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Resumo 

Martins JR. Caracterização da região codificadora e análise de expressão de Hexamerinas 
durante o desenvolvimento de Apis mellifera 2008. 122p. Dissertação de Mestrado – 
Departamento de Genética, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 
Os cDNAs dos genes codificadores das hexamerinas HEX 70a, HEX 70c e HEX 110 de Apis 

mellifera foram sintetizados a partir de RNA total, clonados e suas regiões codificadoras 

foram totalmente seqüenciadas. As análises in silico dos produtos de tradução mostraram que 

as respectivas subunidades protéicas contêm os domínios conservados N, M e C, típicos de 

hemocianinas, e que em HEX 110, mas não nas outras subunidades, o domínio C foi 

interrompido pela inserção de uma seqüência repetitiva de aminoácidos. Análises de 

similaridade indicaram que os genes codificadores de hexamerinas derivaram de eventos de 

duplicação e diversificação a partir de um gene ancestral, resultando em múltiplos parálogos. 

Nossas análises também evidenciaram que HEX 110 é uma proteína rica em glutamina/ácido 

glutâmico e que HEX 70a e HEX 70c são compostas por mais de 15% de aminoácidos 

aromáticos e, portanto, integram a classe das arilforinas. A expressão temporal destes genes, e 

também do gene codificador de outra hexamerina de A. mellifera, hex 70b, previamente 

caracterizado, foi analisada qualitativa e quantitativamente durante o desenvolvimento de 

operárias, rainhas e zangões. Concomitantemente, a abundância dos respectivos polipeptídeos 

no corpo gorduroso ou hemolinfa foi examinada por SDS-PAGE ou Western Blot. Os quatro 

genes de hexamerinas se expressam no corpo gorduroso de operárias, rainhas e zangões 

principalmente durante o estágio larval. A modulação da expressão destes genes mostra 

semelhanças durante a transição larval-pupal de operárias, rainhas e zangões, com altos níveis 

de transcritos no último estágio larval e baixos níveis no início da fase pupal. No entanto, a 

quantidade relativa de transcritos de hex 70a, hex 70b e hex 110 na fase de alimentação do 

último estágio larval (L5F) é significantemente menor nas rainhas que nas operárias, o que 



sugere participação das respectivas proteínas no processo de diferenciação de castas. Durante 

o estágio larval, as quatro diferentes subunidades de hexamerinas são armazenadas na 

hemolinfa onde, aparentemente, cumprem a função de proteínas de estocagem e, portanto, 

constituem fonte de aminoácidos para utilização em processos inerentes ao desenvolvimento 

pupal. No entanto, a expressão de hex 70a se estende até ao estágio adulto de operárias, 

rainhas e zangões, e neste estágio, as fêmeas e os zangões exibem perfis distintos de 

expressão. No corpo gorduroso de operárias, mas não no de rainhas e zangões, a expressão de 

hex 110 também ocorre durante o estágio adulto. A expressão de hex 70a e hex 110 no corpo 

gorduroso mostrou-se limitada pela disponibilidade de nutrientes: operárias alimentadas com 

uma dieta protéica apresentaram níveis significantemente maiores de ambos transcritos que 

aquelas que receberam dieta desprovida de proteínas, assim evidenciando que os processos de 

transcrição e tradução são nutricionalmente regulados. Além disto, os níveis de transcritos de 

hex 70a e hex 110 aumentam no corpo gorduroso de abelhas operárias portadoras de ovários 

ativos, sugerindo que estes genes têm função associada à reprodução. Em A. mellifera, o 

corpo gorduroso não é o único sítio de expressão dos genes de hexamerinas. Transcritos de 

hex 70a, hex 70b e hex 110 foram detectados também nas gônadas em desenvolvimento de 

operárias, rainhas e zangões, sugerindo uma função na diferenciação dos ovários e maturação 

dos testículos. Nossos resultados indicam que as hexamerinas codificadas por estes genes têm 

funções alternativas no ciclo de vida de abelhas A. mellifera, além de servir como fonte de 

aminoácidos para a metamorfose. 

Palavras-chave: Apis mellifera, Hexamerinas, Reprodução, Castas, Sexos 



Abstract 

Martins JR. Coding region characterization and hexamerins expression during Apis mellifera 
development 2008. 122 pp. MSc Dissertation – Genetics Department, Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 

The cDNAs encoding the hexamerins HEX 70a, HEX 70c and HEX 110 of Apis mellifera 

were synthesized from total RNA isolated, cloned and their coding region were completely 

sequenced. In silico analyses of the translation products showed that the respective protein 

subunits contain the conserved domains N, M and C, typical of hemocyanins, and that in HEX 

110, but not in the other subunits, the C domain is interrupted by a repetitive amino acid 

sequence. Analyses of similarity suggested that in the honey bee, the four hexamerin genes 

derived by duplication events and diversification from an ancestral gene, resulting in multiple 

paralogs. Our analyses also showed that HEX 110 is rich in glutamine/glutamic acid and that 

HEX 70a and HEX 70c are composed by more than 15% of aromatic amino acids and, 

therefore, integrate the arylphorin class of hexamerins. The temporal expression of these 

genes, and also of the gene encoding a previously characterized hexamerin of A. mellifera, 

hex 70b, was analyzed qualitatively and quantitatively during the development of worker 

bees, queens and drones. Concomitantly, the abundance of the respective polypeptides in the 

fat body or hemolymph was examined by SDS-PAGE or Western Blot. The four hexamerin 

genes are expressed in the fat body mainly during larval stage. The modulation of the 

expression of these genes shows similarities during the larval-pupal transition of worker bees, 

queens and drones, with high levels of transcripts in the last larval instar and low levels in 

newly ecdysed pupae. However, the relative quantity of transcripts of hex 70a, hex 70b and 

hex 110 in the feeding phase of the last larval instar (L5F) is significantly lower in queens than 

in worker bees, suggesting the participation of the respective proteins in the process of caste 

differentiation. During the larval stage, the four different hexamerin subunits are stored in the 

hemolymph where, seemingly, they perform the function of storage proteins and hence, 



constitute source of amino acids for pupal development. Nevertheless, the expression of hex 

70a is extended until the adult stage of worker bees, queens and drones and, in this stage, the 

female bees and the drones show distinct expression profiles. In the fat body of worker bees, 

but not in queens and drones, the expression of hex 110 also occurs during the adult stage. 

The expression of hex 70a and hex 110 in the adult fat body was proven to be limited by the 

availability of nutrients: worker bees fed with a protein diet showed significantly higher levels 

of both transcripts than the ones that received a diet which was poor in protein, thus 

evidencing that the transcription and translation processes are nutritionally-regulated.  

Additionally, the transcripts level of hex 70a and of hex 110 increase in the fat body of worker 

bees with active ovaries, suggesting that these genes have function associated with 

reproduction. In A. mellifera, the fat body is not the only site of expression of hexamerins 

genes. Transcripts of hex 70a, hex 70b and hex 110 were detected also in developing gonads 

of worker bees, queens and drones, suggesting that they have a function in ovary 

differentiation and testis maturation. Our results indicated that the hexamerins encoded by 

these genes have alternate functions in the life cycle of A. mellifera honey bees, besides 

serving as a source of amino acids to metamorphosis.   

Key-words: Apis mellifera, Hexamerins, Reproduction, Castes, Sexes 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Biologia de Apis mellifera 

 

1.1 Desenvolvimento Holometábolo 

As abelhas são insetos caracterizados por possuírem metamorfose completa 

apresentando quatro estágios distintos de desenvolvimento: embrionário, larval, pupal e 

adulto (Fig. 1). Os ovos iniciam o 

desenvolvimento embrionário quando 

depositados nos alvéolos de cera construídos 

pelas abelhas operárias (células de cria). Após 

três dias, larvas eclodem iniciando o período 

de intensa alimentação, marcado pelo 

crescimento corporal, que envolve uma série 

de mudas, ou seja, periodicamente o velho 

exoesqueleto esclerotizado (ou cutícula) dá lugar a um novo. Quando a larva pára de se 

alimentar, ela tece o casulo e o alvéolo é fechado pelas operárias. Nesse momento, o intestino 

começa a ser esvaziado, iniciando a muda metamórfica. 

Em contraste com as mudas larvais que resultam em aumento do tamanho corporal, a 

muda metamórfica é marcada por uma completa modificação da forma. Uma parte dos órgãos 

larvais degenera por morte celular programada e as novas estruturas do adulto começam se 

desenvolver. A diferenciação final da forma adulta ocorre sob o exoesqueleto pupal, 

parcialmente separado do corpo por um processo denominado apólise. Quando o exoesqueleto 

pupal é descartado o adulto emerge do alvéolo do favo (Winston 1991). 

 

Figura 1: Desenvolvimento holometábolo de           
abelhas A. mellifera.  
Fonte: modificado de 
dylan1111.com/beekeeping/development.html 
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1.2 Diferenciação das castas e dos sexos 

O sistema de determinação de sexo, em abelhas, é haplodiplóide. Os ovos fertilizados 

(diplóides) originarão fêmeas e ovos não 

fertilizados (haplóides) se desenvolverão, 

por partenogênese, em zangões (Fig. 2). Os 

ovos diplóides poderão originar dois 

fenótipos alternativos: rainhas e operárias, 

dependendo da alimentação diferencial 

oferecida às larvas (Fig. 2). Larvas 

alimentadas com grandes quantidades de 

geléia real durante todo o estágio larval 

tornam-se rainhas, enquanto as que recebem uma dieta composta por mel, pólen e geléia real a 

partir do terceiro estágio larval, em substituição à geléia real pura, tornam-se operárias 

(Haydak 1970). A dieta diferencial atua sobre o sistema neuro-endócrino, que gera sinais 

casta-específicos que resultam em títulos distintos de hormônio juvenil e ecdisteróides 

(Rachinsky et al. 1990; Hartfelder e Engels 1998) e em diferentes perfis de expressão gênica 

(Evans e Wheeler 1999; Cristino et al. 2006; Barchuk et al. 2007).  

Uma diferença marcante entre rainhas e operárias adultas reside no sistema 

reprodutivo. Uma rainha tem cerca de 200 ovaríolos por ovário (Fig. 3C) e é capaz de 

produzir centenas de ovos por dia, ao passo que as operárias têm entre dois e 12 ovaríolos por 

ovário (Fig. 3A), geralmente inativos. Tais diferenças têm origem durante o desenvolvimento 

larval, quando cerca de 95% dos primórdios de ovaríolos das larvas destinadas a serem 

operárias sofrem degeneração por eventos de morte celular programada (Schmidt-Capella e 

Hartfelder 1998). Quando as larvas param de se alimentar, em preparação para a muda 

Figura 2: Esquema de diferenciação de castas em A. 

mellifera. 
Fonte: modificado de 
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mel/SP
Mel/organizacao.htm 
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metamórfica, os caracteres casta-específicos já estão bem 

estabelecidos (Hartfelder e Engels 1998). 

Em uma colônia de A. mellifera, poucas operárias 

(aproximadamente 0,01%) apresentam ovos totalmente 

desenvolvidos em seus ovários (Fig. 3B). Muitos dos ovos 

postos por essas operárias poedeiras são, normalmente, 

removidos dos alvéolos dos favos por outras operárias 

(Visscher 1989; Ratnieks 1993). A repressão da reprodução das 

operárias, então, envolve dois mecanismos: supressão mediada 

pela rainha, via feromônios (Velthuis et al. 1990; Hoover et al. 

2003) e policiamento, pelas próprias operárias (Ratnieks 1993).  

Em caso de morte da rainha, diversas operárias são 

capazes de ativar seus ovários e se tornarem poedeiras (Velthuis 

1970). O período de latência entre a perda da rainha e o início 

da reprodução das operárias pode diferir significantemente entre 

subspécies (Ruttner e Hesse 1981) e até entre operárias de uma única colônia (Makert et al. 

2006).  

Além do contexto social e da ação de feromônios, o desenvolvimento ovariano em 

operárias de A. mellifera é influenciado pela qualidade e disponibilidade de alimento 

(Wheeler 1996; Hoover et al. 2006). Em termos nutricionais, proteínas são essenciais para o 

crescimento e o desenvolvimento normais das abelhas (Moritz e Crailsheim 1987; Schmidt et 

al. 1995). Sabe-se, também, que uma dieta rica em proteínas é necessária para o 

desenvolvimento ovariano e a produção de ovos pelas abelhas operárias (Lin e Winston 1998; 

Pernal e Currie 2000; Hoover et al. 2006; Schafer et al. 2006). Uma das principais fontes de 

proteínas para as abelhas é o pólen (Grogan e Hunt 1979; Pernal e Currie 2000). 

Figura 3: Ovários de 
operárias e rainhas de A. 

mellifera. A) Ovário 
inativo de operária. B) 
Ovário ativo de operária. 
C) Ovário de rainha. 
Fonte: modificado de 
Winston, 1991. 
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 O papel dos zangões de A. mellifera está fundamentalmente relacionado ao 

acasalamento e fecundação da rainha. O sistema reprodutivo dos zangões (Fig. 4) inclui os 

testículos, as vesículas seminais formadas pelo alargamento dos respectivos ductos deferentes 

e as glândulas acessórias ou de muco (Snodgrass 1956). As unidades estruturais dos 

testículos, os testíolos, são formadas no terceiro estágio larval e os agrupamentos de células 

germinativas em seu interior são 

observados no quarto estágio larval 

(Tozetto 1997). O início da 

espermatogênese ocorre no terceiro 

estágio larval (Louveaux 1977). 

Durante o estágio pupal, as células 

germinativas sofrem meiose e tem 

início a espermiogênese, coincidindo 

com o máximo desenvolvimento dos 

testículos. O final do processo de espermiogênese ocorre antes da emergência do zangão 

adulto (Bishop 1920; Silveira 1972; Kerr e Silveira 1974; Louveaux 1977; Tozetto 1997). 

Neste momento, tem início a migração dos espermatozóides para a porção pré-ventricular dos 

ductos deferentes e para as vesículas seminais, onde estes são temporariamente armazenados. 

Após a migração dos espermatozóides, os testículos começam a degenerar (Snodgrass 1956).  

As altas taxas de ecdisteróides na hemolinfa de zangões em início de estágio pupal 

coincidem com a meiose das células germinativas (Louveaux 1977), sugerindo uma função 

desses hormônios no processo de meiose. O subsequente declínio dos níveis de ecdisteróides 

coincide com o término da espermiogênese ainda antes da ecdise do adulto (Tozetto et al. 

2007). 

 

Figura 4: Sistema reprodutivo dos zangões de A. 

mellifera. 
Fonte: modificado de Winston 1991. 
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2. Hexamerinas 

Em insetos holometábolos, a transição do estágio 

larval para o pupal e o subseqüente desenvolvimento do 

adulto ocorrem com base nas reservas de nutrientes 

acumuladas durante o estágio larval, uma vez que as 

pupas e adultos-faratos (adultos em desenvolvimento, 

ainda encobertos pela cutícula pupal) não se alimentam.  

Proteínas produzidas durante o estágio larval e 

armazenadas na hemolinfa e/ou no corpo gorduroso 

recebem a denominação geral de “proteínas de 

estocagem” (Burmester e Scheller 1999). Algumas destas 

pertencem à classe das hexamerinas (Telfer e Kunkel 

1991), que integram uma família de proteínas composta por 

fenoloxidases, hemocianinas transportadoras de oxigênio, 

pseudo-hemocianinas e receptores de hexamerinas (Burmester e Scheller 1996; Burmester 

2001, 2002). Embora presentes em grande quantidade na hemolinfa, as hexamerinas não se 

ligam ao oxigênio como as hemocianinas, pois nelas, os resíduos de histidina ligadores de 

íons Cu2+, necessários para o transporte de oxigênio, foram substituídos por outros 

aminoácidos (Beitema et al. 1994; Burmester 2001, 2002 – Fig. 5).  

As hexamerinas têm grande massa molecular e consistem de seis subunidades 

similares ou idênticas de 75-90 kDa (Scheller et al. 1990; Telfer e Kunkel 1991). São 

sintetizadas em grandes quantidades pelo corpo gorduroso larval em resposta à acentuada 

ingestão de alimento e, subseqüentemente, secretadas na hemolinfa onde se acumulam e 

representam 60 a 90% do total de proteínas circulantes (Scheller et al. 1990; Haunerland 

1996). Por ocasião da muda metamórfica, inicia-se o seqüestro das hexamerinas pelas mesmas 

Figura 5: Esquema mostrando a 
substituição de aminoácidos 
histidina na região de ligação ao 
cobre das hexamerinas, em 
comparação às hemocianinas. 
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células do corpo gorduroso que as 

sintetizaram (Fig. 6), onde serão 

armazenadas em forma de grânulos 

citoplasmáticos para serem utilizadas em 

processos do metabolismo intermediário e 

atender ao desenvolvimento pós-larval 

(Locke e Collins 1965, 1966, 1967 e 1968; 

Levenbook e Bauer 1984). 

Estudos preliminares sugeriram que 

o seqüestro das hexamerinas e de outras 

proteínas da hemolinfa pelas células do 

corpo gorduroso ocorria por meio de um 

mecanismo de endocitose não-seletivo 

(Locke e Collins 1966; Duhamel e Kunkel 

1987). No entanto, a seletividade deste processo foi demonstrada pela identificação de 

receptores de hexamerinas nas 

membranas das células do corpo 

gorduroso de Lepidoptera 

(Helicoverpa zea, Corcyra 

cephalonica) (Kirankumar et al. 

1997; Wang e Haunerland 1994) e 

de vários Diptera (Burmester e 

Scheller 1992; Burmester e Scheller 

1999). Surpreendentemente, os 

receptores de hexamerinas não 

Figura 7: Modelo de regulação do seqüestro de hexamerinas 
pelas células do corpo gorduroso de Corcyra cephalonica. 
Fonte: modificado de Arif et al. 2008. 

Figura 6: Síntese e seqüestro de hexamerinas 
pelas células do corpo gorduroso (exemplo em 
Calliphora vicina). A) Representação de células 
do corpo gorduroso em processo de exportação 
de hexamerinas para a hemolinfa (célula à 
esquerda), seqüestro e armazenamento em 
grânulos citoplasmáticos (célula à direita). B) 
Barras brancas: taxa de síntese de hexamerinas. 
Barras listradas: taxa de seqüestro das 
hexamerinas. A linha preta representa o título de 
ecdisteróides. A pequena seta na base do 
esquema indica o início da muda metamórfica.  
Fonte: modificado de Burmester e Scheller 1999 
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pertencem a nenhuma classe conhecida de receptores de proteínas, mas se relacionam aos 

seus próprios ligantes, ou seja, às hexamerinas (Burmester e Scheller 1999). Esses receptores 

são ativados por altos níveis de ecdisteróides (Marinotti e de Bianchi 1986; Ueno e Natori 

1982) e por uma tirosina quinase (Arif et al. 2003). A fosforilação, necessária à ativação do 

receptor, é inibida por uma proteína denominada HP19, que inibe, também, a atividade da 

tirosina quinase (Arif et al. 2004, 2007), impedindo assim o seqüestro das hexamerinas (Fig. 

7).  

Diferentes hexamerinas coexistem em uma mesma espécie de inseto e suas origens 

têm sido atribuídas a eventos de duplicação gênica e diversificação que resultaram em 

múltiplos parálogos (Burmester 1999) e, possivelmente, à aquisição de novas funções 

(Hagner-Holler et al. 2007).  Algumas dessas moléculas contêm, em sua composição, uma 

porcentagem relativamente alta de aminoácidos aromáticos (tirosina, fenilalanina e triptofano) 

ou metionina, ou glutamina (Telfer e Kunkel 1991). Hexamerinas aromáticas (ou arilforinas), 

assim como as ricas em metionina, são encontradas em diferentes ordens de insetos, enquanto 

aquelas contendo alta porcentagem de glutamina são, aparentemente, restritas aos 

Hymenoptera (Martinez et al. 2000; Bitondi et al. 2006). É provável que essas 

particularidades na composição de aminoácidos sirvam para atender a necessidades especiais 

do desenvolvimento.  

Nesse contexto, há evidências de que certas hexamerinas participam do processo de 

esclerotização do exoesqueleto (Peter e Scheller 1991), fornecendo aminoácidos para a síntese 

de proteínas cuticulares. Outras teriam função no transporte de metabólitos ou hormônios 

(ecdisteróides e hormônio juvenil), além de outros componentes orgânicos, como a 

riboflavina (Enderle et al. 1983; Magee et al. 1994; Braun e Wyatt 1996; Nagamanju et al. 

2003). Estudos recentes sugerem que essas proteínas de estocagem podem atuar, também, no 

processo de diferenciação de castas em cupins, via regulação dos níveis de hormônio juvenil 
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(Zhou et al. 2006, 2007), e no sistema de resposta imune (humoral) dos insetos em geral 

(Beresford et al. 1997). Além disso, a detecção de grânulos de hexamerinas nas células do 

corpo gorduroso de alguns insetos adultos sugere que essas moléculas constituem fontes de 

aminoácidos para a produção de proteínas do vitelo dos ovos e são, portanto, coadjuvantes no 

processo de reprodução (Wang e Haunerland 1991; Roberts et al. 1991; Faria et al. 1994; 

Haunerland 1996).  

 

2.1 Hexamerinas de Apis mellifera 

Ryan et al. (1984) foram os primeiros a detectar uma subunidade de hexamerina de 

74kDa na hemolinfa de abelhas A. mellifera e para isto utilizaram um anticorpo que reagia 

contra uma hexamerina de Manduca sexta. Mais de uma década depois, Danty et al. (1998) 

detectaram quatro subunidades de hexamerinas na hemolinfa dessa abelha, as quais foram 

denominadas HEX 70a, HEX 70b, HEX 70c e HEX 80-110, de acordo com suas respectivas 

massas moleculares aproximadas, conforme determinado por SDS-PAGE. Aparentemente, a 

hexamerina caracterizada por Ryan et al. (1984) corresponde à HEX 70b de Danty et al. 

(1998). Estes autores também verificaram que as subunidades de 70 kDa tinham N-terminais 

distintos, enquanto aquelas de massa molecular entre 

80 e 110 kDa  compartilhavam uma seqüência N-

terminal comum, o que sugere que elas representam 

isoformas secundárias de uma única seqüência primária 

de aminoácidos, ou seja, da HEX 110. A Fig. 8 mostra 

o perfil de migração em SDS-PAGE destas subunidades 

de hexamerinas de A. mellifera.  Os dados de Danty et 

al. (1998) sugeriram a existência de, no mínimo, quatro 

genes codificadores de hexamerinas em A. mellifera.  

Figura 8: Esquema mostrando as 
subunidades de hexamerinas 
(HEX 70a,b,c e 110) dectadas na 
hemolinfa de A. mellifera 
submetida a SDS-PAGE em 
comparação com marcadores de 
massa molecular (à esquerda).  
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Um destes genes, hex 70b, foi seqüenciado e caracterizado ainda antes da publicação 

do genoma de A. mellifera, utilizando-se primers desenhados com base na seqüência N-

terminal da subunidade correspondente (Cunha et al. 2005) Sua expressão foi estudada em 

relação à ontogênese das operárias e à regulação hormonal da metamorfose. Foi verificado 

que este gene está ativo durante o estágio larval e que a abrupta redução da abundância de 

transcritos de hex70b coincidia com a diminuição dos títulos de hormônio juvenil e 

ecdisteróides que antecede a muda metamórfica, sugerindo regulação positiva, em nível de 

transcrição, por ambos os hormônios. Esta hipótese foi experimentalmente confirmada. O 

tratamento de larvas de último estágio com estes hormônios resultou em significativo 

prolongamento do período de expressão de hex 70b em comparação às larvas controle, não 

tratadas, assim evidenciando que altos títulos de hormônio juvenil e ecdisteróides são 

necessários para a produção de altas taxas de transcritos de hex 70b (Cunha et al. 2005). No 

entanto, a drástica diminuição da biossíntese de hexamerinas durante a muda metamórfica de 

A. mellifera e de outros insetos tem sido atribuída não somente a variações hormonais, mas 

também à interrupção da ingestão de nutrientes que ocorre no final do estágio larval, em 

preparação para a metamorfose (Webb e Riddiford 1988a, b; Telang et al. 2002; Cunha et al. 

2005).  

No estágio adulto, a abundância de hexamerinas na hemolinfa pode ser também, 

susceptível à dieta alimentar. Abelhas operárias adultas de 7 dias de idade ainda conservam 

um pequeno estoque de HEX 70b na hemolinfa, o qual diminui consideravelmente nas 

abelhas submetidas a uma dieta alimentar desprovida de proteínas. Aparentemente, neste 

caso, as moléculas de HEX 70b são utilizadas para suprir a deficiência de aminoácidos da 

dieta alimentar (Cunha et al. 2005). 

O seqüenciamento e anotação do genoma de A. mellifera (The Honeybee Genome 

Sequencing Consortium 2006) facilitaram a caracterização da seqüência nucleotídica do gene 
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hex 110 utilizando-se como referência a região N-terminal da respectiva subunidade, 

determinada por Danty et al. (1998). Primers específicos foram desenhados e utilizados em 

experimentos de RT-PCR para a amplificação de um fragmento de cDNA de 180 pb. Após 

clonagem e seqüenciamento para confirmação da identidade deste fragmento, estudos de 

expressão mostraram grande abundância de transcritos hex 110 em larvas e em operárias 

adultas. Experimentos de manipulação da dieta alimentar e do status reprodutivo das 

operárias adultas mostraram que os níveis de transcritos hex 110 correlacionavam-se 

positivamente com a ingestão de dieta rica em proteínas e com a presença de ovários ativos 

em operárias órfãs.  Estes resultados mostraram que o gene hex 110 é nutricionalmente 

regulado e que a reprodução demanda aumento de expressão deste gene (Bitondi et al. 2006). 

Os trabalhos de Cunha et al. (2005) e Bitondi et al. (2006) evidenciaram que os dois 

genes codificadores de hexamerinas de A. mellifera até então estudados apresentavam 

características estruturais peculiares e distintos perfis de expressão, indicando diversidade de 

funções no ciclo de vida. Com o intuito de explorar a diversidade intra-específica desta 

família de genes, procedemos à clonagem e seqüenciamento da região codificadora de dois 

dos genes codificadores de hexamerinas que ainda não tinham sido caracterizados, hex 70a e 

hex 70c. Além disto, estendemos as análises do gene hex110, sequenciando totalmente sua 

região codificadora. Também aprofundamos os estudos de expressão deste gene e de hex 

70b. Estes estudos abrangeram aspectos marcantes do ciclo de vida de A. mellifera, tais 

como, diferenciação de castas, metamorfose e reprodução.  
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OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho consistiu em realizar uma análise comparativa 

da estrutura gênica e dos perfis de expressão dos quatro genes codificadores de hexamerinas 

em A. mellifera, com a finalidade de estabelecer possíveis funções alternativas em aspectos 

marcantes do ciclo de vida abrangendo a diferenciação de castas, a metamorfose e a 

reprodução. 

Os seguintes objetivos específicos propostos foram: 

(1) Isolar, clonar e seqüenciar os cDNAs correspondentes aos genes codificadores de 

hexamerinas: hex 70a, hex 70c e hex 110. Analisar qualitativa e quantitativamente a 

expressão temporal destes genes no corpo gorduroso, focando, principalmente, a 

transição larval-pupal e o processo reprodutivo.  

 

(2) Analisar a expressão dos genes hex70a, hex70b, hex70c e hex110 nos testículos e 

ovários com a finalidade de averiguar eventual função no processo reprodutivo. 

 

(3) Investigar se a expressão de hex 70a é regulada pela qualidade da dieta alimentar.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. Material biológico 

 

Abelhas africanizadas A. mellifera foram obtidas no apiário experimental do 

Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

 

1.1. Obtenção de operárias e rainhas em diferentes estágios e fases da ontogênese 

Para obtenção de rainhas e operárias em diferentes fases da ontogênese procedemos ao 

aprisionamento periódico de rainhas reprodutivas, utilizando-se uma tela excluidora adaptada 

sobre uma área do favo contendo células vazias. Esta tela não restringe a passagem das 

operárias, somente de rainhas e zangões. Rainhas foram individualmente aprisionadas por um  

período de 6 horas, durante o qual elas são normalmente alimentadas por operárias nutridoras. 

Em seguida, foram liberadas e as células dos favos contendo os ovos postos foram mapeadas. 

A tela foi então novamente adaptada sobre a área de postura para se evitar o retorno da rainha 

e oviposição recorrente. Subseqüentemente, embriões, larvas e pupas de operárias, com idades 

sincronizadas, foram coletadas para extração de RNA. Eventualmente, larvas de 1º estágio, 

com idades sincronizadas, foram utilizadas para a produção de rainhas, após transferência 

para cúpulas contendo geléia real e manutenção em colônias-recrias de onde eram coletadas 

nas diferentes fases larvais e pupais. Às vésperas da emergência, cada cúpula contendo uma 

rainha era adaptada a um pequeno frasco de vidro e colocada em estufa, em condições de 

umidade relativa (80%) e temperatura (34oC) semelhantes às da colméia. As rainhas que 

emergiam nestes frascos eram utilizadas para extração de RNA, ou eram introduzidas em 

colméias órfãs.  
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1.2. Obtenção de zangões em diferentes estágios e fases da ontogênese 

Zangões (larvas, pupas, adultos-faratos e adultos) foram obtidos de colméias regulares, 

contendo uma rainha, e de colméias órfãs, sem rainha. Portanto, foram utilizados zangões 

produzidos por rainhas e por operárias poedeiras.  

 

1.3. Identificação das diferentes fases da ontogênese de rainhas, operárias e zangões 

Operárias e rainhas em diferentes estágios e fases da ontogênese foram identificadas 

de acordo com os critérios de Michelette e Soares (1993) e Rembold et al. (1980) (Tabelas I 

e II - Anexo), que apresentaram um perfil detalhado do desenvolvimento pré-imaginal de 

abelhas africanizadas e européias (Europa Oriental), respectivamente, baseado em 

características morfológicas. As larvas de operárias, rainhas e zangões foram agrupadas em 

dois estágios (L4 e L5) definidos com base no peso corporal e na ocorrência da ecdise. O 5º e 

último estágio larval é o mais longo de todos, sendo subdividido em três fases: a de 

alimentação (L5F), de tecelagem do casulo (L5S) e prepupal (PP) que representa o estágio de 

transição entre o estágio larval e o pupal (equivalente à pupa farata). As pupas de operárias e 

rainhas foram classificadas em sete categorias e as de zangões, em 13 categorias (Tozetto et 

al. 2007) (Tabela III - Anexo), usando como parâmetros a cor do olho e a pigmentação da 

cutícula torácica. 

 

1.4. Obtenção de rainhas, operárias e zangões adultos com idades conhecidas 

Para obtenção de adultos com idades conhecidas, favos contendo pupas de operárias 

e/ou zangões prestes a emergir foram retirados das colônias, inseridos em caixas cercadas por 

tela e colocados em uma incubadora com temperatura de 34ºC e 80% umidade relativa. 

Rainhas às vésperas da emergência também foram transferidas em suas cúpulas para estufas 

nas mesmas condições de umidade relativa e temperatura. Rainhas, operárias e zangões com 
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0-16 horas pós-emergência foram coletados e marcados com tinta (Testors Corporation – 

USA), na região dorsal do tórax. Operárias e zangões foram devolvidos às colméias de 

origem. Rainhas foram individualmente introduzidas em colméias órfãs. Fêmeas e machos 

foram, então, coletados durante momentos específicos da vida adulta: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 

20, 24 e 30 dias para operárias; 3 e 6 dias para rainhas; 5, 6, 8 e 12 dias para zangões. 

 

1.5. Obtenção de operárias órfãs 

Operárias adultas foram introduzidas em uma colméia órfã e mantidas nesta condição 

de orfandade por 21 dias para induzir a ativação dos seus ovários. Elas, então, foram coletadas 

e dissecadas para a classificação dos seus ovários em ativos (apresentando folículos 

vitelogênicos ou pré-vitelogênicos), e inativos (apresentando folículos não desenvolvidos). 

Corpo gorduroso dessas operárias contendo ovários ativos ou inativos foi utilizado para 

extração de RNA e de proteínas. 

 

1.6. Coleta de operárias para os experimentos de manipulação da dieta alimentar 

Nos experimentos para verificação da influência da dieta alimentar sobre a expressão 

de hex 70a, operárias recém-emergidas foram coletadas e separadas em 3 grupos de 40 

abelhas, que foram confinadas em caixas de madeira medindo 8x11x13cm. Durante seis dias 

estas caixas foram mantidas em incubadora, nas mesmas condições de temperatura e umidade 

relativa acima mencionadas. Durante este período cada grupo de abelhas foi alimentado com 

dietas distintas: 1) xarope (50% de açúcar em água); 2) beebread (xarope e pólen na 

proporção 7 : 3), e 3) geléia real (xarope e geléia real, na mesma proporção). O alimento foi 

renovado diariamente e àgua foi oferecida ad libitum a todos os grupos. No 6º dia, as 

operárias foram coletadas para extração de RNA. 
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2. Seqüenciamento completo da região codificadora  

2.1. Caracterização in silico 

As regiões N-terminais das subunidades de hexamerinas de A. mellifera caracterizadas 

por Danty et al. (1998) foram utilizadas para localização de polipeptídeos no banco de dados 

GenBank-NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). As seqüências N-terminais HEX 70a: 

EYYDTKTADKDFLLKQKKVYNLLYRVAQPALA?ITWYNEG, HEX 70c: 

AYYAGRHTADMFFLH, e HEX 110: 

APNVKQRAADQDLLNKQQDVIQLLQKISQPIPNQELQNLG identificaram as seguintes 

proteínas preditas: XP_392867.2 (hex 70a, 1411 aminoácidos), XP_392869.2 (hex 70c, 686 

aminoácidos) e XP_624041 (hex 110, 1025 aminoácidos). As seqüências de nucleotídeos 

correspondentes (XM_392867; XM_392869; XM_624038.2, respectivamente) também foram 

identificadas. Essas seqüências foram anotadas manualmente, in silico, no genoma de A. 

mellifera (http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/projects/honeybee/ - versão 4.0) com auxílio da 

plataforma Artemis 7.0 (Rutherford et al. 2000). As seqüências anotadas foram utilizadas para 

o desenho de primers específicos (Tabelas IV, V e VI – Anexo) para determinação 

experimental das seqüências codificadoras completas (CDS) dos genes hex 70a, hex 70c e hex 

110. 

 

2.2. Purificação dos cDNAs amplificados por PCR 

Os fragmentos de cDNA de hex 70a, obtidos com a combinação de primers 1F/2R e 

3F/5R, foram amplificados por PCR e purificados utilizando-se o Kit PureLink Quick Gel 

Extraction System (Invitrogen 
TM

, Life Technologies). O mesmo procedimento foi utilizado 

para os fragmentos de cDNA de hex 70c, isolados com a combinação de primers PIF/2R e 

3F/PIR; e para os fragmentos de cDNA de hex 110, obtidos combinando-se os primers 0F/2R 

e 2F/5R. 
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2.3. Preparo de células eletrocompetentes - Escherichia coli linhagem DH5α 

Escherichia coli da linhagem DH5α mantidas a -70ºC foram inoculadas em 5 mL de 

meio de cultivo LB (Luria Bertani) a 37ºC sob agitação (180 rpm) por 16 horas. Desse cultivo 

líquido, 200 µL foram utilizados para inocular 500 mL de meio LB a 37ºC sob agitação (230 

rpm) por 16 horas até atingir densidade óptica de 0,5 - 0,6, verificada em comprimento de 

onda de 595 nm (Ultrospec 2100 pro – Pharmacia). As células, então, foram mantidas em 

gelo por 30 min e centrifugadas a 6000 x g por 5 min a 4ºC. O precipitado foi ressuspendido 

em 5 mL de cloreto de cálcio 0,1 M, seguido de centrifugação a 6000 x g por 5 min a 4ºC. O 

precipitado foi novamente ressuspendido em 5 mL de cloreto de cálcio 0,1 M acrescido de 

glicerol (15%). Em seguida, centrifugou-se a 5000 x g por 15 min a 4ºC e ao pellet foi 

adicionado glicerol. Alíquotas de 250 µL foram armazenadas à -70ºC. 

 

 2.4. Clonagem 

Os fragmentos de cDNA amplificados e analisados em gel de agarose foram utilizados 

para clonagem. A ligação ao plasmídeo foi realizada através do kit pGEM-T Easy (Promega) 

a partir de 3 µL do cDNA purificado, 1 µL do plasmídeo, 1 µL de T4 DNA ligase e 5 µL de 

tampão de ligação para T4 DNA ligase. Após incubação a 4ºC por 16 horas, para otimizar a 

reação e, desta forma, aumentar o número de colônias transformantes, 3 µL da mistura de 

ligação foram utilizados para transformar 250 µL de células competentes (E. coli, linhagem 

DH5α) através de choque térmico (42oC por 1 min). Alternativamente, foi também utilizado 

para clonagem o Kit PCR 2.1 Topo (Invitrogen), no qual 4 µL do cDNA purificado, 1 µL de 

solução salina (NaCl 1,2 M e MgCl2 0,06 M) e 2 µL de vetor Topo foram misturados e 

incubados por 10-30 min em temperatura ambiente, sendo imediatamente transferidos para o 

gelo, onde foram mantidos por 2 min. Somente, então, foram utilizados para transformar 100 
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µL de células competentes (E. coli da linhagem DH5α), através de choque térmico (42oC por 

1 min). As bactérias transformadas foram plaqueadas em meio sólido LB com ampicilina (200 

mg/mL), em presença de X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactosidase – 

50mg/mL) e IPTG (isopropilthio-beta-D-galactosidase – 200mg/mL). Após 16 horas de 

incubação a 37ºC, os clones positivos (colônias brancas) foram inoculados em meio LB 

líquido com ampicilina (200 mg/mL) por mais 16 horas a 37ºC, sob agitação de 180 rpm. 

Após clonagem, os plasmídeos com os insertos foram isolados utilizando-se colunas 

do kit de miniprep FastPlasmid Mini (Eppendorf) ou Promega Wizard ® Plus SV Minipreps 

DNA purification system, de acordo com os respectivos protocolos do fabricante. A 

confirmação da presença dos insertos foi realizada através da digestão dos plasmídios com 

enzima de restrição EcoRI (Invitrogen) por 2 horas a 37ºC, visto que o sítio de restrição para 

esta endonuclease flanqueia o sítio de policlonagem do vetor, destacando o fragmento 

contendo o inserto. Os resultados foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1% em 

tampão TBE 1x, corado com brometo de etídeo. 

 

2.5. Seqüenciamento e análise das seqüências 

Clones positivos, contendo insertos, foram seqüenciados pelo método de Sanger, em 

sistema de seqüenciamento automático ABI Prism 310 (Applied Biosystems). Para cada 

reação de amplificação, foram usados 2 µL de BigDye (Perkin Elmer), 2 µL de tampão de 

seqüenciamento, 2 µL de mini-preparação plasmidial, 3 µL de água estéril e 1 µL de primer 

sense (F-Forward) ou 1 µL de primer antisense (R-Reverse) (Tabelas IV, V e VI - Anexo) 

para um volume final de 10 µL. As amplificações ocorreram em 25 ciclos de 96ºC - 10 s, 

50ºC - 5 s e 60ºC - 4 min. Os produtos de reação foram precipitados por isopropanol 75%, 

ressuspendidos em tampão Template Supression Reagent com EDTA (Applied Biosystems), 
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desnaturados a 94ºC por 2 min e submetidos a eletroforese capilar em aparelho ABI Prism™ 

310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems).  

As seqüências obtidas foram analisadas por meio do programa Sequencher ™ version 

4.7 for Windows (Gene Codes Corporation) que avalia as seqüências pela qualidade dos 

eletroferogramas gerados pelo seqüenciador, com posterior anotação das mesmas sobre o 

genoma, com auxílio da plataforma Artemis 7.0 (Rutherford et al. 2000). 

 

2.6. Análise de similaridade 

As seqüências nucleotídicas consenso dos genes hex70a, hex70c e hex110, obtidas por 

sequenciamento e analisadas in silico, foram submetidas ao GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov), sob os seguintes números de acesso: EF591128 para hex 70a; 

EF589162 para hex 70c; EU105212 para hex 110. As seqüências de aminoácidos (deduzidas) 

das respectivas subunidades, juntamente com seqüências de proteínas de A. mellifera e de 

outros organismos, pertecentes à mesma família (HEX 110: ABU92559; HEX 70a: 

ABQ59246; HEX 70c: ABQ84439; HEX 70b: AAT11850; Hexamerin 2β Aedes aegypti: 

EAT33979; Hemocianina Litopennaeus vannamei: CAB85965; profenoloxidase A. mellifera: 

AAO72539; seqüências preditas de Nasonia vitripennis XP_001607029.1, XP_001607012.1, 

XP_001604915.1, XP_001605292.1 e XP_001600430.1) foram utilizadas para a construção 

de múltiplos alinhamentos utilizando-se o programa ClustalW (http://align.genome.jp/) e de 

um dendrograma de similaridade utilizando-se o método de neighbor-joining (programa 

MEGA v3.1, Kumar et al. 2004). 

 

 3. Estudo da expressão dos genes hex 70a, hex 70b, hex 70c e hex 110 

 3.1. Extração do RNA total e síntese do cDNA 
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Larvas e pupas inteiras de abelhas melíferas foram homogenizadas em 1 mL de 

reagente Trizol (TRIzol Reagent, Invitrogen) para a extração do RNA total, conforme 

protocolo do fabricante. Adultos tiveram o intestino retirado e descartado para, então, serem 

estocados em 1 mL de reagente Trizol. Para os estudos de expressão gênica em órgãos e 

tecidos, os testículos, ovários, o tegumento abdominal dorsal que contém o corpo gorduroso 

em sua face interna, foram dissecados em Ringer para insetos (0,5% NaCl; 0,042% KCl; 

0,025% CaCl2. 2H2O) e homogeinizados em 500 µL de Trizol. Após a extração, os RNAs 

totais foram tratados com 1 µL (1 U/µL) de DNase I (Promega) na proporção 1:10 em água 

milli-Q por 37ºC - 40 min, seguida de inativação desta enzima a 70ºC por 15 min. A 

quantidade de RNA foi estimada por espectrofotometria utilizando-se comprimento de onda 

de 260 nm (NanoDrop® ND-1000, NanoDrop Technologies). Para avaliação do grau de 

pureza dos RNAs foi utilizada a razão entre as leituras de 260 e 280 nm, sendo considerada 

apropriada para síntese de cDNA as amostras que apresentaram valores entre 1,8-2,0. 

Alíquotas de RNA total contendo 1 ou 2,5 µg, devidamente quantificadas, foram utilizadas 

para síntese da primeira fita de cDNA, juntamente com oligo(dT)12-18 Primer (Invitrogen) na 

reação de transcrição reversa (RT) com a enzima Superscript IITM (Invitrogen). 

 

3.2. PCR e análise por eletroforese  

Para as amplificações por PCR foram utilizados os cDNAs sintetizados a partir do 

RNA total e os primers  específicos para os genes hex70a (JUF e JUR, Tabela IV - Anexo), 

hex 70b (foward: 5`-ATC CGC TCT TCA AAT GTG GTC TAC-3`; reverse: 5`-GTG TTG 

CTT CCG CTT TTC AGG-3`), hex 70c (JUF e JUR, Tabela V - Anexo) e hex 110 (2F e 2R, 

Tabela VI - Anexo). As condições de PCR para os cDNAs obtidos de 2,5 µg de RNA total 

foram: 94ºC por 2 min, seguido por 27 ciclos de 94ºC, 30 s; 58ºC, 1 min; 72ºC, 1 min, e 

extensão final a 72ºC por 5 min, para os genes hex70a, hex 70c e hex 110. Para o gene hex 
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70b, as condições de PCR foram: 94ºC por 2 min, seguido por 35 ciclos de 94ºC, 30 s; 52ºC, 

45 s; 72ºC, 1 min, e extensão final a 72ºC por 10 min. As reações foram realizadas com 1 µL 

de primer foward e reverse (10 µM), 1 µL cDNA (diluído 10 vezes), 9,5 µL de Eppendorf 

Master Mix 2,5X (10X PCR buffer [200 mM tris-HCl (pH 8,4), 500 mM KCl]; 50 mM 

MgCl2; 25 mM dNTP mix [100 mM de solução de: dTTP; dATP; dGTP e dCTP]; Taq DNA 

polymerase [5 U/µL]), totalizando um volume de 25 µL com água bidestilada estéril. O 

controle da amplificação foi realizado utilizando-se primers específicos para actina de A. 

mellifera (número de acesso no GenBank: AB023025). Neste caso, as condições de 

amplificação foram às mesmas usadas para os genes hex70a, hex 70c e hex 110, com 

exceção da temperatura de anelamento dos primers específicos para a actina que foi de 60°C 

e o número de ciclos, 30. 

Para análise dos produtos de amplificação por PCR, foram adicionados a estes 2,5 µL 

de tampão de amostra (1 µL tampão da amostra 10X: 80 µL de EDTA 0,5 M; 720 µL de 

formaldeído 37%; 2 mL de glicerol; 3,08 mL de formamida; 5 mL de tampão 10X MOPS e 

0,5% de azul de bromofenol e xilenocianol). Esta mistura foi aplicada em gel de agarose 1,2% 

em tampão 1X TBE (0,45 M Tris-base; 0,45 M ácido bórico; 0,5 M EDTA; pH 8,0) contendo 

brometo de etídio (0,3 µL/mL de agarose). O gel foi submetido à eletroforese em corrente 

constante de 100 V, por 1h. Os resultados foram visualizados e documentados digitalmente 

com o uso de um foto-documentador KODAK EDAS 290. O λDNA/Hind III Fragments 

(Invitrogen, Life Technologies) ou DNA Ladder (Promega), de 100 pb, foram utilizados 

como marcadores do tamanho do fragmento amplificado. 

 

3.3. RT-PCR em Tempo Real 

Para comparar quantitativamente os níveis de mRNA de hex 70a, hex 70b,  hex70c e 

hex 110 entre as diferentes fases do desenvolvimento de operárias, rainhas e zangões, foi 
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utilizado o método quantitativo de RT-PCR em Tempo Real (7500 Real Time PCR System - 

Applied Biosystems). A reação de amplificação, com volume final de 20 µL, continha 10 µL 

de SYBR® Green Master Mix 2X (Applied Biossystems), 1 µL de cDNA (diluído 10X), 7,4 

µL de água destilada e 0,8 µL de cada primer específico (RTR e RTF para hex 70a; 2F e 1R 

para hex 70c; 3R e 4F para hex 110; Tabelas IV e V - Anexo; RTR – 5`-ACG AAG ACA 

GAT TCG TGG CT-3` e RTF – 5`-ATA CGA CGA GTT CGG TCA TG-3` para hex 70b). 

Cada reação foi preparada em duplicata (da mesma amostra) e para cada fase do 

desenvolvimento, foram analisadas três amostras independentes. As condições de PCR foram: 

50ºC por 2 min e 95ºC por 10 min, seguidos por 40 ciclos de 95ºC por 15 s e 60ºC por 1 min. 

Os dados foram normalizados utilizando-se os níveis de mRNA de actina ou rp49 (ribosomal 

protein 49 - número de acesso no GenBank: AF441189) (reverse – 5`-TTG AGC ACG TTC 

AAC AAT GG-3`; foward – 5`-CGT CAT ATG TTG CCA ACT GGT-3`) de A. mellifera. A 

quantidade relativa dos transcritos foi calculada usando o método comparativo Ct (Applied 

Biosystems, User bulletin # 2). 

 

3.4. Análise estatística 

Diferenças estatísticas entre as quantidades relativas de transcritos estimadas por RT-

PCR em Tempo Real foram determinadas por análise de variância (ANOVA) (SigmaStat 3.5). 

As diferenças foram consideradas significativas quando P<0,05.  

  

4. Localização das proteínas  

4.1. Coleta do material 

Para a detecção das subunidades de hexamerinas, a hemolinfa de operárias, rainhas e 

zangões em diferentes estágios do desenvolvimento foi coletada inserindo-se um 

microcapilar na cutícula abdominal dorsal, entre o 3º e 4º tergitos. Às alíquotas de hemolinfa 
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obtidas por sucção foram estocadas a -20ºC e oportunamente processadas para quantificação 

de proteína total e eletroforese em poliacrilamida e dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE). 

Ovários de rainhas e operárias, assim como embriões, foram homogeneizados em água 

destilada e centrifugados a 1500 x g por 5 min a 4ºC. Alíquotas dos sobrenadantes, assim 

como de hemolinfa, tiveram seu teor de proteínas totais determinados por espectrofotometria 

(Ultrospec 2100 pro – Pharmacia), pelo método de Bradford (1976), utilizando albumina 

sérica bovina em curvas padrão (Bradford 1976). Proteínas de testículos foram purificadas 

usando reagente Trizol (Invitrogen) e quantificadas pelo método do ácido bicinconínico 

(Smith et al. 1985). Alíquotas de amostras contendo 1 µg de proteínas foram analisadas por 

SDS-PAGE e alíquotas contendo 5 µg de proteínas foram submetidas a Western blot.  

 

4.2. SDS-PAGE  

As proteínas da hemolinfa e dos diferentes tecidos foram separadas por eletroforese 

em gel de poliacrilamida e SDS, contendo 7,5% da solução de acrilamida/bis-acrilamida. O 

procedimento baseou-se na descrição de Laemmli (1970), com algumas modificações. O gel 

de separação, medindo 12x10x0,09cm, foi preparado com 2,5 mL de solução de acrilamida 

(30%)/bis-acrilamida(0,8%), 5 mL de tampão Tris-HCl 0,15 M pH 8,8, 2,3 mL de água 

destilada, 40 µL de TEMED e 190 µL de persulfato de amônia a 1%. O gel de empilhamento 

(4,26% de acrilamida/bis-acrilamida) foi preparado com 0,375 mL de acrilamida (30%)/bis-

acrilamida (0,8%), 1,38 mL de tampão Tris-HCl 0,024M pH 6,8, 0,825 mL de água 

destilada, 10 µL de TEMED e 51 µL de APS 5%. O tampão usado nas cubas dos eletrodos 

era composto por 1,515 g de Tris-Base, 7,2 g de glicina, 0,5 g de SDS e 250 mL de água. 

 

4.3. Preparo das amostras 



 

44 

Diferentes volumes de tampão para amostras (1,51 g de Tris-base, 20 mL de glicerol, 

4 g SDS, 10 mL 2-mercaptoetanol, 0,002 g de bromofenol blue, água destilada até um 

volume total de 100 mL, pH 6,75) foram adicionados às alíquotas de extratos de tecidos ou 

hemolinfa para perfazer 1-5 µg de proteínas. As amostras foram desnaturadas a 100ºC por 2 

min e aplicadas em gel para migração durante 2 horas e 30 min a 4ºC, sob corrente de 15-20 

mA, juntamente com marcadores de massa molecular.  

Terminada a eletroforese, os géis foram corados com Nitrato de Prata (Caetano–

Anollés e Gresshoff 1994) para localização das subunidades HEX 110, HEX 70b e HEX 70c.  

Para a localização da subunidade HEX 70a, que migra na mesma posição de uma das 

subunidades de lipoforina (Robbs et al. 1985) as bandas foram transferidas dos géis para 

membranas de nitrocelulose por Western blot para subseqüente detecção com anticorpo 

contra HEX 70a. 

 

4.4. Western blot 

Para transferência das proteínas do gel de poliacrilamida para a membrana de 

nitrocelulose (Immun-Blot™ PVDF Membrane for Protein Blotting ou Hybond-ECL™ 

Nitrocellulose membrane – Amersham Biosciences) foi preparado um “sanduíche” como se 

segue: uma placa de acrílico de 9,5x10x0,2cm perfurada; duas esponjas umidecidas em 

tampão de transferência (9,36 g de glicina, 1,96 g de Tris, 520 mL de água destilada, 130 mL 

de etanol); dois papéis de filtro umidecidos em tampão de transferência; o gel de 

poliacrilamida; a membrana umidecida em água destilada e, então, em tampão de 

transferência; dois papéis de filtro umidecidos em tampão de transferência; uma esponja 

umidecida em tampão de transferência; outra placa perfurada igual à primeira. O 

“sanduíche” foi inserido na cuba de transferência, totalmente encoberto com o tampão de 
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transferência e submetido a corrente elétrica de 30 V por 2 horas em temperatura ambiente. 

Terminada a transferência, a membrana foi lavada com água destilada por 5 min, seguida de 

coloração com solução de Ponceau por 5 min. A membrana foi, então, cuidadosamente 

lavada em água destilada, para retirada do excesso de corante, e as bandas correspondentes 

aos marcadores de massa molecular foram assinaladas com lápis. 

A membrana foi incubada em Blotto (3,027 g Tris, 0,147 g CaCl2, 2,337 g NaCl, 50 g 

leite Molico (Nestlé), 500 µL azida 1%, água destilada até obter 500 mL, pH 8,5) por 16 

horas, em refrigerador a 4ºC. Subquentemente, esta mistura foi substituída por Blotto 

contendo o anticorpo primário (anti-HEX 70a) na proporção de 1:5000. Este anticorpo 

monoclonal foi sintetizado e produzido pela Affinity BioReagents a partir da seguinte 

seqüência de aminoácidos da subunidade HEX 70a predita: SYKMHQKPYNKD. Após 1 

hora, sob leve agitação em temperatura ambiente, a membrana foi lavada rapidamente por 

duas vezes em PBS (1 litro de PBS 10X diluído pH 7,2 [16 g NaCl, 0,4 g KCl, 2,88 g 

Na2HPO4, 0,48 g KH2PO4, água destilada até completar 200 mL] contendo 500 µL de 

Tween-20), seguida por outras três lavagens na mesma solução, sendo a primeira de 15 min e 

as outras duas de 5 min cada.  

A membrana foi, então, incubada em 24 mL de PBS-Tween e 2 µL de anticorpo 

secundário (diluído 1:12000) por 1 hora; e novamente lavada como descrito anteriormente. 

Para a revelação, a membrana foi incubada por 1 min utilizando-se 3 mL de cada 

reagente de detecção (reagentes 1 e 2) do kit ECL Western Blotting Analysis System 

(Amersham Biosciences). Filme Hyperfilm™ MP (Amersham Biosciences) foi colocado em 

contato com a membrana em um cassete, por 5 min e, em seguida, em revelador e reforçador 

GBX Kodak (diluído 50 vezes em água) durante 30 s a 1 min. Subseqüentemente o filme foi 

lavado em água por 2 min e inserido no fixador e reforçador GBX Kodak (diluído 4,5 vezes) 
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por mais 2 min, para então ser novamente lavado em água. Todo este procedimento de 

revelação foi realizado em câmara escura. 
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RESULTADOS 

 

1. Seqüenciamento e análise dos genes codificadores de hexamerinas 

A região codificadora completa [ou CDS (coding sequence), que compreende a 

seqüência entre os códons de início (ATG = metionina) e de término da tradução] dos genes 

hex 70a, hex 70c e hex 110 e parte de suas regiões 5´e 3´ não-traduzidas (UTRs) foram 

seqüenciadas e depositadas no GenBank [números de acesso: EF591128 (mRNA) e 

ABQ59246 (subunidade protéica) para hex 70a; EF589162 (mRNA) e ABQ84439 

(subunidade protéica) para hex 70c; EU105212 (mRNA) e ABU92559 (subunidade protéica) 

para hex 110]. O alinhamento das CDSs completas (2052nt para hex 70a; 2199nt para hex 

70c; 3027nt para hex 110) com as seqüências genômicas correspondentes revelou que hex 70a 

e 70c consistem, ambos, de 6 éxons e hex 110 contém 8 éxons, flanqueados por sítios de 

splicing GT/AG (Fig. 9). A CDS completa da hex 70b foi obtida e caracterizada por Cunha et 

al. (2005) e esse gene consiste de 7 éxons (Fig. 9). As subunidades protéicas preditas, HEX 

70a, HEX 70b, HEX 70c e HEX 110, contêm as respectivas seqüências N-terminais 

determinadas por Danty et al. (1998) (HEX 70a: 

EYYDTKTADKDFLLKQKKVYNLLYRVAQPALA?ITWYNEG, HEX 70b: 

VPNKVADKTYVTRQK, HEX 70c: AYYAGRHTADMFFLH, HEX 110:  

APNVKQRAADQDLLNKQQDVIQLLQKISQPIPNQELQNLG), confirmando, portanto, 

que os genes seqüenciados nesse trabalho codificam estas subunidades.  
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Figura 9: Estrutura dos genes codificadores das hexamerinas de A. mellifera. As setas em preto 
mostram os códons de iniciação (à esquerda) e término (à direita) da tradução. Éxons e íntrons estão 
representados por retângulos e linhas, respectivamente, e seus tamanhos estão indicados. Regiões UTR 
estão marcadas em cinza escuro. O diagrama relativo ao gene hex 70b foi baseado nos dados 
publicados por Cunha et al. 2005. Entre os genes, a extensão dos éxons e íntrons não obedece a 
mesma escala. 

 

As subunidades HEX 70a, HEX 70c e HEX 110 são polipeptídeos longos (684, 686 e 

1008 aminoácidos, respectivamente) com massa molecular de 81,4, 81,28 e 111,98 kDa e 

valor de ponto isoelétrico (pI) equivalente a 6,46, 7,94 e 6,43 (calculado pelo programa 

http://expasy.org/cgi-bin/protparam). A subunidade HEX 70a apresenta 18,2% de 

aminoácidos aromáticos, e a HEX 70c contém 16,9%, o que as inclui na classe das arilforinas, 

assim denominadas porque são compostas por 15%, ou mais, de aminoácidos aromáticos 

(Telfer et al. 1983).  Asparagina, isoleucina, leucina e lisina estão presentes em quantidades 

relativamente altas (7,2 a 10,4%) na subunidade HEX 70a e leucina e serina estão presentes 

na proporção de 8,5% e 7,4%, respectivamente, em HEX 70c. HEX 110 se distingue por 

apresentar uma quantidade muito elevada de glutamina (17,9%) e proporções relativamente 
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altas de glicina (8,8%), leucina (9,0%) e valina (9,1%). HEX 70b possui alta porcentagem de 

leucina (10,2%) e valina (10,4%) em sua composição de aminoácidos (Tabela VII).  

 

Tabela VII: Composição de aminoácidos das subunidades de hexamerinas de A. 

mellifera.  
   

 

* Dados sobre HEX 70b foram baseados em Cunha et al. 2005. 
 

Todas as subunidades de hexamerinas de A. mellifera apresentaram os domínios 

conservados N, M e C, típicos da proteína ancestral, hemocianina. Uma região característica 

* 
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das subunidades das hexamerinas é o peptídeo sinal, o qual é constituído por 21, 18, 16 e 21 

aminoácidos, respectivamente, nas subunidades HEX 70a 

(MFIPSHQVWLVGLLAFSLVGA), HEX 70c (MLSKVVLLVALAAICGAQ), HEX 110 

(MRYFIILLALVALGVC) e HEX 70b (MIVIMKAGFLFLASLCLLVQA), conforme 

determinado pelo programa SignalP 3.0 Server (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). 

(Fig. 10). 

 

 
 

Figura 10: Domínios conservados presentes nas subunidades das hexamerinas. Regiões contendo os 
domínios N, M e C, típicos de hemocianina, estão destacadas. A posição dos aminoácidos está 
indicada nas barras pretas. Entre as subunidades, a extensão dos domínios não obedece a mesma 
escala. 
 

As seqüências preditas das subunidades de hexamerinas de A. mellifera foram 

comparadas com hexamerinas de um outro Hymenoptera, a vespa parasita Nasonia 

vitripennis, e de Aedes aegypti, além de uma hemocianina do crustáceo Litopenaeus vannamei 

(número de acesso: CAB85965) (Fig. 11A) e para isto foi utilizado o programa de 

alinhamento múltiplo, ClustalW 1.83 (http://align.genome.jp/). Uma das hexamerinas de N. 

vitripennis (número de acesso: XP_001607029.1) mostrou-se similar à HEX 70a de A. 

mellifera, com 51% de identidade; outras hexamerinas preditas desta mesma vespa (números 

de acesso: XP_001607012.1 e XP_001604915.1), mostraram-se similares a HEX 70c, com 
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50% e 46% de identidade, respectivamente. Entre as hexamerinas de A. mellifera, a maior 

similaridade encontrada foi entre HEX 70a e HEX 70b, com 42% de identidade. 

No intuito de obter informação mais detalhada sobre a similaridade das hexamerinas 

nos Hymenoptera, um dendograma foi gerado, utilizando-se como grupos externos a 

hemocianina de L. vannamei e a profenoloxidase de A. mellifera (número de acesso: 

AAO72539). A hexamerina de A. aegypti também foi incluída nesta análise (Fig. 11B). HEX 

70c de A. mellifera e duas das hexamerinas de N. vitripennis (XP_001604915.1 e 

XP_001607012.1), apresentaram-se altamente similares, com um ramo bastante robusto. O 

mesmo foi observado para HEX 70a de A. mellifera e XP_001607029.1 de N. vitripennis. 

Dentre as hexamerinas de A. mellifera, HEX 110, em termos de composição de aminoácidos, 

mostrou-se a mais distinta dentre as hexamerinas de A. mellifera. 
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Figura 11: Comparação entre as seqüências das subunidades de hexamerinas de A. mellifera e N. 

vitripennis. A) Análise de similaridade. B) Dendrograma construído pelo método de Neighbor Joining. 
As seqüências de N. vitripennis estão identificadas pelos seus números de acesso no Banco de Dados 
do Projeto Nasonia (http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/projects/nasonia/). Os números entre os nódulos 
representam valores de bootstrap. A seqüência de uma hexamerina de A. aegypti (Aa) foi incluída nas 
análises. Uma hemocianina de L. vannamei (Lv) e a profenoloxidase de A. mellifera foram utilizadas 
como grupos externos. 
 

2. Expressão dos genes codificadores de hexamerinas durante o desenvolvimento 

de Apis mellifera 

2.1. Operárias 

Em operárias, os transcritos de hex 110 foram detectados a partir do 5º estágio larval, 

ao longo de todo estágio pupal, compreendendo as fases de pupa (Pw) e de adultos faratos (Pp 
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até Pbd), e no estágio adulto. Na transição entre os estágios larval-pupal e pupal-adulto, a 

quantidade de transcritos de hex 110 diminui consistentemente, mas em seguida aumenta, 

mantendo-se nas operárias adultas até os 30 dias de idade. Este padrão de expressão difere 

totalmente dos padrões de expressão dos genes hex 70b e hex 70c, cujos transcritos são 

detectáveis somente no estágio larval: a abundância de transcritos de hex 70b e hex 70c decai 

a níveis basais durante a transição do estágio larval para o pupal (Fig. 12A). Análises de 

amostras de hemolinfa de operárias em desenvolvimento utilizando-se SDS-PAGE seguida de 

coloração do gel com nitrato de prata, mostraram acúmulo das subunidades HEX 70b e HEX 

70c durante o estágio pupal, com esgotamento paulatino deste estoque nas abelhas adultas 

(Fig. 12B). A subunidade HEX 110 está praticamente ausente na hemolinfa de operárias 

adultas-faratas e adultas, a despeito da presença de seu mRNA nestes estágios (Fig.12B). 

Subunidades HEX 70a migram na mesma posição que uma lipoforina e, portanto, não podem 

ser inequivocamente identificadas em géis corados com nitrato de prata (Fig. 12B). 
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Figura 12: A) Perfil de expressão dos genes hex 110, hex 70b e hex 70c durante os estágios larval, 
pupal e adulto de operárias de A. mellifera. A) Produto de RT-PCR submetido a eletroforese em gel 
de agarose para verificação da abundância de transcritos de hex 110, hex 70b e hex 70c no corpo 
gorduroso. O gene da actina foi utilizado como controle endógeno e normalizador, por apresentar 
expressão constitutiva nas fases analisadas; B) SDS-PAGE mostrando o acúmulo das subunidades de 
hexamerinas (HEX 110, HEX 70b e HEX 70c) na hemolinfa. Os valores à esquerda referem-se aos 
marcadores de massa molecular (M) em kDa. L5F, L5S e PP: larvas de 5º estágio (em fase de 
alimentação, tecelagem de casulo e prepupa, respectivamente); Pw, Pp, Pb, Pbm e Pbd: sucessivas 
fases do estágio pupal; RN: recém-nascida; os números correspondentes aos indivíduos adultos 
referem-se à sua idade em dias. As linhas tracejadas indicam o mesmo estágio do desenvolvimento. 

 

O perfil dos transcritos de hex 70a durante o desenvolvimento apresentou-se muito 

semelhante ao perfil dos transcritos de hex 110. Ambos os genes se expressam durante todo o 

desenvolvimento, com consistente diminuição dos níveis de transcritos na transição do estágio 

pupal para o adulto, embora não tenha havido mudança de abundância de transcritos hex 70a 

durante a transição larval-pupal (compare Figs. 12A e 13A). Análises por Western blot, 

utilizando anticorpo monoclonal contra HEX 70a permitiram confirmar que esta subunidade 

apresenta-se em grandes quantidades no corpo gorduroso de operárias até a metade do estágio 
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pupal (Pb), e em menores quantidades no estágio adulto (Fig. 13B, painel superior). A 

diminuição na concentração de HEX 70a no corpo gorduroso durante a transição de Pb para 

Pbm (Fig. 13B, painel superior) parece conseqüência da intensificação da secreção desta 

proteína, evidenciada pelo aumento de sua abundância na hemolinfa durante a fase Pbm (Fig. 

13B, painel superior). A Fig. 13B também sugere que conforme o desenvolvimento avança, 

ocorre diminuição da biossíntese de HEX 70a no corpo gorduroso e isto se reflete na 

diminuição da abundância da subunidade na hemolinfa. Os dados da Fig. 13 indicam que em 

contraste com a maioria dos genes de hexamerinas até hoje estudados, o gene hex 70a de 

operárias A. mellifera está ativo durante o estágio adulto. 

 

 

Figura 13: Perfil de expressão de hex 70a durante os estágios larval, pupal e adulto de operárias de 
A. mellifera. A) Produto de RT-PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para verificação da 
abundância de transcritos de hex 70a no corpo gorduroso. O gene da actina foi utilizado como 
controle endógeno e normalizador; B) Western blot utilizando anticorpo anti-HEX 70a mostrando a 
abundância desta proteína no corpo gorduroso e hemolinfa. Os valores à esquerda referem-se aos 
marcadores de massa molecular em kDa. L5F, L5S e PP: larvas de 5º estágio (em fase de alimentação, 
tecelagem de casulo e prepupa, respectivamente); Pw, Pdp, Pb, Pbm e Pbd: sucessivas fases do estágio 
pupal; RN: recém-nascida; os números correspondentes aos indivíduos adultos referem-se à sua idade 
em dias. As linhas tracejadas indicam o mesmo estágio do desenvolvimento. 
 
 

2.2. Rainhas 

Em rainhas, transcritos de hex 110 são mais abundantes durante o 5º estágio larval e 

então diminuem em quantidade, gradativamente, durante o estágio pupal. Transcritos de hex 
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70b existem em abundância na fase de alimentação do 5º estágio larval (L5F), mas sua 

quantidade decai a níveis praticamente indetectáveis nos estágios subseqüentes. mRNA de 

hex 70c é abundante durante todo o 5º estágio larval (fases L5F, L5S e PP), mas sua 

quantidade diminui drasticamente após a muda metamórfica e mantém-se em nível muito 

baixo até a emergência do adulto, quando não é mais detectado (Fig. 14A). Análises 

utilizando-se SDS-PAGE mostraram que a subunidade HEX 110 existe na hemolinfa até o 

meio do estágio pupal (Pb). As subunidades HEX 70b e 70c são abundantes na hemolinfa até 

à fase Pbm, mas diminuem em concentração conforme o desenvolvimento progride (Fig. 

14B).  
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Figura 14: Perfil de expressão de hex 110, hex 70b e hex 70c durante os estágios larval, pupal e adulto 
de rainhas de A. mellifera. A) Produto de RT-PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para 
verificação da abundância de transcritos de hex 110, hex 70b e hex 70c no corpo gorduroso O gene da 
actina foi utilizado como controle endógeno e normalizador; B) SDS-PAGE mostrando o acúmulo das 
subunidades de hexamerinas HEX 110, HEX 70b e HEX 70c na hemolinfa. Os valores à esquerda 
referem-se aos marcadores de massa molecular (M) em kDa. L5F, L5S e PP: larvas de 5º estágio (em 
fase de alimentação, tecelagem de casulo e prepupa, respectivamente); Pw, Pp, Pdp, Pb, Pbl, Pbm e 
Pbd: sucessivas fases do estágio pupal; RN: recém-nascida; Ov: rainhas em oviposição; 3d e 6d: idade 
em dias. As linhas tracejadas indicam o mesmo estágio do desenvolvimento. 
 

 

O perfil de transcritos de hex 70a nas rainhas apresentou-se muito semelhante ao das 

operárias (Fig. 15A). No entanto, durante o estágio adulto, rainhas recém-nascidas 

apresentaram níveis mais altos de transcrito que rainhas virgens com 6 dias de idade, mas não 

tão elevados quanto em rainhas ovipositoras. Análises por Western blot usando o anticorpo 

específico mostraram que a subunidade HEX 70a se acumula na hemolinfa durante o estágio 

pupal, com menor concentração na metade deste estágio (fase Pb) que mais ao final (fase 
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Pbm), e subseqüente diminuição dos níveis desta subunidade nas rainhas adultas, tanto nas 

virgens de 3 dias como nas ovipositoras, mais velhas (Fig. 15B).  

 

 

Figura 15: Perfil de expressão de hex 70a durante os estágios larval, pupal e adulto de rainhas de 
A. mellifera. A) Produto de RT-PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para verificação da 
abundância de transcritos de hex 70a no corpo gorduroso. O gene da actina foi utilizado como 
controle endógeno e normalizador; B) Western blot utilizando anticorpo anti-HEX 70A mostrando a 
abundância desta proteína na hemolinfa. Os valores à esquerda referem-se aos marcadores de massa 
molecular em kDa. L5F, L5S e PP: larvas de 5º estágio (em fase de alimentação, tecelagem de casulo e 
prepupa, respectivamente); Pw, Pp, Pdp, Pb, Pbl, Pbm e Pbd: sucessivas fases do estágio pupal; RN: 
recém-nascida; Ov: rainhas em oviposição; 3d e 6d: idade em dias. As linhas tracejadas indicam o 
mesmo estágio do desenvolvimento. 
 

2.3. Zangões 

Assim como em rainhas e operárias, os transcritos das quatro hexamerinas em zangões 

são muito abundantes no 5º estágio larval (Figs. 16 e 17). Após a muda metamófica, os níveis 

do mRNA  de hex 110 diminuem consistentemente nos zangões (Fig. 16A), de modo similar 

ao que ocorre nas rainhas (Fig. 14A), onde são detectados níveis basais ao longo de todo o 

período pupal, e em contraste ao observado em operárias (Fig. 12A). Assim como em 

operárias e rainhas, transcritos de hex 70b e hex 70c não são detectados no corpo gorduroso de 

zangões após a muda metamórfica (Fig. 16A). Análises por SDS-PAGE mostraram que as 
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respectivas subunidades protéicas são abundantes na hemolinfa de zangões durante quase todo 

o estágio pupal (Figs. 16). 

 

Figura 16: Perfil de expressão de hex 110, hex 70b e hex 70c durante os estágios larval, pupal e adulto 
de zangões de A. mellifera. A) Produto de RT-PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para 
verificação da abundância de transcritos de hex 110, hex 70b e hex 70c no corpo gorduroso. O gene da 
actina foi utilizado como controle endógeno e normalizador; B) SDS-PAGE mostrando o acúmulo das 
subunidades de hexamerinas (HEX 110, HEX 70b e HEX 70c) na hemolinfa. Os valores à esquerda 
referem-se aos marcadores de massa molecular (M) em kDa. L5F, L5S e PP: larvas de 5º estágio (em 
fase de alimentação, tecelagem de casulo e prepupa, respectivamente); P1-P13: sucessivas fases do 
estágio pupal; RN: recém-nascido; 5, 6, 8 e 12: idade em dias. As linhas tracejadas indicam o mesmo 
estágio do desenvolvimento.   
 

 

Na transição do estágio pupal para o adulto, a quantidade de mRNA de hex 70a 

diminui consistentemente nos zangões, mas aumenta após a emergência. A atividade do gene 

hex 70a aparentemente é retomada após drástica diminuição nos níveis de transcritos ao final 

do estágio pupal, sugerindo reativação da transcrição. Transcritos hex 70a são claramente 

detectados em zangões de 0-5 dias de idade, mas então novamente dimimuem em abundância 

evidenciando desativação permanente do gene hex 70a (Fig. 17A).  As análises por Western 
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blot mostram que no corpo gorduroso de zangões em estágio pupal e em recém-nascidos, os 

níveis da subunidade HEX 70a são similares àqueles encontrados na hemolinfa de operárias 

jovens (Fig. 17B). Assim, a diminuição transiente na produção de transcritos hex 70a que 

antecede a emergência do zangão, não está refletida no pool de subunidades acumuladas no 

corpo gorduroso (Fig. 17B). 

 

 

Figura 17: Perfil de expressão de hex 70a durante os estágios larval, pupal e adulto de zangões de A. 

mellifera. A) Produto de RT-PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para verificação da 
abundância de transcritos de hex 70a no corpo gorduroso. O gene da actina foi utilizado como 
controle endógeno e normalizador; B) Western blot utilizando anticorpo anti-HEX 70A mostrando a 
abundância desta proteína no corpo gorduroso de zangões e hemolinfa de operária jovem. Os valores à 
esquerda da membrana referem-se aos marcadores de massa molecular em kDa. L5F, L5S e PP: larvas 
de 5º estágio (em fase de alimentação, tecelagem de casulo e prepupa, respectivamente); P2-P13: 
sucessivas fases do estágio pupal; RN: recém-nascido; 5, 6, 8 e 12: idade em dias. As linhas tracejadas 
indicam o mesmo estágio do desenvolvimento. 
 

2.4. Análises quantitativas  

 Os resultados obtidos por RT-PCR semiquantitativa permitiram a visualização do 

perfil de abundância de transcritos dos genes de hexamerinas durante o desenvolvimento de 

rainhas, zangões e operárias. Com a finalidade de comparar as quantidades relativas de 

transcritos dos genes codificadores de hexamerinas entre os diferentes morfotipos de A. 

mellifera (rainhas, operárias e zangões) foram realizadas análises por RT-PCR em Tempo 

Real. Estas análises abrangeram duas etapas do ciclo de desenvolvimento: a transição larval-



 

62 

pupal e o estágio adulto. Assim, a expressão dos quatro genes codificadores de hexamerinas 

foi comparada entre larvas de 4º e 5º estágio e pupas iniciais de rainhas, operárias e zangões. 

Para a fase adulta, foram quantificados transcritos de hex70a e hex110 que são os únicos 

genes de hexamerinas que se expressam nesta fase. 

Ainda que haja algum descompasso temporal, a modulação da expressão dos genes de 

hexamerinas mostra semelhanças durante a transição larval-pupal. Nas operárias e zangões, os 

níveis de transcritos dos quatro genes codificadores de hexamerinas aumentam na fase de 

alimentação do 5º estágio larval (fase L5F) (Fig. 18). Nas rainhas, este aumento ocorre 

durante a fase subseqüente (L5S), exceto para a expressão de hex 70b, que é maior na fase 

L5F. Disso decorre que na fase de alimentação (L5F), a quantidade relativa de transcritos de 

hexamerinas é sempre significantemente menor nas rainhas que nas operárias e zangões, 

exceção para os transcritos hex 70c, presentes em maior quantidade em rainhas L5F que em 

operárias na mesma fase de desenvolvimento (P = <0,001). Da comparação entre as 

quantidades relativas de transcritos dos genes de hexamerinas nota-se que na fase L5F, os 

transcritos de hex 110 e hex 70b alcançam quantidades muito mais elevadas que os transcritos 

das demais hexamerinas (P = 0,002 e P = 0,001, respectivamente) (Fig. 18).  

 Verifica-se ainda que já no 4º estágio larval ocorrem diferenças nos níveis de 

transcritos de hex 70a e hex 70b (mas não de hex 110 e hex 70c), entre as castas e sexos (Fig. 

18). Curiosamente, as quantidades relativas de transcritos de hex 70b e hex 70c são 

significativamente maiores nas larvas L5F de zangões que nas fêmeas de mesmo estágio. 
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Figura 18: Níveis relativos de transcritos de hex 70a, hex 70b, hex 70c e hex 110 detectados por PCR 
em Tempo Real no corpo gorduroso de operárias, rainhas e zangões. L4: 4º estágio larval; L5F e L5S: 
larvas de 5º estágio em fase de alimentação e tecelagem do casulo, respectivamente; Pw: pupa inicial. 
Cada ponto dos gráficos representa a média de três amostras independentes normalizadas com o gene 
de expressão constitutiva rp49. A quantidade relativa dos transcritos foi calculada segundo o método 
2-∆∆C

T. Níveis de transcritos foram comparados entre os grupos usando o teste two way ANOVA. 
Diferenças estatísticas (** P = <0,001 para todas, exceto para hex 110, * P = 0.045) foram 
determinadas pelo teste post hoc Holm-Sidak (Jandel SigmaStat 3.1 software, Jandel Corporation, 
USA). Letras indicam diferença significante: operária ≠ rainha e zangão (ab), rainha ≠ operária e 
zangão (ac), zangão ≠ operária e rainha (bc), operária ≠ rainha ≠ zangão (abc). 
 
 
 Nos adultos, os resultados indicam que hex 70a e hex 110 são mais expressos em 

operárias do que em rainhas, sejam elas virgens ou ovipositoras (Fig. 19). Esta diferença, 

entre rainhas e operárias, é mais acentuada quando analisamos a quantidade de transcritos de 

hex 110, maior em operárias que em rainhas virgens e ovipositoras, na proporção de 288 e 

576 vezes, respectivamente. Em relação a hex 70a, esta proporção é de 94 e 9 vezes quando se 

compara as operárias com rainhas virgens e ovipositoras, respectivamente (Fig. 19). 
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Figura 19: Níveis relativos de transcritos de hex 70a (A) e hex 110 (B) detectados por PCR em 
Tempo Real no corpo gorduroso de operárias e rainhas com 3 dias de idade e rainhas ovipositoras. As 
barras representam médias de três amostras independentes normalizadas com o gene rp49. A 
quantidade relativa dos transcritos é dada pelo método 2-∆∆C

T (Applied Biosystems, User bulletin # 2). 
Níveis de transcritos foram comparados entre os grupos usando one way ANOVA e o teste post hoc 
Holm-Sidak (Jandel SigmaStat 3.1 software, Jandel Corporation, USA). Letras diferentes indicam 
diferença estatisticamente significante (P = 0,008 para hex 70a; P = 0,025 para hex 110). 
 
 

3. Níveis de expressão de hex 70a no corpo gorduroso de operárias órfãs 
  

A expressão de hex 70a foi investigada no corpo gorduroso de operárias órfãs com 

ovários ativos ou com ovários inativos. Os níveis de transcrito de hex 70a foram 

aproximadamente 24 vezes maiores no corpo gorduroso de operárias com ovários ativos do 

que naquelas que apresentaram ovários inativos (Fig. 20A). Maior quantidade de subunidades 

HEX 70a também foi encontrada nas operárias com ovários ativos (Fig. 20B).  
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Figura 20: Níveis relativos de transcritos de hex 70a detectados por PCR em Tempo Real (A) e 
Western blot (B) no corpo gorduroso de operárias órfãs com ovários ativos ou inativos. As barras 
representam médias de três amostras independentes normalizadas com o gene actina. A quantidade 
relativa dos transcritos é dada pelo método 2-∆∆C

T (Applied Biosystems, User bulletin # 2). Western 

blot utilizando anticorpo anti-HEX 70A mostram a abundância desta proteína no corpo gorduroso. Os 
valores à esquerda da membrana de Western blot referem-se aos marcadores de massa molecular, em 
kDa.  
 

4. Expressão de genes codificadores de hexamerinas associada ao 

desenvolvimento das gônadas e reprodução 

A expressão dos genes hex 70a, hex 70b, hex 70c e hex 110 foi investigada nos ovários 

de rainhas e operárias e nos testículos de zangões durante estágios pré-imaginais e nos 

adultos. Além disso, nos estágios em que foram identificados transcritos de hex 70a, foi 

também checada a presença da respectiva subunidade protéica. 

 Altos níveis de transcritos de hex 110 foram detectados nos ovários de operárias 

durante o 5º estágio larval, com subseqüente diminuição em pupas iniciais (Pw). Transcritos 

de hex 70b e hex 70c não foram detectados nas gônadas das fêmeas (Fig. 21). 
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Figura 21: Expressão de hex 110, hex 70b e hex 70c nos ovários de operárias em desenvolvimento. 
Produto de RT-PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para verificação da abundância de 
transcritos. A expressão de actina foi utilizada como controle endógeno e normalizador das 
quantidades de cDNA. L5F e L5S: larvas de 5º estágio em processo de alimentação e tecelagem do 
casulo, respectivamente. Pw, Pp, Pbl, Pbm e Pbd: sucessivas fases do estágio pupal.  
 

De modo similar à expressão de hex 110, transcritos de hex 70a também foram 

detectados nas gônadas de operárias em 5º estágio larval e em início de estágio pupal (Pw). 

Mas ao contrário de hex 110, a expressão do gene hex 70a se prolonga nas gônadas durante o 

estágio pupal, mostrando-se abundante até à fase Pb, quando então diminui consideravelmente 

na fase Pbm e não é mais detectada nas gônadas de pupas Pbd e de operárias adultas (Fig. 

22A). Western blots utilizando anticorpo específico confirmaram estes resultados: 

subunidades HEX 70a foram detectadas nos ovários de operárias em estágio pupal (fase Pb), 

mas não nos de operárias adultas (Fig. 22B).  
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Figura 22: Expressão de hex 70a nos ovários de operárias em desenvolvimento e adultas. A) Produto 
de RT-PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para verificação da abundância dos transcritos 
de hex 70a. A expressão de actina foi utilizada como controle endógeno e normalizador das 
quantidades de cDNA. B) Western blot de extratos de ovários marcados com anticorpo anti-HEX 70a. 
L5F e L5S: larvas de 5º estágio em processo de alimentação e tecelagem do casulo, respectivamente; 
Pw, Pp, Pb, Pbm e Pbd: sucessivas fases do estágio pupal; 0-3, 15-20 e 20-30: idade de operárias 
adultas em dias. Os valores à esquerda da membrana de Western blot referem-se aos marcadores de 
massa molecular em kDa. Amostras do mesmo estágio do desenvolvimento estão conectadas por 
linhas tracejadas. 
 

 

Já nos ovários de rainhas em desenvolvimento a expressão de hex 110 foi evidenciada 

em todas as fases analisadas, com altos níveis de transcritos nas fases iniciais do estágio pupal 

(fases Pw, Pp e Pb), e diminuição da abundância de transcritos ao final do estágio pupal e nas 

rainhas adultas (Fig. 23). Transcritos de hex 70b foram detectados nos ovários de rainhas em 

4º estágio larval e transcritos de hex 70c não foram detectados nas gônadas de rainhas 

(Fig.23). 
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Figura 23: Expressão de hex 110, hex 70b e hex 70c nos ovários de rainhas em desenvolvimento e 
adultas. Produto de RT-PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para verificação da 
abundância de transcritos. A expressão de actina foi utilizada como controle endógeno e normalizador 
das quantidades de cDNA. L4: 4º estágio larval. Pw, Pp, Pb, Pbl, Pbm e Pbd: sucessivas fases do 
estágio pupal. RN: rainha recém-emergida. Ov: rainha ovipositora.  
 

O padrão de ocorrência de transcritos de hex 70a nos ovários de rainhas (Fig. 24A) é 

similar ao dos ovários de operárias (Fig. 22A), no entanto, a expressão deste gene se prolonga 

nos ovários de rainhas até às fases mais adiantadas do estágio pupal, e ocorre inclusive nos 

ovários das recém-nascidas. Uma observação interessante foi que rainhas recém-nascidas 

apresentaram níveis mais altos de transcritos hex 70a em seus ovários do que rainhas 

ovipositoras. Não detectamos expressão do gene hex 70a em embriões (Fig. 24A). Análises 

por Western blot confirmaram a presença da subunidade HEX 70a nos ovários de rainhas 

recém-nascidas e ovipositoras. A presença inequívoca destas subunidades nos ovários de 

rainhas ovipositoras contrapõe-se os níveis quase indetectáveis dos respectivos transcritos 

(Fig. 24A, B).  
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Figura 24: Expressão de hex 70a nos ovários de rainhas em desenvolvimento e adultas, mas não em 
embriões. A) Produto de RT-PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para verificação da 
abundância de transcritos de hex 70a. A expressão de actina foi utilizada como controle endógeno e 
normalizador das quantidades de cDNA. B) Investigação da presença de subunidades HEX 70a nos 
ovários de rainha e embriões utilizando-se Western blot marcado com anticorpo anti-HEX 70a. L4: 
larva de 4º estágio; Pw, Pp, Pb, Pbl, Pbm e Pbd: sucessivas fases do estágio pupal; RN: recém-nascida. 
Ov: ovipositora; Nu: hemolinfa de operária jovem utilizada como controle. Marcadores de massa 
molecular (kDa) estão indicados à esquerda da membrana de Western blot. Amostras do mesmo 
estágio do desenvolvimento estão conectadas por linhas tracejadas.  
 

Altos níveis de transcritos de hex 110 foram detectados nos testículos de zangões em 

5º estágio larval e em fase inicial do estágio pupal (P1-P2). Subseqüentemente, os níveis do 

transcrito decaem abruptamente e a expressão de hex 110 não é mais detectada nos testículos 

dos adultos. Transcritos de hex 70b também foram detectados, em altos níveis, em testículos 

de larvas de zangões de 5º estágio (L5F), mas em baixos níveis, em testículos de zangões em 
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estágio pupal e recém-nascidos (Fig. 25). Não foi detectada expressão do gene hex 70c em 

testículos, em qualquer das fases de desenvolvimento analisadas. 

 

 

Figura 25: Expressão de hex 110, hex 70b e hex 70c nos testículos de zangões. Produto de RT-PCR 
submetido a eletroforese em gel de agarose para verificação da abundância de transcritos. A expressão 
de actina foi utilizada como controle endógeno e normalizador das quantidades de cDNA. L5F e L5S: 
larvas de 5º estágio em fase de alimentação e tecelagem do casulo, respectivamente. P1 a P10: fases 
sucessivas do estágio pupal. RN: zangão recém-nascido.  

 

O gene hex 70a se expressa em altos níveis nos testículos de zangões em final de 

estágio larval (fase PP) e durante todo o estágio pupal, decaindo ao final deste estágio e nos 

testículos do recém-nascido (Fig. 26A). Altos níveis de transcritos de hex 70a nos testículos 

estão correlacionados com o crescimento e maturação destes órgãos durante o estágio pupal. 

Coincidindo com o término da espermatogênese ao final deste estágio, testículos de zangões 

pré-emergentes (fase P13 do estágio pupal) e recém-nascidos mostraram significante 

diminuição na abundância de transcritos hex 70a. Nos testículos de zangões em 

desenvolvimento, a presença de subunidades HEX 70a foi confirmada por Western blot (Fig. 

26B). 
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Figura 26: Expressão de hex 70a nos testículos de zangões em desenvolvimento. A) Produto de RT-
PCR submetido a eletroforese em gel de agarose para verificação da abundância de transcritos de hex 

70a. A expressão de actina foi utilizada como controle endógeno e normalizador das quantidades de 
cDNA. B) Subunidades HEX 70a nos testículos de zangões. L5F e L5S: larvas de 5º estágio em fase de 
alimentação e tecelagem do casulo, respectivamente; PP: prepupa; P1 a P13: sucessivas fases do 
estágio pupal; RN: recém-nascido. Marcadores de massa molecular (kDa) estão indicados à esquerda 
da membrana de Western blot. Amostras do mesmo estágio do desenvolvimento estão conectadas 
por linhas tracejadas. 
 

 

5. Expressão de hexamerinas dependente da dieta alimentar 

A ativação dos ovários e a produção de ovos, em insetos, são processos que requerem 

grande demanda de nutrientes. Em vista disso, investigamos a expressão de hex 70a no corpo 

gorduroso de operárias alimentadas com diferentes tipos de dieta. Análises por PCR em 

Tempo Real mostraram 114 vezes mais transcritos hex 70a nas abelhas operárias que 

receberam beebread que naquelas alimentadas com dieta desprovida de proteínas (xarope). 

Níveis intermediários de transcritos foram detectados em abelhas alimentadas com geléia real, 

sendo cerca de 24 vezes maior em comparação àquelas alimentadas com xarope (Fig. 27A). 

As análises por Western blot corroboraram os resultados obtidos por PCR em Tempo Real: 
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subunidades HEX 70a são abundantes na hemolinfa de operárias que receberam beebread, 

mas não naquelas que receberam xarope ou geléia real (Fig. 27B). 

   

 

 

Figura 27: Níveis de transcritos de hex 70a e da correspondente subunidade protéica em operárias 
alimentadas com xarope, beebread ou geléia real. A) Quantificação relativa dos transcritos de hex 70a 

no corpo gorduroso usando PCR em Tempo Real. Médias de três amostras independentes, 
normalizadas pela expressão de actina. A quantidade relativa de transcritos de hex 70a foi calculada 
usando os valores de 2-∆∆C

T. Os valores médios obtidos das operárias alimentadas com beebread ou 
geléia real foram calculados em relação aos das operárias alimentadas com xarope, considerado como 
1. Níveis do transcrito foram comparados entre os grupos usando o teste one way ANOVA. Diferenças 
estatísticas (P<0,001) foram atribuídas pelo teste Tukey (Jandel SigmaStat 3.1 software, Jandel 
Corporation, USA). B) Western blot de pools de hemolinfa obtida de 3 operárias alimentadas com 
beebread ou geléia real ou xarope. Bandas de HEX 70a identificadas utilizando-se o anticorpo 
específico anti-HEX 70a. Marcadores de massa molecular em kDa estão indicados. 
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DISCUSSÃO 

 

Quatro genes codificadores de hexamerinas foram encontrados no genoma de A. 

mellifera, hex 70a, hex 70b, hex 70c e hex 110. O seqüenciamento da região codificadora 

completa desses genes revelou domínios altamente conservados mas, também, diferenças 

estruturais e de organização de íntrons e éxons. Estudos de expressão em diferentes estágios 

do desenvolvimento, órgãos e tecidos, mostraram padrões ora semelhantes, ora distintos, 

sugerindo que as proteínas correspondentes desempenham papéis clássicos, como fontes de 

aminoácidos para o desenvolvimento pupal e adulto mas, também, podem ser funcionalmente 

diferentes e específicas para determinados processos biológicos. 

 

- Estrutura e organização dos genes de hexamerinas de Apis mellifera 

O seqüenciamento da região codificadora completa dos genes hex 70a, hex 70c e hex 

110 permitiu caracterizar suas respectivas estruturas, confirmando as predições ou corrigindo-

as. Identificamos, por exemplo, um éxon do gene hex 70a não anotado na versão 4 do genoma 

de A. mellifera recentemente publicado (The Honeybee Genome Sequencing Consortium 

2006). Além disso, confirmamos as predições de hex 70c e hex 110. As massas moleculares 

dos polipeptídeos preditos (81,46 kDa para hex 70a, 81,28 kDa para hex 70c e 111,98 kDa 

para hex 110) são coerentes com os respectivos padrões de migração eletroforética em géis de 

poliacrilamida e SDS. A comparação da região N-terminal da subunidade HEX 70c predita no 

genoma (ASYAGRHTADMDFLH) com o N-terminal determinado por Danty et al. (1998) 

(AYYAGRHTADMFFLH), mostrou diferenças em dois resíduos de aminoácidos (destacados 

em negrito). Os códons codificadores de Serina (S) e Tirosina (Y) diferem em apenas uma 

base nitrogenada (TCC codifica serina e TAC codifica tirosina), sugerindo uma variação 

polimórfica e não um erro no seqüenciamento. Já os códons para aspartato (D) e fenilalanina 
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(F) diferem em duas bases (GAT codifica aspartato e TTT codifica fenilalanina). A alta 

qualidade de nossos eletroferogramas nos levou a validar a seqüência nucleotídica de hex 70c 

que apresenta 100% de identidade com a seqüência depositada pelo The Honeybee Genome 

Sequencing Consortium (2006), indicando que aspartato (D) e não fenilalanina (F) compõe a 

região N-terminal de HEX 70c. 

Análises in silico dos polipeptídeos deduzidos confirmaram uma elevada quantidade 

de aminoácidos aromáticos nas subunidades HEX 70a e HEX 70c (18,2% e 16,9%, 

respectivamente), o que permite incluí-las na classificação de arilforinas, ou seja, proteínas 

contendo mais de 15% de aminoácidos aromáticos (Telfer et al. 1983), as quais segundo Pan e 

Telfer (2001) têm possível função na estruturação e esclerotização cuticular. A HEX 110 é 

rica em glutamina/ácido glutâmico (17,9%), característica restrita a esta hexamerina típica dos 

Hymenoptera (Danty et al. 1998; Hunt et al. 2003). Em algumas espécies de formigas, 

hexamerinas ricas em glutamina/ácido glutâmico (20,4 a 22,8%) e com massas moleculares 

de 106 a 111 kDa também foram encontradas (Wheeler e Martinez 1995). Estes aminoácidos 

são essenciais para a síntese de glucosamina, um importante resíduo do polímero de quitina, 

essencial componente da cutícula e da matriz peritrófica dos artrópodos (Merzendorfer e 

Zimoch 2003). A matriz peritrófica é formada quando as microfibrilas de quitina associadas 

com a matriz proteoglicana altamente hidratada são secretadas pelas células epiteliais do 

intestino, e as funções desta matriz consistem em proteger o epitélio do intestino de 

patógenos, componentes tóxicos e, em certos casos, facilitar a digestão (Lehane 1997; Shao et 

al. 2001; Matsuo et al. 2003). 

 Embora faltem os sítios de ligação dos íons cobre ao oxigênio nas hexamerinas dos 

insetos em geral (Immesberg e Burmester 2004) e nas de A. mellifera, a presença dos 

domínios de hemocianina (N, M e C) permite incluí-las na mesma família das hemocianinas, 

pseudo-hemocianinas e profenoloxidases.  
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HEX 70a e HEX 70c apresentaram 40% de identidade entre si. Ambas possuem seis 

éxons e número semelhante de aminoácidos, 684 e 686, respectivamente. Quando comparadas 

às hexamerinas de outras espécies, HEX 70a e HEX 70c se destacam pela grande similaridade 

com ortólogos de outro Hymenoptera, a vespa parasita N. vitripennis e por ocuparem uma 

posição mais derivada dentre as hexamerinas de A. mellifera. Hex 70b, que possui 7 éxons e 

683 aminoácidos, apresenta 42% de similaridade com HEX 70a, estando associada ao grupo 

formado por HEX 70a e HEX 70c. HEX 110, no entanto, é a hexamerina com maior número 

de éxons (8) e de aminoácidos (1008), e está presente em um cromossomo totalmente distinto 

das outras 3 hexamerinas, sendo a sequência mais basal no dendograma de similaridade.  

 

- Expressão dos genes codificadores de hexamerinas no corpo gorduroso durante o 

desenvolvimento de Apis mellifera 

 

O gene hex 110 de A. mellifera é abundantemente expresso no corpo gorduroso de 

larvas e pupas de operárias e também durante o estágio adulto (Fig. 28). Os níveis de 

transcrito decaem quando a ecdise adulta se aproxima, aumentando após a emergência das 

operárias e mantendo-se em níveis elevados até o 20º dia, aproximadamente, quando 

diminuem novamente. Entretanto, os altos níveis de transcritos de hex 110 nas operárias 

adultas contrastam com a escassez do polipeptídeo correspondente na hemolinfa. De fato, 

HEX 110 não se acumula na hemolinfa de operárias adultas (Bitondi et al. 2006). Uma 

hipótese para isso seria a rápida utilização da proteína ainda no corpo gorduroso. Isto poderá 

ser verificado, num futuro próximo, após obtenção de anticorpo contra esta hexamerina.  

Em contraste com o perfil de expressão de hex 110 no corpo gorduroso de operárias 

em desenvolvimento, os transcritos deste gene foram detectados neste órgão de rainhas e 

zangões apenas durante o estágio larval e início do estágio pupal; o respectivo polipeptídeo se 

mantém na hemolinfa das castas e dos zangões até à metade do estágio pupal. A presença de 
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transcritos de hex 110 exclusivamente nas operárias adultas é digna de nota e sugere função 

diferencial da respectiva hexamerina nesta casta. 

 O gene hex 70a é expresso nos estágios larval, pupal e adulto de operárias, rainhas e 

zangões (Fig. 28). HEX 70a é a única das subuniddes de hexamerinas de A. mellifera presente 

em quanitdades substanciais no corpo gorduroso e hemolinfa de adultos. Mas nos zangões, a 

presença desta subunidade na hemolinfa se restringe aos primeiros dias do estágio adulto, ao 

contrário do que foi observado nas fêmeas. Sabe-se que zangões têm vida breve (14 dias, 

aproximadamente); o estágio adulto das operárias dura em torno de 45 dias e o das rainhas 

pode se estender até 1-3 anos, ou mais (Winston 1991). Os diferentes perfis de abundância de 

HEX 70a refletem a longevidade dos morfotipos da colméia.   

 A presença de HEX 70a no corpo gorduroso de abelhas A. mellifera adultas, de ambas 

as castas e sexos, sugere que essa hexamerina, assim como certas hexamerinas de algumas 

espécies de insetos (Pan e Telfer 1996, 1999 e 2001; Seo et al. 1998; Wheeler et al. 2000; 

Capurro et al. 2000; Hahn e Wheeler 2003), tem função associada ao processo reprodutivo. 

Nossos dados reforçam a hipótese que HEX 70a é importante para a reprodução, uma vez que 

no corpo gorduroso de operárias órfãs com ovários ativos, ocorreu um significativo aumento 

na quantidade de transcritos e subunidades HEX 70a. 

O gene hex 70b expressa-se em larvas de operárias, rainhas e zangões (Fig. 28), e 

tanto nas fêmeas como no macho a quantidade de transcritos decai momentos antes da ecdise 

pupal, embora a respectiva subunidade permaneça abundante na hemolinfa até à metade do 

estágio pupal. Este perfil de expressão indica que HEX 70b é uma hexamerina típica, 

armazenada durante o estágio larval para servir como fonte de aminoácidos para o 

desenvolvimento pupal e farato-adulto. 

 A expressão do gene hex 70c está limitada ao 4º estágio larval e início do 5º estágio 

larval nas operárias e zangões, e ao 5º estágio larval nas rainhas (Fig. 28), coincidindo com o 



 

78 

período de maior crescimento (fase de alimentação) que precede a metamorfose. A respectiva 

subunidade, HEX 70c, acumula-se na hemolinfa larval e a partir da metade do estágio pupal 

diminui em quantidade. Nas larvas e pupas, o perfil de abundância da subunidade HEX 70c, 

assim como da HEX 70b, é compatível com a função de estocagem de aminoácidos para a 

metamorfose. 

 

Figura 28 – Diagrama dos perfis de expressão dos genes de hexamerinas de A. mellifera no corpo 
gorduroso de operárias, rainhas e zangões ao longo do desenvolvimento pós-embrionário. As linhas 
cheias mostram altos níveis de transcrito e as tracejadas indicam baixos níveis. 
                                                                                                                 

Aspectos interessantes foram evidenciados da comparação das quantidades de 

transcritos dos diferentes genes codificadores de hexamerinas em A. mellifera, durante a 

transição larval-pupal. A quantificação relativa por PCR em Tempo Real mostrou claramente 

que os níveis de todos os tipos de transcritos das quatro hexamerinas são máximos nas larvas 

L5F de operárias e zangões. No entanto, com exceção dos transcritos de hex 70b, níveis 

máximos são alcançados nas larvas de rainhas somente na fase seguinte, L5S, e estes níveis 
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são em geral relativamente mais baixos que os das operárias. Este resultado é bastante 

promissor se considerarmos uma função putativa das hexamerinas: a de serem proteínas 

ligadoras de hormônio juvenil (Zhou et al. 2007). Sabe-se que em A. mellifera, o processo de 

diferenciação de castas é mais evidente no 5º estágio larval, quando as caracteríticas que 

diferenciam rainhas de operárias estão bem estabelecidas. No início deste estágio, quando as 

larvas estão se alimentando ativamente – fase L5F, os títulos de hormônio juvenil são muito 

maiores nas larvas de rainhas que nas de operárias. Exatamente nesta fase (L5F), as larvas de 

operárias apresentam maiores quantidades de transcritos de hexamerinas que as larvas de 

rainhas. Pode-se, portanto, hipotetizar que os níveis altos destes transcritos nas operárias 

contribuem para “ligar” e impedir a ação do hormônio juvenil. Ao contrário, nas rainhas o 

título deste hormônio atingiria altos níveis devido à baixa concentração de hexamerinas na 

hemolinfa. Experimentos utilizando-se o cupim Reticulitermes flavipes como material 

biológico sugeriu fortemente que uma hexamerina, Hex-1, se liga ao hormônio juvenil e, 

assim, controla sua disponibilidade e regula o polifenismo de castas dependente deste 

hormônio (Zhou et al. 2006, 2007; Scharf et al. 2007). Não sabemos se as hexamerinas de A. 

mellifera são proteínas ligadoras de hormônio juvenil. Investigações nesta direção podem 

efetivamente contribuir para esclarecer o processo de determinação de castas nesta espécie de 

abelhas.    

As quantificações por PCR em Tempo Real também evidenciaram que os transcritos 

de hex 110 e hex 70b são relativamente mais abundantes que os de hex 70a e hex 70c durante 

a transição larval-pupal. O significado destas diferenças na atividade dos genes de 

hexamerinas está para ser determinada.  

Em relação à quantificação da expressão dos genes hex 70a e hex 110 – os únicos 

genes codificadores de hexamerinas que se expressam nos adultos de A. mellifera – 

verificamos que a quantidade relativa dos respectivos transcritos é significantemente maior 
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nas operárias que nas rainhas virgens ou ovipositoras. O motivo desta diferença requer 

investigação. 

 

- Expressão de genes codificadores de hexamerinas associada ao desenvolvimento das 

gônadas e reprodução 

Exceto por algumas diferenças, o padrões de expressão de HEX 70a no corpo 

gorduroso das abelhas adultas (operárias, rainhas e zangões) compartilham semelhanças com 

com os padrões de expressão da proteína precursora do principal componente do vitelo, a 

vitelogenina (Engels et al. 1990; Bitondi e Simões 1996; Hartfelder e Engels 1998). HEX 70a 

e vitelogenina estão presentes no corpo gorduroso e hemolinfa das operárias, rainhas e 

zangões adultos, e nestes últimos, a presença de ambas proteínas se limita ao início do estágio 

adulto. Assim como a vitelogenina (Guidugli et al. 2005), HEX 70a existe nos ovários de 

rainhas adultas, mas não nos ovários de operárias adultas. Mas, diferente da vitelogenina, 

HEX 70a não é detectada em ovos ou embriões. Dessa forma, não pode ser considerada uma 

proteína vitelogênica.  

Uma hexamerina (Hex-F) foi identificada na hemolinfa de fêmeas adultas de Musca 

domestica (Capurro et al. 2000). A função dessa proteína nos ovários desta mosca não é 

conhecida, mas especula-se que ela possa constituir uma fonte de aminoácidos para a 

produção de ovos. A presença de transcritos hex 110 nos ovários de rainhas, mas não nos de 

operárias (Fig. 29), sugere função na reprodução. Esforços direcionados para a obtenção de 

anticorpo específico anti-HEX 110 e sua utilização em Western blots e imunolocalização 

poderão contribuir para elucidar a possível participação desta hexamerina na reprodução. 

Embora transcritos de hex 70a não tenham sido detectados nos ovários de rainhas 

adultas ovipositoras (ver Fig. 24A), a presença destes transcritos no corpo gorduroso e a 

presença da respectiva subunidade na hemolinfa (ver Fig. 15) e nos ovários das rainhas (ver 
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Fig. 24B) sugere que as moléculas de HEX 70a sintetizadas no corpo gorduroso são 

secretadas na hemolinfa e incorporadas aos ovários. A procura por um receptor de HEX 70a 

nos ovários de rainhas será o próximo passo para elucidar se esta proteína está sendo 

seqüestrada da hemolinfa. HEX 70a poderia suprir os aminoácidos necessários para a síntese 

de proteínas relacionadas à ovogênese, o que explicaria a presença dessa proteína nos ovários 

ativos de rainhas adultas. 

Como resultado de padrões de desenvolvimento divergentes, os ovários de larvas 

destinadas a serem rainhas retêm todos os primórdios de ovaríolos (aproximadamente 180 por 

ovário), enquanto em operárias, somente poucos primórdios de ovaríolos sobrevivem à 

metamorfose (Wiston 1991). A expressão de hex 70a, hex 110 e hex 70b nos ovários em 

desenvolvimento de rainhas e operárias (Fig. 29), coincide com o período de diferenciação 

dos ovários de cada casta, sugerindo que as respectivas hexamerinas participam destes 

processos. Além disto, do perfil de abundância de transcritos pode-se inferir que a transcrição 

de hex 70a e hex 110 nos ovários de rainha se estende até o estágio adulto e, nos ovários de 

operária, a transcrição termina antes, durante o estágio pupal e larval, respectivamente (Fig. 

29). Esse padrão de expressão casta-específico reflete o maior potencial de proliferação 

celular nos ovários de rainhas, que contêm muitos ovaríolos, reforçando a hipótese de que 

estas hexamerinas estão relacionadas ao crescimento e diferenciação dos ovários. 

Os ovários de operárias adultas permanecem em estágio de dormência, mas podem ser 

ativados em ausência de rainha na colônia. Bitondi et al. (2006) demonstraram que no corpo 

gorduroso de operárias órfãs, cujos ovários estavam ativos, ocorreu um significativo aumento 

na quantidade de transcritos de hex 110, sugerindo que a função deste gene está relacionada à 

ativação dos ovários. Em complementação, nossos dados mostram aumento do nível de 

transcritos de hex 70a no corpo gorduroso de rainhas ovipositoras, quando comparadas às 
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virgens (ver Fig. 15A), indicando que o produto deste gene também pode ter função associada 

à reprodução.  

 

 

Figura 29 – Diagrama dos perfis de expressão das hexamerinas de A. mellifera nas gônadas de 
operárias, rainhas e zangões ao longo do desenvolvimento. As linhas cheias mostram altos níveis de 
transcrito e as tracejadas indicam baixos níveis. 

 

Em função dessa peculiar relação com o desenvolvimento e ativação dos ovários, 

decidiu-se investigar se os genes hex 70a e hex 110 também estariam expressos nos testículos. 

As gônadas do macho apresentam seu máximo desenvolvimento durante o estágio pupal, 

quando a espermatogênese está ocorrendo. A expressão de hex 70a nos testículos é evidente 

durante esse estágio, mas cessa quando o adulto emerge, coincidindo com o término da 

espermatogênese e migração dos espermatozóides para as vesículas seminais (Bishop 1920). 

Este padrão de transcrição sugere que HEX 70a participa, também, do desenvolvimento e 

maturação dos testículos. A expressão de hex 110 foi detectada em testículos de zangões em 

5º estágio larval e na primeira metade do estágio pupal, o que pode também ser sugestivo de 

função no desenvolvimento destes órgãos e na espermatogênese.  
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Todas estas evidências sugerem uma nova função para as hexamerinas de A. mellifera, 

ainda não descrita na literatura. Aparentemente, além do papel clássico de estocagem de 

aminoácidos para o desenvolvimento pupal e adulto-farato, HEX 70a e HEX 110 foram 

cooptadas para exercerem funções alternativas, ou seja, participar do desenvolvimento 

ovariano e maturação dos testículos durante o estágio pré-imaginal. Embora a presença de 

HEX 70a nos ovários ativos (de rainhas adultas) indique função na ovogênese e produção de 

ovos, sua ausência nos embriões iniciais mostra que esta proteína não é um componente do 

vitelo. Investigações adicionais são necessárias para estabelecer a função dessas hexamerinas 

no desenvolvimento e funcionamento das gônadas.  

  

- Síntese de hexamerinas dependente da dieta alimentar 

O acúmulo de HEX 70a em operárias adultas é significantemente influenciado pela 

nutrição. Abelhas operárias jovens consomem pólen ativamente, e estocam proteínas e outros 

componentes orgânicos na hemolinfa para serem seqüestrados e utilizados quando necessário.  

Operárias mais velhas, que já estão exercendo atividades extra-nidais, não coletam pólen para 

sua própria alimentação, mas doam este material para a colônia. Enquanto forrageiam, elas 

consomem preferencialmente néctar (Crailsheim et al. 1992), uma dieta deficiente em 

proteína (Slansky e Scriber 1985). Ao contrário das abelhas jovens, as forrageadoras podem 

ter que usar suas próprias reservas de proteína para sustentar o metabolismo. 

Conseqüentemente, os níveis de proteína decaem rapidamente na hemolinfa (Crailsheim 

1986). A concentração de vitelogenina, por exemplo, diminui acentuadamente nas operárias 

forrageadoras (Engels et al. 1990; Hartfelder e Engels 1998; Piulachs et al. 2003). Na 

hemolinfa do adulto, HEX 70a, possivelmente, representa uma fonte adicional de 

aminoácidos para processos metabólicos implicados na sustentação de abelhas operárias 

durante o período mais tardio de seu ciclo de vida, quando elas não têm acesso a uma dieta 
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protéica. Recentes estudos suportam uma conexão entre a nutrição e a transição do trabalho 

interno para o trabalho externo à colônia. A diminuição do consumo de pólen que também 

leva à diminuição de moléculas consideradas marcadores do status nutricional, como os 

lipídeos (Toth et al. 2005), ou o silenciamento do gene da vitelogenina (Nelson et al. 2007) 

provocaram saída precoce para o forrageamento. Sendo uma proteína de estocagem, HEX 70a 

é uma candidata natural a participar deste esquema. Os fatores que induzem a diminuição do 

consumo de pólen e conseqüente utilização das proteínas e lipídeos estocados na hemolinfa de 

operárias, com conseqüente mudança fisiológica de comportamento, ainda não foram 

identificados. Além de mudanças no status nutricional, a transição de tarefas intra-nidais para 

as extra-nidais tem sido associada a diferenças na expressão de muitos genes no cérebro, 

envolvendo alterações na atividade endócrina (aumento nos títulos de hormônio juvenil), 

metabolismo e ciclo circadiano (Toth e Robinson 2007). Essa transição é socialmente 

regulada por feromônios e outros fatores sociais (Leoncini et al. 2004) mas também envolve 

componentes genotípicos (Giray et al. 2000; Page et al. 2006). A expressão do gene hex 70a 

nas abelhas operárias adultas é fortemente influenciada pela dieta, sugerindo que a proteína 

por ele codificada pode representar um novo componente entre aqueles que determinam ou 

influenciam o polietismo etário. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que: 

 

1 – Quatro genes codificadores de hexamerinas foram encontrados no genoma de A. 

mellifera, hex 70a, hex 70b, hex 70c e hex 110. O seqüenciamento da região codificadora 

completa desses genes revelou domínios altamente conservados mas, também, diferenças 

estruturais e de organização de íntrons e éxons. As respectivas subunidades polipeptídicas 

contêm os domínios N, M e C, típicos de hemocianinas, mas uma delas, HEX 110, difere das 

demais por apresentar uma inserção de aminoácidos repetitivos no domínio C, além de 

mostrar pouca similaridade com as outras subunidades. HEX 70a, HEX 70b e HEX 70c têm 

mais de 15% de aminoácidos aromáticos em sua composição e, por isso, se incluem na classe 

das arilforinas com função putativa na estruturação e esclerotização cuticular. HEX 110 é rica 

em glutamina/ácido glutâmico, uma característica até agora somente encontrada em 

hexamerinas de espécies de Hymenoptera; 

2 – Durante a muda metamórfica, os perfis quantitativos de expressão dos genes hex 

70a, hex 70b, hex 70c e hex 110 no corpo gorduroso apresentaram diferenças marcantes entre 

os morfotipos da colônia, sugerindo que as respectivas hexamerinas desempenham funções 

diferenciadas nas castas e sexos, durante a diferenciação de castas e metamorfose; 

3 – Transcritos de hex 70a, hex 70b e hex 110 foram detectados também nas gônadas 

em diferenciação e desenvolvimento de operárias, rainhas e zangões, sugerindo que os 

respectivos produtos protéicos têm função na diferenciação dos ovários e maturação dos 

testículos; 

4 – Dois dos quatro genes codificadores de hexamerinas, hex 70a e hex 110 se 

expressam também no corpo gorduroso das abelhas adultas. Transcritos de hex 70a foram 
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detectados em operárias, rainhas e zangões, sugerindo função de estocagem de aminoácidos 

para processos inerentes ao estágio adulto. Transcritos de hex 110 foram detectados 

exclusivamente em operárias adultas, sugerindo função diferencial dessa hexamerina nesta 

casta. Foi constatado que a quantidade de transcritos hex 70a e hex 110 no corpo gorduroso é 

significantemente maior em operárias adultas que em rainhas, sejam elas virgens ou 

ovipositoras, caracterizando papel especializado nas operárias; 

5 – Os níveis de transcritos hex 70a no corpo gorduroso de operárias, assim como a 

abundância de suas subunidades na hemolinfa, aumentam em resposta à ativação dos ovários. 

Este fato, além da constatação da presença de HEX 70a nos ovários de rainhas, sugere que 

esta hexamerina está associada ao processo reprodutivo; 

6 – O acúmulo de transcritos de hex 70a no corpo gorduroso, e de suas subunidades na 

hemolinfa de operárias adultas é dependente do tipo de dieta alimentar, sugerindo controle 

nutricional da transcrição e tradução.   
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ANEXO 

 

Tabela I: Identificação dos estágios larvais de operárias e rainhas de Apis mellifera 

(Michelette e Soares 1993; Rembold et al. 1980). 
 

Instares 

larvais 

Intervalo de peso (mg) e características 

 Operárias Rainhas 

L4  4,80 – 24,80  3,80 – 44,00 

L5F1  27,12 – 42,62  35,00 – 90,00 

L5F2  53,09 – 91,01  91,00 – 180,00 

L5F3  106,78 – 115,86  181,00 – 260,00 

L5S1 

L5S2 

L5S3 

PP1 

 

PP2 

 

 

PP3 

Intestino totalmente cheio 

Intestino em processo de esvaziamento 

Intestino totalmente vazio 

Pouco movimento, cabeça orientada em direção ao opérculo, o intestino 

pode ser visualizado como um tubo vazio. 

Imóvel, cabeça orientada em direção ao opérculo, o intestino não é mais 

visível, os apêndices da cabeça e do tórax são visíveis através da 

cutícula. 

Imóvel, cabeça orientada em direção ao opérculo, o líquido exuvial foi 

reabsorvido e a cutícula larval tornou-se opaca e enrugada. Apêndices 

torácicos não podem mais ser visualizados. 
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Tabela II: Parâmetros para classificação do desenvolvimento pupal e adulto farato de 
operárias e rainhas de Apis mellifera (Michelette e Soares 1993; Rembold et al. 1980). 
 

Fases do estágio pupal Cor do olho Pigmentação da cutícula 

torácica 

Pw Branco Ausente 

Pp Rosa Ausente 

Pdp Rosa escuro Ausente 

Pb Marrom Ausente 

Pbl Marrom Início 

Pbm Marrom Intermediária 

Pbd Marrom Intensa 
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Tabela III: Parâmetros para classificação do desenvolvimento de pupas de zangão de Apis 

mellifera (Tozetto et al. 2007). 
 

Fases pupais Cor dos olhos Pigmentação da cutícula 

torácica 

P1 Perolado Perolado 

P2 Bege Perolado 

P3 Rosa Perolado 

P4 Violeta Perolado 

P5 Violeta escuro Perolado 

P6 Violeta escuro Pigmentação mesocutânea 

P7 Violeta escuro Marfim 

P8 Violeta claro Marfim 

P9 Violeta claro Bege 

P10 Violeta claro Bege escuro 

P11 Violeta claro Marrom claro 

P12 Marrom Marrom 

P13 Marrom Marrom escuro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

Tabela IV: Seqüências de primers específicos utilizados para o seqüenciamento do 

gene hex 70a. 

 

Código do primer SEQÜÊNCIA (5’- 3’) 

1F GCA TCT CCA CTC TCA GAT TC 

1R ATC AGA GCG TGA TTG GCT TT 

2F CTC TCT GGG CGA AGA ACA AC 

2R ACC AGA ATC GAT TGC TGC CG 

3F GAG AAT ATC GGC AGC AAT CG 

3R CAG TTT GTG ATG CGA ATC GT 

4F TGA AGA GCA AAG AAA CGA TGA 

4R AAC AAT CTT CCT GGG AAT CC 

5F TCG TTT GGT TTT CCG TTA GA 

5R TTT GCT TTT GAC GCA TGT TC 

JUF GCT GGT ATC TGA ATC ACG ATT 

JUR CAC GAT AAT CCG GCA AAT CG 

RTF AAA GCC AAT CAC GCT CTG AT 

RTR AAT CGT GAT TCA GAT ACC AGC  
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Tabela V: Seqüências de primers específicos para o seqüenciamento do gene hex 70c. 
 

Código do primer SEQÜÊNCIA (5’- 3’) 

PIF GAG GTT TAA TGT GAT TAT CC 

PIR AGA ATA TTG TAA AGC GGT CG 

1F AGG AAG GCA CAC CGC CGA TA 

1R GGG ATA GAT CTC GTA GAT GG 

2F TTA CAA AAC TGC CGC TTG GG 

2R ATC CAG AAT TGA TGG GCT TG 

3F GCC CAA AGA AAT ACG TGG AC 

JUF CCA GCC TTT GAC GAG ATC AA 

JUR GAA TAT GTC GCT GGG CAT TAT 
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Tabela VI: Seqüências de primers específicos para o seqüenciamento do gene hex 110. 
 

Código do primer SEQÜÊNCIA (5’- 3’) 

0F ACG GAC AGT CAA CAT CGC AT 

0R CTC GTG AAT CCA AGT GAT GT 

1F GTT GCT GCT GTA TTA ACT CG 

1R CAG TTC CTT CAA TCA GAT CAC 

2F GTC CTC AGA ATC TTC AAC TTC 

2R ATG GTC GTG TTT GGG TCC AA 

3F TAC TGG TCA CCA ATC CCA AC 

3R TGG CCT ACA GGA TTC TGG AT 

4F GGC GGA GGA ATT CAG CAA AA 

4R CAT AGG GGA CGT TCA TTC CT 

5F TCC GTA CTG CAA GGA TTA GG 

5R ACT AAC AAC TGT TTG CGT GC 
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