFPDFQ----RNSTEAKVIHSF
Am           YKGAHSISEIMSG----TSNKYGVCHADDAYMVVDTPFLASTTT------TNDIKMQKVL

Bm           TTFVTNFMRCSAPMCDETTAWPPVTPRE-LQYQDIITPNLCHQTSLTKEQLEMKNFFDKI
Ms           TSFITNFMKYSNPVTDAK-LWPEVRADN-LRYQDIDTPDVYQNVKPHSEQRDMLDFFDSI
Hv           TGYFLNFIKCSQPTCEDNNSLEVWPANNGMQYEDIVSPTIIRSKEFASRQQDIIEFFDSL
Cf           TTYVTNFMLHSNPTKGVAGWPAVK--REKLQYQNIITPELVT-TEVSRDLRDTMTFFDNI
Tn           TSFVVNFMRCSQPVCDGEVNWPSTDAQQLKLPAD--------------------------
Tm           VTMWTNFAIHGTPDPFNSLQWNSLNFNNTEEIKGSNLKFLNMTGSSKTKTIEFKLQRGFY
Dm           VDYFVHFAKFGKPRNSVLLTPCSIEVLQ-SRPDGICDYHEFANAPDAYQGFEVHVASEFQ
Am           IDFWVSFVNNGVPNVNSVQWPRLNPNEKSLHYLHIAGPGKIQMDSSTNFGREDFWNSINF

Bm           HNGGESRLK-----------
Ms           YNWNGTSYCIK---------
Hv           SSRSPLE-------------
Cf           YSSSS---------------
Tn           --------------------
Tm           PERMQFWANQNLAENFPGLG
Dm           TDRVNLWSHILNEK------
Am           NENKLHTSDTLKEEL-----

Figura 7 – (continuação)
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Figura 8 – Dendograma de similaridade das seqüências de EHJ descritas em insetos. 
Seqüências utilizadas: Manduca sexta (Ms), Heliothis virescens (Hv), Bombyx mori 
(Hv),  Choristoneura fumiferana (Cf),  Trichoplusia ni (Tn),  Tenebrio molitor  (Tm), 
Drosophila melanogaster (Dm) e Apis mellifera (Am). Para o número de acesso no 
GenBank,  ver  Tabela  III.  A  proteína  acetilcolinesterase  de  Rattus  norvegicus 
(número de acesso: NM172009) foi usada como grupo externo (GE). A topologia do 
dendograma foi calculada usando-se o programa Mega 2.1 (Kumar  et al., 2001), e 
metodologia Neighbor joining, a significância foi avaliada por 1000 repetições.
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Figura 9 – Esquema feito a partir da análise da seqüência de aminoácidos das EHJs 
descritas em insetos através do programa MEME/MAST, mostrando as regiões mais 
conservadas, chamadas de domínios  1,  2 e  3. Seqüências utilizadas da EHJ: (Ms) 
Manduca sexta, (Hv)  Heliothis virescens, (Bm)  Bombyx mori, (Cf)  Choristoneura 
fumiferana,  (Tn)  Trichoplusia  ni,  (Tm)  Tenebrio  molitor,  (Dm)  Drosophila 
melanogaster e  (Am)  Apis mellifera.  Os números abaixo indicam o tamanho,  em 
aminoácidos, das seqüências. Para o número de acesso no GenBank, ver Tabela III.
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4.4. Expressão do AmEHJ ao longo do desenvolvimento de operárias

Os  primers utilizados  para  os  experimentos  de  RT-PCR amplificaram um 

trecho de 502 nucleotídeos do cDNA e 589 no DNA genômico, assim, é possível 

deduzir que existe um íntron de 87 pares de bases flanqueando esta seqüência. A 

presença deste íntron impede a contaminação nos experimentos de expressão gênica 

por RT-PCR semiquantitativa por DNA genômico, mesmo se ocorresse alguma falha 

no tratamento com DNase.

A curva de saturação da PCR feita para os  primers utilizados neste estudo 

mostrou que após 37 ciclos ocorre saturação da reação (FIGURA 10), sendo assim, 

foram escolhidos 35 ciclos para as análises de expressão do AmEHJ por RT-PCR, 

sem que haja necessidade de utilização de Southern Blot.

Figura 10 – Curva de saturação da PCR usando-se primers específicos para a EHJ. O 
número de ciclos está mostrado na parte superior da foto. Gel corado com EtBr.
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A expressão do AmEHJ nas operárias de A. mellifera analisada por RT-PCR 

revelou  existência  de  modulação  deste  gene  ao  longo  do  desenvolvimento, 

provavelmente pelos hormônios morfogenéticos. A expressão do AmEHJ durante o 

desenvolvimento em relação aos títulos de HJ e ecdisteróides está representada na 

FIGURA 11.

Os maiores níveis de expressão foram verificados nas fases L5F e início de 

L5S. A menor expressão do gene foi detectada na fase de pré-pupa (PP1, PP2 e PP3). 

Nas fases pupais, a expressão do AmEHJ é baixa, porém não é ausente. Após a fase 

pupal Pbd o nível de expressão do gene tem um pequeno aumento, que se intensifica 

em recém-nascidas (FIGURA 11).

A expressão da EHJ nas operárias adultas de A. mellifera analisada por RT-

PCR seguida de Southern Blot mostrou que após o nascimento a expressão do gene 

aumenta de acordo com o aumento de idade das operárias (FIGURA 12).
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Figura  11  –  Análise  da  expressão,  por  RT-PCR,  do  AmEHJ  ao  longo  do 
desenvolvimento  pós-embrionário e relação  com os títulos  de HJ e ecdisteróides. 
Fases: L2-3 (larva de segundo e terceiro estágio), L5F (larva no quinto estágio em 
fase de alimentação, subdivisões: F1, F2 e F3), L5S (larva em fase de tecelagem do 
casulo, subdivisões: S1, S2 e S3), PP (pré-pupa, subdivisões: PP1, PP2 e PP3), Pw 
(pupa de olho branco), Pp (pupa de olho rosa), Pb (pupa de olho marrom), Pbl (pupa 
de olho marrom com tórax levemente pigmentado), Pbm (pupa de olho marrom com 
pigmentação  média  do tórax),  Pbd (pupa de olho  marrom com corpo fortemente 
pigmentado)  e  RN  (recém-nascida).  Como  controle  normalizador  foi  usada  a 
expressão  do  gene  da  actina.  A  curva  de  HJ  ao  longo  do  desenvolvimento  de 
operárias de  Apis mellifera foi modificada de Rembold (1987) e Rachinsky  et al. 
(1990). A curva de ecdisteróides ao longo do desenvolvimento de operárias de Apis  
mellifera foi modificada de Rachinsky et al. (1990), Feldlaufer et al. (1985) e Pinto 
et al. (2002). Géis corados com EtBr.
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Figura 12 – Southern Blot  da expressão do AmEHJ em operárias adultas.  Fases: 
1d-15d (operárias adultas com n dias de vida). Como controle normalizador foi usada 
a expressão do gene da actina, gel corado com EtBr.

4.5. Expressão do AmEHJ nas castas e sexos

A análise de expressão do AmEHJ nas castas e sexos revelou que zangões 

não têm o perfil de expressão variável nas fases analisadas. Operárias possuem os 

maiores  níveis  de  expressão  do  gene,  nas  fases  de  L3,  L4,  L5F1  e  L5S1;  uma 

diferença  importante  foi  detectada  na fase  PP1,  em operárias,  nesta  fase há uma 

queda da expressão do AmEHJ, enquanto que em rainha pode ser observado um 

aumento na expressão, em relação à fase anterior: S1; em rainhas a maior expressão 

do  gene,  assim  com  em  operárias,  foi  em  L4  (FIGURA  13A).  A  análise 

densitométrica das bandas revelou os mesmos resultados FIGURA 13B.
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Figura 13 – Análise  por RT-PCR da expressão do AmEHJ em larvas  de rainha, 
zangão e operária, nas fases de L3 (larva de 3º estágio), L4 (larvas de 4º estágio), 
L5F1 (larvas no início do 5º estágio em fase de alimentação), L5S1 (larvas no início 
do  5º  estágio  em fase  de  tecelagem  do  casulo)  e  PP1  (pré-pupas  iniciais),  géis 
corados com EtBr (A). Gráfico da expressão do gene, feito a partir de densitometria 
das bandas visualizadas no gel de agarose (B). Como controle normalizador foi usada 
a expressão do gene da actina.

L3 L4 F1 S1 PP1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4 DRONE

QUEEN

WORKER

A

B

L3 L4 F1 S1 PP1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4 DRONE

QUEEN

WORKER

A

B

57



Resultados
______________________________________________________________________________

4.6. Expressão do AmEHJ em ovários de larvas de rainhas e operárias

O AmEHJ mostrou expressão diferencial nos ovários de operárias e rainhas 

durante  o  período  de  diferenciação  deste  órgão.  A  expressão  do  gene  foi 

acentuadamente maior nos ovários de operárias quando comparado aos de rainhas. 

Em rainhas a maior expressão foi na fase de L5F1. Em operárias a maior expressão 

foi em L4 e L5F1 (FIGURA 14).

4.7. Expressão do AmEHJ em diferentes tecidos e órgãos

A comparação da expressão do gene em diferentes tecidos e órgãos na fase 

larval L5S3 mostrou que existe expressão do gene em todos os órgãos ou tecidos 

analisados. A maior expressão do AmEHJ foi verificada em corpo gorduroso e no 

intestino. A menor expressão foi encontrada na cabeça (FIGURA 15).
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Figura 14 – Resultado da análise por RT-PCR da expressão do AmEHJ durante o 
desenvolvimento  dos  ovários  nas  fases  larvais  de  rainhas  e  operárias  de Apis  
mellifera:  L4  (larva  de  4º  estágio  larval),  L5F1 (larva  de  5º  estágio  em fase  de 
alimentação), L5S2 (larva de 5º estágio em fase de tecelagem do casulo) e PP3 (pré-
pupa). Como controle normalizador foi usada a expressão do gene da actina. Géis 
corados com EtBr.

Figura 15 – Resultado do experimento de expressão do AmEHJ, por RT-PCR em 
diferentes tecidos: CG (corpo gorduroso), Ov (ovário), Ep (epitélio do intestino), TM 
(túbulos de Malpighi) e Cab (cabeça) na fase larval L5S3 (larva de 5º estágio larval 
no final da fase de tecelagem de casulo). Como controle normalizador foi usada a 
expressão do gene da actina. Géis corados com EtBr.
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4.8. Tratamento de pupas de olho marrom com PPN e 20E

As pupas de olho marrom tratadas com 20E tiveram um pequeno atraso na 

pigmentação,  o  que  pode  ser  entendido  como  um  pequeno  atraso  no 

desenvolvimento.  As  pupas  tratadas  com  20E  analisadas  24  e  48  horas  após  o 

tratamento  apresentaram  diminuição  da  expressão  do  AmEHJ,  no  entanto  a 

expressão  normal  foi  recuperada  72  horas  após  o  tratamento  (FIGURA  16).  O 

tratamento com PPN não alterou a expressão da EHJ.

Figura 16 – Southern Blot da expressão do AmEHJ após tratamento com PPN e 20E 
em pupas de operárias de olho marrom. As amostras foram coletadas 24, 48 e 72 
horas após o tratamento. Amostras: (1) controle sem tratamento; (2) controle tratado 
topicamente com acetona; (3) amostra tratada topicamente com PPN; (4) controle 
injetado com etanol e (5) amostra injetada com 20E. Como controle normalizador foi 
utilizada a expressão do gene da actina, gel corado com EtBr.
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4.9. Tratamento em larvas de operárias com PPN e 20E

Não foram observadas alterações no desenvolvimento em larvas de terceiro 

estágio tratadas  com PPN (FIGURA 17).  O mesmo ocorreu para as  larvas  L5S2 

tratadas com PPN e 20E (FIGURA 18).

Figura 17 – Expressão do AmEHJ após tratamento com PPN em larvas de terceiro 
estágio de operárias por RT-PCR. As amostras foram coletadas 48 e 72 horas após o 
tratamento. Amostras: (1) controle sem tratamento; (2) controle tratado topicamente 
com  acetona;  (3)  amostra  tratada  topicamente  com  PPN.  Como  controle 
normalizador foi utilizada a expressão do gene da actina. Géis corados com EtBr.

Figura 18 – Expressão do AmEHJ após tratamento com PPN e 20E em larvas de 
quinto  estágio  em  fase  de  tecelagem  de  casulo  de  operárias  por  RT-PCR.  As 
amostras foram coletadas 24 e 48 horas após o tratamento. Amostras: (1) controle 
tratado topicamente  com acetona;  (2)  amostra  tratada  topicamente  com PPN;  (3) 
controle  injetado  com  etanol  e  (4)  amostra  injetada  com  20E.  Como  controle 
normalizador foi utilizada a expressão do gene da actina. Géis corados com EtBr.
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Ao  desenvolver  este  trabalho  localizamos,  identificamos  e  estudamos  a 

expressão  do  AmEHJ  que  se  revelou  idêntica  à  seqüência  depositada  por 

Kamikouchi  et  al. (2004)  classificada  pelos  autores  de  carboxiesterase.   O 

conhecimento  do  AmEHJ permite  mais  um avanço  no  conhecimento  do  HJ  que 

desempenha  inúmeras  funções  como  fator  regulador  na  embriogênese,  no 

desenvolvimento larval e adulto, na metamorfose, reprodução, diapausa, migração, 

polimorfismo e metabolismo (Nijhout, 1994; Roe & Venkatesh, 1990; de Kort & 

Granger, 1996; Hammock, 1985; Kamita  et al., 2003). Nas abelhas, o HJ é um dos 

responsáveis pela diferenciação das castas, que origina rainhas e operárias. Estes dois 

morfos  com  igual  potencialidade  genética  se  desenvolvem  harmonicamente  nas 

primeiras fases larvais, no entanto fatores ambientais modificam esta situação e estas 

fêmeas se distanciam definitivamente no final da vida larval, quando são observadas 

curvas hormonais que identificam cada casta. Esta modulação diferencial do HJ pode 

ocorrer em diversos níveis, desde o controle de sua síntese até sua degradação, onde, 

pensa-se que enzimas específicas exerçam papéis essenciais.

A EHJ tem sido apontada  como um fator  importante  para  o  controle  dos 

níveis  do  HJ  em várias  espécies  de  insetos.  Assim,  a  localização  do  gene  desta 

enzima,  bem como uma análise  de sua seqüência  e  expressão devem acrescentar 

dados importantes a este cenário tão instigante que é o desenvolvimento diferencial 

das abelhas.
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5.1. Análise comparativa com EHJs de outros insetos

O alinhamento entre as seqüências obtidas no projeto Electrapis que possuíam 

identidade com o gene de EHJ de outros insetos possibilitou a confecção de primers 

que amplificaram um trecho do cDNA da EHJ de Apis mellifera. As anotações feitas 

pelos programas NCBI-BLAST e ClustalW confirmaram ser esta a seqüência de uma 

carboxiesterase. As seqüências de nucleotídeos e aminoácidos deduzidos da EHJ de 

A. mellifera mostraram alta homologia com a EHJ de D. melanogaster e T. molitor  

(61 e 57% respectivamente), valores considerados baixos por Kamita  et al.  (2003). 

Na opinião destes autores o fato desta enzima ter um substrato tão específico e tão 

universal quanto o HJ, valores mais altos de homologia seriam esperados. Os valores 

encontrados  por  estes  autores  variaram de  52% a  59% para  4  lepidópteros,  um 

coleóptero e um díptero, analisados. Nestes foram encontrados poucos e pequenos 

domínios conservados, entre eles o GxSxG, que está presente também na EHJ de 

Apis mellifera. Segundo Kamita et al. (2003) esta tríade catalítica é responsável pelo 

ataque nucleofílico ao átomo de carbono da ligação éster do HJ. Além deste motivo, 

mais três regiões: IHxGxF, GLxD e FGG são motivos funcionais putativos

O trecho de cDNA descrito  por Kamikouchi  et al. (2004) foi  identificado 

entre  as  proteínas  diferencialmente  expressas  em antenas  de  machos  e  operárias 

adultas por SDS-PAGE (eletroforese em gel de poliacrilamina SDS-dodecil sulfato 

de  sódio).  O cDNA foi  isolado e  experimentos  de  Northern  Blot  revelaram que 

maiores níveis de mRNA da proteína são encontrados em antenas de zangões, assim, 

o gene desta carboxiesterase foi denominado D-AP1 (Drone-preferential  antennal  

protein). Os resultados obtidos neste trabalho sobre a expressão do gene desta mesma 

carboxiesterase, em diversos aspectos, revelaram que este é o AmEHJ.
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5.2. O AmEHJ tem expressão diferencial ao longo do desenvolvimento pós-

embrionário de operárias.

O AmEHJ mostrou ter expressão diferencial ao longo do desenvolvimento de 

operárias, quando analisado por RT-PCR semiquantitativa. Nos estágios larvais L5F 

e L5S, onde a expressão do AmEHJ é alta, os níveis de HJ também estão elevados, 

porém neste período ocorre uma pequena queda dos títulos  do HJ que precede o 

segundo pico de hormônio que deve estar relacionada ao aumento de expressão do 

gene. Neste mesmo período a quantidade de ecdisteróides presente na hemolinfa é 

muito baixa ou ausente.

Em Leptinotarsa decemlineata a EHJ possui atividade alta quando os níveis 

de HJ estão baixos (de Kort, 1990), ao contrário, o AmEHJ possui maiores níveis 

quando o HJ está presente em maiores quantidades.

Browder et al. (2001) verificaram que o pico de atividade enzimática da EHJ 

em M. sexta ocorre no final do quinto estágio larval. Em jejum, a atividade da EHJ 

cai antes de atingir o pico normal. Em L. decemlineata ocorre um pico de expressão 

do mRNA da EHJ no dia da muda em todos os estágios larvais, exceto no segundo 

(Feng et al., 1999). Em M. sexta foi observado níveis máximos de HJ-ácido logo em 

seguida a muda do último estágio larval e em pré-pupa (Baker et al., 1987). Em A. 

mellifera o pico de expressão do AmEHJ ocorre em larvas mais jovens.

Em pré-pupas  (estágio  que  precede  a  metamorfose)  o  AmEHJ  possui  os 

menores níveis de expressão, período em que o HJ deve atingir  níveis basais. Os 

dados sugerem que a queda de HJ está mais relacionada ao processo de síntese, como 

observado por (Rachinsky & Hartfelder, 1998). O pico de ecdisteróides que ocorre 

em pré-pupas pode ser responsável pela queda na expressão do AmEHJ. No início do 

64



Discussão
______________________________________________________________________________

período pupal a expressão do AmEHJ se mantém baixa, provavelmente pela ausência 

do HJ neste período e presença de ecdisteróides em altas concentrações.

A  presença  da  EHJ  nos  estágio  embrionários  não  parece  ser  um  evento 

universal. Em C. fumiferana o mRNA da EHJ não foi detectado neste período (Feng 

et al., 1999). Em A. mellifera três isoformas (1, 2 e 3) estão presentes nas diferentes 

fases do desenvolvimento embrionário (Figueiredo  et al.,  1996a). Contudo, em  A. 

mellifera não foi investigada a presença do mRNA da EHJ nestas fases.

Algumas  das  isoformas  de  carboxiesterases  detectadas  em  A.  mellifera 

(Bitondi  & Mestriner,  1983;  Figueiredo,  1996a)  apresentam expressão diferencial 

durante  o  desenvolvimento.  Entre  as  isoformas  estudadas,  pelos  autores  acima 

mencionados,  a  esterase 6 foi  a  que apresentou menor  afinidade  pelos  substratos 

utilizados,  sendo  detectada  pelo  α  naftil  acetato,  α  naftil  butirato  e  α  naftil 

propionato,  e  uma  clara  modulação  em  fases  específicas  do  desenvolvimento. 

Segundo Kamita e colaboradores (2003) as EHJ,  in vivo têm baixa afinidade pelos 

substratos sintéticos e são dificilmente detectadas por esta metodologia, por estar em 

menor  concentração  que  as  outras  esterases.  No  entanto,  quando  sintetizada  em 

grandes quantidades in vitro foi detectada pelo α naftil acetato e α naftil propionato. 

O gene  localizado  e  seqüenciado  neste  trabalho  apresenta  modulação  compatível 

com a esterase 6 (Figueiredo  et al., 1996a, Bitondi, M.M.G., informação pessoal) 

(ver FIGURA 19). A esterase 6 possui afinidade pelos substratos que foram capazes 

de revelar a EHJ em outros insetos.
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Figura 19– Esquema ilustrativo mostrando a expressão do AmEHJ em operárias ao 
longo  do  desenvolvimento  pós-embrionário  em  relação  à  atividade  de  três  das 
isoformas de esterases detectadas em  Apis mellifera e a curva de HJ de zangões, 
rainhas e operárias (modificado de Rembold, 1987 e Rachinsky et al., 1990). (E2A, 
E5 e E6: isoformas de esterase determinadas segundo Figueiredo et al., 1996a).
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5.3. Existem diferenças de expressão do AmEHJ nas castas e sexos.

Rackinsky & Hartfelder  (1990) sugerem que a diferença nos níveis  de HJ 

entre  rainhas  e  operárias  no  quinto  estágio  larval,  pode  estar  relacionada, 

principalmente,  com a  quantidade  limitada  do precursor  de  HJ (MF)  nos  CA de 

operárias. A síntese deste hormônio é muito superior em rainhas, pois, estes autores 

mostraram que  os  CA (in  vitro)  de  rainhas  no  final  do  período  de  alimentação 

sintetizam 26 vezes mais hormônio do que os CA de operárias. 

Os resultados de expressão do AmEHJ entre castas e sexos corroboram com 

os títulos de HJ determinados para os sexos e castas da colônia. Os menores níveis de 

HJ ocorrem em operárias que apresentam os maiores níveis de expressão do AmEHJ. 

Podendo-se supor, neste caso, que os níveis de HJ são regulados também pela ação 

da enzima que degrada o hormônio e não apenas pelo processo de síntese pelos CA. 

A baixa expressão em rainhas corrobora com os maiores títulos de HJ observados 

nesta casta. 

A alta expressão do gene em pré-pupa de rainha deve estar relacionada ao 

fato de que neste estágio, para que a metamorfose ocorra normalmente, os níveis de 

HJ atingem níveis basais, e como em rainhas ocorrem os maiores títulos de HJ, seria 

nesta  casta  a  maior  necessidade  de  degradação  antes  da  metamorfose.  Como  os 

níveis de HJ são diferentes nas castas e sexos, a atividade diferencial do AmEHJ, 

deve ter relevância para o processo de diferenciação de castas.
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5.4.  O  desenvolvimento  diferencial  de  ovários  de  rainhas  e  operárias  está 

relacionado a diferentes níveis de expressão do AmEHJ.

Em Diploptera punctata existe um pico de atividade da EHJ nos ovários de 

adultos  em  fase  específica  (durante  o  processo  reprodutivo)  e  neste  período  a 

atividade  da  EHJ  no  corpo  gorduroso  e  na  hemolinfa  não  apresenta  variações 

(Stoltzman et al., 2000). Esta atividade aumentada da enzima nos ovários sugere que 

existe  uma  produção  independente  neste  órgão,  e  assim,  pode-se  supor  que  há 

transcrição do gene em ovários quando a enzima é requerida em grande quantidade.

Estudos  prévios  sugerem  que  o  HJ  está  envolvido  na  regulação  do 

desenvolvimento dos ovários em Himenópteros primitivamente sociais como vespas 

Polistes  annularis (Barth  et  al.,  1975)  e  abelhas  Lasioglossum  zephyrum (Bell, 

1973). Em A. mellifera o HJ tem papel essencial no desenvolvimento diferencial da 

espermateca  (Silva,  J.E.B.  -  comunicação pessoal)  e  ovários  (Schmidt  Capella  & 

Hartfelder, 1998, 2002) de rainhas e operárias.

O AmEHJ parece ter papel importante na diferenciação dos ovários de rainhas 

e operárias, uma vez que sua expressão é acentuadamente maior em operárias. Pode-

se supor que maiores quantidades de EHJ nos ovários de operárias reduzem os níveis 

de  HJ,  e  conseqüentemente,  o  processo  de  morte  celular  é  maior  tendo  como 

conseqüência a redução do número de ovaríolos nesta casta. 

Ao  fim  do  quinto  estágio  larval,  os  ovários  de  rainhas  e  operárias  estão 

totalmente  diferentes.  Uma  ilustração  da  diferenciação  dos  ovários  de  rainhas  e 

operárias, durante o período larval está mostrada na FIGURA 21, com a permissão 

de Favaretto (2003). Nesta foto estão representados os ovários de rainhas e operárias 

nas fases de L5F2, L5F3 e PP3. Em L5F2 os ovários de rainhas e operárias estão 
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ainda  com tamanho semelhante,  a  partir  de então,  o  processo de degeneração  se 

intensifica em operárias, culminando em ovários bem diferentes ao final do estágio 

larval. 

Assim, a baixa expressão do AmEHJ em larvas de rainhas, pode estar atuando 

na diferenciação dos ovários através do controle dos níveis de HJ neste órgão. Aliado 

aos maiores níveis de HJ em rainhas (Rachinsky et al. 1990), a menor expressão do 

AmEHJ garante a presença do HJ nos ovários de rainhas necessária para prevenir 

degeneração neste órgão (Schmidt-Capella & Hartfelder, 1998, 2002). 
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Figura 20– Foto ilustrativa do desenvolvimento dos ovários em larvas de rainhas e 
operárias. (A, C e E) ovários de operárias e (B, D e F) ovários de rainhas; fases 
observadas:  L5F2 (larva  de quinto  estágio  na fase intermediária  de alimentação), 
L5F3 (larva de quinto estágio na fase final  de alimentação)  e PP3 (final  de pré-
pupa,). Fonte: Favaretto, V. F. (2003).
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5.5. O AmEHJ se expressa em diferentes tecidos e órgãos.

Na  maioria  dos  lepidópteros  estudados,  a  EHJ  é  sintetizada  pelo  corpo 

gorduroso e liberada para a hemolinfa, onde hidrolisa o HJ (Weirich et al., 1973). Os 

altos níveis de HJ durante estágios específicos do desenvolvimento parecem ativar a 

expressão de EHJ no corpo gorduroso. Em M. sexta o transcrito do gene da EHJ só 

foi localizado no corpo gorduroso no quinto instar (Hirai et al., 2002).

Em  C.  fumiferana, nas  intermudas,  o  mRNA  da  EHJ  está  presente  em 

diferentes  tecidos  e  em  diferentes  quantidades.  O  corpo  gorduroso  apresenta  as 

maiores  quantidades  de  mRNA  da  EHJ,  no  entanto,  o  mensageiro  também  foi 

detectado no intestino médio e na epiderme (Feng et al., 1999). Em L. decemlineata 

o mRNA da EHJ foi identificado em altos níveis no corpo gorduroso e cérebro em 

fases  larvais.  Baixos  níveis  foram encontrados  nos  testículos  de  machos  adultos 

(Vermunt et al. 1999).

A EHJ possui diferença de atividade em ovários, intestino, cabeça e carcaça 

em Culex quinquefasciatus¸ após o período de alimentação em adultos (Lassiter et  

al., 1996).

Em  A.  mellifera  o  mRNA  da  EHJ  foi  encontrado  em  ovários,  corpo  

gorduroso, intestino, cabeça e túbulos de Malpighi, o que mostra a necessidade da 

enzima em locais diferentes. A alta atividade do AmEHJ em corpo gorduroso deve  

ser porque este é o principal local de produção da EHJ, como descrito na literatura.  

Para a alta atividade do gene no intestino não foi encontrada nenhuma relação com 

processos específicos do organismo.
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5.6. Regulação da expressão do AmEHJ: inibição por ecdisteróides.

5

6 De um modo geral a expressão da EHJ acompanha os níveis de HJ e 20E 

nos estágios larvais e pupais. 

7 Kithidi  et al. (2004) localizaram um elemento de resposta de 30 pb no 

promotor do gene da EHJ de Choristoneura fumiferana, responsável pela 

indução deste gene por HJ e repressão por 20E. Neste trabalho, os autores 

induziram  a  expressão  de  um  gene  repórter  ligado  ao  elemento  de 

resposta de 30pb, através do tratamento  com HJ em uma linhagem de 

células em meio de cultura, e reprimiram a expressão do gene repórter 

através  da aplicação  de 20E,  demonstrando que o gene da EHJ de  C. 

fumiferana responde ao HJ e 20E.

O tratamento com HJ aumentou os níveis de mRNA da EHJ produzidos em 

uma linhagem de células desenvolvidas a partir de células do intestino médio em C. 

fumiferana. Este aumento é dependente da concentração de HJ usada. O tratamento 

com 20E suprimiu a expressão do mRNA, nesta mesma linhagem, esta supressão 

também dependente da concentração aplicada (Feng et al., 1999).

Em  M. sexta foi descrita a indução da transcrição do mRNA da EHJ pelo 

tratamento com HJ, sendo que esta indução foi maior no tegumento do que no corpo 

gorduroso (Wroblewski et al., 1990).

O tratamento com 20E, feito em operárias  A. mellifera, na fase de pupa de 

olho  marrom  (Pb),  reprimiu  a  expressão  do  AmEHJ.  Nesta  fase  os  títulos  de 

ecdisteróides estão altos (FIGURA 2), porém o HJ está em níveis basais (FIGURA 

1).  A ecdisona  pode estar  agindo no controle  da expressão  da EHJ,  mantendo a 

expressão baixa neste período, já que o aumento de concentração deste hormônio 

72



Discussão
______________________________________________________________________________

gerou uma diminuição na expressão do gene. A ação de 20E sobre o AmEHJ em 

pupas comprova os experimentos de Kithidi et al. (2004).

No entanto, os tratamentos feitos com ecdisona em larvas de operárias não 

alteraram a expressão do AmEHJ. Esta diferença de resposta pode estar relacionada a 

uma sensibilidade “estágio-específica” do gene aos ecdisteróides, pois, em larvas os 

níveis de HJ estão altos e os de ecdisteróides baixos.

O AmEHJ é expresso em altas quantidades na presença de HJ. Quando os 

níveis  de ecdisteróides  aumentam nos  últimos  estágios  larvais  e  os  níveis  de HJ 

começam  a  diminuir,  o  gene  sofre  uma  redução  de  expressão,  ocorrendo  uma 

retomada  quando os  níveis  de ecdisteróides  caem no final  do estágio  pupal,  e  a 

concentração do HJ aumenta. Desta forma, supomos que a alta expressão do gene 

desta enzima estaria ligada mais aos níveis de HJ do que aos ecdisteróides. 

O gene não respondeu ao tratamento com PPN, nem em larvas e nem em 

pupas  de  A.  mellifera,  esta  ausência  de  resposta  pode  estar  relacionada  com  a 

concentração  de  PPN usada  no  tratamento  (1  µg),  já  que  em outros  trabalhos  a 

indução do gene é dose específica (Feng et al., 1999; Wroblewski et al., 1990).

Em pré-pupas ocorre a menor expressão do AmEHJ, neste momento o HJ 

sofre uma queda que levará a níveis basais, talvez este estágio seja propício para o 

tratamento com o análogo do HJ, uma vez que, o tratamento não permitiria a queda 

abrupta nos títulos de HJ, e assim, poderia ser mantida a expressão do AmEHJ.

O efeito  do imidazol sobre o desenvolvimento normal de insetos tem sido 

demonstrado em alguns trabalhos.  KK-42, um imidazol,  é conhecido por inibir  a 

síntese de ecdisteróides agindo nas glândulas protorácicas, in vitro (Yamashita et al., 

1987) e in vivo (Kiuchi & Akai, 1988). Shiotsuki et al. (1999) induziram a atividade 
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da EHJ em B. mori em larvas de quarto instar quando foi aplicado imidazol KK-42 

topicamente. 

Vários  trabalhos  têm  sugerido  a  ativação  do  gene  da  EHJ  pelo  HJ  e  a 

repressão do gene pelos ecdisteróides (Wroblewski  et al., 1990; Feng  et al., 1999; 

Shiotsuki et al., 1999; Kithidi,  et al., 2004). O AmEHJ parece ter sua expressão ao 

longo do desenvolvimento regulada pelo HJ e pelos ecdisteróides.  A presença de 

altos níveis de HJ parece ativar a expressão do gene (em larvas mais jovens e após a 

emergência),  e  altos  níveis  de ecdisteróides  parece  inibir  sua  expressão  (em pré-

pupas e pupas), o que foi reforçado devido à repressão do gene pelo tratamento com 

20E em pupas.

Em rainhas a regulação do AmEHJ pelo HJ não mostra a mesma relação, ao 

contrário  do  que  ocorre  em  operárias,  o  gene  não  está  mais  ativo  em  maiores 

concentrações de HJ, o mesmo ocorre no caso dos ovários. Devido ao fato do HJ ser 

necessário em maiores quantidades em rainhas, o processo de desenvolvimento nesta 

casta  deve  ser  regulado  por  um sistema  diferente,  já  que  os  altos  níveis  de  HJ 

parecem não induzir altos níveis de expressão do AmEHJ neste organismo.

5.7. Perspectivas

A análise da expressão do AmEHJ mostra uma clara modulação durante o 

desenvolvimento. Além disto, foi observada também uma expressão diferencial nos 

sexos e castas de Apis mellifera. O controle da expressão da EHJ tem sito descrito 

para outros insetos como sendo em nível transcricional e sua função, pelo menos nos 

trabalhos clássicos, se resumiria a metabolizar a forma ativa do HJ para HJ-ácido, 

considerado inativo. No entanto, este cenário foi modificado recentemente através da 
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afirmativa de que a quebra do HJ daria origem a um metabólito ativo, o HJ-ácido, 

atribuindo assim, uma nova função a EHJ, ou seja, a de síntese de uma molécula com 

atividade (Ismail et al., 1998).

Os resultados obtidos até o momento neste trabalho revelaram que a EHJ tem 

ação importante  durante  o processo de metamorfose,  já que a expressão do gene 

durante  o  desenvolvimento  tem  relação  com  os  títulos  de  HJ.  Não  se  tem 

conhecimento, pelo menos pela literatura disponível, a respeito da função da EHHJ 

em  A.  mellifera,  vários  autores  sugerem  um  papel  importante  desta  enzima  no 

controle dos níveis de HJ em outros insetos. O estudo da expressão do gene da EHHJ 

pode revelar um papel complementar ao da EHJ durante a metamorfose ou ainda, 

revelar  função restrita  a outros processos.  Um fragmento de 260 nucleotídeos  do 

cDNA da EHHJ foi isolado (Santos & Simões, dados não publicados - número de 

acesso no GenBank: cDNA – AY 526236; proteína – AAS 20469). O trecho do gene 

desta  enzima  possibilitará  estudos  da  expressão  do  mesmo  durante  o 

desenvolvimento de rainhas, zangões e operárias, possibilitando assim, uma análise 

comparativa entre as funções da EHJ e EHHJ em Apis mellifera.

O controle da degradação do HJ é essencial para que todo o HJ produzido 

pelos  CA, e  distribuído  pelo  corpo  do  animal,  seja  degradado.  No  entanto,  a 

produção  de  HJ  cessa  em  períodos  específicos  do  desenvolvimento  em  vários 

insetos. O controle da produção do HJ está relacionado ao sistema nervoso (Gilbert 

et al., 2000). Porém, não se sabe ao certo se o sistema nervoso atua diretamente na 

síntese de enzimas específicas da via de degradação do HJ, ou sobre outros fatores. O 

estudo da expressão dos genes correspondentes às enzimas responsáveis pelos passos 

finais da produção de HJ pode desvendar este intricado sistema.
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O gene de uma das enzimas da via de síntese do HJ foi  isolado: a  o-metil 

transferase do ácido farnesóico, ou apenas, metil transferase do HJ. Um trecho do 

cDNA do gene desta enzima está disponível em banco de dados (número de acesso 

no GenBank: BI 946505). A análise de expressão deste gene em condições naturais, 

assim como,  após  tratamentos  que  induzam a  síntese  de  HJ,  podem auxiliar  no 

entendimento  do  controle  de  síntese  do  HJ,  bem  como  o  papel  de  um  suposto 

controle da via de produção deste hormônio. 

O  HJ  tem  um  papel  fundamental  na  diferenciação  de  castas.  Operárias 

tratadas  com  HJ  podem  apresentar  características  de  rainhas,  e  ainda  podem 

antecipar a expressão de genes específicos (Bitondi et al., 1998; Pinto et al. 2000). Se 

a EHJ possui um papel fundamental  na degradação do HJ,  o silenciamento deste 

gene, através da técnica de interferência de RNA, poderia fazer com que os níveis de 

HJ  se  mantivessem  altos,  e  assim  poderiam  ser  verificados  os  efeitos  de  altas 

concentrações deste hormônio durante o desenvolvimento das castas e sexos, sem o 

uso  de  HJ  exógeno  ou  procedimentos  cirúrgicos.  Além disto,  esta  técnica  pode 

evidenciar qual das sete carboxiesterases detectadas em A. mellifera é a EHJ.

A modulação da expressão da EHJ seja pela indução por doses extras de HJ 

ou  pelo  silenciamento  de  sua  expressão,  será  um  passo  importante  para  o 

entendimento do processo de metamorfose e reprodução de abelhas.
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Nossos resultados permitem concluir que:

1. O  cDNA  da  EHJ  de  Apis  mellifera  codifica  um  mRNA  de  1.7kb,  cuja 

expressão é modulada durante o desenvolvimento.

2. O AmEHJ possui 2.6kb e é composto por 7 éxons e 6 íntrons, encontrando-se 

upstream à  extremidade  5’a  provável  região  promotora,  evidenciada  pela 

presença de um TATA box. Próximo à extremidade 3’ foi detectado o sinal 

de poliadenilação seguido de uma cauda poliA+ de 14 pares de base.

3. A análise  da seqüência  predita  da EHJ revelou a presença de 3 domínios 

conservados e 4 motivos: GxSxG, provável sítio catalítico, IHxxGxF, GLxD 

e FGG, também prováveis sítios ativos da esterase.

4. O AmEHJ mostrou  uma alta  homologia  com o mesmo gene de  Tenebrio 

molitor e Drosophila melanogaster.

5. Em um dendograma a EHJ de  A. mellifera agrupou-se com as EHJ de  T. 

molitor  e  D.  melanogaster,  outro  ramo  foi  formado  pelas  EHJs  de 

Lepidoptera.

6.  A análise da expressão do AmEHJ mostrou que o mRNA está presente em 

altos níveis em momentos específicos, quando o HJ está em altos níveis e 

deve ser removido rapidamente, e que a expressão do gene é específica nos 

sexos e castas.

7. O mRNA da EHJ está presente nos ovários de rainhas e operárias nos últimos 

estágios larvais, quando os ovários das castas se diferenciam definitivamente.

8. A expressão do mRNA da EHJ durante a diferenciação dos ovários é mais 

baixa  nas  rainhas,  mantendo  alto  os  níveis  de  HJ,  necessários  para  o 

desenvolvimento diferencial das castas.
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9. A expressão do AmEHJ parece ser importante em vários tecidos, já que o 

mRNA foi identificado em ovários,  corpo gorduroso, intestino,  túbulos de 

Malpighi e cabeça. Este resultado demonstra que a EHJ é requerida em vários 

tecidos  e  não  é  produzida  apenas  pelo  corpo gorduroso,  como  se  pensou 

anteriormente.

10. O AmEHJ tem expressão diferencial no desenvolvimento, apresentando uma 

clara  modulação  pelos  hormônios  morfogenéticos,  sendo  reprimido  pela 

ecdisona.
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