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RESUMO 

 

 

Cardoso AF. Vitelogênese do mosquito Culex quinquefasciatus [Tese de Doutorado]. 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009. 
 

Fêmeas de Culex quinquefasciatus precisam ingerir sangue para iniciar a 
ovogênese, no qual o corpo gorduroso sintetiza as proteínas vitelogênicas que são 
secretadas e transportadas aos ovários pela hemolinfa. A vitelogenina (Vg), a 
principal proteína vitelogênica, é composta por duas subunidades de 
aproximadamente 200 e 86 kDa. O corpo gorduroso de Cx. quinquefasciatus é 
composto por dois tipos celulares: os enócitos, de citoplasma eletrondenso contendo 
escassos grânulos, não apresentaram modificações durante todo o processo 
vitelogênico, e os trofócitos, com grandes inclusões lipídicas e acúmulos de 
glicogênio que ocupam quase todo o citoplasma. Após o repasto sanguíneo, estas 
células apresentaram grande crescimento do citoplasma perinuclear até as 48 h 
após alimentação com sangue (aa), pelo desenvolvimento da maquinaria 
biossintética. Nesse tempo, a presença de alguns autofagossomos indica o inicio da 
degradação dessa maquinaria e o final da síntese de Vg. Às 84 h aa, os trofócitos 
apresentam as mesmas características prévias ao repasto sanguíneo. Os ovários 
são subdivididos em subunidades menores, os ovaríolos, que contêm os folículos 
ovarianos. Antes da alimentação com sangue, os folículos ovarianos mostram um 
conjunto de células indiferenciadas rodeadas por uma monocamada de epitélio 
folicular. Logo após o repasto, a Vg circulante é capturada via receptores 
específicos, localizados principalmente entre as microvilosidades da membrana 
plasmática do ovócito, sendo endocitada e armazenada em grânulos que, junto a 
inclusões lipídicas, são acumulados em grandes quantidades durante as primeiras 
48 h aa; somente às 84 h aa se observa a incorporação de glicogênio. As células 
foliculares, responsáveis pela síntese e secreção do córion (casca), apresentam 
gradual desenvolvimento do retículo endoplasmático rugoso e, às 48 h aa, este 
preenche o citoplasma. O espaço periovocítico, entre o epitélio e o ovócito, começa 
a ser preenchido por placas eletrondensas que formarão o endocórion. 
Simultaneamente, pequenas vesículas eletrondensas na região apical vão se 
fundindo para dar origem ao exocórion. Por volta das 60 h aa, as células foliculares 
começam a apresentar grandes vacúolos, indicando o inicio de sua degeneração. O 
gene do receptor de vitelogenina (rVitCx), localizado exclusivamente nos ovários, 
aumenta seus transcritos nos primeiros cinco dias após a emersão da fêmea adulta 
e nas primeiras 48 h aa, durante a vitelogênese. O perfil transcricional de Vg 
mostrou um pico no terceiro dia de vida adulta e ao final do processo vitelogênico.  

 

Palavras-chave: Culex quinquefasciatus; Vitelogenina; Ovários; Corpo gorduroso; 
Receptor de vitelogenina; Oogênese. 



 

ABSTRACT 

 

 

Cardoso AF. Culex quinquefasciatus vitellogenesis [Ph. D. Thesis]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009. 
 

Culex quinquefasciatus females need a blood meal to start the oogenesis in which fat 
body synthesizes vitellogenic proteins that are secreted and transported to ovaries by 
the hemolymph. Vitellogenin (Vg), the main vitellogenic protein, is composed of two 
subunits of approximately 200 and 86 kDa. Cx. quinquefasciatus fat body has two 
cell types: oenocytes, with electrondense cytoplasm containing few granules, show 
no changes throughout the vitellogenic process, and trophocytes, with large lipid 
inclusions and glycogen depots that occupy almost all the cytoplasm. After blood 
meal, trophocytes show an increasing growth of the perinuclear cytoplasm, due the 
development of the biosynthetic machinery. This process lasts until 48 h post blood 
meal (PBM), when the presence of some autophagosomes indicates the beginning of 
the machinery degradation and the end of the Vg synthesis. At 84 h PBM, 
trophocytes display the same characteristics as before the blood feeding. Ovaries are 
divided into subunits, the ovarioles, which contain the ovarian follicles. Before blood 
meal, ovarian follicles show a set of undifferentiated cells surrounded by a monolayer 
of follicular epithelium. Soon after the engorgement, the circulating Vg begins to be 
endocyted via specific receptors, located mainly between the microvilli of the oocyte 
plasma membrane, and stored in granules that, together with lipid inclusions, are 
greatly accumulated during the first 48 h PBM; only at 84 h PBM is observed the 
incorporation of glycogen. The follicular cells, responsible for the synthesis and 
secretion of the chorion (shell), show gradual development of rough endoplasmic 
reticulum which, at 48 h PBM, fills their cytoplasm. Perioocytic space (present 
between the epithelium and the oocyte) begins to be filled by electrondense plates 
that form the endocórion. At the same time, small electrondense vesicles, formed in 
the apical region of the cells, fused together to form the exocórion. Around 60 h PBM, 
follicular cells begin to show large vacuoles, indicating the onset of cell degeneration. 
The gene of the vitellogenin receptor (rVitCx), localized exclusively in the ovaries, 
increases its transcripts in the first five days after the adult female emergence and in 
the first 48 h PBM. The transcriptional profile of Vg shows a peak on the third day of 
adult life and another at the end of the oogenesis. 
 

Keywords: Culex quinquefasciatus; Vitellogenin; Ovaries; Fat body; Vitellogenin 
receptor; Oogenesis. 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Evolução e importância dos insetos 

 

Os insetos pertencem ao Filo Arthropoda que, com mais de um milhão de espécies 

descritas, constitui o maior grupo do Reino Animal, mais que três vezes a somatória 

de todas as espécies restantes. Devido a sua grande capacidade adaptativa, os 

artrópodes colonizaram todos os habitats, sendo o terrestre onde talvez tiveram o 

maior êxito (Ruppert e Barnes, 1996; Engel e Grimaldi, 2004).  

Este Filo é dividido em 5 subfilos: Trilobita (do lat. “três lobos”; grupo fóssil); 

Chelicerata (do gr. khelé, "pinças de caranguejo” e kératos, “corno", "antena de 

inseto"); Crustacea (do lat. crusta, "crosta" e aceum, "natureza de algo"), Myriapoda 

(do gr. myria, “dez mil: e podos, “patas”) e Hexapoda (do gr. hexa, “seis” e podos, 

“patas”), ao qual pertencem os insetos. Classificações mais antigas agrupam em um 

único subfilo, o Atelocerata, os subfilos Hexapoda e Myriapoda, com base em 

semelhanças morfológicas entre seu sistema respiratório e os apêndices da cabeça 

(Glenner et al., 2006). Estudos mais recentes, porém, correlacionam o subfilo 

Hexapoda ao subfilo Crustacea, sendo referidos como Pancrustacea, com base em 

análise de diversas sequências de uma variedade de genes e novos estudos 

morfológicos (Giribet et al., 2001; Glenner et al., 2006).  

A Classe Insecta, que contém mais de 750 mil espécies descritas, é encontrada em 

quase todos os habitats. Engel e Grimaldi (2004) estimam que os insetos 

originaram-se há 434 milhões de anos e que os insetos pterigotos (do gr. pterigotos, 

“alado”) surgiram há 387 milhões de anos. Sua grande capacidade adaptativa e a 

capacidade de vôo permitiram enorme dispersão, otimizando a busca por melhores 

condições ambientais, a fuga de predadores e a busca de alimentos.      

As características gerais dos insetos são: corpo segmentado em cabeça, tórax e 

abdômen; três pares de apêndices articulados (patas); um par de olhos compostos 

laterais e, geralmente, dois pares de asas, embora um par se encontre reduzido, 

modificado ou ausente em vários grupos (Ruppert e Barnes, 1996).  

A origem dos insetos é um tema muito controverso devido à falta de registros fósseis 

que conectem os hexápodes aos demais subfilos de artrópodes (Glenner et al., 



 

2006). Estudos mais recentes sobre este ponto incluem, além da analise 

morfológica, o estudo molecular com base nas sequências de DNA.  

Muitos insetos apresentam grande importância ecológica no ambiente terrestre. 

Muitas plantas floríferas são polinizadas por insetos; muitos são detritívoros, 

alimentando-se de plantas e animais mortos, reciclando os restos orgânicos e 

retornando-os à cadeia alimentar. Outro aspecto interessante dos insetos refere-se à 

culinária, sendo consideradas saborosas iguarias por diferentes povos (Machado, 

1987) como os espetinhos de gafanhotos encontrados no cardápio da culinária 

chinesa, lagartas grelhadas ou ainda uma saborosa farofa de iça, iguaria muito 

apreciada por nos, brasileiros.  

A exploração dos produtos derivados dos insetos também tem grande importância 

na sociedade. A produção de mel e a fabricação de tecidos de seda são muito 

exploradas ainda nos dias atuais. Na medicina legal, ovos ou larvas de algumas 

espécies de insetos são utilizados para a determinação do tempo decorrido desde a 

morte (post morten) pelo desenvolvimento embrionário ou larval (Sukontason et al., 

2004, 2008). Outra importante utilidade dos insetos é o uso de larvas de mosca em 

feridas crônicas, nas quais as larvas se alimentam dos tecidos necrosados 

facilitando a cicatrização (Sherman, 2002; Smith et al., 2006; Figueroa et al., 2006).    

Em contrapartida, os insetos também são vistos por muitos como vilões. Na 

agricultura, muitos insetos como gafanhotos, besouros, cigarrinhas, são verdadeiras 

pragas por se alimentarem das plantas ou transmitirem a elas uma série de 

patógenos. Outros insetos nos afetam diretamente por atuarem como vetores de 

doenças de importância médica humana ou veterinária. Alguns exemplos são: a 

peste, transmitida pelas pulgas; o tifo, pelos piolhos; as tripanossomíases africanas 

e americana, transmitidas pela mosca tsé-tsé e pelos triatomíneos, respectivamente; 

as leishmanioses, transmitidas pelos flebotomíneos, entre outros (Ruppert e Barnes, 

1996; Rey, 2008).  

Um capítulo à parte é o dos mosquitos, objeto de estudo deste trabalho, vetores de 

diversos patógenos de importância medica humana e veterinária, que irei detalhar 

melhor posteriormente. Devido à grande relevância dos insetos vetores, muitos 

estudos têm sido feitos a fim de controlá-los ou, mais recentemente, de torná-los 

refratários aos patógenos. O uso crescente de pesticidas tem levado à seleção de 

indivíduos resistentes fazendo necessários a busca e o desenvolvimento de outras 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_alimentar


 

drogas ou de novas estratégias para o controle dos mesmos (Riehle e Jacobs-

Lorena, 2005; Riehle et al., 2007). Outro importante fator relacionado ao uso 

indiscriminado dos pesticidas, é que eles podem ser danosos tanto para o meio 

ambiente como para a saúde.  

Basicamente, existem três estratégias para o controle de insetos: o controle 

mecânico (ex: telas nas janelas), o controle químico (inseticidas) e o controle 

biológico (uso de predadores naturais). Uma quarta estratégia e o uso combinado do 

controle químico e mecânico (ex: telas impregnadas com inseticidas). Outra 

alternativa ainda em estudo e desenvolvimento é a utilização de insetos 

geneticamente modificados (Ito et al., 2002; Moreira et al., 2002; Sperança e 

Capurro, 2007; Rafikov et al., 2008; Marshall e Taylor, 2009) e a de organismos para 

transgênicos (Riehle e Jacobs-Lorena, 2005; Riehle et al., 2007; Ren et al., 2008).  

 

1.2 Mosquitos 

 

 A família Culicidae (do lat. Culex, “mosquito”) pertence à ordem Díptera e é 

composta por três subfamílias que agregam cerca de 3.600 espécies (Crosskey, 

1988), predominantemente na área neotropical (Ward, 1982). Dentre estas três 

subfamílias: Anophelinae, Culicinae e Toxorhynchitinae, apenas as duas primeiras 

são vetores de diferentes patógenos, devido a seus hábitos hematófagos (Rey, 

2008). Alguns desses patógenos são responsáveis pela transmissão de doenças 

humanas como malária, filariose linfática, dengue, febre amarela urbana e silvestre, 

febre de Rift Valley, encefalite de St. Louis, além de outras arboviroses de 

importância veterinária como as encefalomielites equinas. 

Culex quinquefasciatus (Díptera, Culicidae) é um mosquito cosmopolita, altamente 

antropofílico e completamente adaptado às condições urbanas, já que suas larvas 

se desenvolvem em coleções de água poluída. Seu zumbido causa grande 

incômodo noturno e suas picadas podem causar alergias (Malafronte et al., 2003). 

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

um competente vetor de vírus neurotrópicos (Gaunt et al., 2001).  

Anophelinae e Culicinae, conhecidos popularmente como pernilongos, apresentam 

pequeno porte e corpo delgado. Holometábolos, eles iniciam sua vida em ambientes 



 

aquáticos, onde a fêmea deposita seus ovos. Estes eclodem e dão origem a larvas 

que, após aproximadamente sete dias de alimentação, entram na fase de pupa. 

Nesta fase utilizam os nutrientes armazenados na fase anterior, sofrem metamorfose 

e dão origem a insetos adultos alados, que passam a viver no meio terrestre. Sua 

sobrevivência neste meio depende da ingestão de açúcares, porém, para que o ciclo 

reprodutivo se complete, é necessário que a fêmea se alimente de sangue que, rico 

em proteínas, é essencial para a maturação dos ovos e a conclusão do ciclo 

gonotrófico. 

Os principais órgãos envolvidos neste processo são o corpo gorduroso e os ovários, 

cujas generalidades descreveremos a seguir. 

 

1.3 O corpo gorduroso 

 

O corpo gorduroso está distribuído como um lençol celular sob a parede do corpo na 

região tóraco-abdominal, se estendendo até a cavidade corpórea e formando 

bainhas ao redor dos órgãos (Clements, 1992). E o principal órgão do metabolismo 

intermediário (Chapman, 1998) e principal tecido de depósito de substâncias 

nutritivas e formadoras de energia: proteínas, lipídeos e carboidratos (Snodgrass, 

1935).   

Quatro tipos celulares foram descritos em diferentes insetos: os trofócitos, os 

micetócitos, as células de urato e os enócitos. Em muitas ordens de insetos somente 

os trofócitos são encontrados (Chapman, 1998). Eles são responsáveis pela síntese 

e estocagem de lipídeos, carboidratos e compostos nitrogenados. Estudos em Ae. 

aegypti (Raikhel e Lea, 1983; Raikhel, 1987a) mostraram que, após a ingestão de 

sangue, os trofócitos sofrem diversas mudanças morfológicas, tais como: aumento e 

ativação do nucléolo, proliferação dos ribossomos e do retículo endoplasmático 

rugoso, desenvolvimento do complexo de Golgi e aumento das invaginações da 

membrana plasmática.  

Os micetócitos são células encontradas em algumas ordens (Hemiptera e 

Homoptera) de insetos, elas contêm microorganismos simbiontes e estão 

espalhadas pelo corpo gorduroso (McLean e Houk, 1973; Houk e Griffiths, 1980; 

Chapman, 1998).  



 

As células de urato são caracterizadas por conterem grandes cristais de ácido úrico 

em seu citoplasma, sendo encontradas nas ordens Collembola, Blattodea (baratas) 

e Thysanura (traças de livros) (Chapman, 1998).  

Os enócitos são encontrados na cavidade corporal de muitos insetos, localizados em 

grupos ou individualmente em volta aos órgãos abdominais. Em muitos Hemiptera 

(percevejos) e Hymenoptera (vespas, abelhas, formigas) adultos, os enócitos são 

geralmente encontrados livres entre as células do tecido gorduroso (Snodgrass, 

1935). Tem se atribuído aos enócitos a síntese de feromônios e hidrocarbonetos, 

precursores dos principais lipídeos da cutícula (Schal et al., 1998), sendo que os 

responsáveis pela produção de hidrocarbonetos constituiriam uma população de 

localização tegumentar em baratas (Blattella germanica; Fan et al., 2003).  

 

1.4 Os ovários 

 

Os ovários situam-se dorso-lateralmente na região posterior do abdômen. Cada 

ovário é composto por unidades funcionais menores, denominadas ovaríolos, que se 

abrem em um oviduto único, o cálice, que se continua com o oviduto lateral 

(Clements, 1992). Os ovidutos laterais se unem para formar um duto comum que se 

liga à vagina. O número de ovaríolos varia muito nas diferentes espécies 

(Snodgrass, 1935). 

A porção cefálica do ovaríolo, o germarium, abriga as células germinativas e seus 

derivados. É o local de proliferação, que darão origem aos ovócitos (Snodgrass, 

1935). 

O amadurecimento e crescimento dos ovócitos se dão no vitellarium, ou zona de 

crescimento, região 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 

(Clements, 1992). 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. 

O transporte de RNAs sintetizados nas células auxiliadoras para o ovócito tem sido 

bem documentado para inúmeros genes importantes no desenvolvimento ovariano 



 

de Drosophila (Cho e Raikhel, 2001). De acordo com a presença ou ausência das 

células auxiliadoras, os ovaríolos são classificados como ovaríolos meroísticos ou 

panoísticos, respectivamente (Forattini, 1996).  

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.  

 

1.5 Vitelogênese 

 

Este processo foi mais detalhadamente estudado em Ae. aegypti (Behan e 

Hagedorn, 1978; Raikhel e Lea, 1983; Raikhel, 1984; Raikhel et al., 1986; Raikhel, 

1987b; Snigirevskaya et al., 1997a, b; Briegel et al., 2003), sendo este modelo 

utilizado como padrão para todos os mosquitos. Antes da alimentação com sangue, 

as fêmeas encontram-se na fase pré-vitelogênica, na qual as células do corpo 

gorduroso e dos folículos ovarianos estão sendo preparadas para a produção, 

absorção e processamento da vitelogenina (Vg; Raikhel e Lea, 1983).  

O processo vitelogênico inicia-se após o repasto sanguíneo. Durante este processo, 

o corpo gorduroso sintetiza diversas proteínas que são transportadas pela hemolinfa 

e armazenadas no ovócito. A vitelogenina é a proteína mais abundante encontrada 

na hemolinfa de Ae. aegypti durante este período (Raikhel e Lea, 1983). As 

vitelogeninas são fosfolipoproteínas glicosiladas oligoméricas, com massa molecular 

variando entre 200 e 600 kDa, sintetizadas inicialmente como precursores que são 

clivados em duas ou mais subunidades (Dhadialla e Raikhel, 1990; Clements, 1992). 

Em Ae. aegypti, os tamanhos das duas subunidades são aproximadamente 200 e 65 

kDa (Raikhel et al., 1986; Raikhel, 1987a, b; Dhadialla e Raikhel, 1990). 

Uma hora após a alimentação com sangue (aa) já foi possível a localização da 

vitelogenina no corpo gorduroso de Ae. aegypti, por imunofluorescência. A síntese 

atinge seu pico às 24 h aa, e só termina entre 30 e 36 h aa (Raikhel e Lea, 1983).  

Ainda nos trofócitos do corpo gorduroso a vitelogenina sofre uma série de 

modificações como glicosilação, fosforilação e clivagem (Dhadialla e Raikhel, 1990). 

Transportada para o ovócito 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., 1997b; Sappington e Raikhel, 1998). 

No ovócito, a vitelogenina é armazenada em grânulos (Raikhel, 1987a) até ser 

utilizada para o desenvolvimento do embrião. Algumas enzimas, responsáveis pela 

hidrólise da vitelina durante a embriogênese, também são produzidas pelo corpo 

gorduroso e são internalizadas e armazenadas no ovócito. Em Ae. aegypti, foram 

descritas duas enzimas sintetizadas no corpo gorduroso e armazenadas no ovócito, 

uma carboxipeptidase (Cho et al., 1991) e um precursor de 44 kDa, muito 

semelhante a catepsina B (Cho et al., 1999). Após a internalização, ambas pró-

enzimas são armazenadas dentro dos grânulos de vitelina. Em Musca domestica, 

uma catepsina é a principal enzima responsável para aquela função. 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 e 

de Bianchi, 1995). 

 

1.6 Desenvolvimento folicular 

 

O desenvolvimento folicular pode ser dividido em quatros estágios: a fase pré-

vitelogênica, a fase de iniciação, a fase trófica e a fase pós-trófica (Clements, 1992). 

Durante a fase pré-vitelogênica, os folículos se separam do germarium tornando-se 

competentes para incorporar a vitelogenina. A fase de iniciação começa poucas 

horas após a alimentação com sangue, quando o folículo começa a crescer 

levemente, com formação de microvilosidades. Já na fase trófica ocorre o maior e 

mais rápido aumento folicular pela incorporação da vitelogenina. Quando a 

incorporação desta proteína é finalizada, o folículo começa a ser envolvido por uma 

fina camada de córion. Na fase pós-trófica, o folículo assume sua forma madura e é 

revestido por duas camadas coriônicas (Clements, 1992). 

 



 

1.7 Receptores de vitelogenina (VgR) 

Receptores de vitelogenina de insetos são moléculas grandes, com peso molecular 

variando entre 180 e 214 kDa (Sappington et al., 1996), duas vezes maiores que os 

receptores de vitelogenina encontrados em vertebrados (Sappington e Raikhel, 

1998). Eles pertencem à família de receptores de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDLR - low-density lipoprotein receptor) sendo caracterizados por conterem 

domínios estrutural e funcionalmente bem definidos (Sappington e Raikhel, 1998; 

Tufail e Takeda, 2009). O primeiro domínio, denominado domínio de ligação entre o 

ligante e o receptor (LBRs - ligand binding repeats), contém seis resíduos de cisteína 

que se ligam por pontes dissulfeto. Redução destas ligações dissulfeto altera a 

estrutura do receptor inativando sua capacidade de ligação (Tufail e Takeda, 2009). 

O segundo domínio, fator de crescimento epidérmico (EGF - epidermal grow factor), 

está relacionado com a promoção de estabilidade ao domínio LBR por sua ligação 

ao cálcio (Sappington e Raikhel, 1998) e à dissociação do ligante/receptor pela 

acidificação dos endossomos (Tufail e Takeda, 2009). O domínio de glicosilação 

(tipo O-glicosilação) é curto, com muitos resíduos de serina e treonina (Sappington e 

Raikhel, 1998; Tufail e Takeda, 2009); está justaposto à região extracelular da 

membrana plasmática (Tufail e Takeda, 2009). O domínio transmembrana é 

responsável pela ancoragem do receptor à membrana plasmática e a uma região 

citoplasmática contendo pelo menos uma cópia do motivo NPXY, responsável pelo 

sinal de internalização do receptor em vesículas (Sappington e Raikhel, 1998; Tufail 

e Takeda, 2009). 

Os receptores de vitelogenina são encontrados somente nos ovários e estudos 

realizados em Ae. aegypti, utilizando hibridização in situ, mostraram que os 

transcritos estão localizados principalmente nos ovócitos e nas células auxiliadoras, 

das que são transportados para o ovócito (Sappington et al., 1996; Cho e Raikhel, 

2001), em cuja superfície se posicionam (Sappington e Raikhel, 1998).  

Durante o período vitelogênico, a membrana plasmática dos ovócitos é 

caracterizada pela presença de grande desenvolvimento do complexo de endocitose 

(Snigirevskaya et al., 1997a, b), permitindo que o ovócito acumule grandes 

quantidades de vitelogenina necessárias para o desenvolvimento do embrião. Este 

complexo é composto pelas microvilosidades, os receptores específicos localizados 

principalmente na sua base e entre elas, vesículas recobertas de clatrina e 



 

endossomos (Raikhel e Dhadialla, 1992). Após a dissociação do receptor da 

vitelogenina, aquele é reciclado em pequenas vesículas que se fundem à membrana 

celular do ovócito (Clements, 1992; Sappington e Raikhel, 1998).  

Imunoensáios realizados em Ae. aegypti (Sappington et al., 1995) mostraram que os 

transcritos de VgR aumentam durante os primeiros cinco dias de vida adulta 

(período pré-vitelogênico) e durante as primeiras 24 h aa (período vitelogênico), 

declinando em tempos posteriores.  

A capacidade de reconhecimento entre a vitelogenina e seu receptor está 

intimamente relacionada às modificações pós-traducionais que a vitelogenina sofre 

no interior dos trofócitos durante sua síntese. Experimentos realizados em Ae. 

aegypti mostraram que o processo de glicosilação é importante para manter a 

estabilidade da proteína e que o processo de fosforilação está claramente 

relacionado ao reconhecimento entre ambos (Dhadialla et al., 1992). 

 

1.8 Córion 

 

A formação do córion foi amplamente estudada bioquímica e morfologicamente por 

diversos autores em Drosophila sp, sendo que a maioria dos trabalhos realizados 

em mosquitos se restringe ao estudo morfológico (Monnerat et al., 1999; Soumaré e 

Ndiaye, 2005; Pereira et al., 2006; Haddow et al., 2009). Em mosquitos, as células 

foliculares são responsáveis pela produção e secreção das proteínas coriônicas (Li e 

Li, 2006). A secreção destas proteínas ocorre em duas fases distintas e resulta na 

formação de duas camadas, o endocórion e o exocórion (Hinton, 1968; Clements, 

1992). A maioria das proteínas coriônicas é glicosilada e extremamente hidrofóbica. 

Além disso, algumas proteínas coriônicas podem se ligar umas a outras, tornando 

mais difícil sua solubilização (Yao e Li, 2003). O processo de formação do córion é 

um importante passo para o sucesso reprodutivo do mosquito. Ele é responsável 

pela proteção do ovócito e/ou do embrião em desenvolvimento a uma serie de 

intempéries, tais como ressecamento, pressões mecânicas, infecções bacterianas e 

virais etc (Yao e Li, 2003). 

 



 

1.9 Controle hormonal durante a vitelogênese 

O hormônio juvenil e a 20-hidroxiecdisona são os principais controladores da 

ativação gênica para a síntese de Vg. Este controle tem sido bastante estudado em 

aedinos e anofelinos (Fallon et al., 1974; Redfern, 1982; Raikhel et al., 2002; Davey, 

2007; Roy et al., 2007).  

A fase pré-vitelogênica, na qual o corpo gorduroso se torna capaz para a síntese de 

vitelogenina, é controlada pelo hormônio juvenil III. Após a alimentação com sangue, 

a distensão do epitélio intestinal sinaliza ao cérebro a liberação de um neuro-

hormônio que estimula os ovários a produzir ecdisona (Roy et al., 2007). A ecdisona 

é convertida em sua forma ativa, 20-hidroxiecdisona no corpo gorduroso; 

responsável pelo controle da síntese e secreção de Vg durante o período 

vitelogênico, é encontrada em altas concentrações na hemolinfa, tendo seu pico por 

volta das 24 h aa (Raikhel et al., 2002; Roy et al., 2007). Aplicações de 20-

hidroxiecdisona in vivo ou in vitro mostraram que as células do corpo gorduroso de 

Ae. aegypti respondem a doses fisiológicas deste hormônio sintetizando Vg (Fallon 

et al.,1974; Raikhel et al., 2002). Os níveis de 20 hidroxiecdisona caem 

gradualmente nos tempos posteriores até o final do processo vitelogênico com o 

aumento gradual do hormônio juvenil III (Raikhel et al., 2002). 

 

1.10 Lipoforina 

 

Lipoforina é a maior lipoproteína encontrada na hemolinfa de insetos (Sun et al., 

2000). A sua função é o transporte de lipídeos derivados da digestão sanguínea 

para todos os outros tecidos do inseto (Capurro et al., 1994; Marinotti et al., 2006). A 

massa da molécula nativa é de aproximadamente 700 kDa sendo composta por 

aproximadamente 35-50% de lipídeos principalmente diacilglicerois e fosfolipídeos 

(Kanost, 1990). Lipoforinas de insetos são compostas por dois tipos diferentes de 

apolipoproteínas, apolipoforina-I (ApoLp-I, ~250 kDa) e apolipoforina-II (ApoLp-II, 

~80 kDa) (Capurro et al., 1994; Sun et al., 2000; Atella et al., 2006). Uma terceira 

apolipoproteína (apolipoforina-III, ~18 kDa) é encontrada em algumas espécies de 

insetos (Capurro et al., 1994; Atella et al., 2006). 



 

Após a alimentação com sangue, foi observado o aumento da concentração de 

lipoforina em Ae. aegypti, atingindo o máximo às 48 h aa e declinando 

posteriormente até a oviposição (Capurro et al., 1994). Este aumento também foi 

observado em Anopheles gambiae, atingindo o pico às 24 h aa e retornando aos 

valores basais ao término da digestão de sangue e a formação dos ovos (Marinotti et 

al., 2006). 

 

1.11 Wolbachia pipientis 

 

Wolbachia pipientis é uma -proteobactéria que pertence à ordem Rickettsiales. Foi 

reportada pela primeira vez em tecidos reprodutivos do mosquito Cx. pipiens por 

Hertig e Wolbach em 1924. Em homenagem a Wolbach, Hertig a denominou 

Wolbachia pipientis (Stouthamer et al., 1999). 

Como característico de todas as bactérias pertencentes ao gênero Rickettsia, 

Wolbachia apresenta uma membrana celular rodeada pela parede celular, cromatina 

dispersa, grande número de ribossomos e, ainda, uma terceira membrana provinda 

da membrana celular do hospedeiro, aspecto muito comum em endossimbiontes 

(Voronin et al., 2004). São bactérias Gram-negativas (parede celular composta por 

uma única camada de proteoglicanas), intracelulares obrigatórias e encontradas 

principalmente nos tecidos reprodutivos de diversos hospedeiros (insetos, 

aracnídeos, crustáceos e nematóides), sendo transmitidas por herança materna 

(Werren, 1997). Existem seis cepas dentro deste grupo: A, B, C, D, E e F, sendo que 

somente as cepas A e B infectam mosquitos (Lo et al., 2002).  

Infecções por esta bactéria acarretam uma série de importantes modificações 

reprodutivas incluindo: partenogênese, feminização, morte dos machos e 

incompatibilidade citoplasmática, fenômeno mais comumente encontrado e bem 

estudado, sendo o único descrito em mosquitos (Voronin et al., 2004). Além disso, 

Wolbachia pode causar diferenças na fecundidade e fertilidade de algumas espécies 

(Min e Benzer, 1997; Dobson e Rattanadechakul, 2001). 



 

 

6 CONCLUSÕES 

 

- As fêmeas de Cx. quinquefasciatus tomam mais tardiamente seu primeiro repasto 

sanguíneo e seu processo vitelogênico é mais prolongado que o descrito para Ae. 

aegypti. 

- O corpo gorduroso apresenta dois tipos celulares: trofócitos e enócitos. Somente 

os trofócitos sofrem modificações durante o processo vitelogênico. 

- A ultraestrutura dos trofócitos mostra grande desenvolvimento da maquinaria 

biossintética durante as primeiras 48 h após a alimentação com sangue (aa). Neste 

tempo começa a degradação organelar e o fim da síntese de vitelogenina (Vg), 

caracterizada pela presença crescente de autofagossomos. 

- Diferentemente do descrito em Ae. aegypti, antes da alimentação com sangue o 

folículo ovariano está constituído por um conjunto de células indiferenciadas 

rodeadas pelo epitélio folicular. 

- Após a alimentação com sangue, o ovócito se caracteriza pelo acúmulo constante 

de inclusões lipídicas e grânulos de vitelina até as 84 h aa, quando também começa 

a incorporação de glicogênio. 

- A ultraestrutura das células foliculares sugere serem elas as responsáveis pela 

síntese das proteínas coriônicas devido ao grande desenvolvimento de retículo 

endoplasmático rugoso e o acúmulo de vesículas e grânulos em sua região apical. 

- Similarmente à de outros mosquitos, a Vg de Cx. quinquefasciatus é formada por 

duas subunidades de aproximadamente 200 e 86 kDa, ambas glicosiladas.  

- A transcrição do gene da Vg começa logo após a emersão (AE), tendo seu pico no 

terceiro dia AE. Durante o primeiro ciclo gonotrófico, diferentemente do descrito em 

Ae. aegypti e Anopheles gambiae, o transcrito não apresenta um pico bem definido, 

tendo um leve aumento no final do processo vitelogênico. 

- A lipoforina, também constituída por duas subunidades de aproximadamente 248 e 

93 kDa (Apo-I e Apo-II), tem aumento da transcrição de seu gene durante as 

primeiras 48 h aa do primeiro ciclo gonotrófico. 



 

 

- O fragmento do gene do receptor de vitelogenina de Cx. quinquefasciatus 

apresenta alta identidade com o de Ae. aegypti. Sua transcrição aumenta durante os 

primeiros cinco dias AE e, durante o ciclo gonotrófico, tem seu pico às 48 h aa. 
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