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RESUMO 

 

Moura AS. Catepsinas B vitelolíticas de Culex quinquefasciatus. [dissertação 
(Mestrado em Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

Apesar de Culex quinquefasciatus ser um eficiente vetor de doenças tais como a 
filariose linfática, febre do Nilo Ocidental e outras várias neuroviroses, poucas 
pesquisas sobre sua fisiologia têm sido conduzidas. Como em todos os animais 
ovíparos, o desenvolvimento embrionário dos mosquitos depende da degradação 
dos nutrientes armazenados no ovo, sendo a catepsina B uma protease que tem 
sido identificada e caracterizada em vários insetos como envolvida nesta função. 
Neste trabalho identificamos, por espectrometria de massas, duas catepsinas B de 
Culex quinquefasciatus, parcialmente purificadas por autoproteólise de extrato total 
de ovos. Segundo a anotação de suas sequências no banco de dados específico 
para vetores, o VectorBase, elas são enzimas parálogas e suas sequências 
apresentam 77% de homologia. Denominadas neste trabalho como CatB1 e CatB2, 
ambas são expressas simultaneamente no corpo gorduroso de todas as fêmeas 
vitelogênicas de nossa colônia e sua atividade pode ser detectada nos ovários 
vitelogênicos, sugerindo sua origem materna. A transcrição de ambas as enzimas se 
inicia após o repasto sanguíneo (ARS), alcançando o pico de expressão às 36 h 
ARS, de forma bastante semelhante à da vitelogenina. Curiosamente, enquanto esta 
última apresenta uma drástica queda às 48 h ARS, a CatB2 mostra esta redução às 
72 h ARS e a CatB1 só apresenta essa queda às 84 h ARS, momento em que as 
fêmeas de nossa colônia estão aptas para a oviposição. 

 

Palavras‐chave: Culex quinquefasciatus. Catepsina B. Proteínas de vitelo. Cisteíno 
protease. Ovo. Vitelogênese.  



 
 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Moura AS. Vitellolytic cathepsins B of Culex quinquefasciatus. [dissertation (Masters 
thesis in Biology of Host-Pathogen Interactions)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

Despite Culex quinquefasciatus be an efficient vector of diseases such as lymphatic 
filariasis, West Nile fever and other various neurotrophic viruses, little research on its 
physiology have been conducted. As in all oviparous animals, embryonic 
development of mosquitoes depends on the degradation of the nutrients stored in the 
egg. Cathepsin B is a protease that has been identified and characterized in a 
number of insects as involved in this function. In this work we have identified, by 
mass spectrometry, two cathepsins B of Culex quinquefasciatus, partially purified by 
self-proteolysis of total egg extract. According to the annotation of their sequences in 
the specific vector database, the VectorBase, they are paralogue enzymes and their 
sequences have 77% homology. Named in this work as CatB1 and CatB2, both are 
expressed simultaneously in the fat body of all vitellogenic females of our colony and 
its activity can be detected in vitellogenic ovaries, suggesting a maternal origin. The 
transcription of both enzymes starts post blood meal (PBM), reaching their peak of 
expression at 36 h PBM, quite similar to vitellogenin. Interestingly, while the latter 
shows a drastic decrease at 48 h PBM, CatB2 shows this reduction at 72 h PBM and 
CatB1 only shows this fall at 84 h PBM, at which time the females of our colony are 
suitable for oviposition. 

 

Keywords: Culex quinquefasciatus. Cathepsin B. Yolk protein. Cystein protease. 
Egg. Vitellogenesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Gênero Culex 

 

 Dentre os três principais gêneros de mosquitos hematófagos, o gênero Culex 

(do latim: culex = mosquito) apresenta a maior diversidade, com cerca de 780 

espécies (WRBU, 2013). Este gênero ainda é dividido em 26 subgêneros (número 

de espécies entre parênteses): Acalleomyia (1), Acallyntrum (8), Aedinus (4), 

Afroculex (1), Allimanta (1), Anoedioporpa (12), Barraudius (4); Belkinomyia (1), 

Carrollia (18), Culex (198), Culiciomyia (55), Eumelanomyia (77), Kitzmilleria (1), 

Lasiosiphon (1), Lophoceraomyia (112), Maillotia (9), Melanoconion (160), Micraedes 

(8), Microculex (33), Neoculex (26); Nicaromyia (1); Oculeomyia (19), Phenacomyia 

(3), Phytotelmatomyia (4), Sirivanakarnius (1), Tinolestes (3). De todas as espécies, 

as pertencentes do subgênero Culex são as mais estudadas por serem vetores de 

diversos patógenos e serem encontradas em todas as regiões zoogeográficas, 

desde os trópicos até as regiões temperadas frias, mas não se estendem para as 

latitudes extremas do norte (Farajollahi et al., 2011; WRBU, 2013). 

 A taxonomia deste gênero é muito complicada e muito controversa segundo 

alguns autores, devido aos indivíduos possuírem morfologia muito semelhante 

(Cornel et al., 2003; Harbach, 2012). Outro motivo é que seus indivíduos estão 

geograficamente presentes em todo o mundo e, em alguns casos, habitando as 

mesmas regiões e gerando muitos híbridos (Arensburger et al., 2010; Farajollahi et 

al., 2011; Harbach, 2012). Estes fatores levaram à criação de alguns complexos de 

espécies entre os que se encontra o complexo pipiens, criado em 1967 por Mattingly 

e Laven (Jupp, 1978). 

 Complexo pipiens: Os mosquitos pertencentes a este complexo, conhecidos 

popularmente como pernilongos, apresentam as seguintes espécies: Culex pipiens 

(Linnæus, 1758), Culex quinquefasciatus (Say, 1823), Culex australicus 

(Dobrotworsky, Drummond, 1953) e Culex globocoxitus (Dobrotworsky, 1953). Os 

indivíduos da espécie Cx. pipiens ainda são divididos em duas subespécies, Cx. 

pipiens pipiens (Linnæus, 1758), distribuída entre o norte da Europa e o sul da África 

e Cx. pipiens pallens (Coquillett, 1898), distribuída no oeste da Ásia. Também, em 

Cx. pipiens pipiens, são reconhecidas duas formas, “pipiens” e “molestus” (Cx. 
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mollestus, Forskål 1775), sendo esta última a única forma autógena do complexo. 

Indivíduos das espécies Cx. globocoxitus e Cx. australicus são encontrados somente 

na Austrália, sendo a última espécie localizada mais frequentemente ao sul do país 

(Cornel et al., 2003; Farajollahi et al., 2011; Fig.1).  

 Cx. quinquefasciatus (Say, 1823) habita toda a região tropical e subtropical do 

mundo. Juntos, Cx. quinquefasciatus e Cx. pipiens estão presentes na maioria das 

áreas habitadas do mundo, extremamente associados à transmissão de diversos 

vírus e parasitas (Farajollahi et al., 2011; Fig. 1). Ainda há uma área onde são 

encontrados híbridos dessas duas espécies (Fig. 1). 

 

Fonte: Farajollahi et al., 2011. 

 

1.2 Culex quinquefasciatus 

  

 Culex quinquefasciatus (do latim: quinque = cinco, fasciae = listras), também 

conhecido como Culex fatigans (Harbach, 2012) é a espécie encontrada em todo o 

território brasileiro. É um mosquito de tamanho médio, de cor parda, cosmopolita, de 

hábitos noturnos, altamente antropofílico e completamente adaptado às condições 

urbanas (Rey, 2008). 

 É o principal vetor de Wuchereria bancrofti, agente da filariose linfática, e 

também um competente vetor de agentes de diversas patologias humanas e 

veterinárias como os vírus das encefalites de Saint Luis e do Oeste do Nilo, a febre 

Figura 1. Distribuição geográfica das espécies do complexo pipiens. 
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de Rift Valley e o Sindbis (Turell, 2012). Seu zumbido causa grande incômodo 

noturno e suas picadas podem causar alergias, principalmente em crianças 

(Malafronte et al., 2003). 

 São animais holometábolos e iniciam sua vida em ambientes aquáticos, 

geralmente em coleções de água poluída, onde os ovos são depositados em forma 

de jangada. As larvas que eclodem dos ovos completam seu desenvolvimento em 

aproximadamente oito dias, passando por quatro estágios e tornando-se pupas. 

Após dois dias, o mosquito adulto emerge da pupa e em aproximadamente quatro 

dias as fêmeas estão aptas a realizar o repasto sanguíneo. Em 84 horas, é realizada 

a oviposição (Patrícia S. Yogi, dados não publicados). 

 

1.3 Vitelogênese em insetos 

 

 Os ovários dos mosquitos estão dispostos dorso-lateralmente na região 

posterior do abdômen e são compostos por unidades funcionais menores, 

denominadas ovaríolos (Clements, 1992). O amadurecimento e crescimento dos 

ovócitos se dão no vitellarium, ou zona de crescimento, localizada caudalmente ao 

germarium. No vitellarium é formado o folículo, composto por um ovócito rodeado 

por uma monocamada de células epiteliais, as células foliculares, que são unidas 

entre si por pontes intercelulares. Quando existentes, as células auxiliadoras (nurse 

cells) completam o folículo e são responsáveis pela síntese de ribossomos e RNA 

mensageiro, que são transferidos para o ovócito através de pontes citoplasmáticas 

(Clements, 1992). A cada ciclo gonotrófico, um número variável de folículos maduros 

é formado, sendo seus ovócitos posteriormente revestidos pelo córion, composto por 

estruturas protéicas produzidas pelas células foliculares (Clements, 1992; Forattini, 

1996). A entrada do esperma no ovócito é realizada através de um pequeno poro, a 

micrópila.  

 Após a ingestão de sangue inicia-se o processo vitelogênico, ativado pelo 

hormônio juvenil e a 20-hidroxiecdisona. As células principais do corpo gorduroso, 

os trofócitos, sintetizam diversos nutrientes que são transportados pela hemolinfa e 

armazenados no ovócito.  

 Em Ae. aegypti a vitelogenina é a proteína mais abundante encontrada na 

hemolinfa durante este período e corresponde a 75% do total das proteínas do ovo 
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(Hagedorn, Judson, 1972; Raikhel e Lea, 1983; Clements, 1992; Tufail, Takeda, 

2008). Ela é uma fosfolipoproteína glicosilada oligomérica, com massa molecular 

variando entre 200 e 600 kDa, sintetizada pelos trofócitos do corpo gorduroso sofre 

diversas modificações como glicosilação, fosforilação e clivagem em duas ou mais 

subunidades (Clements, 1992; Dhadialla, Raikhel, 1990).  Então ela é transportada 

pela hemolinfa, atravessa os espaços existentes entre as células foliculares e se liga 

aos receptores específicos localizados na membrana do ovócito, sendo incorporada 

por endocitose (Roth e Porter, 1964; Clements, 1992; Snigirevskaya et al., 1997; 

Sappington e Raikhel, 1998).  

 Quando internalizada, a vitelogenina é armazenada em grânulos de vitelo na 

forma cristalizada denominada vitelina (Hays, Raikhel, 1990; Snigirevskaya et al., 

1997). Ela será hidrolisada durante a embriogênese por diversas proteases que 

descreveremos mais adiante. 

 

1.4 Proteases 

 

 Estas enzimas são classificadas de acordo com o tipo de reação que 

catalisam e possuem nomenclatura internacional segundo a União Internacional de 

Bioquímica e Biologia Molecular (Nomenclature Committee of the International Union 

of Biochemistry and Molecular Biology, NC-IUBMB). Esta nomenclatura é feita 

utilizando as iniciais EC (Enzyme Commission number)) seguidas de um ou mais 

números, de acordo com sua classe, que são seis: 1. oxirredutases, 2. transferases, 

3. hidrolases, 4. liases, 5. isomerases e 6. ligases; havendo em cada uma das 

classes subdivisões de acordo com a especificidade da reação. 

 Dentro da classe das hidrolases estão as enzimas que atuam sobre ligações 

peptídicas, denominadas proteases, proteinases ou peptidases. Ainda são 

subdividas de acordo com a região das proteínas em que a ligação será quebrada, 

sendo endopeptidases as que agem no meio das proteínas e exopeptidases as que 

agem nas extremidades. As exopeptidases ainda são subdivididas em 

aminopeptidases e carboxipeptidases, segundo a extremidade de ação (Barret, 

1994). 
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 Diferentemente das exopeptidases, as endopeptidases são classificadas de 

acordo com o tipo de aminoácido (aa) catalítico presente em sua sequência (Tabela 

1). Cada enzima possui dois ou três aminoácidos que são responsáveis pela ação 

catalítica sendo denominados de díade ou tríade catalítica, respectivamente. No 

entanto, apenas um dos aminoácidos, extremamente reativo, é capaz de agir, 

atacando a ligação peptídica da proteína a ser degradada, enquanto os outros 

aminoácidos auxiliam na estabilização da ligação entre a enzima e a proteína.  

 

Aminoácido catalítico Classificação 

Serina Serino protease 

Cisteína Cisteíno protease 

Aspartato Aspartil protease 

 

 A diferença das anteriores, as metaloproteases possuem um mecanismo 

diferente, pois no lugar de um aminoácido catalítico existe um íon metálico, 

geralmente um zinco (Barret, 1994). 

 

1.5 Catepsinas 

 

 As catepsinas (do grego: Kathépseim = digerir) foram descritas em 1928 por 

Willstätter e Bamann como enzimas tissulares que degradam proteínas em pH 

levemente ácido. Em 1940, três tipos de catepsinas foram descritos em tecido de 

baço de boi, sendo então nomeadas, de acordo com sua ação proteolítica, como: 

catepsina I, uma exopeptidase; catepsina II, uma endopeptidase e catepsina III, uma 

exopeptidase (Fruton et al., 1940). No ano seguinte foi descrita em baço e rim de boi 

e rim de suíno outra exopeptidase então denominada de catepsina IV (Fruton et al., 

1941). Em 1952, Tallan e colaboradores fizeram a renomeação das catepsinas: a 

catepsina I foi chamada de catepsina A; a II de catepsinas B e C; a catepsina III de 

leucina aminopeptidase e a catepsina IV de carboxipeptidase (Tallan et al., 1952). 

 A catepsina B é a mais estudada dentre as catepsinas humanas; ela pertence 

à família da papaína, por possuir uma cisteína (que contém grupo sulfidrila como 

Tabela 1. Classificação das endopeptidases de acordo com seu aminoácido 
catalítico. 
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nucleófilo) como aminoácido catalítico e atividade em pHs entre 4,0 e 6,0 (Barret et 

al., 2008, Greenbaum, Fruton, 1957). É sintetizada na forma de pré-pró-enzima com 

339 aa que, após a remoção de 17 resíduos do peptídeo sinal, transforma-se em 

uma pré-enzima que perde mais 62 resíduos após sua ativação, assim liberando o 

acesso do substrato à cisteína catalítica e a uma histidina que auxilia na ligação com 

o substrato (Barret et al., 2008). 

 São enzimas consideradas lisossomais que atuam em diversos processos 

biológicos intracelulares e são responsáveis por algumas doenças (Barret et al., 

2008; Bouma, Gruber, 1964; McDonald, Ellis, 1975; Turk et al., 2012).  

 

1.6 Catepsinas B-like de artrópodes 

 

 Diferentemente da catepsina B lisossomal, as catepsinas B-like vitelolíticas de 

insetos são produzidas no corpo gorduroso materno, secretadas à hemolinfa e 

transportadas para os ovócitos, onde são internalizadas. 

 Em 1949 foi reportada a existência de proteases em ovos do gafanhoto 

Dociostaurus maroccanus por Lichthenstein e colaboradores (Lichthenstein, et al., 

1949) e só em 1969 foi descrita a presença de vitelogenina em insetos (Pan et al., 

1969). Somente na década de oitenta houve a primeira evidência de uma enzima 

responsável pela degradação de vitelo de Artemia salina, descrita como uma 

catepsina B-like (Garesse et al., 1980; Perona, Vallejo, 1982). Em 1988, Medina e 

colaboradores sugeriram a existência de uma catepsina B-like em ovos de 

Drosophila melanogaster (Medina et al., 1988). Em Ae. aegypti foi descrito um 

precursor de 44 kDa, muito semelhante à catepsina B (Cho et al., 1999). Price e 

colaboradores descreveram que, após o repasto sanguíneo ocorre o aumento da 

transcrição desta enzima no corpo gorduroso de Ae. aegypti (Price et al., 2011). Em 

Musca domestica, uma catepsina é a principal responsável pela hidrolise da 

vitelogenina (Ribolla et al., 1993). Ela foi detectada na forma de pró-enzima nos 

grânulos de vitelo (Ribolla et al., 2001) e é ativada pela diminuição do pH dentro do 

grânulo durante a embriogênese (Ribolla, de Bianchi, 1995). 

 Neste trabalho, nós descrevemos a presença de duas catepsinas B em 

ovários e ovos de Cx. quinquefasciatus que são simultaneamente transcritas no 

corpo gorduroso de todas as fêmeas após o repasto sanguíneo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

  

 Caracterização das enzimas envolvidas na hidrólise das proteínas de vitelo de 

Culex quinquefasciatus. 

  

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a atividade enzimática em ovos de aproximadamente 24 h após a 

oviposição (ovos pretos); 

 Purificar as enzimas por autoproteólise do extrato de ovos pretos de Cx. 

quinquefasciatus; 

 Determinar o perfil de inibição da atividade proteolítica do extrato de ovos pretos 

por diferentes inibidores de proteases; 

 Examinar por espectrometria de massas o produto da autoproteólise; 

 Fazer a análise in silico das enzimas encontradas na espectrometria; 

 Estudar a expressão temporal das enzimas antes e depois do primeiro repasto 

sanguíneo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Mosquitos Culex quinquefasciatus (cepa PIN; Bracco et al., 1999) foram 

mantidos a 26 ºC e umidade relativa de 70-80% com fotoperíodo de 12h luz/12 h 

escuridão. As larvas foram alimentadas com comida para peixes (Sera®Vipan, 

Heinsberg, Alemanha) e os adultos com provisão ad libitum de solução de sacarose  

10% (m/v). Quando necessário, as fêmeas foram alimentadas com sangue em 

camundongos BALB/c sedados com 0,3 mg/kg de cloridrato de xilazina (Calmiun, 

Agener União, Brasília, DF, Brasil) mais 30 µg/kg de acepromazina (Acepran, Univet 

S.A., São Paulo, SP, Brasil). 

 

3.2 Extrato total de ovos 

 

Cerca de 1.500 ovos, de fêmeas de 1º ciclo gonotrófico, coletados 

aproximadamente 24 h após a oviposição (ovos pretos, na metade da 

embriogênese) foram homogeneizados em tubo de microcentrífuga com um Pellet 

Pestle® Motor (Kimble Kontes, Vineland, Nova Jersey, EUA), no gelo, em 200 µl de 

tampão acetato de sódio 10 mM pH 5,0. Após rápida centrifugação a 10.000 xg por 5 

s, o sobrenadante foi transferido para um novo tubo e o sedimento foi ressuspendido 

em 200 µl do mesmo tampão. Após nova centrifugação o sobrenadante foi 

adicionado ao anterior, obtendo-se um volume final de 400 µl. 

 

3.3 Quantificação de proteína total 

 

A quantificação proteica foi realizada pelo método de Bradford (1976), 

utilizando-se como referência uma curva padrão de albumina sérica bovina (bovine 

serum albumin, BSA), em tampão acetato de sódio 10 mM pH 5,0. As amostras 

foram colocadas em microplacas de 96 poços contendo 40 µl de Comassie Protein 

Assay (Bio-Rad Laboratories, Filadélfia, Pensilvânia, EUA) em tampão acetato de 

sódio 10 mM pH 5,0 para um volume final de 200 µl por poço. A leitura da 

absorvância, a 592 nm, foi realizada em espectrofotômetro Multiskan® EX (Thermo 
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Scientific, São José, Califórnia, EUA) e a concentração calculada com relação à 

curva de BSA. 

 

3.4 Determinação de atividade de catepsina B 

 

3.4.1 Atividade enzimática 

 

Para análise da presença de atividade de catepsina B foi realizada cinética 

enzimática utilizando 20 µM do substrato Z-Arg-Arg-NHMec (benziloxicarbonil-L-

arginina-L-arginina 4-metil-coumaril-7-amida), 2 mM de DTT (ditiotreitol), 1 mM de 

EDTA (ácido etilenodiamino tetracético) e 0,2 ng de proteína em tampão acetato de 

sódio 10 mM pH 5,0. Após a adição da amostra, o produto fluorescente, o 7-amino-

metil-cumarina, liberado pela reação enzimática foi pesquisado a cada 10 minutos 

durante 50 minutos a 27 ºC, no fluorímetro Fluoroskan Ascent Microplate 

Fluorometer® (Thermo Scientific), em comprimento de onda de excitação de 360 nm 

e de emissão de 450 nm. O controle foi realizado acrescentando 50 µM de E-64 (N-

[N-(L-3-trans-carboxyirane-2-carbonyl)-L-leucyl]-agmatine), inibidor específico de 

cisteíno proteases (Barrett et al., 1982).  

 

3.4.2 Determinação do pH ótimo 

 

Para a determinação do pH foram utilizados 0,2 ng de extrato de ovos na 

presença 20 µM do substrato Z-Arg-Arg-NHMec, incubado por 30 minutos a 27 ºC 

em  tampão de atividade, que foi uma mistura de: glicina 10 mM, acetato de sódio 10 

mM, citrato de sódio 10 mM, Tris (tris(hidroximetil)aminometano) 10 mM 

possibilitando a obtenção de diferentes pHs entre 3,0 e 8,0. 

Para a confirmação do resultado, o ensaio foi repetido utilizando tampão 

acetato de sódio 10 mM na faixa de pHs entre 4,5 e 5,5. 

 

3.6 Eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS (SDS-PAGE) 

 

As amostras foram solubilizadas em tampão de amostra (DTT 50 mM; 0,2% 

de SDS (sodium dodecyl sulfate); 10% de glicerol; 0,01% de azul de bromofenol; Tris 
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62 mM pH 6,8) e submetidas à eletroforese em gel descontinuo de poliacrilamida a 

12% contendo 0,1% de SDS (Laemmli, 1970) com voltagem constante de 100 V 

(Mini-PROTEAN®, Bio-Rad Laboratories). Os géis foram corados com 0,125% de 

Coomassie brilhant blue R-250 em metanol:ácido acético:água (50:10:40, v/v/v) e 

descorados com etanol:ácido acético:água (23:7:70, v/v/v).  

As massas moleculares foram estimadas utilizando marcadores padrão: 

fosforilase b (101,4 kDa); albumina de soro bovino (87,5 kDa); ovoalbumina ( 52,7 

kDa ); anidrase carbônica (35,8 kDa); inibidor de tripsina de soja (27,8 kDa) e 

lisozima (18,8 kDa) (Bio-Rad Laboratories). 

 

3.7 Purificação parcial das enzimas por proteólise  

 

O extrato total de ovos pretos foi incubado a 27 ºC por 18 h em tampão 

acetato de sódio 10 mM pH 5,0 adicionado de PTC (phenylthiocarbamide) 0,5 mM. 

O perfil de degradação das proteínas do ovo foi analisado por SDS-PAGE. A 

atividade enzimática para catepsina B do produto da incubação foi determinada 

como descrito no item 3.4.  

 

3.8 Inibição da atividade proteolítica 

 

Diferentes inibidores de proteases foram adicionados ao extrato total de ovos 

antes da incubação para avaliar a inibição da reação: E-64 50 µM (cisteíno 

proteases); PMSF (fenilmetilsulfonil fluoreto) 1 mM (serino proteases); EDTA 2 µM 

(metalo proteases), pepstatina 10 µM (aspartil proteases) e CA-074 (N.(L-3.trans-

propylcarbamoyloxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-proline) 1mM (inibidor específico 

de catepsina B) (Murata et al., 1991). O controle foi incubado sem inibidores.  

Os produtos foram analisados por SDS-PAGE. 

 

 

3.9 Espectrometria de massas 

 

As bandas de polipeptídeos de interesse presentes no gel de eletroforese do 

produto da proteólise foram recortadas e colocadas individualmente em tubos de 

microcentrífuga. Os fragmentos de géis foram reidratados com 150 µl de NH4HCO3 
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0,1 M e, após 15 minutos, adicionados de igual volume de acetonitrila e agitados até 

a descoloração total. O material foi lavado com água bidestilada, seguido de 

centrifugação a 1.600 xg por 5 min e incubado em bicarbonato de amônio 200 mM 

por 20 min a temperatura ambiente.  

 

3.9.1 Redução e alquilação das proteínas 

 

Os fragmentos de géis foram cortados em frações menores e a redução das 

pontes dissulfeto foi realizada com a adição de DTT 10 mM em bicarbonato de 

amônio 100 mM por 30 min a 56 ºC. A alquilação foi realizada em iodocetamida 55 

mM em bicarbonato de amônio 100 mM por 20 min a temperatura ambiente, 

protegida da luz. A seguir, as amostras foram lavadas em bicarbonato de amônio 

100 mM, incubadas com 100% de acetonitrila por 10 min e secas a vácuo por 

centrifugação (Centrifuga Vácuo Eppendorf Concentrator 5301; Eppendorf, 

Hamburgo, Alemanha). 

 

3.9.2 Digestão in gel das proteínas 

 

As amostras foram ressuspendidas em solução de bicarbonato de amônio 50 

mM e cloreto de cálcio 5 mM contendo 12,5 ng de tripsina, e incubadas sob agitação 

por 45 min a 37 ºC. Após a adição de mais 50 µl de bicarbonato de amônio 50 mM, 

foram incubadas por mais 16 h a 37 ºC. 

 

3.9.3 Extração dos peptídeos 

 

Após a incubação com tripsina, os peptídeos foram extraídos incubando as 

amostras por 15 min a 37 ºC em solução de bicarbonato de amônio 25 mM. A seguir, 

foi adicionada acetonitrila para uma concentração final de 25% e as amostras foram 

reincubadas por 15 minutos a 37 ºC sob agitação.  

O material foi centrifugado a 1.600 xg por 5 min a 4 ºC e o sobrenadante foi 

coletado e transferido para novo tubo. Ao sedimento adicionou-se ácido fórmico a 

5%, incubou-se sob agitação por 15 min a 37 ºC e adicionou-se o mesmo volume de 

acetonitrila 100%, seguido de nova incubação nas mesmas condições. Centrifugou-
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se a 1.600 xg por 5 min a temperatura ambiente, o sobrenadante foi adicionado ao 

coletado anteriormente e secado a vácuo.  

Os fragmentos trípticos foram ressuspendidos em acetonitrila 80% contendo 

ácido trifluoroacético 2%, dessalinizados por Zip-Trip (Millipore, Billerica, 

Massachusetts, EUA) e submetidos a  um nano HPLC-MS/MS (LCQDuo ion trap 

mass spectrometer; Finnigan, Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, 

Massachusetts, EUA). 

 

3.9.4 Análise dos resultados  

 

Os espectros de digestão obtidos foram analisados utilizando o programa 

Sequest® (Thermo Fisher Scientific Inc.) com os bancos de dados não redundantes 

do NCBI (National Center for Biotechnology Information 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast) e confirmados pelo banco de dados, específico de 

vetores, VectorBase (NIAID Bioinformatics Resource Center - 

http://www.vectorbase.org/index.php). As sequências foram, manualmente, 

validadas utilizando como parâmetros a presença de no mínimo dois peptídeos 

encontrados com probabilidade menor que 1x103, XCorr igual ou maior que 1,5, 2,0 

e 2,5 para peptídeos com carga 1, 2 e 3, respectivamente, Delta CN igual ou maior 

que 0,05. 

 

3.10 Desenho dos oligonucletídeos iniciadores 

  

 Os oligonucletídeos iniciadores (Tabela 2) para amplificação dos transcritos 

da proteína ribossomal 49 (rp49) e da vitelogenina foram desenhados pelo programa 

Primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/; Untergasser et al., 2012) e para a amplificação dos 

transcritos da catepsina B1 e da catepsina B2 foram desenhados manualmente. 

 

Gene 
Nº de acesso 
(VectorBase) 

Iniciadores 

Proteína 
Ribossomal 49 
(rp49) 

CPIJ001220 
F- 5’ AGGTATCGACAACCGAGTGC 3’ 

R- 5’ ACAATCAGCTTGCGCTTCTT 3’ 

Tabela 2. Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a reação de PCR. 
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Vitelogenina  CPIJ010190 
F- 5’ CGTATGCCCGTAACTGGACT 3’ 

R- 5’ ACTGGCAGAAGCGTTCAGAT 3’ 

Catepsina B 
(CatB1) 

CPIJ015761 
F- 5’ TGGGGTGAGGACTGG 3’ 

R-5’ CTGGTTGATTTTAATGAGCTGTATTTT 3’ 

Catepsina B 
(CatB2) 

CPIJ015762 
F- 5’ TGGGGTGAGGACTGG 3’ 

R- 5’ CTTCAGCACTTCTTTATTATGCCC 3’ 

 

3.11 Extração de DNA genômico 

 

Cinco fêmeas adultas inteiras foram homogeneizadas em 600 µl de tampão 

de extração (Tris 100 mM pH 8,0, EDTA 100 mM, 0.5% de SDS) e incubadas com 

RNAse 0,005% por 45 min a 37 ºC. Posteriormente, o material foi incubado com 

proteinase K 0,01% por 3 h a 50 ºC. 

Após esta incubação, foram adicionados 600 µl de fenol saturado (Amresco, 

Solon, Ohio, EUA) e misturados por agitação suave durante 5 min. As amostras 

foram centrifugadas a 8.500 xg durante 5 min a temperatura ambiente. 500 µl do 

sobrenadante foram transferidos a um novo tubo ao que se adicionou o mesmo 

volume de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1 v/v/v) e foram misturados por 

agitação suave durante 5 min. Após centrifugação a 8.500 xg por 5 min a 

temperatura ambiente, 400 µl do sobrenadante foram transferidos a um novo tubo. 

Adicionou-se o mesmo volume de clorofórmio, misturou-se por agitação suave 

durante 5 min e a amostra foi centrifugada a 8.500 xg por 5 min a temperatura 

ambiente.  

300 µl do sobrenadante foram transferidos para um novo tubo e foram 

adicionados 30 µl de acetato de sódio 0,3 M e 600 µl de etanol 100% gelado. O 

produto resultante foi mantido por 24 h a -20 ºC. 

A precipitação do DNA foi realizada por centrifugação a 8.500 xg por 10 min a 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi 

centrifugado a temperatura ambiente uma vez com etanol 100% gelado e duas 

vezes com etanol 70% gelado. O precipitado resultante foi ressuspendido em 100 µl 

de tampão TE (EDTA 1 mM em Tris 10 mM pH 8,0). 
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3.12 Extração de RNA total  

 

O RNA total de corpo gorduroso e/ou de mosquitos inteiros foi extraído de 

fêmeas adultas alimentadas com sacarose (SAC) e em diferentes tempos (12 h, 24 

h, 36 h, 48 h, 60 h, 72 h e 84 h) após o repasto sanguíneo (ARS). Os tecidos foram 

homogeneizados em tubos de microcentrífuga com um Pellet Pestle® Motor (Kimble 

Kontes, EUA), no gelo, em Trizol®, conforme instruções do fabricante (Invitrogen, 

Life Technologies, Carlsbad, California, EUA). O RNA foi ressuspendido em 30 µl de 

H2O contendo 0,1% de dietilpirocarbonato (H2O-DEPC) e armazenado a -70 ºC. 

O RNA total foi quantificado em espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific) em um comprimento de onda de 260 nm, tendo a relação na absorbância 

entre DNA e proteína (260nm/280nm) maior que 1,8. 

 

3.13 Tratamento com DNAse 

 

O RNA foi tratado com o kit DNAse I Amp grade conforme instruções do 

fabricante (Invitrogen). Para verificar a eficiência do tratamento de purificação, 0,2 µg 

do RNA purificado foram utilizados como molde para reação de polimerase em 

cadeia (polymerase chain reaction, PCR), utilizando oligonucleotídeos iniciadores 

para o gene da proteína ribossomal 49 (rp49, Tabela 1). O produto foi submetido à 

eletroforese em gel de agarose a 1% e corado com GelRed® (Uniscience, São 

Paulo, SP, Brasil). Somente os RNAs correspondentes às amostras que não 

apresentaram bandas no gel de agarose foram utilizados para a síntese de DNA 

complementar (cDNA).  

 

3.14 Síntese de DNA complementar (cDNA) 

 

A síntese do cDNA foi realizada utilizando os kits Oligo dT e SuperScript® II 

RNAse H-reverse Transcriptase conforme instruções do fabricante (Invitrogen).  

 

3.15 RT-PCR 

 

A transcrição reversa (RT) foi feita em equipamento automático para PCR 

(Biometra, Horsham, Pensilvânia, EUA) em microtubos contendo, cada um deles, 2 
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mM de dNTPs,  2 µM de cada oligonucleotídeo iniciador (Tabela 2), 0,5 U de Taq 

Polimerase (Biotools, Madri, Espanha) e 1 µl de cDNA ou 1 µl de DNA genômico.  

As amostras foram desnaturadas por 2 min a 94 ºC e submetidas a 40 ciclos 

de 20 s a 94 ºC, 20 s a 57 ºC e 40 s a 72 ºC. 

 

3.16 Eletroforese de DNA em gel de agarose 

 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1% em TBE (Tris 90 mM, 

ácido bórico 90 mM, EDTA 2 mM pH 8,0). Foi adicionado às amostras 1/6 do volume 

de tampão de amostra (50% de glicerol, EDTA 1 mM, 0,25% de azul de bromofenol 

e 0,25% de xilenocianol), e elas foram aplicadas no gel. 

Após a eletroforese com voltagem constante de 100 V por 50 min, o DNA foi 

visualizado por tratamento com Gel Red® (Uniscience) e foto documentado no Image 

Quant® 300 (General Electric, Schenectady, Nova Iorque, EUA).  

 

3.17 Reação de sequenciamento 

 

Os produtos de PCR de interesse foram sequenciados utilizando Big Dye® 

Terminator v 3.1 (Applied Biosystems, São Francisco Sul, Califórnia, EUA) conforme 

as instruções do fabricante. Para cada reação foram utilizados 1 µl de DNA, 2 µM de 

cada oligonucleotídeo iniciador (Tabela 1) em Tris 50 mM pH 9,0 e MgCl2 1 mM. As 

amostras foram desnaturadas por 1 min a 96 ºC e submetidas a 30 ciclos de 15 s a 

96 ºC, 15 s a 50 ºC e 4 min a 60 ºC.  

Ao produto da reação foi adicionado isopropanol para uma concentração final 

de 60% e foi incubado por 15 min a temperatura ambiente, centrifugado por 20 min a 

12.000 xg a temperatura ambiente e o sobrenadante foi descartado.  

Foi adicionado isopropanol para uma concentração final de 45% e novamente 

centrifugado por 10 min a 12.000 xg a temperatura ambiente. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado foi seco por 10 min a 96 ºC, protegido da luz.  

As amostras foram ressuspendidas em formamida Hi-Di® 3700 (Applied 

Biosystems) e as sequências foram obtidas no sequenciador capilar ABI 3100® 

(Applied Biosystems). 
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3.18 Análise das sequências 

 

O cromatograma das sequências foi analisado utilizando o programa BioEdit® 

(Hall, 1999). As sequências foram alinhadas utilizando o programa ClustalW 

(Thompson et al., 1994) e analisadas com os algoritmos BLAST (Basic local 

alignment search tool) (Altschul et al., 1997) dos bancos de dados NCBI (National 

Center for Biotechnology Information, http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) e 

VectorBase (http://cpipiens.vectorbase.org/Tools/BLAST/). O peptídeo sinal foi 

determinado pelo programa SignalP 4.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP; 

Nielsen et al., 1997). 

 

3.19 PCR em tempo real quantitativo relativo (qRT-PCR) 

 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas utilizando o termociclador 

StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems). Foram utilizados Maxima 

SYBR® Green (Thermo Scientific), conforme as instruções do fabricante, contendo 2 

µM de cada oligonucleotídeo iniciador (Tabela 1) e 1 µl de cDNA.  

As amostras foram desnaturadas por 10 min a 95 ºC e submetidas a 40 ciclos 

de 15 s a 95 ºC, 1 min a 57 ºC e 1 min a 60 ºC. A especificidade das amplificações 

foi confirmada pelas curvas de dissociação geradas após os ciclos de replicação, de 

acordo com as instruções do fabricante. A análise dos dados foi feita com o 

programa StepOne™ Software (Applied Biosystems).  

Os valores do ciclo limiar (threshold cycle, Ct) foram utilizados para quantificar 

a expressão do gene de interesse, usando o método de comparação do Ct (ΔΔCt 

Method), de acordo com o modelo matemático descrito por Livak e Schmittgen 

(2001).  

A expressão relativa dos genes de Vg, CatB1 e CatB2 foi calculada utilizando 

como gene normalizador o gene da rp49 e a expressão de fêmeas adultas 

alimentadas com sacarose como referência. A análise da expressão utilizando o 

gene de actina como normalizador também foi testada, mas houve grande variação 

de expressão deste gene nos tempos estudados. 

Foi utilizada a análise estatística one-way ANOVA para comparar três 

amostras biológicas independentes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Atividade enzimática 

   

  Baseado na cinética enzimática de atividade de catepsina B do extrato total 

de ovos pretos de Cx. quinquefasciatus (Fig. 2), foi estabelecido o tempo de 

incubação de 30 minutos, para as análises de atividade. 

 

Figura 2. Cinética enzimática do extrato total de ovos pretos (24 h após a oviposição) sobre Z-
Arg-Arg-NHMec. A atividade do material foi detectada a cada 10 min por 50 min a 27 ºC em tampão 
acetato de sódio 10 mM pH 5,0. UAF: unidade arbitrária de fluorescência.  

 

A seguir, foi determinado o pH ótimo, que está entre 5,0 e 5,5 (Fig. 3), como 

descrito para as catepsinas B de Drosophila melanogaster (Medina et al., 1988), 

Musca domestica (Ribolla, et al., 1993; Ribolla, de Bianchi, 1995) e Aedes aegypti 

(Cho et al., 1999).  
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Figura 3.Atividade enzimática do extrato total de ovos pretos (24 h após a oviposição) sobre Z-
Arg-Arg-NHMec em diferentes pHs. O material foi incubado durante 30 min a 27 ºC em tampão 
glicina 20 mM, acetato de sódio 20 mM, citrato de sódio 20 mM, e Tris (tris(hidroximetil)aminometano) 
20 mM. UAF/min.µg: unidade arbitrária de fluorescência por minuto vezes microgramas do produto. 
As barras indicam o erro padrão entre três testes independentes. 

 

4.2 Proteólise 

  

 Foi realizada a incubação do extrato de ovos pretos na intenção de purificar 

parcialmente as enzimas por autoproteólise, como descrito por Ribolla e de Bianchi 

(Ribolla, de Bianchi, 1995).  

 O produto de proteólise mostrou uma drástica redução das proteínas totais 

quando comparado com o extrato total prévio à incubação tanto pelo método de 

Bradford como por SDS-PAGE (Fig. 4), se destacando a presença de uma banda de 

grande intensidade, de aproximadamente 30 kDa, tamanho de outras catepsinas B 

de dípteros descritas na literatura (Cho et al., 1999; Ribolla et al., 1993; Ribolla, de 

Bianchi, 1995).  O produto de proteólise conserva atividade enzimática contra o Z-

Arg-Arg-NHMec, ainda que reduzida (Fig. 5).  
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Figura 4. Perfil eletroforético (SDS PAFE) de extrato total de ovos pretos, antes (ET) e depois 
(PR) da incubação a 27 °C por 18 h. Foram aplicados 2 µg de proteína total em cada canaleta. Os 
números à esquerda indicam as massas moleculares relativas em kiloDaltons (PM): fosforilase b 
(101,4 kDa); albumina de soro bovino (87,5 kDa); ovoalbumina ( 52,7 kDa ); anidrase carbônica (35,8 
kDa); inibidor de tripsina de soja (27,8 kDa) e lisozima (18,8 kDa) (Bio-Rad Laboratories).  

  

 

Figura 5.Porcentagem (%) de atividade enzimática do extrato total de ovos pretos (24 h após a 
oviposição, ET) e do produto de proteólise (PR) de ovos pretos sobre o substrato Z-Arg-Arg-
NHMec. Os materiais foram incubados em pH 5,0 a 27 °C por 30 min, em tampão acetato de sódio 10 
mM.  

  

 A adição de inibidores específicos de diferentes tipos de proteases ao extrato 

total, antes da incubação, mostrou que a proteólise (Fig. 6) somente é inibida na 

presença de 50 µM de E-64, inibidor específico de cisteíno proteases (Barrett et al., 

1982), ou de 1 mM de CA-074, inibidor específico de catepsina B (Murata et al., 



 
36 

 

 

 
 

1991). Este resultado indicou que uma cisteíno protease, provavelmente uma 

catepsina B-like, é a principal responsável pela proteólise.  

   

 

Figura 6. Perfil eletroforético (SDS PAFE) do extrato total de ovos pretos, incubado a 27 °C por 
18 h na presença de inibidores específicos de diferentes proteases. Cada canaleta contem 2 µg 
de proteína total. ET: extrato total de ovos; E-64 (50 µM): cisteíno proteases; CA-074 (1 mM): 
catepsina B; PMSF (1 mM): serino proteases; EDTA (2 mM): metalo proteases; pepstatina (PEPS, 10 
µM): aspartil proteases; S/I: sem inibidor. Os números à esquerda indicam as massas moleculares 
relativas em kiloDaltons (PM): fosforilase b (101,4 kDa); albumina de soro bovino (87,5 kDa); 
ovoalbumina ( 52,7 kDa ); anidrase carbônica (35,8 kDa); inibidor de tripsina de soja (27,8 kDa) e 
lisozima (18,8 kDa) (Bio-Rad Laboratories). 

 

 O mesmo padrão de proteólise foi observado em ovários 84 h ARS e em ovos 

brancos (aproximadamente 2 h após a oviposição; Fig. 7), mostrando que a enzima 

responsável está armazenada no ovário vitelogênico, como descrito em Ae. aegypti 

(Snigirevskaya et al., 1997).  
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Figura 7. Perfil eletroforético (SDS-PAGE) de ovários 84 h ARS e ovos brancos antes (ET) e 
depois (PR) da incubação a 27 °C por 18 h. Foram aplicados 2 µg de proteína total em cada 
canaleta. Os números à esquerda indicam as massas moleculares relativas em kiloDaltons (PM): 
fosforilase b (101,4 kDa); albumina de soro bovino (87,5 kDa); ovoalbumina ( 52,7 kDa ); anidrase 

carbônica (35,8 kDa); inibidor de tripsina de soja (27,8 kDa) e lisozima (18,8 kDa) (Bio-
Rad Laboratories). 

 

 A proteólise mostrou ser um método eficiente para a purificação parcial da 

catepsina B de Cx. quinquefasciatus. Por outro lado, a tentativa de purificação da 

enzima pelas metodologias clássicas, cromatografia por troca iônica ou gel filtração 

(Hays, Raikhel, 1990; Ribolla, de Bianchi, 1995), não foi bem sucedida, pois, em 

ambos os produtos não foi possível detectar atividade enzimática nas frações nem 

observar bandas do tamanho esperado no SDS-PAGE. 

 

 

4.3 Espectrometria de massas 

  

 Como dito anteriormente, o perfil de eletroforese do produto de proteólise 

mostrou, na maior parte das vezes, a presença de uma banda (Figs. 4, 6 e 7) de 

tamanho aproximado aos 30 kDa. No entanto, em algumas eletroforeses do produto 

de proteólise, foi possível observar a presença de duas bandas majoritárias de 

massa molecular semelhante (Fig. 8). Estas bandas foram recortadas do gel e 
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submetidas a uma redução in gel, seguida de alquilação e tripsinisação. Os 

peptídeos trípticos resultantes foram analisados individualmente por espectrometria 

de massas. 

 

 

Figura 8. Perfil eletroforético (SDS PAFE) de extrato total de ovos pretos, antes (ET) e depois 
(PR) da incubação a 27 °C por 18 h. O produto de proteólise apresenta duas bandas (A e B) de 
massa aproximada a 30 kDa. Foram aplicados 2 µg de proteína total em cada canaleta. Os números 
à esquerda indicam as massas moleculares relativas em kiloDaltons (PM): fosforilase b (101,4 kDa); 
albumina de soro bovino (87,5 kDa); ovoalbumina ( 52,7 kDa ); anidrase carbônica (35,8 kDa); inibidor 
de tripsina de soja (27,8 kDa) e lisozima (18,8 kDa) (Bio-Rad Laboratories). 

 
 A análise SEQUEST® (Eng et al., 1994) dos dados do LC-MS/MS, e após a 

validação do resultado, revelou que apenas a banda de maior massa molecular 

(banda A, Fig. 8) apresentou identidade com duas catepsinas B de Cx. 

quinquefasciatus, depositadas tanto no banco de dados não redundante do NCBI 

(National Center for Biotechnology Information http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast) 

como no banco específico para vetores, o VectorBase (NIAID Bioinformatics 

Resource Center - http://www.vectorbase.org/index.php), neste com os códigos 

CPIJ015761 e CPIJ015762 (Tabela 3). Neste trabalho chamaremos CatB1 à de 

código CPIJ015761 e CatB2 à de código CPIJ015762. O resultado completo da 

análise sem a validação utilizando os parâmetros está no anexo 1.  
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A validação das sequências se realizou utilizando como parâmetros a presença de, no mínimo, dois 
peptídeos encontrados com probabilidade menor que 1x10

3
, XCorr igual ou maior que 1,5, 2,0 e 2,5 

para peptídeos com carga 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

4.4 Análise in silico das sequências de catepsinas B de Cx. quinquefasciatus 

  

 As sequências aminoacídicas reveladas pela espectrometria de massas foram 

alinhadas com as de outras catepsinas B já caracterizadas (Fig. 9). O alinhamento 

permitiu observar alta identidade (Tabela 4) das duas catepsinas B de Cx. 

quinquefasciatus com uma catepsina B lisossomal de Homo sapiens (AAH10240.1; 

Barrett, Kirschke, 1981) e com uma catepsina B-like de Aedes aegypti 

(AAEL007585; Cho et al., 1999; Price et al., 2011).  A análise também permitiu 

identificar a díade catalítica, específica das cisteíno proteases, contendo uma 

cisteína e uma histidina (Barret et al., 2008). 

  

Tabela 3. Identificação dos peptídeos contidos na banda A do produto de 
proteólise (Fig. 6) pela análise SEQUEST® (Eng et al., 1994) dos dados 
do MS/MS contra o banco de dados VectorBase. 
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Figura 9. Alinhamento das sequências aminoacídicas deduzidas dos genes de catepsinas B de 
diversas espécies. Catepsina B lisossomal de Homo sapiens (AAH10240.1; 
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, Barrett, Kirschke, 1981); catepsina B-like de Aedes aegypti 
(AAEL007585; Cho et al., 1999; Price et al., 2011), catepsina B1 de Culex  quinquefasciatus 
(CPIJ015761; http://cpipiens.vectorbase.org/Tools/BLAST/) e catepsina B2 Cx. quinquefasciatus 
(CPIJ015762; http://cpipiens.vectorbase.org/Tools/BLAST/). Os blocos em preto apresentam os 
aminoácidos idênticos entre as sequências; os asteriscos indicam os sítios catalíticos característicos 
das cisteíno proteases: cisteína (C) e histidina (H). 
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Catepsina B lisossomal de Homo sapiens (AAH10240.1; http:// ncbi.nlm.nih.gov/protein, Barrett, 
Kirschke, 1981); catepsina B-like de Aedes aegypti (AAEL007585; http://vectorbase.org; Cho et al., 
1999; Price et al., 2011), catepsina B1 de Culex  quinquefasciatus (CPIJ015761; http:// 
vectorbase.org) e catepsina B2 Cx. quinquefasciatus (CPIJ015762; http:// vectorbase.org). Valores 
expressos em %. 

 

 O alinhamento das sequências aminoacídicas de CatB1 (342 aa) e CatB2 

(353 aa) de Cx. quinquefasciatus apresentou identidade de 66,86% entre elas (Fig. 

10). 

  

Espécies H. sapiens Ae. aegypti

Cx 

quinqufasciatus 

B1

Cx 

quinqufasciatus 

B2

H. sapiens - 45.15 43.77 44.85

Ae. aegypti 45.15 - 60.70 58.92

Cx 

quinqufasciatus 

B1

43.77 60.70 - 66.86

Cx 

quinqufasciatus 

B2

44.85 58.92 66.86 -

Tabela 4. Porcentagem de identidade entre as sequências aminoacídicas de 
catepsinas B de diferentes espécies. 
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Figura 10. Alinhamento entre as sequências aminoacídicas deduzidas dos genes de catepsina 
B de Cx. quinquefasciatus CatB1 (CPIJ015761) e CatB2 (CPIJ015762). Os blocos em preto 
apresentam os aminoácidos idênticos entre as sequências, as regiões sublinhadas apresentam os 

peptídeos sinais e os asteriscos indicam a díade catalítica: cisteína (C) e histidina (H). 

  

 A análise das sequências nucleotídicas dos genes das duas catepsinas B de 

Cx. quinquefasciatus mostrou identidade de 73% entre elas (Fig. 11), ocasionando 

bastante dificuldade para o desenho dos oligonucleotídeos iniciadores necessários 

para a análise de seu perfil transcricional.  
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Figura 11. Alinhamento entre as sequências nucleotídicas dos genes de catepsina B de Cx. 
quinquefasciatus: CatB1 (CPIJ015761) e CatB2 (CPIJ015762). Os blocos em preto apresentam os 
nucleotídeos idênticos entre as sequências.   

 

 Foram então analisadas as regiões não codificantes da porção 3’ (região 3’ 

UTR; Fig. 12) e aqui comprovamos a existência de diferenças significativas entre as 

duas sequências, que permitiram a síntese de oligonucleotídeos iniciadores reversos 

específicos para cada gene. A especificidade foi confirmada por sequenciamento 

dos produtos de PCR e pela curva de dissociação gerada pela PCR de tempo real 

quantitativo. 
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Figura 12. Alinhamento entre as sequências nucleotídicas da região 3’ UTR de CatB1 
(CPIJ015761) e CatB2 (CPIJ015762)de Cx. quinquefasciatus. As sequências dentro das caixas 

indicam os oligonucleotídeos reversos utilizados.  

  

4.5 Perfil transcricional dos genes das catepsinas B de Cx. quinquefasciatus 

  

 A participação de catepsinas B na degradação de proteínas de vitelo já foi 

descrita em diversas espécies de insetos, porém, até onde nós sabemos, sempre foi 

relatada apenas uma única catepsina B presente em cada espécie. Price e 

colaboradores (Price et al., 2011) relataram a transcrição de quatro genes desta 

enzima no corpo gorduroso de fêmeas de Ae. aegypti após o repasto sanguíneo. 

Contudo, Snigirevskaya e colaboradores (1997) descreveram a presença de uma 

única catepsina B na periferia do grânulo de vitelo. Assim como a vitelogenina, a 

enzima é sintetizada pelo corpo gorduroso vitelogênico como um precursor de 44 

kDa, secretada para a hemolinfa e capturada via receptores pelos ovócitos. Após a 

fertilização ela é ativada, pela acidificação do grânulo, gerando uma enzima ativa de 

33 kDa (Cho et al., 1999; Snigirevskaya et al., 1997). 

 A existência de uma única catepsina B também foi descrita em outros dípteros 

como uma única enzima de 39 kDa em Drosophila melanogaster (Medina et al., 

1988) e de 41 kDa em Musca domestica (Ribolla et al., 1993; Ribolla, de Bianchi, 

1995), de 29 kDa em ortópteros como Blattella germanica (Liu et al., 1996) e de 30 

kDa em lepidópteros como Bombyx mori (Yamamoto, Takahashi, 1993).  

 Isto nos levou a confirmar se os dois genes de catepsina B de Cx. 

quinquefasciatus eram expressos simultaneamente em todos os indivíduos. Para 

tanto, 10 fêmeas de Cx. quinquefasciatus 24 h ARS foram testadas individualmente 

por RT-PCR mostrando que ambos os genes são expressos concomitantemente em 

todos os animais (Fig. 13). E por qRT-PCR foi observado uma razão de 1,2 na  

expressão entre CatB1 para CatB2.  
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Figura 13. Perfil de transcrição de CatB1 e CatB2 de 10 indivíduos fêmeas de Cx. 
quinquefasciatus 24 h ARS. Cada poço contem 5 µl de produto da RT-PCR C+: controle positivo 
(DNA genômico de Cx. quinquefasciatus); C-: controle negativo (sem DNA); pb: pares de bases.  

 

 Segundo os dados do banco VectorBase as duas enzimas são parálogas 

(Koonin, 2005) e suas sequências estão localizadas no mesmo contig, mas em loci 

diferentes, (Fig. 14). Estes fatos sugerem fortemente que um dos genes seja produto 

de uma duplicação gênica bem sucedida (Neurath et al., 1967; Shimeld, 1999). São 

exemplos deste tipo de homologia e paralogia, mas pertencentes à outra classe de 

proteases, a tripsina e a quimotripsina (Neurath et al., 1967).  

 

 

Figura 14 Localização gênica das catepsinas B1 (CPIJ015761) e B2 (CPIJ015762), segundo 
banco de dados VectorBase. Representação do sentido de leitura de expressão dos genes das 
catepsinas B1 e B2. 

  

 A nossa é uma colônia que vem sendo endocriada desde sua criação em 

1995, quando em torno de 400 mosquitos foram coletados nas margens do rio 

Pinheiros em São Paulo, SP (Bracco et al., 1999). Este fato pode ter levado à 

ausência de pressão seletiva negativa, selecionado apenas os indivíduos que 

apresentaram tal duplicação, assim ambos os genes são transmitidos aos 

descendentes e a função catalítica é mantida (Neurath et al., 1967; Shimeld, 1999).  

 Além de ambas as enzimas serem simultaneamente expressas, a transcrição 

dos dois genes ocorre apenas após o repasto sanguíneo (Fig. 15) tendo ambos seus 

picos de expressão às 36 h ARS. Curiosamente, há uma drástica redução do mRNA 

da CatB2 às 72 h ARS (Fig. 15 B) enquanto que o mRNA da CatB1 só apresenta 

essa queda às 84 h ARS (Fig. 15 A), momento em que as fêmeas de nossa colônia 
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estão aptas para a oviposição (Patrícia S. Yogi, dados não publicados). O perfil das 

duas catepsinas B é semelhante ao perfil da vitelogenina (Fig. 15 C). 

 

 

Figura 15. Perfil de expressão dos genes de Catepsina Bq (CatB1), Catepsina B2 (CatB2) e 
Vitelogenina (Vg) de corpo gorduroso de fêmeas de Cx. quinquefasciatus em  diferentes 
tempos após o repasto sanguíneo. PCR em tempo real quantitativo relativo, valores expressos em 
escala logarítmica de base 10, de CatB1 (A), CatB2 (B) e Vg (C). Cada coluna representa a média de 
expressão ± o erro padrão de três experimentos biológicos independentes. Os asteriscos indicam os 
valores estatisticamente significativos quando comparados à condição padrão (SAC) pelo teste Two-
way ANOVA (*: p<0,01, **: p<0,001 e ***: p<0,0001). SAC (sacarose): não alimentadas com sangue; 
12, 24, 36, 48, 72, 84 h: horas após o repasto sanguíneo (ARS). 
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5 CONCLUSÕES 

  

 Foi observada a presença de atividade enzimática, específica para catepsina 

B, em extrato total de ovos, aproximadamente 24 h após a oviposição (ovos pretos). 

 A atividade foi parcialmente purificada por autoproteólise de extrato de ovos 

pretos (aproximadamente 24 h após a oviposição), após incubação por 18 h a 27 ºC, 

em tampão acetato de sódio 10 mM, pH 5,0.  

 No produto de autoproteólise pode ser observada uma drástica redução da 

proteína total assim como do perfil proteico; mas a atividade enzimática continua 

presente, ainda que reduzida, quando comparada com o extrato total de ovos.  

 A reação de proteólise foi inibida quando adicionados inibidores específicos, 

como o E-64 (inibidor irreversível de cisteíno proteases) ou do CA074 (inibidor de 

catepsina B) 

 Estes resultados sugerem que esta enzima, uma catepsina B, tenha um papel 

importante na degradação das proteínas de vitelo.  

 Por análise das bandas resultantes da reação de autoproteólise por 

espectrometria de massas, , foi possível detectar a presença de duas catepsinas B.  

 Análises in silico, apontaram que as duas enzimas são parálogas, possuindo 

cerca de 67% de homologia entre as sequências aminoacídicas.  

 Os dois genes são simultaneamente expressos em todos os indivíduos 

testados 24 h após o repasto sanguíneo.  

 Ambos apresentam perfil de transcrição muito semelhante, com início após o 

repasto sanguíneo (ARS), alcançando o pico às 36 h ARS, assim como o gene da 

vitelogenina, principal proteína encontrada nos grânulos de vitelo. 

 Estas evidências indicam que possivelmente, ambas as catepsinas 

encontradas tenham um papel chave na degradação das proteínas de vitelo de 

Culex quinquefasciatus. 
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ANEXO A - Tabela completa do resultado obtido pela espectrometria de 

massas. 

 

 

 


