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iii 
Resumo 

 
 

A maior parte dos insetos possui uma estrutura anatômica em forma de filme 

(membrana peritrófica, MP) composta de quitina e proteínas (peritrofinas), que separa o 

alimento do epitélio do intestino médio. A MP protege o epitélio de microorganismos e da 

abrasão, e possui outras funções baseadas no fato de que a MP promove a 

compartimentalização de enzimas, que incluem: aumento da eficiência digestiva através 

da diminuição da taxa de excreção das enzimas e de outros mecanismos postulados 

que são testados nesta tese. A síntese das peritrofinas é mais conhecida do que a da 

quitina componente da MP, tornando desejável um esforço no detalhamento dessa 

última. 

Foram realizadas a caracterização e expressão de genes de S. frugiperda que 

codificam uma peritrofina e enzimas responsáveis pela síntese e degradação de quitina 

(quitina sintases 1 (SfCHS1) e 2 (SfCHS2), e quitinase (SfCHI), respectivamente). As 

sequências dos cDNAs correspondentes foram determinadas através da amplificação de 

fragmentos de PCR que se sobrepõem. Os padrões de expressão dos genes envolvidos 

no metabolismo da quitina da MP foram analisados durante o desenvolvimento do inseto 

por RT-PCR. SfCHS2 é expresso no intestino médio durante os estágios de alimentação 

da larva, enquanto que SfCHI é expresso durante as fases de pós-alimentação, pré-

pupa, e pupa. Ambos os genes são predominantemente expressos na região anterior no 

intestino médio com um gradiente decrescente de expressão ao longo do tubo digestivo. 

A citolocalização da quitina revelou que o polissacarídeo está presente somente quando 

SfCHS2 é expresso e não há quitina no intestino médio quando SfCHI é expresso. 

Esses resultados levaram a formulação da hipótese de que SfCHS2 é responsável pela 

síntese da quitina da MP durante o estágio larval e SfCHI degrada a quitina da MP 

durante a muda larva-pupa, sugerindo padrões inversos de expressão desses genes.  

Em Spodoptera frugiperda, Tenebrio molitor e Musca domestica é possível prever 

o sítio de secreção das enzimas digestivas (ventrículo anterior, médio ou posterior) a 

partir da distribuição antero-posterior das enzimas no espaço endoperitrófico. Também 

foi possível mostrar, usando vários modelos experimentais, que a separação de 

compartimentos luminais pela MP: a) impede a inibição de despolimerazes por remover 

oligômeros do espaço endoperitrófico; b) evita a inibição de oligômero hidrolases 

restringindo-as ao espaço ectoperitrófico e impedindo que entrem em contato com o 
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alimento e c) anula a inibição de enzimas envolvidas na digestão terminal presentes na 

superfície do epitélio, impedindo que o alimento entre em contato com elas.  
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Summary 
 
 

Most insects have a film-like anatomical structure (peritrophic membrane, PM) 

composed of chitin and proteins (peritrophins), which separates food from midgut 

tissue. It protects the epithelium against food abrasion and microrganisms and has 

other functions based on compartmentalization of enzymes, which include: increasing 

digestive efficiency by decreasing enzyme excretion and by other mechanisms that 

were tested in this thesis. The peritrophin synthesis is less known than PM chitin 

synthesis, which needs to be better understood. 

The characterization and expression of S. frugiperda genes encoding a 

peritrophin and enzymes responsible for the synthesis and degradation of chitin, 

chitin synthases 1(SfCHS1) and 2 (SfCHS2), and chitinase (SfCHI), respectively, 

were analysed. Sequences of corresponding cDNAs were determined by 

amplification of overlapping PCR fragments and the expression patterns of chitin 

metabolism genes were analyzed during insect development by RT-PCR. SfCHS2 is 

expressed in the midgut during the feeding stages, whereas SfCHI is expressed 

during the wandering and pupal stages.  Both genes are predominantly expressed in 

the anterior portion of the midgut with a decreasing gradient of transcript levels in the 

medial and posterior portions.  Chitin staining revealed that the polysaccharide is 

present in the PM only when SfCHS2 is expressed.  There is little or no chitin in the 

midgut when SfCHI is expressed.  These results support the hypothesis that SfCHS2 

is responsible for PM chitin synthesis during the larval stage and SfCHI for PM chitin 

degradation during larval-pupal molting, suggesting inverse patterns of expression of 

these genes.  

The secretion site (anterior, middle or posterior midgut) of digestive enzymes 

can be predicted in Spodoptera frugiperda, Tenebrio molitor and Musca domestica 

based on enzyme activity distribution along the endoperitrophic space. We also have 

shown, using several experimental models, that the luminal compartment separation by 

PM: a) avoid the polimer hidrolases inhibition by removing oligomer from endoperitrophic 

space; b) decrease the oligomer hidrolases inhibition by restricting them to the 

ectoperitrophic space (by avoiding their contact with food); and c) block the inhibition of 

enzymes located at the cell surface involved in terminal digestion by avoiding their 

contact with food.  
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1-Introdução 
 

 

1.1-Considerações iniciais 

 

 Os insetos são organismos extremamente hábeis em explorar os mais diversos 

habitats. Eles são competidores do homem, uma vez que são prejudiciais à agricultura 

e à saúde, como vetores de doenças animais e vegetais. As pragas de insetos que 

afligem a agricultura têm sido tradicionalmente combatidas pelo uso de pesticidas 

variados em larga escala, causando sérios danos ao meio ambiente. Em função desse 

problema ecológico, vêm sendo desenvolvidos outros processos de controle de pragas, 

como a produção de plantas transgênicas mais resistentes à predação por insetos. A 

aspiração de controlá-los faz com que haja grande necessidade em se estudar 

aspectos bioquímicos e fisiológicos desta classe de animais.  

 Devido ao fato dos insetos adquirirem resistência a todo tipo de estratégias 

utilizadas para combatê-los, elas devem ser constantemente aprimoradas. Além disso, 

novas técnicas de controle podem ser desenvolvidas. Uma vez que o tubo digestivo é 

uma importante área de contato com o meio ambiente, o aprofundamento nos estudos 

relacionados com a fisiologia e bioquímica do sistema digestivo dos insetos pode levar 

a um aprimoramento nas técnicas de controle desses organismos. 

 É interessante ressaltar que as várias ordens de insetos são bastante diferentes 

entre si. Devido a isso, nem sempre generalizações podem ser feitas sem que várias 

ordens e até mesmo famílias diferentes sejam estudadas. 

 

1.2- O tubo digestivo dos insetos 
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 O tubo digestivo dos insetos é dividido em três partes: intestino anterior, médio e 

posterior. O intestino médio corresponde à parte responsável pela maior parte da 

digestão, onde ocorrem a absorção de nutrientes e a secreção das enzimas digestivas. 

O intestino médio pode ser formado somente por um cilindro, que pode ter 

comprimento e diâmetro variável, denominado ventrículo. Além do ventrículo podem 

estar presentes cecos gástricos em número, tamanho e localização variável, conforme 

a espécie. 

 No intestino médio da maioria dos insetos, o bolo alimentar é envolvido por uma 

camada acelular semipermeável composta por quitina e proteínas, denominada 

membrana peritrófica (MP). A MP delimita o espaço endoperitrófico (onde se encontra 

o bolo alimentar) e o espaço ectoperitrófico (espaço luminal entre a MP e o epitélio) 

(figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As regiões anterior e posterior são revestidas por quitina e não secretam 

enzimas nem absorvem os produtos resultantes da ação delas sobre o alimento. O 

Figura 1: 
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intestino posterior tem função de absorção de água e íons, para que as fezes possam 

ser concentradas e então excretadas. 

 

1.3-Estrutura da membrana peritrófica 

 

 O muco gastrointestinal em vertebrados é uma substância com a consistência 

de gel composta por mucinas (Allen, 1983; Forstner & Forstner, 1986). É proposto que 

durante a evolução a MP derivou do muco gastrointestinal e que as peritrofinas 

(proteínas da MP) evoluíram das mucinas por adquirirem domínios de ligação à quitina. 

A MP pode, portanto, ter sido originariamente sintetizada por todas as células do 

intestino médio e deve ter as propriedades do muco. Mais tarde na evolução, os insetos 

provavelmente desenvolveram uma rede de quitina e proteínas que resultou na 

formação da MP (Terra; 2001). Consequentemente, a formação da MP pelo intestino 

médio inteiro seria a condição ancestral, enquanto que a restrição da produção da MP 

a regiões específicas seria uma condição derivada (Terra; 2001). 

 São conhecidos dois tipos de MP nos insetos. O primeiro tipo (denominado Tipo 

I) é sintetizado pelas células do intestino médio em resposta ao alimento e está 

presente na maioria dos insetos. A MP se forma na superfície apical das células e 

periodicamente é liberada das microvilosidades, como uma camada. Neste caso, 

observa-se a formação de ciclos subsequentes de síntese e delaminação da MP 

(Ryerse et. al., 1994). Este tipo de MP é formado, portanto, por várias lamelas e parece 

ser secretado por toda a extensão do intestino médio ou por somente uma parte dele 

(região anterior ou posterior). A MP tipo I é encontrada em insetos das ordens 

Dictyoptera, Orthoptera, Coleoptera, Hymenoptera, em moscas (Diptera) e borboletas 

(Lepidoptera) e em mosquitos adultos hematófagos (Diptera). 
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 O segundo tipo de MP é denominado Tipo II. Neste caso, a MP é secretada por 

células especializadas presentes na região anterior do intestino médio (cárdia), e 

cresce em direção às regiões posteriores, sendo mais resistente que a do Tipo I  

(Terra, 1996). A MP tipo II está presente em larvas e adultos de mosquitos não 

hematófagos, em moscas (Diptera) e em alguns adultos da ordem Lepidoptera.  

 Existe uma estrutura encontrada no intestino médio de alguns Coleoptera 

(Bruchideos) que sempre foi denominada de MP, apesar de ser obviamente mais 

frágil. Esta estrutura é encontrada em todo o intestino médio ou somente na sua 

região anterior. Em certos Orthoptera observa-se a presença dessa estrutura 

também nos cecos gástricos. Esse material foi denominado de gel peritrófico e sua 

ocorrência é detectada quando não se consegue pegá-lo com uma pinça (Terra, 

2001). O gel peritrófico difere da MP em 2 importantes aspectos: não possui 

resistência mecânica e apresenta maior permeabilidade, com tamanhos de poros 

maiores (Terra; 2001). Quanto à composição, o gel peritrófico não possui quitina, 

uma vez que estudos microscópicos revelaram que aglutinina de gérmen de trigo 

(uma lectina com domínio de ligação à quitina) não se liga nessa estrutura (Terra; 

2001). Alguns besouros possuem gel peritrófico somente na região anterior do 

intestino médio. Isso seria interessante para o inseto, uma vez que o gel peritrófico 

presente na região anterior do intestino médio não seria afetado por quitinases, 

enquanto que na região posterior o pH alcalino favoreceria a inibição das quitinases 

através da ação das proteinases dessa região. A presença do gel peritrófico sem 

quitina pode ainda ser útil para insetos que se alimentam de sementes que contêm 

vicilinas, que são proteínas capazes de se ligar em quitina e assim causar danos aos 

insetos que têm MP (Terra; 2001). Esse autor também propõe que o gel peritrófico 

deve ser composto por peritrofinas diferentes das encontradas na MP, uma vez que 

elas formam uma estrutura de gel na ausência de quitina. 
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 Existem alguns insetos que aparentemente não possuem MP, como por 

exemplo algumas espécies de formigas adultas (Hymenoptera), moscas (Diptera) e 

borboletas (Lepidoptera). Esses insetos parecem se alimentar somente de 

substâncias de baixo peso molecular como açúcares, e portanto a digestão luminal 

seria desnecessária (Terra; 2001).  

 Conforme comentado anteriormente, a MP é uma estrutura quitino-protéica. A 

seguir será comentado o que se conhece a respeito desses dois componentes e das 

principais enzimas envolvidas na síntese e degradação da quitina da MP.  

 

1.3.1-Proteínas da MP 

 

 As proteínas perfazem um total de 21 a 55% da massa estrutural da MP (Tellam, 

1996). Tellam et. al. (1999) foram os primeiros a solubilizarem diferencialmente as 

proteínas presentes na membrana peritrófica da larva da mosca varejeira Lucilia 

cuprina (Diptera). Segundo eles, as proteínas podem ser subdivididas em 4 classes, de 

acordo com as características do processo de sua extração. Assim, as proteínas da MP 

são classificadas em: 

Classe 1- Proteínas facilmente extraídas; 

Classe 2- Proteínas removidas por detergentes brandos; 

Classe 3- Proteínas removidas por agentes denaturantes fortes; 

Classe 4- Proteínas restantes na MP após os tratamentos anteriores. 

 As proteínas pertencentes à classe 1 são extraídas usando-se tampões 

fisiológicos ou com alta força iônica e correspondem provavelmente a proteínas que 

foram captadas em trânsito no lúmen intestinal. Este tipo de tratamento não é capaz de 

solubilizar muitas das proteínas da MP. 
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 As proteínas da classe 2 são as removidas por detergentes anfipáticos do tipo 

Zwittergent, que atua sobre as interações proteína-proteína, proteína-oligossacarídeo 

ou proteína-quitina. Este tipo de tratamento também é pouco eficiente na extração das 

proteínas da MP, sendo que apenas 2% das proteínas de MP de Lucilia cuprina são 

extraídas neste tratamento. 

 Agentes denaturantes fortes como uréia, guanidina-HCl e SDS (sob condições 

não redutoras) conseguem solubilizar grande parte das proteínas da MP que restaram 

após os tratamentos anteriores. As proteínas extraídas assim, são denominadas 

“peritrofinas”, devido a sua forte interação com a MP.  

 As proteínas que pertencem à classe 4 correspondem àquelas que não foram 

extraídas por agentes desnaturantes fortes e que provavelmente estão ligadas 

covalentemente umas às outras ou a constituintes da MP, como por exemplo à quitina 

ou a glicosaminoglicanos. Não se sabe ao certo se estas proteínas são diferentes 

daquelas da classe 3. Em Lucilia cuprina elas correspondem a 87% da proteína 

presente na MP. Mais tarde, Wang & Granados (2000), usando MPs de Trichoplusia ni 

e calcoflúor (substância que se liga à quitina), extraíram proteínas que não eram 

removidas da MP por uréia, Chaps ou SDS-β-mercaptoetanol.  

 Algumas das peritrofinas de insetos já foram clonadas e sequenciadas. Os 

tamanhos moleculares variam de 8 a 202kDa (Tellam et al., 1999; Shen & Jacobs-

Lorena, 1998; Wang & Granados, 1997a; Shi et al., 2004). Essas proteínas parecem 

apresentar pouca similaridade entre si. Por outro lado, elas apresentam três resíduos 

de aminoácidos aromáticos/hidrofóbicos conservados (Vuocolo et. al.; 2001) e também 

múltiplos domínios conservados, de 65-70 aminoácidos. Esses domínios não idênticos 

são denominados "peritrophin A domains" e são caracterizados por um registro 

específico de 6 cisteínas (Tellam et. al.; 1999), são ligantes de quitina e semelhantes 

aos que são encontrados em quitinases. Atualmente, a maior peritrofina clonada e 
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sequenciada é de Mamestra configurata (Lepidoptera), possui 202kDa e apresenta 19 

domínios de ligação a quitina (Shi et al., 2004). Tellam et. al. (1999) sugerem que por 

encontrarem-se fortemente, mas não covalentemente ligadas à MP, as peritrofinas 

estariam envolvidas em interações intermoleculares. Os vários domínios ricos em 

cisteína podem estar propiciando ligações cruzadas entre as peritrofinas ou entre elas 

e outros constituintes da MP.   

 Foram comparadas as sequências de proteínas similares à peritrofina-48 de 

Chrysomya bezziana, presentes em outros dois insetos da ordem Diptera; Drosophila 

melanogaster e Lucilia cuprina. O alinhamento das três sequências mostra uma baixa 

similaridade entre elas, de 32 a 42% (Vuocolo et al.; 2001). Não obstante, apesar da 

variabilidade das sequências, todas as proteínas apresentam 5 domínios de ligação à 

quitina com 6 cisteínas cada. Ademais, a predição da estrutura secundária dessas 

proteínas mostra uma conformação estritamente conservada. Os autores explicam que 

as variações nas sequências de aminoácidos entre essas peritrofinas não impedem a 

estrutura conservada, uma vez que as 3 pontes dissulfeto entre as cisteínas restringem 

as proteínas à estruturas secundárias conservadas (Elvin et al.; 1996, Vuocolo et al.; 

2001). 

 Barry et. al. (1999) clonaram e sequenciaram um gene de Drosophila 

melanogaster que é expresso na traquéia do embrião. A proteína codificada por esse 

gen é muito semelhante às peritrofinas. Esse fato levou os autores a propor que as 

peritrofinas são membros de uma família de proteínas ligantes de quitina, que 

possivelmente desempenham papéis mais variados que o proposto inicialmente. De 

acordo com essa proposição está o fato de ter sido encontrada certa expressão de 

mucina (um tipo de peritrofina) nos túbulos de Malpighi e nas células da hemolinfa de 

Trichoplusia ni (Wang & Granados, 1997b). Além disso, Vuocolo et. al. (2001) 

analisaram a possível estrutura secundária da peritrofina-48 de Crhysomya bezziana, 
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através de programas que predizem a estrutura secundária a partir da sequência de 

aminoácidos ("threading") e verificaram que essa  proteína apresenta similaridade com 

uma lectina de gérmen de trigo. Uma vez que esta última liga-se à quitina, os autores 

sugerem que a peritrofina-48 de C. bezziana também se liga à quitina da MP. 

 Existem outras proteínas com domínios de ligação à quitina que possuem outras 

funções, como por exemplo a Ac-AMP2 (encontrada em plantas; Martins et. al., 1996) e 

a taccitina (encontrada em insetos; Kawabata et. al., 1996), que são proteínas com 

atividade antimicrobiana. A proteína isolada de insetos (hemócitos) possui 5 pontes 

dissulfeto e sua sequência de aminoácidos apresenta similaridade com lectinas, 

quitinases e peptídeos de plantas com domínios de ligação à quitina. A estrutura 

tridimensional dessa proteína foi resolvida por NMR (Suetake et. al.; 2000) e a estrutura 

terciária do domínio de ligação à quitina possui alta similaridade com uma proteína de 

planta (heveina) que também se liga a quitina, mostrando uma possível relação entre 

proteínas ligantes de quitina de invertebrados e plantas (Suetake et. al.; 2000). Até o 

momento, a taccitina foi a única proteína de invertebrado com domínio de ligação à 

quitina cuja estrutura terciária foi resolvida. 

 Por outro lado, existem proteínas de insetos com capacidade de ligação à 

quitina que não possuem os 6 resíduos de cisteínas e os aminoácidos aromáticos 

conservados, que são encontrados em quitinases e proteínas da MP. Na verdade 

essas proteínas não apresentam resíduos de cisteínas. Ao invés disso, possuem o 

chamado consenso R&R e não se ligam à quitina da MP, mas sim à quitina da cutícula 

dos insetos (Rebers & Willis, 2001). Os autores concluíram que o consenso R&R é o 

responsável pela ligação das proteínas da cutícula à quitina, e propõem uma 

nomenclatura para diferenciar os dois tipos de proteínas ligantes de quitina: “non-

cysCBD”  seriam os domínios de ligação à quitina das proteínas da cutícula (que não 
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possuem os resíduos de cisteína) e “cys-CBD”  corresponderia aos domínios 

encontrados em quitinases, lectinas e proteínas da MP.     

 Várias sequências de peritrofinas de insetos contêm múltiplos "peritrophin A 

domains", arranjados de diferentes formas, frequentemente intercalados por 

sequências características de mucinas (Tellam et. al.; 1999). Um exemplo é a 

peritrofina de Trichoplusia ni, que também é chamada de mucina, pois apresenta 

algumas características semelhantes às mucinas de mamíferos, tais como alta 

concentração de Thr, Ala e Pro, alto grau de glicosilação e resistência à proteólise 

(Wang e Granados, 1997a). Entretanto, a sequência de aminoácidos dessa proteína 

não se assemelha a mucinas presentes em vertebrados (Tellam, 1996).  

 A proteção contra proteólise, a lubrificação de superfícies de mucosas e a 

proteção dessas superfícies da invasão de bactérias estão frequentemente associadas 

com um alto grau de glicosilação. A combinação de glicosilação com um grande 

número de pontes dissulfeto também podem contribuir para a estabilidade dessas 

proteínas (Vuocolo et. al.; 2001).  

 A secreção de peritrofinas foi estudada em três insetos Lepidoptera e em um 

Diptera. Ryerse et. al. (1992) produziram um anticorpo contra todas as proteínas da 

MP de Heliotis virescens e utilizaram esse anticorpo para imunocitolocalizar as 

peritrofinas no intestino do inseto. Os autores observaram marcação na própria MP, 

nas microvilosidades e em vesículas citoplasmáticas. Harper & Granados 

(1999) realizaram a imunocitolocalização da mucina de Trichoplusia ni com um 

anticorpo produzido contra essa proteína. Os autores dizem que na região anterior 

do ventrículo há vesículas intracelulares e algumas delas são densamente 

marcadas. O comentário a respeito dos resultados obtidos para o ventrículo posterior 

é discutível. Os autores afirmam que a marcação ocorre nas microvilosidades das 

células colunares adjacentes às células caliciformes e ao redor de toda a 
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microvilosidade. Isto indicaria que a secreção da mucina ocorre através da 

membrana plasmática microvilar, mas os autores não comentam esse tipo de 

secreção. A afirmação de que a marcação aparece nas microvilosidades das células 

colunares adjacentes às células caliciformes é intrigante, uma vez que os próprios 

autores admitem que a secreção não é feita pelas células caliciformes. O fato da 

proteína ser encontrada ao redor das microvilosidades só significa que ela deve estar 

aderida ao glicocálix celular, como ocorre com enzimas em mamíferos (Ugolev & 

Tsvetkova, 1986) e insetos (Santos et. al., 1986; Ferreira et. al., 1990; Terra & 

Ferreira, 1994). 

 Em Spodoptera frugiperda, as peritrofinas são secretadas por uma via 

microapócrina (Terra, 2001; Bolognesi et. al.; 2001), através de pequenas vesículas 

presentes na região anterior do intestino médio, que contêm essas proteínas 

solubilizadas em seu interior. As vesículas de secreção migram através das 

microvilosidades e se fundem com a membrana microvilar, liberando uma vesícula 

com dupla membrana (uma membrana da própria vesícula de secreção e a outra da 

membrana microvilar) para o espaço ectoperitrófico. A vesícula então libera as 

peritrofinas do seu interior em razão do alto pH reinante nesse local. 

 As peritrofinas da MP tipo II de L. cuprina parecem ser secretadas por 

exocitose (Eisemann et. al.; 2001). Tellam et. al. (2000a) realizaram marcação de 

peritrofinas em Lucilia cuprina, um inseto com MP tipo II. Eles verificaram, utilizando 

um anticorpo anti-peritrofina 95 de Lucilia cuprina, que a síntese da proteína neste 

inseto ocorre somente na região da cárdia, como seria esperado para MP tipo II. 

Além disso, os autores verificaram que só há produção do RNAm para a peritrofina 

95 nas células da cárdia. Essa proteína, embora necessite de condições 

relativamente drásticas para ser solubilizada da MP, aparece como proteína solúvel 

e monomérica nos excretas e no regurgitado das larvas. O mesmo acontece quando 
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a proteína é clonada e expressa. Os autores acreditam que a proteína torne-se 

insolúvel ao interagir com outros componentes da MP, e que a proteína monomérica 

que aparece solúvel encontra-se nesse estado devido a um excesso da peritrofina-

95 que não interagiu com nenhuma outra molécula.  

 Embora se conheça com detalhes certos componentes da MP, o modo como 

esses componentes interagem e como a MP é montada ainda é desconhecido, apesar 

de alguns autores já terem proposto modelos para a estrutura da MP (Wang & 

Granados, 2001; Shi et al., 2004). Também não se sabe se a quitina é produzida pelas 

mesmas células que sintetizam as peritrofinas e não se tem conhecimento sobre as 

propriedades cinéticas da quitina sintase.  

 

1.3.2-Quitina 

 

 A quitina é o polossacarídeo mais difundido na natureza e estima-se que a sua 

produção anualmente seja tão grande quanto a produção de celulose. A quitina é 

encontrada principalmente no exoesqueleto de artrópodes, na parede celular de fungos 

e em nematóides. Trata-se de um polímero composto por resíduos de N-

acetilglicosamina ligados através de ligações β-(1-4). A diferença da quitina encontrada 

no exoesqueleto e na MP de insetos deve-se ao fato de que na MP há um maior 

número de pontes de hidrogênio com a água do que entre as cadeias, o que confere 

maior flexibilidade e número de poros na quitina da MP (Merzendorfer & Zimoch; 2003).  

 3 a 13% do conteúdo total da MP de insetos é quitina (Peters, 1992). No caso do 

Lepidoptera Manduca sexta, foi encontrado um total de 40% de quitina na MP (Kramer 

et. al.; 1993) A presença de quitina na MP foi atestada muitas vezes por métodos de 

coloração para quitina e por ligação de aglutinina de gérmen de trigo (WGA), uma 

lectina que se liga especificamente a N-acetilglicosamina, que é o monômero que 
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compõe a quitina. Alguns autores utilizam esta lectina acoplada a ouro coloidal para 

observar a MP através de microscopia eletrônica (Ryerse et. al., 1994; Ryerse et. al., 

1992; Peters & Latka, 1986; Eisemann & Binnington, 1994; Harper & Hopkins; 1997). 

Tellam et. al. (1999) argumentam que as técnicas utilizadas para a detecção de 

quitina também detectam proteínas glicosiladas, como é o caso de várias das 

proteínas componentes da MP (Moskalyk et.al., 1996; Wang & Granados, 1997a). 

Embora esse comentário seja verdadeiro, é sabido que WGA tem maior afinidade 

pela quitotriose do que pela N-acetilglicosamina. Desse modo, a ligação de WGA a 

glicoproteínas é muitas vezes revertida pela adição de N-acetilglicosamina ao meio 

(Martin & Kirkham, 1989). Na presença do monossacarídeo, somente a WGA ligada 

a pelo menos três resíduos contínuos de N-acetilglicosamina tenderá a permanecer 

ligada (Martin & Kirkham, 1989). 

 Tellam & Eiseman (2000) acumularam várias evidências que 

mostraram que a MP tipo II da larva de Lucilia cuprina (Diptera) possui pouca 

quantidade de quitina. Tratamentos com calcoflúor (substância que se liga à quitina e 

desagrega a MP de Lepidoptera), com polioxina D (inibe a quitina sintase) ou com 

quitinase (ver a seguir) não mostraram efeitos perceptíveis na estrutura da MP, 

embora tenham afetado o crescimento e a viabilidade das larvas. Além disso, eles 

não detectaram RNA mensageiro para quitina sintase na cárdia, que é a região do 

intestino que produz a MP do tipo II, presente nesses animais. Os mesmos autores 

comentam que talvez a quitina sintase da cárdia seja diferente da enzima presente 

em outros tecidos, e os primers usados para a reação de PCR talvez não tenham 

detectado o RNAm da quitina sintase aí presente. 

 A quitina parece estar presente em maiores quantidades nas 

membranas peritróficas do tipo I. Esse tipo de MP é completamente desagregado por 

calcoflúor (Wang & Granados, 2000). Além disso, Tellam & Eiseman (2000) 
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descrevem trabalhos da literatura onde houve alterações dessa estrutura com a 

utilização de polioxina D e quitinase. 

 Edwards & Jacobs-Lorena (2000) incubaram membranas peritróficas de 

larvas e adultos de mosquitos com quitinase. Esses autores mostraram que nas 

larvas, que têm MP do tipo II, ela permanece intacta, enquanto que nos adultos, que 

têm MP do tipo I, há rompimento dessa estrutura. 

  Os trabalhos comentados acima indicam que em membranas 

peritróficas do tipo II a quitina está presente em pequenas quantidades, ou o modo 

como ela interage com as peritrofinas é tal que impede a ação das substâncias 

testadas, ao contrário do observado nas membranas peritróficas do tipo I.  

 Frequentemente são observadas variações na taxa de formação da 

MP, dependendo da condição fisiológica do inseto (Lehane, 1997). Alguns insetos 

param completamente de produzir a MP em períodos de muda ou quando param de 

se alimentar. A MP é então expelida ou reabsorvida, e regenerada quando a larva 

começa a se alimentar novamente (Peters; 1992). 

 Alguns autores tentaram determinar onde a quitina é sintetizada marcando 

sua distribuição com WGA. Usando esse tipo de marcação, Harper & Hopkins (1997) 

concluíram que em Ostrinia nubialis a MP é sintetizada somente na região anterior 

do ventrículo, porque somente nesse local é visível uma linha de marcação com 

WGA, que corresponderia à MP em formação. Em Trichoplusia ni, Harper & 

Granados (1999) mostraram marcação da MP e na superfície das microvilosidades 

do ventrículo anterior. Em Heliotis virescens, a marcação com WGA é vista na MP e 

em vesículas no interior da célula (Ryerse et. al., 1992). Essa marcação dentro das 

células deve ser atribuída à interação da WGA com glicoproteínas. 
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 A quitina da MP pode ser usada como alvo do controle de insetos que são 

pragas agrícolas (ver adiante), mas as estratégias usadas devem levar em conta se 

a MP do inseto alvo possui pouca ou talvez nenhuma quantidade de quitina. 

 

1.4. Enzimas envolvidas na síntese e degradação da quitina 

 

1.4.1. Quitina Sintase 

  

 A quitina sintase é a enzima chave na via de síntese da quitina. Em insetos, 

elas são grandes proteínas transmembranais, com massa molecular em torno de 160 a 

180KDa e ponto isoelétrico entre 6,1 e 6,7. A atividade da quitina sintase depende da 

presença de cátions divalentes como Mg2+ ou Mn2+. A enzima é ativada por 

proteólise parcial, o que sugere a existência de zimógenos (Kramer & Koga, 1986), e 

inibida por análogos de UDP-GlcNAc como polioxinas.  

 A atividade da quitina sintase parece ser restrita a frações contendo 

membranas. A atividade foi detectada em membranas do complexo de Golgi, 

vesículas intracelulares e membranas celulares, o que sugere que a enzima segue 

uma via exocítica, acumulando em vesículas citoplásmicas durante o transporte até a 

superfície celular (Vardanis, 1979). 

 Estudos com microscópio eletrônico mostraram áreas densamente marcadas 

no topo ou entre as microvilosidades das células epiteliais (Peters, 1992). Hopkins & 

Harper (2001) usaram WGA e microscopia eletrônica e conseguiram visualizar novas 

fibras de quitina sendo recém secretadas no intestino médio de um inseto 

Lepidoptera. Eles observaram marcação na superfície microvilar e no topo das 

microvilosidades. Em Manduca sexta, um anticorpo contra um peptídeo de quitina 

sintase foi utilizado para imunolocalizar essa enzima no intestino médio e a  
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marcação observada foi restrita ao topo das microvilosidades das células colunares 

(Zimoch & Merzendorfer, 2002). Ainda em M. sexta, estudos de hibridização in situ 

mostraram a expressão da quitina sintase na região apical das células epiteliais da 

região anterior do intestino médio (Zimoch & Merzendorfer, 2002). 

 O mecanismo específico pelo qual a quitina é produzida ainda é 

desconhecido. Um possível modelo para a secreção da enzima seria através de 

vesículas, que transportariam a quitina sintase para a membrana plasmática 

(Merzendorfer & Zimoch, 2003). 

 Tellam e colaboradores (2000b) foram os primeiros a sequenciar o cDNA 

correspondente a uma quitina sintase de inseto. O cDNA da quitina sintase de Lucilia 

cuprina codifica uma proteína de 180kDa e a análise da sua estrutura secundária 

sugere a existência de 15 a 18 domínios transmembrana, indicando que se trata de 

uma proteína integrante de membrana. Esses autores ainda mostraram, através de RT-

PCR e hibridização in situ, que o RNA é expresso nas células da epiderme em todas as 

fases do desenvolvimento do inseto. Provavelmente trata-se da quitina sintase do tipo 

1, que sintetiza a quitina do exoesqueleto (ver a seguir). 

 Análises moleculares dos genes da quitina sintase de insetos e nematóides 

revelaram até agora um número limitado de cópias. Projetos genoma têm mostrado 

que Caenorhabditis elegans, Drosophila e Anopheles gambiae possuem dois genes 

diferentes para quitina sintase. Recentemente, estudos de sequenciamento de cDNA 

ou Southern blotting revelaram a existência de dois genes em Lucilia cuprina (Tellam et 

al.; 2000b), Manduca sexta (Zimoch & Merzendorfer, 2002) e Tribolium castaneum 

(Arakane et al., 2004). Esses dois genes foram classificados como os que codificam a 

CHS1 (classe A) ou CHS2 (classe B). Até agora, a maioria dos insetos parece ter uma 

cópia para cada enzima. Os dois genes estão localizados no mesmo cromossomo em 

Drosophila e Anopheles, como se eles tivessem evoluído de um mesmo gene ancestral 
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(Arakane et al, 2004). Estudos realizados em diferentes insetos indicaram que as 

quitina sintases 1 são especificamente expressas na epiderme e traquéia, enquanto 

que a expressão da quitina sintase 2 é restrita às células epiteliais, com a função de 

produzir a quitina da MP (Arakane et. al, submetido).  

RNAi (RNA interferente, ver Sharp & Novina, 2004) têm sido utilizado em 

larvas do besouro Tribolium castaneum com sucesso (Arakane et al., 2004; 

Tomoyasu & Denell, 2004), para estudar a função de genes através do silenciamento 

específico da expressão. Esses autores analisaram a função dos genes da quitina 

sintase 1 e 2 e revelaram papéis individuais e complementares para cada gene. 

RNAi para a quitina sintase 1 provocou a morte dos insetos durante as fases de 

muda de larva-larva, larva-pupa e pupa-adulto, com uma diminuição significativa na 

quantidade de quitina do inseto inteiro. Eles ainda utilizaram RNAi para abolir a 

expressão das isoformas da quitina sintase 1, que apresenta uma região de splicing 

alternativo. O knock-out da expressão da isoforma A resultou em morte durante as 

transições larva-pupa e pupa-adulto, enquanto que a isoforma B era necessária 

somente para a transição larva-larva (Arakane et al. 2004). Quando o RNAi foi 

utilizado para abolir a expressão do gene da quitina sintase 2, os insetos pararam de 

comer e diminuíram de tamanho, e a quitina do intestino médio desapareceu. Os 

autores concluíram que a quitina sintase 1 de T. castaneum é importante para a 

síntese da quitina da epiderme, enquanto que a quitina sintase 2 é necessária para a 

síntese da quitina para a MP (Arakane et al., 2004). 

A técnica de RNAi em insetos da ordem Lepidoptera parece não funcionar tão 

bem como em besouros. Pouquíssimos experimentos tiveram sucesso com larvas de 

M. sexta, mas a expressão dos genes alvo era localizada na hemolinfa (Subbaratnan 

Muthukrishnan, comunicação pessoal). Paroo & Corey (2004) descreveram as 

dificuldades de ser trabalhar com RNAi in vivo. Como trata-se de uma tecnologia 
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razoavelmente nova e não se conhece todos os passos e intermediários da via de 

degradação do RNA alvo via RNAi, o motivo pelo qual a tecnologia as vezes não 

funciona não é claro. De fato, essa técnica também não dá bons resultados em 

células de humanos, a menos que seja injetado o RNA de dupla fita previamente 

hidrolisado pela enzima DICER, que quebra o RNA de dupla fita em pedaços de 21 a 

25 nucleotídeos (siRNAs). Já em besouros e outros organismos, os RNAs de dupla 

fita são endogenamente hidrolisados a siRNAs, que são integrados a um complexo 

de proteínas denominado RISC (complexo induzido por RNA que provoca o 

silenciamento da expressão do gene). Nesse complexo, as fitas de RNA são 

separadas e a fita anti-sense complementar ao RNA mensageiro endógeno direciona 

a sua clivagem (Elbashir et al., 2001; Ketting et al., 2003). A diminuição na expressão 

dos gene-alvos têm mostrado ser altamente específica, até mesmo quando as 

sequências diferem em apenas pouco nucleotídeos. 

 A expressão da CHS1 foi investigada em larvas de Manduca sexta em 5º 

estágio larval e em pupas (Zhu et. al.; 2002). Durante o período em que a larva está se 

alimentando, a expressão parece constante, mas cai drasticamente quando o inseto 

pára de se alimentar, aumentando gradativamente de novo até atingir o pico de 

expressão na fase de pupa. Em Aedes aegypti, estudos de hibridização in situ 

mostraram que a expressão da CHS2 no intestino médio ocorre logo após a ingestão 

de sangue (Ibrahim et. al.; 2000). 

 

1.4.2. Quitinase 

 

 Quitinases (EC 3.2.1.52) são enzimas que hidrolisam ligações 

glicosídicas β-(1-4) de polímeros de quitina. Da mesma forma que a quitina sintase, 

as quitinases de insetos podem ser de dois tipos. Teoricamente, um é responsável 
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pela degradação da quitina do exoesqueleto em períodos de muda e o outro é 

responsável pela degradação da MP (Kramer et. al.; 1993). 

 As quitinases de insetos possuem massa teórica em torno de 40 a 

85kDa, o pH ótimo varia de 4 a 8 e o ponto isoelétrico de 5 a 7. Elas pertencem a 

família 18 das glicosilhidrolases (Coutinho & Henrissat; 1999), que é caracterizada 

por apresentar estrutura de multi domínios. Em geral, as quitinases de insetos 

apresentam três dominios: região catalítica, região rica em prolina, glutamato, serina 

e treonina, e um último domínio rico em cisteínas (Kramer e Muthukrishnan; 1997). 

Até agora não há nenhuma quitinase de inseto cristalizada, mas análises de 

similaridade estrutural com quitinases de outros organismos revelaram modelos tri-

dimensionais da quitinase de M. sexta, mostrando similaridades com estrutura de α/β 

barril (Kramer e Muthukrishnan, 1997). Os modelos revelam a presença de 8 folhas 

β, 4 α-hélices completas e várias  α-hélices  incompletas.  

 O domínio C-terminal rico em cisteínas encontrado nas quitinases de 

insetos é característico de um domínio de ligação a quitina, que tem a função de 

direcionar a ligação da enzima ao substrato, facilitando a catálise. Esse domínio é 

também encontrado em proteínas da MP (Tellam et al; 1999, ver a seguir).  

 A atividade da quitinase em mosquitos parece aumentar drasticamente 

no intestino médio após a ingestão de sangue (Filho et. al., 2002). Além disso, a 

quitinase de Anopheles específica de intestino é secretada para o lúmen como uma 

pro-enzima inativa, que é ativada por tripsina (Shen & Jacobs-Lorena, 1998). 

Interessantemente o parasita Plasmodium também utiliza o ambiente rico em 

proteases do intestino para ativar a sua própria quitinase e facilitar a sua penetração 

na MP (Shahabuddin et. al., 1993). 

 Devido ao papel vital da quitina no desenvolvimento e digestão dos 

insetos, a regulação não só da síntese, mas também da sua degradação, é muito 
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importante. Tem sido mostrado em M. sexta (Lepidoptera) que a expressão do gene 

da quitinase do integumento é restrita aos períodos de muda e pupa (Kramer et al., 

1993) e em mosquitos a atividade da quitinase intestinal ocorre em resposta a 

alimentação (Filho et al.; 2002).  

 

1.5-Funções da MP 

 

 Há muito tempo foi atribuída à MP a função de proteção do epitélio do intestino 

médio contra abrasão mecânica (ver Peters; 1992). Essa é certamente uma função 

importante porém não única, uma vez que insetos que alimentam-se de fluidos, tais 

como os Diptera hematófagos, também possuem MP. 

 Mais recentemente tem sido aceita para a MP a função de evitar que 

microorganismos penetrem no tubo digestivo (Jacobs-Lorena & Oo, 1996; Tellam, 

1996; Lehane, 1997). Alguns autores propõem que a MP tenha um papel na ligação de 

toxinas, embora essa função ainda não tenha aceitação muito ampla (ver Terra, 2001). 

 Algumas funções foram propostas baseadas no fato de que a MP separa dois 

espaços luminais, o endo- e o ectoperitrófico. A primeira função derivada da 

compartimentação foi proposta por Terra & Ferreira em 1981. Esses autores 

propuseram que a presença da MP levaria a uma economia das enzimas digestivas, 

que seriam excretadas em menor quantidade. Trabalhando com as larvas do Diptera 

Rhynchosciara americana, Terra et al. (1979) mostraram que as enzimas responsáveis 

pela digestão inicial estavam restritas ao espaço endoperitrófico, as enzimas que 

realizavam a digestão intermediária estavam presentes no espaço ectoperitrófico e as 

de digestão terminal eram restritas às células. Posteriormente demonstrou-se que as 

enzimas de digestão terminal estavam localizadas nas membranas microvilares 

intestinais (Ferreira & Terra, 1980) e as enzimas luminais eram restritas ao espaço 
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ectoperitrófico ou penetravam no espaço endoperitrófico, de acordo com o seu 

diâmetro (Terra & Ferreira, 1983).  

 Estudando a excreção das enzimas digestivas e relacionando-a ao tempo de 

tráfego do bolo alimentar e a quantidade de enzimas presentes no intestino médio, 

Terra & Ferreira (1981) mostraram que: a) a velocidade da excreção das enzimas 

presentes no espaço ectoperitrófico era menor que a apresentada pelas enzimas 

encontradas no espaço endoperitrófico; b) a excreção das enzimas presentes no 

espaço endoperitrófico era menor que a esperada levando-se em conta o tempo de 

tráfego do bolo alimentar; c) havia, no bolo alimentar, um gradiente antero-posterior de 

tripsina, que era totalmente desfeito se uma dieta rica em proteína era oferecida. Para 

a elaboração de um modelo final da digestão, foi levado em consideração além dos 

resultados comentados acima: a) o fato da região anterior do intestino médio de R. 

americana absorver e a posterior secretar fluidos (Ferreira et al., 1981) e b) em M. 

domestica, uma dieta rica em proteínas não só diminuía o gradiente antero-posterior de 

enzima como também aumentava a eliminação dessa enzima nas fezes. 

 Ferreira et al. (1981) elaboraram o seguinte modelo para a digestão em R. 

americana: as despolimerazes, capazes de passar pela MP e entrar em contato com 

o alimento, se ligariam aos seus substratos já na região anterior do ventrículo. O 

complexo enzima-substrato seria muito grande para atravessar os poros da MP e iria 

sendo levado com o bolo alimentar até que o substrato diminuisse de tamanho e 

tanto os polímeros quanto as despolimerases pudessem passar pelos poros da MP e 

ir para o espaço ectoperitrófico. Uma vez que a região posterior do ventrículo secreta 

água e a região anterior absorve, no espaço ectoperitrófico há um contra-fluxo de 

fluidos (em direção oposta a do fluxo do bolo alimentar). Tanto as enzimas quanto os 

oligômeros vindos do espaço endoperitrófico seriam levados para a região anterior 

por esse contrafluxo de fluidos. Na região anterior do ventrículo as despolimerases 
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poderiam novamente entrar no espaço endoperitrófico. Desse modo as enzimas não 

seriam excretadas com as fezes nas taxas calculadas levando-se em conta a 

quantidade de uma determinada enzima presente na região endoperitrófica e o 

tempo de tráfego do bolo alimentar. O modelo explica também porque há um 

gradiente antero-posterior de tripsina no espaço endoperitrófico (na região mais 

anterior as proteínas ainda não foram digeridas e a tripsina fica retida por estar 

complexada ao seu substrato) e porque esse gradiente é desfeito quando a dieta é 

muito rica em proteínas (mesmo nas regiões posteriores do ventrículo ainda há 

proteína não digerida, o que retém a tripsina no espaço endoperitrófico). 

 Esse modelo de circulação endo-ectoperitrófica de enzimas foi reforçado quando 

se verificou que a celulase ingerida na dieta de Trichosia pubescens (Diptera com 

anatomia semelhante à de R. americana) era encontrada nos cecos gástricos, que se 

localizam na região anterior do ventrículo (Espinosa-Fuentes et. al., 1984). 

 Todas as evidências comentadas acima e que apóiam o modelo tinham sido 

obtidas estudando-se larvas de insetos pertencentes à ordem Diptera, que possuem 

MP tipo II. Isso levou a alguns autores suporem que o modelo só funcionaria quando 

houvesse MP tipo II, pois a presença de MP tipo I deixaria um pequeno espaço entre o 

epitélio do intestino médio e a MP. 

 Entretanto, recentemente, evidências foram encontradas utilizando-se larvas de 

insetos das ordens Coleoptera e Lepidoptera, que possuem MP tipo I. Petterson et al. 

(1994) mostraram que o RNAm que codifica a tripsina em M. sexta é 

predominantemente encontrado na região mediana do intestino médio, enquanto a 

atividade da enzima é majoritariamente detectada no lúmen da região anterior. 

Resultados análogos foram encontrados com imunocitoquímica, que demonstraram a 

presença, na região anterior do intestino médio, de quantidades significativas de uma 

proteína de 41kDa e de uma β-glicosidase secretada pela região posterior do intestino 
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médio de M. sexta (Borhegyi et al., 1999) e pela porção média do intestino médio de 

Tenebrio molitor.  

 No que diz respeito à importância da MP na formação desse gradiente antero-

posterior de enzimas, dados recentes foram obtidos com S. frugiperda (Bolognesi et al., 

2001). Os autores mostraram que a adição de calcofluor na dieta por 12 horas leva a 

total desagregação da MP e a total perda do gradiente antero-posterior de tripsina e 

quimotripsina.  

 Com base na compartimentação propiciada pela MP, Terra (2001) propõe que a 

presença da MP aumentaria a eficiência da digestão também por: a) impedir a 

adsorção de material não digerido à superfície celular (aonde encontram-se enzimas e 

transportadores) e às enzimas presentes no fluido ectoperitrófico e b) por remover o 

material oligomérico resultante da digestão de polímeros para o espaço ectoperitrófico. 

Todos esses eventos previnem a inibição de enzimas digestivas, seja por adsorção de 

substâncias a elas, seja por formação de complexos enzima-substrato não produtivos. 

Uma vez que os polímeros vão sendo paulatinamente degradados, tanto os oligômeros 

como os dímeros podem, na maioria dos casos, ligar-se a enzimas que não são 

capazes de cliva-los (porque, por exemplo, só hidrolisam os polímeros), inibindo-as. 

 Em relação a essas últimas funções, não há na literatura nenhuma evidência 

experimental.  

 

1.6- A MP como alvo para o controle de insetos 

 

As proteínas da MP já têm sido utilizadas no controle de alguns insetos. East 

et. al. (1993) vacinaram ovelhas com frações de proteínas extraídas da MP de Lucilia 

cuprina (Diptera) com detergente ou uréia. Essa larva é um tipo de berne muito 

comum na Austrália, que ataca as ovelhas. As larvas que se alimentaram das 
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ovelhas vacinadas tiveram o seu crescimento significativamente retardado, devido à 

ligação específica do anticorpo produzido pelas ovelhas com a MP das larvas. Esta 

ligação foi demonstrada por imunofluorescência, isolando-se e concentrando o 

anticorpo produzido pelas ovelhas (Tellam & Eisemann, 1998). 

 As plantas frequentemente respondem ao ataque de insetos predadores 

através da expressão de proteínas de defesa que impedem a alimentação e 

protegem a planta de novos ataques. Pechan et. al. (2002) descreveram a expressão 

de uma cisteína proteinase de 33kDa que é expressa em resposta à predação de 

lagartas. Conforme essa proteína se acumula na planta, observa-se uma significante 

redução no crescimento dos insetos, que é decorrente de uma diminuição no 

aproveitamento dos nutrientes, e danos na MP. A MP dos insetos alimentados com a 

planta resistente apresentou perfurações de vários tamanhos, principalmente nas 

camadas da MP voltadas para o bolo alimentar. Esses autores ainda isolaram o gene 

que codifica a cisteína proteinase e inseriram-no em plantas que não eram 

resistentes às lagartas. Nos insetos que se alimentaram da planta transgênica 

observou-se diminuição no seu crescimento e danos na MP, o que não foi observado 

para os insetos alimentados com plantas selvagens. Os autores também verificaram 

a presença de um domínio de ligação à quitina na cisteína preoteinase. Esse 

domínio seria responsável por aumentar a habilidade da cisteína proteinase de 

causar danos à MP, através da sua ligação à quitina da MP nos locais onde as 

proteínas integrantes da MP se ligariam, ou então através da aproximação da 

cisteína proteinase com as proteínas da MP, facilitando portanto a hidrólise dessas 

últimas e danificando a MP. Apesar do pH ótimo da cisteína proteinase ser ácido e o 

intestino dos insetos Lepidoptera ser alcalino, na MP pode estar sendo favorecido 

um ambiente favorável para a enzima, decorrente da associação de componentes de 

membrana plasmática com a MP, pois nesse tipo de lagarta as enzimas digestivas 
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são liberadas das células via microapócrina e se mantém associadas à membrana 

até serem incorporadas à fração gelatinosa da MP (Bolognesi et. al.; 2001). 

 Outras substâncias como vicilinas (proteínas presentes em sementes de 

plantas) e lectinas com domínios ligantes de quitina estão envolvidas em 

mecanismos de defesa de plantas contra insetos. Sales et. al. (1996) mostraram que 

a associação de vicilinas com a quitina da MP de Callosobruchus maculatus 

(Bruchideo) é capaz de afetar o desenvolvimento dessas larvas. Os autores propõem 

que a ligação da proteína com as estruturas quitinosas leva a perturbações nos 

processos de digestão e absorção de nutrientes, os quais resultam em diminuição do 

crescimento e morte das larvas. 

 A inibição da síntese de quitina também pode ser uma estratégia para o 

controle de insetos (Malinowski & Pawinska, 1992), uma vez que inibidores da 

quitina sintase têm sido utilizados com sucesso como inseticidas. Esses inibidores 

provocam alterações na estrutura da MP (Peters, 1992). 

 Quitinases também têm sido amplamente usadas na indústria farmacêutica e 

química, e também como biopesticidas. Um exemplo é o uso dessa enzima como 

ferramenta para atacar a quitina da MP de insetos que são pragas agrícolas. Wang 

et. al. (1996) verificaram, através de bioensaios, que um fragmento de quitinase de 

Manduca sexta (Lepidoptera) expresso em tabaco transgênico causou 100% de 

mortalidade do Coleoptera Oryzaephilis mercator, que tem MP tipo I (Tellam & 

Eisemann; 2000). 

 

1.7- Objetivos deste trabalho 

 

 Nosso objetivo geral é contribuir para um maior conhecimento da MP de 

insetos e, para isso selecionamos objetivos específicos, a saber: 1) Sequenciamento 
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dos cDNAs e expressão dos genes responsáveis pela síntese e degradação da 

quitina da MP; 2) Expressão de um domínio ligante de quitina presente em uma 

peritrofina; 3) Desenvolvimento de modelos experimentais para subsidiar os 

mecanismos postulados pelos quais a compartimentação propiciada pela MP 

acarretaria um aumento na eficiência digestiva.  
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2-Material e Métodos 
 

 

2.1-Material 

 

 A maior parte dos materiais utilizados neste trabalho foram provenientes da 

Sigma Co. (EUA). Alguns reagentes para eletroforeses e membranas de 

nitrocelulose foram obtidos da Bio-Rad (EUA). Os reagentes usados nas técnicas de 

biologia molecular foram adquiridos da Invitrogen, Promega ou Qiagen. Os demais 

reagentes foram provenientes da Merck ou da mais alta qualidade disponível. 

 

2.2-Animais  

 

2.2.1-Spodoptera frugiperda 

 

 As larvas de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera) foram alimentadas com uma 

dieta a base de feijão (Phaseolus vulgaris), gérmen de trigo, levedura e ágar, segundo 

Parra (1986). As lagartas foram criadas em tubos de vidro individuais e mantidas em 

foto regime natural a 25ºC. Os adultos foram alimentados com uma solução de mel 

10%. Foram utilizadas somente as larvas que estavam no 5º (último) estágio larval e 

que ainda estavam se alimentando ativamente. Alternativamente, algumas larvas de S. 

frugiperda foram alimentadas por curtos períodos com a mesma dieta, porém acrescida 

de calcoflúor 1%. 

 Algumas larvas de Spodoptera frugiperda foram adquiridas da empresa Benzon 

Reseach (Carlisle, Pennsylvania, EUA). Foram utilizadas larvas que estavam no 3º e 

5º estágio larval, estágio pós-alimentação, pré-pupas e pupas. 
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2.2.2-Tenebrio molitor 

  

 As larvas de Tenebrio molitor (Coleoptera) foram criadas em farelo de trigo a 24-

26ºC e umidade relativa de 70-75%. Foram utilizadas larvas de ambos os sexos do 

último estágio larval, pesando aproximadamente 0,12g e que possuíam o intestino 

preenchido com alimento.  

 

2.2.3-Musca domestica 

 

 As larvas de Musca domestica (Diptera) foram criadas à temperatura média de 

24ºC e luz constante em uma mistura umedecida e fermentada de ração de porco e 

palha de arroz (1:2 v/v) (Targa & Peres; 1979). Foram utilizadas apenas as larvas do 

terceiro ínstar larval que se alimentavam ativamente.  

 

2.2.4-Rhynchosciara americana 

  

 As larvas de Rhynchosciara americana (Diptera, Sciaridae) normalmente se 

alimentam de plantas em decomposição. No laboratório as larvas foram crescidas 

sobre uma camada de terra e alimentadas com folhas de batata doce umedecidas, 

segundo o método descrito por Lara et. al. (1965). Os insetos foram cedidos pelo Dr. 

Roberto V. Santelli do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) e 

foram utilizadas somente as larvas fêmeas que se encontravam no final do quarto 

período (Terra et. al.; 1973). Neste estágio as larvas permanecem a maior parte do 

tempo na comida, de onde elas são coletadas e então dissecadas. 

  



 

 

 

39  
 

 

2.3-Dissecção das larvas e obtenção das amostras 

 

2.3.1-Spodoptera frugiperda 

 

 As larvas de S. frugiperda foram imobilizadas em gelo picado por 

aproximadamente 15 min, antes de serem dissecadas em solução NaCl 125mM 

gelada, com o auxílio de uma lupa. O tubo digestivo foi então isolado e lavado 

externamente com salina, com o cuidado de se eliminar os corpos gordurosos, os 

túbulos de Malpighi e as grandes traquéias. Os intestinos anterior e posterior foram 

descartados, o epitélio do intestino médio foi removido e a MP com o conteúdo 

alimentar isolada e imediatamente congelada para evitar o extravasamento do 

conteúdo.  A seguir a MP com o conteúdo foi particionada em oito pedaços de 

tamanhos iguais. Foram dissecados 3 lotes com 7 animais cada um. O material de 

cada uma das oito partes foi homogeneizado com a ajuda de um homogeneizador 

para tubos de microcentrífuga (Motor Cordless, Sigma) em 500 μl de água 

bidestilada.  

 Para os experimentos em que os animais haviam ingerido calcoflúor e nos 

seus respectivos controles, as dissecções foram feitas de maneira diferente. A MP 

mais o conteúdo alimentar foi dividida em apenas três partes (anterior, média e 

posterior). As partes foram homogeneizadas (separadamente) em água bidestilada 

com a ajuda de um homogeneizador para tubos de microcentrífuga (Motor Cordless, 

Sigma) e centrifugados a 10.000 x g por 15 minutos, a 4ºC. Os sobrenadantes 

obtidos após essa centrifugação foram estocados a –20ºC até o uso. Foram 

dissecados 9 lotes de 3 animais cada, sendo que em 3 lotes os animais 

apresentavam rompimento da MP devido à presença do calcofluor na região anterior, 
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em 3 lotes na região média e nos últimos 3 lotes o rompimento da MP estava na 

região posterior (Fig. 2). Para se obter os animais nessas condições, estes ingeriram 

a dieta contendo calcoflúor por aproximadamente 2 horas. Após este período, a MP 

está desestruturada na região anterior, possuindo a aparência de um gel. Para se 

obter o rompimento da MP nas regiões média e posterior, os animais foram 

alimentados, após a dieta com calcofluor, com dieta controle por 2 a 8 horas, 

respectivamente. A presença do calcofluor (proveniente da dieta) nas regiões da MP 

foi evidenciada pela observação da MP com o conteúdo em transiluminador UV, uma 

vez que o calcofluor é fluorescente.   

 Alternativamente, o intestino posterior (IP) também foi coletado para ser 

utilizado nos experimentos que medem a taxa de excreção das enzimas digestivas. 

Este foi homogeneizado com a ajuda de um homogeneizador para tubos de 

microcentrífuga (Motor Cordless, Sigma), com 500 μl de água bidestilada. 

Nos experimentos realizados para verificar se a presença da MP impede que 

produtos de hidrólise inibam despolimerazes do lúmen, o conteúdo alimentar foi 

totalmente removido da MP e esta foi descartada. O material foi então 

homogeneizado com homogeneizador para tubos de microcentrífuga (Motor 

Cordless, Sigma) em água bidestilada e submetido a diálise durante um ensaio 

enzimático. Como controle os materiais foram dialisados somente após o ensaio ou 

então não foram dialisados. As preparações continham 4,2 animais/ml.  

Em alguns experimentos foi utilizado o epitélio total do ventrículo das larvas. 

Este foi isolado da MP, lavado com salina e homogeneizado em tampão Tris-HCl 

5mM, pH 7,1, contendo manitol 215mM e EDTA 5mM com um homogeneizador do 

tipo Potter-Elvehjem. O material foi filtrado em malha de poro de 45μm e 

centrifugado a 1.000 x g por 10 minutos a 4ºC. O sedimento obtido após essa 
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centrifugação foi ressuspendido no mesmo tampão decrito acima, de modo que a 

preparação contivesse material de 3,5 animais/ml de tampão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esse material foi utilizado no mesmo dia de sua preparação, uma vez que 

contém material de membrana e portanto não pode ser congelado, pois assim as 

enzimas adsorvidas ao glicocálix poderiam ser liberadas. Essas amostras foram 

utilizadas nos experimentos de teste da função da MP de impedir a adsorção 

inespecífica de moléculas às enzimas do epitélio do ventrículo de S. frugiperda. 

PM

PM

PM

PM

Dieta controle 

Dieta calcoflúor 
 (2 horas) 

Dieta calcoflúor (2 horas) 
+ dieta controle (2 horas) 

Dieta calcoflúor (2 horas) 
+ dieta controle (4 horas) 

controle 

P* 

M* 

A* 

  
Fig. 2: Esquema mostrando o procedimento realizado para promover a 
desestruturação da MP em apenas uma das regiões do intestino médio.  
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2.3.2-Tenebrio molitor 

 

 As larvas de T. molitor foram dissecadas de maneira análoga às de S. 

frugiperda. A MP junto com o conteúdo (alimento) foi isolada, dividida em oito partes 

iguais e, após a divisão, o epitélio ventricular foi descartado. O material correspondente 

a cada uma das partes foi homogeneizado com homogeneizador para tubos de 

microcentrífuga (Motor Cordless, Sigma) em 500μl de água bidestilada. Foram 

dissecados 3 lotes de 10 animais cada um. 

 As larvas de Tenebrio molitor também foram utilizadas para experimentos de 

RNAi (ver adiante), e a dissecção foi feita do mesmo modo descrito acima, porém 

sem a divisão do intestino médio. 

 

2.3.3-Musca domestica 

 

 O intestino médio das larvas de M. domestica foi dividido em 9 partes, sendo 

que 3 partes correspondem à região anterior do intestino médio, 2 partes 

correspondem à região média e 4 partes à região posterior do intestino médio (Fig. 3). 

Para a determinação das atividades enzimáticas foram dissecados 3 lotes de 20 

animais cada. Os materiais foram homogeneizados com homogeneizador para tubos 

de microcentrífuga (Motor Cordless, Sigma) em 500μl de água bidestilada e 

centrigugados a 20.000 x g por 30 min. O sobrenadante foi mantido a -20ºC até o 

uso. O epitélio foi coletado junto com a MP mais o conteúdo, devido à dificuldade de se 

isolar as duas estruturas desse inseto.  

 Alternativamente, para o ensaio da quimotripsina, o epitélio do ventrículo foi 

separado da MP com o conteúdo, mas nesse caso o intestino médio foi dividido em 
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apenas 4 partes (região anterior, região média, região posterior proximal e região 

posterior distal) (Fig. 4). Foram dissecados 3 lotes de 5 animais cada um. A MP com o 

conteúdo de cada parte e as amostras contendo as partes do epitélio foram 

homogeneizadas com homogeneizador para tubos de microcentrífuga (Motor 

Cordless, Sigma) em 500μl de água bidestilada. As amostras da MP com conteúdo 

foram filtradas em malha de 100μm e estocadas a -20ºC até o uso (Fig. 5). 

 As preparações contendo as partes do epitélio, após a homogeneização, foram 

submetidas a um procedimento de congelamento e descongelamento por 3 vezes, 

sendo que o período do último congelamento foi de 16 horas. A seguir esses materiais 

foram filtrados em malha de nylon de 100μm e centrifugados a 20.000 x g por 30 min, a 

4ºC. O sedimento obtido após essa centrifugação foi novamente homogeneizado em 

500μl de água bidestilada. Tanto o sedimento (PEV) como o sobrenadante (SEV) foram 

utilizados nos experimentos de distribuição da atividade de quimotripsina no intestino 

médio de M. domestica (fig. 5). 
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Fig. 3: Esquema representativo da divisão do intestino médio de M. domestica 
para ensaio das atividades enzimáticas. O epitélio foi coletado junto com a MP e o 
conteúdo alimentar. As partes estão numeradas de 1 a 9. As linhas vermelhas 
representam a divisão morfológica do intestino médio em regiões anterior, média e 
posterior.  
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Fig. 4: Esquema representativo da divisão do intestino médio de M. domestica para 
verificação da distribuição da atividade de quimotripsina. O epitélio e o conteúdo alimentar 
de cada parte foram coletados separadamente. As partes estão numeradas de 1 a 4. 
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Intestino médio

MP com conteúdo Epitélio ventricular
(dividido em 4 partes)              (dividido em 4 partes)

filtragem em malha                                              congelamento/descongelamento
de 100μm                                                               (3 vezes)

Estoque a -20º                                                             filtragem em malha 100μm
até o uso                                            

centrigugação 20.000 x g
30 min, 4ºC

precipitado (PEV) sobrenadante
(homogeneização em água)                            (SEV)

Fig. 5: Esquema representativo da obtenção das amostras utilizadas para o experimento 
de distribuição da atividade da quimotripsina de M. domestica. O intestino médio foi dividido 
em 4 partes e o epitélio foi separado do conteúdo alimentar. Foram utilizados 3 lotes de 5 
animais cada.
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2.3.4-Rhynchosciara americana 

 

 As larvas de R. americana foram dissecadas de maneira análoga às de S. 

frugiperda, em solução de NaCl 0,1M. Depois da remoção do intestino, o fluido 

ectoperitrófico foi coletado dos cecos gástricos com a ajuda de um capilar e a MP junto 

com o conteúdo (alimento) foi isolada do epitélio. A preparação de fluido ectoperitrófico 

foi diluída com água bidestilada para conter material de 25 animais/ml. A MP com o 

conteúdo alimentar foi homogeneizada em água bidestilada com homogeneizador tipo 

Potter-Elvehjem, de modo que a preparação ficasse na concentração de 20 

animais/ml. Um quarto desse material foi centrifugado a 10.000 x g por 10 minutos a 

4ºC. O sedimento obtido após essa centrifugação possuía duas camadas. A camada 

de cima foi misturada com o sobrenadante obtido após a centrifugação e essa 

amostra foi denominada "MP total", pois contém todas as enzimas (solúveis e 

insolúveis) encontradas no conteúdo da MP de R. americana. O material descartado 

corresponde a terra que está presente nos recipientes aonde o animal é criado e que 

é ingerida junto com o alimento. Os outros três quartos do material homogeneizado 

foram centrifugados a 10.000 x g por 10 minutos, a 4ºC. O sobrenadante obtido após 

essa centrifugação foi filtrado em filtros Amicon de 100kDa de corte, com o auxílio de 

centrifugação. A parte filtrada tinha 1,7ml e foi denominada "MP<100kDa" e a parte 

que não passou pelo filtro foi misturada com mais 200μl de água e essa amostra foi 

novamente filtrada. Quando o volume na parte de cima do tubo era muito pequeno, 

esse material foi coletado e o volume foi completado com água para 1,7ml. Esse 

material foi denominado "MP >100kDa". A figura 6 mostra um esquema da obtenção 

das amostras de R. americana.  
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                                                Intestino médio 

 

   MP com conteúdo                                                              Fluido ectoperitrófico 
    homogeneização                                                              (coletado dos cecos com  

      20animais/ml                                                                             auxílio de capilar) 

 

 

 

   3/4 do material                                     1/4 do material 

 

 

 

centrifugação a 10.000 x g                                  centrifugação a 10.000 x g        

         por 10min                                                         por 10min 

 

 

 

    sobrenadante                                              sobrenadante + camada de cima 

                                                                                     do sedimento 

                                                                                        MP total  
 

      filtração  

                                                                                             

 
MP<100kDa        MP>100kDa         

 
Fig. 6: Esquema representativo da obtenção das amostras de R. americana
utilizadas para o experimento de teste de função da MP de impedir a adsorção
inespecífica de material do conteúdo da MP às enzimas do fluido ectoperitrófico. 
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2.4-Testes de funções da MP 

 

2.4.1-Evitar a inibição das despolimerazes presentes no interior da MP de S. 

frugiperda por seus produtos 

  

 Diálises foram montadas com o intuito de testar a hipótese da função da MP de 

impedir que os produtos gerados por despolimerases no interior da MP inibam essas 

enzimas (inibição por produto). Para tanto, 400μl de homogeneizado de conteúdo 

alimentar de S. frugiperda na concentração de 4,2 animais/ml, 200μl do substrato 

azocaseína diluída em tampão Tris-HCl 0,1M, pH 7,5, na concentração final 5% e mais 

200μl do mesmo tampão foram misturados e dialisados em um tubo de diálise de 6 mm 

de diâmetro (Sigma), permeável a moléculas de pesos moleculares menores que 

12kDa. Os tubos de diálise contendo o material foram mantidos com ou sem agitação 

em 200ml do mesmo tampão acima (Fig. 7A e 7B). A atividade da tripsina foi ensaiada 

a 4ºC por 0, 40, 60, 90 e 140 e 240 minutos. 

 Após esses tempos, os tubos de diálise com seus conteúdos foram transferidos 

para tubos vazios que foram incubados em banho de ebulição por 5 minutos, para a 

inativação da enzima. Como controle, a mesma mistura de reação foi incubada em 

tubos de diálise dentro de tubos de vidro vazios (sem diálise), na mesma temperatura e 

pelos mesmos tempos indicados acima (Fig. 7C). Após a interrupção da reação por 

fervura, todas as amostras controle e experimentais foram dialisadas (com agitação) 

contra 200ml do tampão por 3 horas. 
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 A seguir, a atividade sobre azocaseína foi determinada no material presente no 

interior da membrana de diálise e no banho de diálise. Ao material do interior do saco 

de diálise foi adicionado TCA para uma concentração de 16%. Esse material  

 

 

 

 

                   A                        B                     C 

 

 

 

 

 
             com diálise                                com diálise                                sem diálise 
           com agitação                             sem agitação                            sem agitação 
 

Fig. 7: Esquema representativo das condições experimentais utilizadas para testar a 

função da MP de impedir que os produtos das despolimerases inibam as enzimas do 

espaço endoperitrófico. 

 

 

foi centrifugado a 4ºC, 16.000 x g, por 5 minutos. 200μl do sobrenadante foram 

coletados e a essa amostra foram adicionados 600μl de NaOH 2N antes de medir a 

absorbância a 420ηm. 

 5ml dos 200ml de tampão, presente no banho aonde foram feitas as diálises, 

foram coletados, liofilizados em Speed vac e a seguir 500μl de água foram adicionados 

antes de determinar a absorbância a 420 nm.  

 azocaseína+ 
conteúdo da MP 

tampão 

barra magnética 

azocaseína+ 
conteúdo da MP 

tampão 

azocaseína+ 
conteúdo da MP 
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2.4.2-Impedir a inibição das enzimas do fluido ectoperitrófico de R. americana por 

material presente na MP 

 

 Para verificar se as enzimas presentes no fluido ectoperitrófico são afetadas por 

material presente na MP, incubou-se fluido ectoperitrófico com MP total ou com as 

frações MP<100kDa ou MP>100kDa, obtidas como mostrado na Fig. 6. Para podermos 

determinar o efeito da incubação das enzimas presentes no fluido ectoperitrófico com 

as frações de MP, todos os materiais isoladamente tiveram a atividade enzimática 

determinada.  

 Para os cálculos, os valores de atividades enzimáticas obtidos nos ensaios de 

fluido ectoperitrófico + frações da MP foram subtraídos dos valores encontrados nas 

frações da MP não incubadas com o fluido. Dessa forma conseguimos obter os 

valores de atividades no fluido ectoperitrófico sem levar em consideração a atividade 

de enzimas do conteúdo da MP. Só então esses valores foram comparados com 

aqueles encontrados no fluido ectopeitrófico que nunca entrou em contato com material 

do conteúdo da MP. Foram ensaiadas as enzimas aminopeptidase N, aminopeptidase 

A, N-acetil-glicosaminidase e carboxipeptidase A, todas elas presentes 

majoritariamente ou em quantidades expressivas no fluido ectopritrófico. 

 

2.4.3-Impedir a inibição de enzimas presentes no epitélio ventricular de S. 

frugiperda por material presente no conteúdo da MP 

 

 A preparação de membranas do epitélio de S. frugiperda foi incubada com 

diferentes diluições do material do conteúdo da MP desse mesmo inseto. Foram 

ensaiadas as enzimas aminopeptidase N, carboxipeptidase A, dipeptidase e maltase 
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nos materiais isolados de epitélio do ventrículo, de conteúdo da MP (ítem 2.3.1) e da 

mistura dos dois. A concentração de membranas do epitélio foi sempre a mesma, e 

esse material foi incubado com o material da MP (3,5 animais/ml) diluído 1, 2, 4, 6, 8, 

10 e 50 vezes, por 10 minutos a 30ºC, antes de serem adicionados os substratos.  

 

2.4.4-Medidas de parâmetros relacionados a digestão em S. frugiperda 

 

 Esses parâmetros foram determinados em larvas de S. frugiperda controle e de 

larvas cuja MP foi desestruturada pela presença de calcofluor, como descrito em 

Slansky & Scriber (1985). 

   As determinações realizadas foram:  

 

1) CR = taxa de consumo por dia, determinada em mg de peso seco do alimento 

ingerido; 

2) GR = taxa de crescimento, em mg/dia, calculada usando-se peso seco dos 

animais; 

3) ECD (eficiência de conversão do alimento em massa corpórea) = 

    GR                                               x 100 

 Peso seco alimento ingerido – peso seco fezes 

     

     4) AD (Digestibilidade aproximada) =  

 Peso seco do alimento ingerido – peso seco das fezes     x    100 

   Peso seco do alimento ingerido 
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 Também calculamos a digestibilidade só para amido, determinando a 

quantidade de amido presente no alimento ingerido e nas fezes e fazendo a mesma 

relação descrita acima para AD. 

 Numa primeira abordagem, medimos o peso das fezes produzidas em 24 horas 

pelos insetos alimentados com dieta controle e com dieta acrescida de calcofluor 1%. 

Sabe-se que 8 horas de alimentação em dieta contendo esse reagente já são 

suficientes para promover a desestruturação de toda a MP (Bolognesi et. al.; 2001). As 

fezes produzidas foram coletadas com o auxílio de uma pinça e estas foram secas em 

estufa por 16 horas a 125ºC, antes de serem pesadas. O peso da comida consumida 

foi calculado medindo-se o peso da comida antes desta entrar em contato com o inseto 

e após as 24 horas de alimentação. Além disso, uma amostra de comida foi pesada 

antes e após ser seca em estufa, para que uma relação entre o peso fresco e o peso 

da comida seca fosse estabelecida. Assim, pôde-se calcular o peso seco da comida 

ingerida por cada inseto. O peso dos insetos vivos também foi verificado antes e após 

as 24 horas de alimentação, e então o peso ganho pelo inseto nesse período foi 

calculado.  

 A quantidade de amido também foi medida nessas mesmas amostras, de 

acordo com o método enzimático descrito por Bruss & Black (1978), que consiste na 

hidrólise do amido utilizando-se a enzima amiloglicosidase. A extração do amido foi 

feita como descrito em Ferreira et al. (1992). 

 

 

2.5-Ensaios enzimáticos 

 

Todos os ensaios foram realizados a 30ºC e em condições tais que a 

quantidade de produto foi proporcional à concentração de enzima e ao tempo de 
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incubação. Para todos os ensaios foram realizados controles sem enzima e outros sem 

substrato. Uma unidade de atividade (U) é definida como a quantidade de enzima que 

hidrolisa 1μmol de substrato (ou ligação) por minuto. 

 

2.5.1-Amilase 

 

 A atividade de amilase foi monitorada pela produção de grupos redutores 

gerados pela hidrólise de amido solúvel 0,5%, em tampão contendo NaCl 10mM, 

seguindo o método que usa ácido dinitrossalicílico (DNS) descrito por Noelting & 

Bernfeld (1948). Para a amilase de M. domestica, o tampão utilizado foi citrato-

fosfato 100mM pH 5,0, para T. molitor o mesmo tampão em pH 6,5 e para a de S. 

frugiperda tampão glicina 100mM pH 9,5.  

 

2.5.2-Tripsina 

 

  A atividade de tripsina de M. domestica foi medida colorimetricamente através 

da liberação do grupo p-nitroanilina a partir do substrato BAPNA (α-N-benzoil-DL-

arginina p-nitroanilida) 0,83mM em tampão Tris-HCl 100mM, pH 9,0, segundo o 

método descrito por Erlanger et. al. (1961). As reações foram interrompidas pela 

adição de ácido acético 30% e o produto da reação foi medido em espectrofotômetro 

(Autofill, Amersham-Pharmacia-LKB Biotevhnology, Suécia) a 410 nm.  

 Determinações fluorimétricas da atividade de tripsina de M. domestica, S. 

frugiperda e T. molitor, foram realizadas com a utilização do substrato 

Carbobenzoxy-Arginine-7-amido-4-methyl-coumarin (ZAMCA-Sigma-Aldrich) na 

concentração de 0,01mM em tampão Tris-HCl 100mM. Esse substrato foi dissolvido 

em DMSO para uma concentração de 1mM e estocado a 4ºC, sendo diluído em 
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tampão apenas no momento da utilização. Para T. molitor o pH do tampão Tris-HCl 

utilizado foi de 8,0, para M. domestica 9,0 e para S. frugiperda o pH foi de 7,5. As 

reações foram interrompidas pela adição de ácido acético 30% e a detecção dos 

produtos de hidrólise foi realizada em um fluorímetro (F2000-Hitachi, Japão), 

utilizando um comprimento de onda de 380nm para excitação e 460nm para 

detecção da emissão de fluorescência (Alves et. al., 1996). 

A tripsina de S. frugiperda também foi ensaiada usando-se azocaseína como 

substrato (1,7% (p/v), concentração final), no experimento descrito no item 2.4.1. 

Esse substrato foi utilizado devido ao seu tamanho, pois ele não passa pelos poros 

da membrana de diálise. Os ensaios foram feitos em tampão Tris-HCl 0,1M, pH 7,5, 

e a diálise foi feita contra o mesmo tampão. Ao produto da reação foi adicionado 

NaOH 2N e a intensidade da cor formada dentro e fora do tubo de diálise foi 

mensurada a 420nm. 

 

2.5.3-Quimotripsina 

 

A atividade de quimotripsina foi ensaiada utilizando o substrato N-succinil-Ala-

Ala-Phe 7-amido-4-metilcomarina 1μM (Barrett et. al., 1998), em tampão Tris-HCl 

100mM, pH 8,5 para todos os insetos estudados. O substrato foi dissolvido em 

DMSO e então diluído 10 vezes em tampão. A reação foi interrompida pela adição de 

ácido acético 30% e a fluorescência liberada foi detectada em um fluorímetro (F2000 

Hitachi), com excitação a 380nm e detecção a 460nm (Alves et. al., 1996). Também 

foram realizados ensaios colorimétricos, utilizando o substrato succinil Ala-Ala-Pro-

Phe p-nitoanilida (Sigma) diluído em tampão Tris-HCl 100mM pH 8,5 na 

concentração final de 0,5mM. A reação foi interrompida pela adição de ácido acético 
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30% e a intensidade da cor formada foi mensurada em espectrofotômetro a 410nm 

(Autofill, Amersham-Pharmacia-LKB Biotechnology, Suécia). 

 

2.5.4-β-glicosidase 

 

A atividade da β-glicosidase de T. molitor foi medida através da detecção de 

glicose segundo Dahlqvist (1968), utilizando o substrato amigdalina na concentração 

final de 0,15mM, em tampão citrato-fosfato 100mM, pH 5,5. A intensidade da cor 

formada foi mensurada em espectrofotômetro a 420nm (Autofill, Amersham-

Pharmacia-LKB Biotechnology, Suécia). 

 

2.5.5-Aminopeptidase 

 

 A aminopeptidase é uma enzima capaz de remover aminoácidos ligados à ponta 

N-terminal de peptídeos. As aminopeptidases N de R. americana e S. frugiperda foram 

ensaiadas utilizando-se como substrato leucina p-nitroanilida (LpNa) 1mM em tampão 

Tris-HCl 100mM pH 7,5 para S. frugiperda e em tampão fosfato 50mm pH 8,0 para R. 

americana. A hidrólise de LpNa foi determinada medindo-se a liberação de p-

nitroanilina (produto da reação) segundo Erlanger et. al. (1961). Há uma alteração no 

espectro de absorsão da p-nitroanilina quando ligada e quando desligada de qualquer 

resíduo de aminoácido, o que permite a quantificação da hidrólise imediatamente após 

o término da reação. 

 A aminopeptidase A de R. americana (específica para resíduos ácidos), foi 

ensaiada utilizando Asp-β-Naftilamida (0,5mM, concentração final) como substrato, 
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segundo o método descrito por Hopsu et al. (1966). A reação foi feita em tampão tris-

HCl 0,1M, pH 7,5, e o grupo β-naftilamina liberado foi medido a 560nm. 

 

2.5.6-N-acetilglicosaminidase 

 

 A atividade de N-acetilglicosaminidase de R. americana foi ensaiada utilizando 

p-Nitrofenil-N-acetil-β-glicosídeo como substrato, em tampão citrato-fosfato 100mM, 

pH 6,0. A reação foi interrompida com tampão carbonato-bicarbonato em presença 

de SDS e o p-nitrofenolato liberado foi quantificado medindo-se a absorbância a 

420nm, como descrito em Terra et al. (1979). 

 

2.5.7-Carboxipeptidase A 

 

 A carboxipeptidase A de R. americana e S. frugiperda foram ensaiadas em 

tampão Tris-HCl 0,1M, pH 8,0 utilizando carbobenzoxi-glicil-L-fenilalanina (ZGlyPhe) 

(15mM, concentração final) como substrato. Os grupos amino liberados foram 

medidos a 420nm, de acordo com o método descrito por Rosen (1957).  

 

 

2.5.8-Dipeptidase 

 

 A dipeptidase de S. frugiperda foi ensaiada em tampão Tris-HCl 0,1M, pH 8,0, 

utilizando Gly-Leu (5mM, concentração final) como substrato. Os grupos amino 

liberados foram mensurados a 420nm de acordo com o método descrito por Rosen 

(1957) 

 



 

 

 

58  
 

2.5.9-Maltase 

 

A maltase de S. frugiperda foi ensaiada em tampão citrato-fosfato 50mM, pH 

5, utilizando maltose (7mM, concentração final) como substrato. A glicose formada 

foi medida de acordo com o método descrito por Dahlqvist (1968). 

 

2.6-Dosagem de proteína 

 

 As determinações de proteínas foram feitas com a utilização de ácido 

bicinchonínico (BCA), de acordo com o método descrito por Smith et al. (1985) e 

modificado por Morton & Evans (1992). A intensidade da cor formada foi mensurada 

em espectrofotômetro a 562nm e a concentração de proteína das amostras foi obtida 

por interpolação dos valores em uma curva padrão construída com albumina sérica 

bovina (BSA). Esta metodologia permite a quantificação de μg de proteína e sofre 

interferência por carboidratos. 

 
 
 
 
2.7-Meios de cultura para crescimento de bactéria e tampões usados nas 
técnicas de biologia molecular 

 

Os meios de cultura para o crescimento de células e os tampões utilizados nas 

técnicas de biologia molecular foram preparados como descrito em Sambrook et al. 

(1989). 

 
2.8-Isolamento, clonagem e sequenciamento de um peritrofina de S. 

frugiperda  
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2.8.1-Plaqueamento e varredura primária da biblioteca de cDNA de S. 

frugiperda 

 

O procedimento de extração do RNA total e confecção da biblioteca de cDNA 

do tubo digestivo de S. frugiperda estão descritos em Marana et. al. (2001) 

Células XL1-blue MRF' foram crescidas em meio LB líquido contendo maltose 

0,2% (p/v) e MgSO4 10 mM durante cerca de 16 horas a 30ºC e sob agitação a 

250 rpm. Em seguida as células foram precipitadas por centrifugação (2.000 x g; 

10 min; temperatura ambiente) e então ressuspensas em MgSO4 10mM até 

atingir DO600 = 0,5. Quatro alíquotas de 600 μl dessas células foram incubadas 

com alíquotas da biblioteca de cDNA contendo 4,8 x 104 pfu por 15 min a 37ºC. 

Em seguida foram adicionados, a cada mistura, 6,5 ml de NZY-agarose e as 

amostras foram então derramadas sobre placas de 150mm contendo NZY-ágar. 

As placas foram mantidas a 37ºC por um período de 6 horas para o aparecimento 

dos primeiros sinais das placas de lise.  

Uma vez formadas as placas de lise, iniciava-se o procedimento de indução 

do promotor da β-galactosidase com IPTG. Para isso foram usadas membranas 

de nitrocelulose (Bio Rad) previamente embebidas em uma solução de IPTG 

10mM. As membranas, após terem sido secas a temperatura ambiente, foram 

cuidadosamente colocadas sobre as placas, evitando a formação de bolhas. As 

placas foram então encubadas a 37ºC por 4 horas. As proteínas de fusão (β-

galactosidase + polipeptídeo codificado pelo cDNA do inserto), geradas pela 

indução, ficaram aderidas às membranas. Para finalizar, as placas foram 

mantidas a 4ºC por 2 horas antes de retirar as membranas de nitrocelulose, com 

a finalidade de evitar que pedaços de agarose ficassem aderidos às membranas. 
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Foram feitas marcas nas membranas e nas placas de NZY-ágar, com o auxílio de 

agulhas, com o intuito de orientar o posicionamento da membrana na placa. Este 

procedimento é importante para se localizar os clones de interesse. 

O procedimento de varredura da membrana de nitrocelulose foi feito 

utilizando-se um anticorpo obtido em nosso laboratório contra a peritrofina de 

33KDa de S.frugiperda (Bolognesi et. al., 2001). De posse dos sinais positivos 

revelados pelo anticorpo na membrana de nitrocelulose, foi feita a coleta dos 

clones. Utilizando-se da orientação das placas e das membranas, foram retirados 

pedaços do meio de cultura que continham os clones que apresentavam reação 

com o anticorpo. Esse procedimento foi feito com a ajuda de uma ponteira 

descartável de micropipeta automática. Esses pedaços de meio foram então 

transferidos para um tubo de ensaio contendo 500 ml de tampão e 20μl de 

clorofórmio. Essa suspensão de fagos foi incubada a temperatura ambiente por 

no mínimo 2 horas antes de ser utilizada para experimentos posteriores. 

 

 

2.8.2-Imunoensaio das membranas de nitrocelulose 

 

 Antes de serem imunoensaiadas, as membranas de nitrocelulose 

permaneceram imersas em uma solução 5% de leite em pó desnatado dissolvido em 

TBS (tampão Tris-HCl 50mM, pH 7,4, contendo NaCl 0,15 M) por 18 horas a 4ºC, sem 

agitação. Esta solução é capaz de evitar ligações dos anticorpos em sítios 

inespecíficos. Após o bloqueio, as membranas foram lavadas (4 vezes por 5 min cada) 

com TBS contendo Tween 20 0,05% (TBS-T). A seguir, as membranas foram 

incubadas por duas horas com o anticorpo primário diluído em TBS-T. A diluição 

utilizada para o anticorpo anti-peritrofina foi de 100 vezes. 
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 Após a incubação com o anticorpo primário, as membranas foram lavadas 

novamente com TBS-T (4 vezes por 5 min cada) e então incubadas com o anticorpo 

secundário diluído 1000 vezes em TBS-T, por duas horas. O anticorpo utilizado foi anti-

IgG de coelho ou camundongo, produzido em cabra e acoplado a uma peroxidase 

(Sigma). Depois da incubação, as membranas foram lavadas com TBS (sem Tween 

20) por 4 vezes de 5 min cada e submetidas aos métodos de detecção para verificação 

das proteínas reconhecidas pelos anticorpos.  

 Foram utilizados dois métodos diferentes de detecção:  

  1) Após a lavagem com TBS, as membranas foram tratadas com o Kit “ECL 

Western Blotting” (Amersham), de acordo com as instruções do fabricante. Após o 

tratamento, as membranas foram expostas a um filme de detecção de luminescência 

de “high performance” (Hyperfilm-ECL, Amersham) ou “diagnostic film” (Kodak). O kit 

mencionado é um método de detecção não radioativo emissor de luz para detecção de 

antígenos específicos imobilizados.  

  2) Após a detecção fluorimétrica, as membranas foram incubadas com uma solução 

feita com 20 mg de 4-cloro-1-naftol dissolvidos em 4mL de metanol, à qual foram 

adicionados 20 mL de TBS aquecido a 37ºC e 15 μl de H2O2. As membranas foram 

incubadas até que as marcações mais escuras correspondentes aos clones contendo o 

inserto de interesse pudessem ser visualizadas (até 15 min). Após serem lavadas 

extensivamente com água bidestilada, as membranas foram secas ao ar. 

 

2.8.3-Varredura secundária do clone positivo 

   

   A varredura secundária de alguns dos clones positivos foi realizada com a 

finalidade de se obter clones isolados, reconhecidos pelo anticorpo anti-peritrofina. Este 

procedimento é necessário pelo fato da varredura primária não ser capaz de recuperar 
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clones isolados, visto que a densidade de placas de lise por placa de cultura é muito 

grande nessa fase inicial. 

   O procedimento de varredura secundária é semelhante ao da varredura 

primária, sendo que as diferenças são o material de partida (que aqui são os fagos do 

clone selecionado na varredura primária) e o número de clones varridos (que aqui é 

muito menor). 

   Alíquotas de 200μl das células XL1-blue MRF' foram incubadas com alíquotas 

(10, 50 e 100μl) das suspensões de fagos obtidos na varredura primária diluídas 500 

vezes. As misturas foram incubadas por 15 min a 37ºC. Em seguida foram adicionados 

2,5 ml de NZY-agarose e a mistura derramada sobre uma placa de 100mm contendo 

NZY-ágar. Todos os outros procedimentos são idênticos aos descritos anteriormente 

(item 2.8.1) 

    

2.8.4-Purificação do plasmídeo e sequenciamento do CDNA correspondente à 

peritrofina de S. frugiperda 

 

   Células XL1-Blue MRF' foram crescidas em meio LB líquido contendo maltose 

0,2% (p/v) e durante cerca de 16 horas a 30ºC sob agitação (250 rpm). Em seguida as 

células foram precipitadas por centrifugação (2.000 x g; 10min; temperatura ambiente) 

e então ressuspensas em MgSO4 10mM até atingirem OD600 = 1,0. 

   200 μl de células XL1-Blue MRF' foram co-infectadas com 150μl da amostra de 

fago λ Zap II (contendo pelo menos 1 x 105 partículas virais) obtida na varredura 

secundária da biblioteca de cDNA, e 1μl da solução do fago "helper ExAssist". A 

mistura foi incubada por 15 min a 37º, a seguir foram adicionados 3 ml de meio LB 

líquido e a solução permaneceu a 37ºC por pelo menos 2 horas sob agitação a 250 
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rpm. Neste passo, proteínas codificadas pelo fago "helper" reconhecem 

especificamente regiões do DNA do fago λ Zap II e promovem a excisão e 

circularização de uma fita simples de DNA que contém as sequências do plasmídeo 

Bluescript e o inserto de cDNA do clone de interesse. O plasmídeo é então 

encapsulado pelas proteínas do fago "helper" e este é eliminado pelas células.  

   Para a purificação dos fagos, a cultura foi centrifugada a 2.000 x g por 15 min e 

o sobrenadante obtido após esta centrifugação foi incubado a 70ºC por 15 min, com a 

finalidade de matar as células XL1-Blue MRF' presentes no meio. Finalmente, esse 

material foi centrifugado a 4.000 x g por 15 min e o sobrenadante contém os fagos que 

carregam o plasmídeo pBluescript.. 

  Para finalizar, células SOLR foram crescidas em meio LB líquido contendo 

maltose 0,2% (p/v) e durante cerca de 16 horas a 30ºC sob agitação (250 rpm). Em 

seguida as células foram precipitadas por centrifugação (2.000 x g; 10min; temperatura 

ambiente) e então ressuspensas em MgSO4 10mM até atingirem OD600 = 1,0. 

  As células SOLR foram transformadas com o plasmídeo Bluescript. Para tanto, 

200μl de de células SOLR foram incubadas com 10μl da preparação de fagos obtida no 

passo anterior. Após 15 min de incubação a 37ºC a amostra foi plaqueada em meio LB-

ágar contendo ampicilina (50μg/ml). As placas foram incubadas por 16 horas a 37ºC. 

  Durante esse procedimento, os fagos "helper ExAssist" infectam essas células, 

mas não são capazes de crescer. Essas células são selecionadas negativamente em 

meio contendo ampicilina. Os fagos λ Zap II não são capazes de infectar as células 

SOLR. Células infectadas pelos fagos "helper ExAssist" contendo como material 

genético o plasmídeo pBluescript são selecionadas positivamente em meio contendo 

ampicilina.  
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  As colônias isoladas obtidas no meio LB-ágar contendo ampicilina foram 

crescidas em meio LB líquido também contendo ampicilina (50μg/ml). Em seguida 

foram submetidas a um kit de extração do plasmídeo Bluescript (mini-prep).  

  Os plasmídios foram preparados a partir de 3 ml de cultura de bactérias, 

crescidas em meio líquido, usando o protocolo "Wizard Miniprep" (Promega). As 

bactérias foram precipitadas por centrifugação e ressuspensas em tampão Tris-HCl 

50mM pH 7,5, contendo EDTA 10mM e RNase (100μg/ml). Em seguida foi feita uma 

lise alcalina usando uma solução de NaOH 0,2M e SDS 1% (p/v) e a solução foi 

neutralizada pela adição de acetato de potássio 1,32M, pH 4,8. Essa mistura foi 

centrifugada a 10.000 x g por 15 min, e o sobrenadante obtido após essa centrifugação 

foi aplicado em uma mini-coluna contendo uma resina de troca iônica. A seguir a 

coluna foi lavada com uma solução de acetato 80mM, EDTA 40μM e etanol 55% (v/v) 

para a retirada do material contaminante. Finalmente o plasmídeo foi então eluído da 

coluna com água destilada e autoclavada. O rendimento e a pureza da amostra de 

plasmídios foram avaliados através da medida da absorbância a 260 e 280 nm. 

  As amostras contendo plasmídeos (0,2 a 0,5μg) foram digeridas com EcoRI 

(Promega) usando o tampão e o número de unidades indicados pelo fabricante. A 

mistura de reação foi incubada a 37ºC por 2 horas e a 65ºC por 20 min. Os produtos de 

digestão foram analisados em gel de agarose 1%. 

  Para o sequenciamento de DNA foi utilizado o procedimento que se baseia na 

interrupção da reação de polimerização do DNA com o uso de didesoxiribonucleotídeos 

(Sanger et. al., 1977). A reação de sequenciamento foi realizada usando 200-500ng de 

DNA molde, 2 μl de iniciador (primer) na concentração 3,3 pmol/μl, 2μl de "Terminator 

Ready Reaction Mix" (Perkin Elmer), 6μl de tampão Tris-HCl 200mM pH 9,0, MgCl2 

5mM. O volume final da reação foi completado com água para 20μl. As reações foram 
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realizadas em um termociclador, utilizando-se um método de 40 ciclos que consistia de 

incubações sequenciais de: 10 segundos a 96ºC, 30 segundos a 50ºC e 4 minutos a 

60ºC. As amostras de DNA foram sequenciadas em sequenciador capilar ABI no 

laboratório do Projeto Genoma Xantomonas associado ao grupo ONSA sob 

coordenação do Prof. Fernando C. Reinach (Instituto de Química - USP - São Paulo - 

SP). Os primers foram desenhados com base nas sequências obtidas com os 

iniciadores T7 e T3, que englobam pedaços da sequência do vetor. À medida em que a 

sequência foi sendo extendida novos iniciadores foram confeccionados, baseados nos 

dois lados do inserto.  

 As sequências de nucleotídeos obtidas foram reunidas e analisadas através do 

programa Consed (Phred-Phrap) em plataforma Linux e comparadas com outras 

sequências de peritrofinas, mucinas e quitinases depositadas em bancos de dados. 

Para tanto, foi feita uma consulta ao "National Center for Biotechnology Information" 

(http://www/ncbi.nlm.nih.gov), onde foi utilizado o programa BLAST (Altschul et. al., 

1990). 

 Para o alinhamento múltiplo de sequências de polipeptídeos também foi usado o 

programa Clustal X (1,64b) na condição padrão do programa. As sequências para 

comparação foram retiradas do Gen BankTM. 

   

2.9-Expressão e purificação de um domínio da peritrofina de S. frugiperda  

em E. coli 

 

 A análise da sequência de nucleotídeos da peritrofina clonada mostrou uma 

série de domínios repetitivos de ligação à quitina (ver resultados). Um desses 

domínios foi escolhido para ser expresso em bactéria. Para tanto, foram 

desenhados primers para as extremidades 5’ e 3’ desse domínio, que é o terceiro 
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domínio de ligação à quitina da peritrofina. Segue abaixo as seqüências dos 

primers utilizados para a expressão do clone do domínio da peritrofina como 

peptídeo de fusão no vetor pCAL-n-FLAG (Stratagene). Em destaque estão as 

seqüências específicas para a clonagem nesse vetor, fornecidas pelo fabricante. 

Lado N-terminal: 

5' GAC GAC GAC AAG GGA ACC TGC AAC TGC AGA CCC 3’ 

Lado C-terminal: 

5' GGA ACA AGA CCC GTC TA TGG AGT TTG ACC TGG ATC TGG 3’ 

Os plasmídeos contendo o inserto da peritrofina de S. frugiperda foram 

preparados a partir de 5 ml de culturas de bactérias utilizando-se o protocolo Wizard 

Miniprep (Promega).  

As reações para amplificação do inserto (PCR) foram realizadas em tampão 

Tris-HCl 50 mM pH 8.4 contendo KCl 50 mM, DTT 1mM, EDTA 0,1mM, 

estabilizantes, glicerol 50% (v/v), MgSO4 1mM e dNTP (0,3 mM cada). Os “primers” 

descritos acima foram usados em uma concentração final de 3 μM e a amplificação 

foi feita com 2,5 U de Platinum Pfx DNA Polimerase (Invitrogen). Em geral utilizou-se 

cerca de 0,2 μg de DNA molde e as reações foram feitas em um termociclador 

Robocycler Stratagene. 

O procedimento envolvendo PCR foi composto por 20 ciclos, sendo que as 

condições de cada ciclo de PCR foram: desnaturação por 1 min a 94oC, pareamento 

por 1 min a 64ºC e elongamento por 1 min a 72ºC.  

Os géis foram preparados com a concentração final de agarose de 1% (p/v) 

em tampão TAE 1x e as amostras de DNA foram resolvidas a cerca de 100 V. As 

amostras foram misturadas com tampão de amostra contendo azul de bromofenol 

0,025% e xileno cianol 0,025%. Esses marcadores coloridos foram usados para 

monitorar a movimentação da amostra e determinar o encerramento da eletroforese. 
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A seguir, o DNA foi corado com brometo de etídeo (0,5 μg/ml) e visualizado em 

transiluminador de luz UV (312nm). 

Fragmentos de DNA derivados da amplificação por PCR foram recuperados 

diretamente dos géis de agarose usando o protocolo de extração QIAEX II ® 

(Qiagen), o qual baseia-se na dissolução de agarose em um tampão de alta força 

iônica e ligação do DNA em uma resina de troca iônica. 

Para a clonagem do fragmento de DNA no vetor pCAL-n-FLAG (Stratagene) o 

inserto purificado foi incubado com a enzima Pfu DNA polimerase (Stratagene), de 

acordo com as instruções do fabricante, a 72OC por 15 minutos e depois a 4OC por 2 

minutos. Então adicionou-se o vetor e a reação foi incubada por 16 horas à 

temperatura ambiente. 

 Células SoloPack Gold (Stratagene) foram descongeladas e misturadas com o 

vetor contendo o inserto segundo as instruções do fabricante. As células foram então 

plaqueadas em meio LB contendo ampicilina (50μg/μl) e incubadas por 17 horas a 

37ºC. As bactérias transformadas com plasmídeo cresceram nestas placas 

originando colônias. Foram selecionadas 5 colônias e estas foram crescidas em meio 

líquido LB contendo ampicilina (50ug/ul) a 37ºC, 250rpm, até a solução tornar-se 

turva. Os plasmídeos foram purificados utilizando-se o protocolo Wizard Miniprep 

(Promega).  

Os 5 plasmídeos purificados foram misturados com a enzima Taq DNA 

polimerase recombinante (2,5U, Gibco) em tampão Tris-HCl 20mM, pH 8,4, em 

presença de KCl 50mM, dNTPs (0,2mM cada), MgCl2 1,5mM e os iniciadores (0,5μM 

cada). O procedimento envolvendo PCR foi composto por 20 ciclos, sendo que as 

condições de cada ciclo de PCR foram: desnaturação por 1 min a 94oC, pareamento 

por 1 min a 64ºC e elongamento por 1 min a 72ºC. Após a reação, as amostras 
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foram submetidas a eletroforese em gel de agarose para verificação da presença do 

inserto. 

Para a expressão do domínio da peritrofina foram utilizadas bactérias 

Escherichia coli, linhagem Origami™ B (DE3). Esta linhagem de bactérias possui 

mutações nos genes tio-redoxina redutase (trxB) e glutationa redutase (gor), que 

juntos facilitam grandemente a formação de pontes dissulfeto em proteínas 

presentes no citoplasma. As células referidas também possuem genes de resistência 

aos antibióticos canamicina e tetraciclina. 

Células competentes E. coli Origami™ B (DE3) foram misturadas ao vetor de 

expressão contendo a sequência do domínio da peritrofina, e a mistura foi mantida 

em gelo por 5 min. Em seguida, as células foram submetidas a um choque térmico 

de 42oC por 30 segundos, retornando ao gelo por mais 2 min. Neste ponto, foram 

adicionados 80ul de meio SOC e as células foram incubadas em agitador à 37oC por 

1 hora a 250rpm, para recuperação e expressão do gene de resistência ao 

antibiótico presente no plasmídeo usado na transformação. Na seqüência, as células 

foram plaqueadas em LB-ágar contendo ampicilina (50μg/ml) e mantidas à 37oC por 

16 horas. As bactérias transformadas com plasmídeo cresceram nestas placas 

originando colônias. 

Para que genes inseridos em bactérias transformadas sejam expressos, é 

necessário que o promotor a eles associados seja induzido. Para tanto, adiciona-se 

ao meio um indutor (IPTG), que aciona a síntese de proteínas. Esta indução por 

IPTG foi primeiramente realizada em pequena escala (mini-indução) e depois em 

grande escala (maxi-indução).  

Na mini-indução uma colônia isolada de bactéria Origami™ B (DE3) 

transformada foi transferida para um tubo com 2 ml de meio LB contendo 

carbenicilina (50μg/ml). Este tubo foi incubado a 4ºC, 250 rpm, por cerca de 16 



 

 

 

69  
 

horas, até o meio tornar-se turvo. Após essa incubação foram adicionados mais 48ml 

de meio LB contendo carbenicilina (50μg/ml) e a mistura foi novamente incubada a 

37ºC, 250 rpm, por aproximadamente 3 horas, onde atingiu-se uma densidade óptica 

(DO) entre 0,6 e 1,0. 

Desta cultura retirou-se uma alíquota (controle não induzido) para posterior 

análise por SDS-PAGE. Adicionou-se então IPTG (concentração final 1mM) à cultura 

de bactérias, e estas foram incubadas a 37ºC, 250 rpm, por 5 horas. A cada hora (1, 

2, 3, 4 e 5 horas) foi retirada uma alíquota (induzida por IPTG) para verificação em 

SDS-PAGE. Só então as bactérias foram submetidas à maxi-indução. 

De modo semelhante ao que foi feito na mini-indução, uma colônia isolada de 

bactéria transformada foi incubada à 37ºC, 250 rpm, em 2 ml de meio LB contendo 

carbenicilina (50μg/ml), por cerca de 16 horas. Após essa incubação foram 

adicionados mais 350ml de meio de cultura LB (contendo carbenicilina 50ug/ml) e 

essa nova mistura foi incubada a 37oC, 250 rpm, por cerca de 4 horas. Alíquotas 

foram retiradas periodicamente, de 30 em 30 minutos, para leitura de absorbância. 

Esta leitura foi realizada à 600nm contra branco (meio LB). A leitura da absorbância 

entre 0,6 e 1,0 indica que a densidade de bactérias no meio está adequada para 

realização da maxi-indução. Quando as células atingiram a OD entre 0,6 e 1,0, 

adicionou-se IPTG para uma concentração final de 1mM. A indução foi feita a 25oC, 

250 rpm, por 4 horas. Alíquotas foram retiradas antes da adição de IPTG e após o 

período de indução para análise por SDS-PAGE.  

As células induzidas por IPTG foram centrifugadas a 7000 x g, por 15 minutos 

a 4OC. A fração insolúvel desta centrifugação, correspondente às células bacterianas 

transformadas e induzidas, foi transferida para um tubo de 50 ml e acondicionada em 

freezer - 80ºC, para posterior lise das células. 
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Bactérias oriundas da maxi-indução foram ressuspensas em 30ml de tampão 

Tris-HCl 50mM pH 8,0, contendo NaCl 0,15M, Triton X-100 0,001% e lisozima 

200ug/ml. A mistura permaneceu por 30 minutos a 4oC e por 10 minutos a 

temperatura ambiente, sob leve agitação. A seguir a amostra foi mantida em gelo e 

submetida a 4 ciclos no sonicador com micro ponteira (Branson Sonifier 250) de 30 

segundos e descanso de 3 minutos a 4oC. Este material foi centrifugado a 7000 x g, 

por 15 minutos à 4ºC, sendo que o sobrenadante obtido após essa centrifugação 

contém a fração solúvel do lisado das células e o sedimento, que foi ressuspendido 

em 30ml de tampão Tris-HCl 50mM, pH 8,0 contendo NaCl 150mM, contém a fração 

insolúvel do lisado. Alíquotas de cada uma destas frações foram coletadas e 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida, em condições desnaturantes. 

 A purificação do domínio da peritrofina foi realizada através do peptídeo de 

fusão CBP (calmodulin binding peptide). Para tanto, uma resina de calmodulina-

agarose (Stratagene) foi empacotada em uma coluna de vidro (Aldrich), com o 

auxílio de uma bomba peristáltica (Pharmacia), utilizando-se um fluxo de 

0,5ml/min e tampão Tris-HCl 50mM, pH 8,0, contendo NaCl 300mM e CaCl2 

2mM. A coluna foi equilibrada com o mesmo tampão. A amostra utilizada na 

cromatografia foi o sobrenadante do lisado das células induzidas, acrescida de 

CaCl2 e NaCl, para uma concentração final de 2mM e 300mM, respectivamente. 

A amostra foi centrifugada em microcentrífuga a 7.000 x g por 20 min, a 4ºC, e o 

sobrenadante foi aplicado na coluna. A cromatografia foi realizada manualmente 

a um fluxo de 0,5ml/min. A eluição foi feita com tampão Tris-HCl 50mM, pH 8,0, 

contendo NaCl 300mM e EDTA 2mM. As frações de 0,5ml (32 no total) foram 

dialisadas contra água por cinco horas e submetidas a SDS-PAGE.  
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 O vetor pCAL-n-FLAG (Stratagene) contém um sítio de reconhecimento para a 

enzima enteroquinase, que foi usado para a clivagem do peptídeo de fusão e 

posterior remoção do produto da clivagem. 

 20ug da amostra de proteína purificada (domínio da peritrofina mais o 

peptídeo de fusão) foram incubados com a enteroquinase (0,2U, Stratagene), em 

tampão Tris-HCl 50mM, pH 8,0, contendo NaCl 50mM, CaCl2 2mM e Tween 20 

0,3% (v/v). A incubação foi feita por 24 horas a temperatura ambiente. A amostra 

foi então dialisada contra água por 5 horas e submetida a SDS-PAGE para 

verificação da eficiência da hidrólise.  

 A funcionalidade do domínio da peritrofina expresso foi testada através da sua 

propriedade de ligação à quitina. Alíquotas do sobrenadante do lisado de 

bactérias induzidas por IPTG foram incubadas com 2 resinas de quitina 

diferentes, em tampão Tris-HCl 50mM, pH 8,0, contendo NaCl 300mM. As 

resinas utilizadas foram quitina coloidal e quitina azure (Sigma) e a incubação foi 

feita a temperatura ambiente por 30 minutos, sob agitação leve. A amostra então 

foi centrifugada em microcentrífuga por 10 minutos. O sobrenadante foi retirado 

para ser analisado em SDS-PAGE. Ao sedimento foi adicionado tampão Tris-HCl 

50mM, pH 8,0, contendo NaCl 300mM e SDS 3% (p/v). A amostra foi incubada 

por mais 30 minutos a temperatura ambiente e sob leve agitação. Depois foi 

novamente centrifugada por 10 minutos em microcentrífuga. O sobrenadante foi 

analisado em SDS-PAGE.  

 

2.10-Clonagem e sequenciamento dos cDNAs das quitina sintases 1 e 2 e quitinase 

 

 Para obter o cDNA correspondente a SfCHS2, foi utilizada como DNA molde 

uma biblioteca de cDNA de tubos digestivos de S. frugiperda que estavam se 
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alimentando ativamente (Marana et al., 2001). O cDNA dessa quitina sintase foi 

denominado do tipo 2 (ou classe B) porque é proveniente do intestino médio e 

apresenta uma maior similaridade de seqüência com outros genes de CHS2, quando 

comparados com os genes de CHS1 (ver discussão). 

Para obter o cDNA correspondente a SfCHI, o RNA total foi extraído das 

larvas de S. frugiperda e utilizado para a confecção do DNA complementar. Para 

tanto, os materiais do epitélio do intestino médio (aproximadamente 10mg) foram 

isolados, divididos em regiões anterior, média e posterior, e transferidos para um 

tubo contendo 500 μl de RNA Stabilization Reagent (RNAlater, Qiagen) por 5 

minutos, para a estabilização do RNA. A seguir os tecidos foram transferidos para 

um novo tubo e a esse tubo foi adicionado nitrogênio líquido. Os tecidos congelados 

foram então homogeneizados com a ajuda de um homogeneizador para tubos de 

microcentrífuga (Motor Cordless, Sigma). Após a homogeneização, 350μl de tampão 

de lise (kit Qiagen) com β-mercaptoetanol foram adicionados as amostras e estas 

foram novamente homogenizadas com o auxílio de uma agulha e seringa, puxando e 

empurrando a solução várias vezes.  As amostras foram a seguir centrifugadas por 3 

minutos a 7000 x g, a temperatura ambiente. Ao sobrenadante obtido após essa 

centrifugação foram adicionados 350μl de etanol 70% gelado. O volume total foi 

transferido para a mini-coluna do kit de purificação de RNA RNeasy Mini Kit (Qiagen) 

e centrifugado por 30 segundos a temperatura ambiente. Os procedimentos de 

lavagem e recuperação do RNA purificado foram realizados segundo o protocolo do 

fabricante. A quantidade de RNA obtida foi verificada em espectofotômetro a 260nm. 

 2ug de RNA purificado correspondente às regiões anterior, média e posterior 

do intestino médio foram utilizados como molde para a confecção do DNA 

complementar. Como primer foi utilizado um oligonucleotídeo contendo somente dT. 
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As amostras foram incubadas a 70ºC por 10 minutos e transferidas para o gelo por 2 

minutos. A esse tubo foi adicionado o tampão do kit (2,5uM, concentração final) para 

a enzima transcriptase reversa (SUPERSCRIPT III RNase H-Reverse Transcriptase, 

Invitrogen), MgCl2 (concentração final 2,5mM), dNTPs (concentração final 0,5mM) e 

DTT (concentração final  10mM). A solução foi incubada por 5 min a 42ºC. Após 

essa pré-incubação, 1ul da enzima SuperScript III (Invitrogen) foi adicionado e a 

amostra foi incubada a 42º por 50 minutos. A reação foi interrompida pela incubação 

a 70ºC por 15 minutos. As amostras foram a seguir incubadas com 2U de RNAse H 

(Invitrogen) a 37ºC por 20 minutos.  As reações de PCR para amplificação do cDNA 

correspondente ao gene da quitinase foram realizadas utilizando-se essas amostras 

como molde. 

Para a clonagem do cDNA correspondente a SfCHS2 foi utilizado um par de 

primers degenerados correspondente a duas regiões conservadas encontradas no 

domínio catalítico de outras quitina sintases de insetos (Tellam et al., 2000b; Ibrahim 

et al., 2000; Zhu et al., 2002; Zimoch and Merzendorfer, 2002; Gagou et al., 2002; 

Ostrowski et al., 2002; Arakane et al., 2004). Esses primers degenerados foram os 

mesmos usados por Arakane et al. (2004) para a amplificação da região do gene da 

CHS de Tribolium castaneum, que codifica um segmento no domínio catalítico entre 

os resíduos de aminoácidos conservados FEYAIGHW para o primer forward e 

QYDQGEDDRW para o primer reverse. Primers degenerados correspondentes à 

regiões altamente conservadas de quitinases também foram usados para amplificar 

um produto de PCR correspondente ao cDNA da quitinase de S. frugiperda.   

Os primers para o sequenciamento da quitina sintase 2 e quitinase de 

Spodoptera frugiperda foram desenhados com base nas sequências obtidas com os 

primers T7 e T3, que englobam pedaços da sequência do vetor. À medida em que a 

sequência foi sendo extendida novos iniciadores foram confeccionados, baseados 
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nos dois lados do inserto. A estratégia de sequenciamento da quitina sintase 2 e 

quitinase, assim como os tamanhos dos produtos de PCR amplificados e as suas 

respectivas localizações no cDNA correspondente estão mostrados na Fig. 8A e 8B, 

respectivamente. As seqüências dos primers degenerados e específicos usados para 

o sequenciamento estão mostrados na Tabela I. 

As reações para amplificação dos cDNAs foram realizadas em tampão para a 

enzima Ex taq DNA polimerase (Takara, Japao) e dNTPs (1 mM). Os primers 

descritos na Tabela I foram usados em uma concentração final de 0,6 μM e 

amplificação foi feita com 0,5 U de Ex Taq polimerase (Takara, Japão). Em geral 

utilizou-se cerca de 0,2 μg de DNA molde e as reações foram feitas em um 

termociclador PTC-100 (MJ Research, USA). O procedimento envolvendo PCR 

foi composto por 20 a 30 ciclos, sendo que as condições de cada ciclo de PCR 

foram: desnaturação por 30 segundos a 94oC, pareamento por 1 min a variáveis 

temperaturas (dependendo dos primers utilizados) e elongamento por 1 a 2 min a 

72ºC. Os produtos de PCR foram analisados em gel de agarose 1% contendo 

brometo de etídeo e purificados usando o kit Freeze ‘N Squeeze DNA Gel 

Extraction Spin Column kit (Bio-Rad). Após a purificação os produtos de PCR 

correspondentes a diferentes regiões da sequência do cDNA foram clonados no 

vetor TOPO TA -4 (Invitrogen), segundo as instruções do fabricante. As colônias 

obtidas foram testadas quanto a presença do inserto através de uma reação de 

PCR utilizando os mesmos primers usados para a amplificação da região do 

cDNA. As colônias contendo o inserto foram crescidas em meio LB líquido 

contendo ampicilina (50ug/ml). Os plasmídeos contendo o inserto foram 

purificados a partir de 3 ml de culturas de bactérias utilizando-se o protocolo 

Wizard Miniprep (Promega).  
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  A reação de sequenciamento foi realizada de acordo com o serviço de 

sequenciamento da Kansas State University (USA) ou Iowa State University (USA). 

Em ambos os casos, 250ng (1μl) de DNA foi utilizado como molde. 

A estratégia de sequenciamento usada resultou em uma série de fragmentos 

de PCR que se sobrepõe, tornando possível a organização das seqüências de DNA 

para resolução das regiões codificantes completas da SfCHS2 e SfCHI, assim como 

as regiões não codificantes nos lados 5’ e 3’. Para obtermos o lado 5’ da sequência 

do cDNA da SfCHS2, foi utilizado o primer específico 5’-

TAAACGCTGTGACCAGAGAC-3’ (posições 635 a 654pb na seqüência de cDNA, e 

o primer T3, que corresponde ao promotor T3 contido no plasmídio pBluescript  

usado na construção da biblioteca de cDNA (Marana et al., 2001). A sequência 5’ do 

cDNA da SfCHI foi determinada utilizando o kit  5’-RACE (system version 2.0, 

Invitrogen) de acordo com as instruções do fabricante. A reação de PCR foi realizada 

utilizando um primer com adaptador e o primer específico anti-sense 5’-

TGAATGCTCTCCTGAGCTCC-3’ (posições 507 a 526 na seqüência de cDNA). Para 

obter a região 3’ do cDNA, o PCR foi realizado com um primer oligo-(dT) com 

adaptador  e os primers específicos sense 5’-TCTCACACGCGTTGGAGAAG-3’ 

(posições 3380 a 3399 na seqüência de cDNA) para SfCHS2 e 5’-

TCGTTCACTCTGTCAGCTGG-3’ (posições 820 a 839 na seqüência de cDNA) para 

SfCHI. Para confirmar a sequência completa obtida a partir dos fragmentos de cDNA 

sobrepostos, as regiões codificantes inteiras da SfCHS2 e SfCHI foram amplificadas 

por PCR com os seguintes pares de primers: 5’-GAATTATCTCGAATGGCGAG-3’ e 

5’-GTGGTTATCACGCGAAATGG-3’ para SfCHS2, e 5’-

CCGCAACACCGCAATTGTTC-3’ e 5’-CACGCACGATTAGTCTAGGG-3’ para SfCHI. 

Os ciclos de PCR foram realizados como se segue: denaturação a 94ºC por 1 min, 
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alinhamento a 58ºC por 1 min e polimerização a 72ºC por 4,5 min usando a enzima 

Takara (Japão) Taq polimerase por 30 ciclos.  

  As sequências dos cDNAs da SfCHS2 e SfCHI foram comparadas com outras 

sequências depositadas no GenBank usando “BLAST-N” ou “BLAST-X” do website 

“National Center for Biotechnology Information (NCBI)”. O alinhamento das 

sequências de nucleotídeos e respectivos aminoácidos foram realizados usando o 

programa ClustalW (PAM250). 

O cDNA da quitina sintase 1, característica da epiderme, foi seqüenciado de 

acordo com os da quitina sintase 2 e quitinase. Também foram utilizados primers 

degenerados baseados em regiões conservadas da sequência da quitina sintase de 

Tribolium castaneum e cDNA confeccionado a partir do RNA da epiderme de larvas 

em estágio pré-pupa. A região N- e C- terminal da quitina sintase 1 foi amplificada 

utilizando-se os kits 5’RACE e 3’RACE (Promega), seguindo as instruções do 

fabricante. 

O DNA molde utilizado para a amplificação do DNA complementar 

correspondente ao gene da quitina sintase 2 foi a biblioteca de cDNA de 

Spodoptera frugiperda em 5º estágio larval. No caso da quitinase e quitina sintase 

1, o cDNA utilizado como molde foi confeccionado a partir do RNA extraído de 

larvas no estágio pré-pupa, do intestino médio e da epiderme, respectivamente. 

 

2.11-RT-PCR com múltiplos primers 

 

Em alguns experimentos, as reações de amplificação foram realizadas na 

presença de múltiplos pares de primers. Para tanto, em um mesmo tubo de PCR 

foram misturados um par de primers para amplificar uma região especifica 

correspondende a quitina sintase, outro par de primers para amplificar uma região  
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Tabela I: Primers usados para a amplificação dos cDNAs correspondentes a SfCHS2 
e SfCHI. 

   Primer  
cDNA Fragmento 

de PCR  
Direção* Tipo de primer Sequência 

SfCHS2 1 F Primer degenerado ttygartaygcnathggncaytgg 
SfCHS2 1 R Primer degenerado nckrtcytcnccytgrtcrtaytg 
SfCHS2 2 F Primer degenerado tgygcnacnatgtggcayg 
SfCHS2 2 R Primer específico tgcctcgtgggaagttaagg 
SfCHS2 3 F Primer específico cgactgaacacatgattggc 
SfCHS2 3 R Primer degenerado aanckrtgraanarcatngc 
SfCHS2 4 F Primer degenerado cargaracnaarggntggga 
SfCHS2 4 R Primer específico Ccatgaagatgtgtacttcg 
SfCHS2 5 F Adaptador 5’ RACE  ggccacgcgtcgactagtac 
SfCHS2 5 R Primer específico gtgtctactacgaaggccgt 
SfCHS2 6 F Primer específico tctcacacgcgttggagaag 
SfCHS2 6 R Adaptador 3’ RACE gaccacgcgtatcgatgtcga 
SfCHI 1 F Primer degenerado gayytngaytgggartaycc 
SfCHI 1 R Primer degenerado Raartctccatrtcdatngc 
SfCHI 2 F Adaptador 5’ RACE ggccacgcgtcgactagtac 
SfCHI 2 R Primer específico Tgaatgctctcctgagctcc 
SfCHI 3 F Primer específico Gctgtcccagtaacaagttg 
SfCHI 3 R Adaptador 3’ RACE gaccacgcgtatcgatgtcga 

     
   *F=Forward; R=Reverse. 
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correspondente a quitinase e um terceiro par de primers para amplificar o DNA 

constitutivamente expresso correspondente a proteína ribossômica Rps6 de S. 

frugiperda. Este último par de primers foi utilizado como um controle da 

quantidade de molde de cDNA adicionado no tubo, uma vez que a expressão 

desse RNA não varia entre os diferentes tecidos ou estágios de desenvolvimento 

do animal.   

O RNA total foi isolado do intestino médio e da epiderme de larvas em 5º instar 

(L5) e pré-pupas. 2 ug do RNA total foram usados como molde para a construção 

da primeira fita de cDNA com um primer oligo-(dT) e a enzima Superscript III RT 

(Invitrogen). Este cDNA foi utilizado como molde para a amplificação e detecção 

dos cDNAs específicos da SfCHS2, SfCHI e RpS6. A reação de PCR foi feita 

conforme descrito anteriormente no item 2.10. Os produtos dessas reações foram 

vizualizados após eletroforese em gel de agarose 1% contendo brometo de 

etídeo. 

 
 
 

B 
                                                                         
                   8                        7                                    9                                
                       550bp                                 708bp                                                       1040bp 

                   
     5’ UTR                                                             Coding Sequence                                                                            3’ UTR 

Fig. 8: Estratégia de clonagem dos cDNAs da SfCHS2 (A) e SfCHI (B). A sequência 
completa do cDNA da SfCHS2 foi determinada através de 5 fragmentos de PCR que se 
sobrepõem, usando como molde uma biblioteca de cDNA de intestino médio e os pares 
de primers listados na Tabela I. A seqüência correspondente ao cDNA da SfCHI foi 
obtida a partir do cDNA de larvas em estágio pré-pupa e dos primers indicados. 
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2.12- Análise da expressão das quitina sintases 1 e 2 e quitinase ao longo do 

desenvolvimento 

  

Pares de primers específicos para quitina sintase 1, quitina sintase 2 e 

quitinase foram utilizados separadamente em reações de PCR para análise da 

expressão desses genes durante o desenvolvimento das larvas de S. frugiperda. 

Para tanto foram utilizados intestino médio e epidermes de larvas em 3º instar (L3), 

5º (último) instar (L5), período pós-alimentação (PA), pré-pupas (PP) e pupas (P). Os 

primers utilizados foram : 5’-CGACTGAACACATGATTGGC-3’ (sense) e 5’-

TGAACTCTAACGAACCACTC-3’ (anti-sense) para SfCHS2, os quais geraram um 

produto de 954pb; 5’-GGTAGCAATGCTGGAGATCA-3‘ (sense) e 5’-

TCTGTGGAATAGCATTGCGG-3 (anti-sense) para SfCHS1, os quais geraram um 

produto de 540pb; 5’-CCGCAACACCGCAATTGTTC-3’ (sense) e 5’-

CACGCACGATTAGTCTAGGG-3’ (anti-sense) para SfCHI, os quais geraram um 

produto de 1705pb. Os primers 3’-ATGAAGCAGGGAGTCCTCAC-5’ (sense) e 3’-

GCGTTTGACCTCTTCTTGGC-5’ (anti-sense) foram utilizados para monitorar a 

expressão do RNA da proteína ribosomal RpS6, os quais geraram um produto de 

500 pb. As reações de PCR tinham um volume final de 20 μl. O programa de PCR 

(23 ou 28 ciclos) era composto por um passo de denaturação a 94ºC por 1 min, 

alinhamento a 52ºC por 1 min e extensão a 72ºC por 1,5 min. Os produtos dessas 

reações foram vizualizados após eletroforese em gel de agarose 1% contendo 

brometo de etídeo. 

  

2.13-Northern blotting 
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Em todas as etapas realizadas durante os experimentos de Northern blotting 

foi utilizada água DEPC. O gel de agarose 1% foi feito em tampão MOPS 

contendo formaldeído (6 vezes diluído). 10μg de RNA de cada amostra foram 

diluídos em 1 μl de tampão MOPS (10 vezes concentrado), 3,5ul de formaldeído,  

10 ul de formamida e água para completar um total de 20μl. A eletroforese foi 

realizada a uma voltagem de 50-60 V por aproximadamente 4 horas em tampão 

MOPS 1x.  O gel foi então corado por 20 minutos com uma solução de brometo 

de etídeo (1ug/ml) contendo NaOH 50mM. Antes de vizualizar as bandas, o pH 

do gel foi neutralizado com uma solução de acetato de sódio 200mM, pH 4,0, por 

duas vezes de 20 minutos cada. Após esse procedimento as bandas puderam ser 

visualizadas no gel em transiluminador UV. 

A transferência foi feita para uma membrana de nylon (Hybond-N+, 

Amersham) por 16 horas, em tampão SSC 20x , pH 7,0. Após a transferência, o 

RNA foi fixado na membrana através da exposição à radiação UV por 120 

segundos e a seguir incubada com tampão SSC (2 vezes concentrado) por 15 

minutos. 

A membrana de nitrocelulose foi então submetida a uma pré-hibridização por 

2 horas a 60ºC, em tampão fosfato de sódio 250mM pH 7,2 contendo EDTA 

1mM, SDS 7% e esperma de salmão denaturado (1mg/10ml).  

A sonda quitina sintase 2 foi obtida utilizando primers específicos em reações 

de PCR. O produto obtido foi purificado com kit da Bio Rad e marcado 

radioativamente com P32. Para tanto, aproximadamente 100ng de DNA 

correspondente à sonda foram desnaturados em banho fervente por 10 minutos. 

Para a marcação, foi utilizado o kit da BioRad (DNA labelling beads), segundo o 

protocolo do fabricante. 5ul de P32 foram adicionados a solução final, que foi 
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incubada a 37ºC por 2 horas. O volume total da sonda (50μl) foi diluído em 10ml 

de tampão fosfato de sódio 250mM pH 7,2 contendo EDTA 1mM e SDS 7%. A 

membrana foi submetida a hibridização a 62ºC por aproximadamente 20 horas.     

No dia seguinte a membrana foi lavada por 2 vezes de 20 minutos cada com 

tampão SSC (1x) contendo SDS 0,1% a temperatura ambiente, e dependendo da 

concentração da sonda ainda remanescente, a membrana foi lavada com um 

tampão de maior estringência (SSS 0,2x contendo SDS 0,1% a 65ºC). 

A membrana foi a seguir exposta a um filme de raio-X (Hyperfilm MP) por 2-3 

dias a –80ºC, e após esse período o filme foi revelado. 

 

 

2.14-Obtenção do DNA genômico 

 

 Para a extração do DNA genômico, o epitélio do intestino médio ou o 

exoesqueleto de 3 larvas foram isolados. Os tecidos foram congelados em nitrogênio 

líquido e homogeneizados com bastão de vidro. A seguir adicionou-se 600ul de 

solução de lise (Promega) e a amostra foi homogeneizada. As soluções foram então 

incubadas a 65ºC por 30 minutos. Após esfriarem, elas foram incubadas com 40ug de 

RNAse A  por 20 minutos a 37ºC. Após esse período, 200μl de solução de precipitação 

(Promega) foram adicionados às amostras, e essas foram agitadas lentamente por 5 

minutos e centrifugadas a 10.000 x g por 3 min, a 4ºC. O sobrenadante obtido após 

essa centrifugação foi transferido para um novo tubo, onde adicionou-se 800ul de uma 

solução de fenol/clorofórmio (1:1) pH 6,7 (Fisher Scientific, EUA). As amostras foram 

agitadas em vórtex e centrifugadas a 10.000 x g por 2 minutos. Ao sobrenadante 

adicionou-se mais 800μl da mesma solução e a centrifugação foi repetida nas mesmas 

condições. Ao sobrenadante foi adicionado um décimo do volume de NaOAc 3M (pH 
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5,2) e 2,5 vezes o volume de etanol 95%. As amostras foram precipitadas por 16 horas 

a –20ºC e após esse período centrifugadas a 10.000 x g por 15 minutos a 4ºC. O 

sedimento obtido após essa centrifugação foi lavado com 1 ml de etanol 70% e 

centrifugado novamente a 10.000 x g por 5 minutos, a 4ºC. Após secar, o sedimento foi 

ressuspendido em 100μl de água bidestilada. A concentração do DNA obtido foi 

medida em espectrofotômetro a 260nm. 

 

 

 

2.15-Expressão da quitinase e da região catalitica da quitina sintase de S. 

frugiperda em E. coli 

 

 O domínio catalítico da quitina sintase foi escolhido para ser expresso em 

bactéria porque trata-se de uma região cuja sequência é amplamente conservada 

entre os insetos, devido ao seu tamanho e também por não conter domínios 

transmenbrana, o que dificultaria a expressão. Por outro lado, a quitinase possui 

apenas 62kDa e nenhum domínio transmembrana, portanto pode ser expressa 

integralmente em bactéria. 

Foram desenhados primers para as extremidades 5’ e 3’ da região catalítica 

da quitina sintase de Spodoptera frugiperda. Seguem abaixo as sequências dos 

primers utilizados para a expressão do domínio catalítico utilizando o vetor pET-22b 

(NOVAGEN) contendo o peptídeo His-tag para facilitar a prurificação do peptídeo 

expresso. Em destaque estão as seqüências específicas para os sitios de clonagem 

nesse vetor, fornecidas pelo fabricante. 

Lado N-terminal:  

5' TAT CAT ATG GAC ATA AAG CCT TCT GAC 3’ 
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Lado C-terminal: 

5' ATA CTC GAG GTC GTT GGA CTT GAC GGT 3’ 

Para a quitinase, foram desenhados primers para as extremidades 5’ e 3’ do 

cDNA completo. Seguem abaixo as seqüências dos primers utilizados para a 

expressão da quitinase utilizando o vetor pET-22b (NOVAGEN) contendo o peptídeo 

plB-leader e o peptídeo His-tag para facilitar a purificação da proteína expressa. Em 

destaque estão as seqüências específicas para os sítios de clonagem nesse vetor, 

fornecidas pelo fabricante. 

Lado N-terminal:  

5' TAT GAA TTC G GAC AGC AAA GCG CGC ATA 3’ 

Lado C-terminal: 

5' ATA CTC GAG GGG CTC GCA GTC TTG ACG 3’ 

As reações para amplificação do inserto foram realizadas em tampão Tris-HCl 

50 mM pH 8.4 contendo KCl 50 mM, DTT 1mM, EDTA 0,1mM, estabilizantes, glicerol 

50% (v/v), MgSO4 1mM e dNTP (0,3 mM cada). Os primers descritos acima foram 

usados em uma concentração final de 3 μM e amplificação foi feita com 0,5 U de Ex 

Taq polimerase (Takara, Japão). Em geral utilizou-se cerca de 0,2 μg de DNA molde 

e as reações foram feitas em um termociclador PTC-100 (MJ Research, USA). O 

procedimento envolvendo PCR foi composto por 30  ciclos, sendo que as condições 

de cada ciclo de PCR foram: desnaturação por 30 seg a 94oC, pareamento por 1 min 

a 55ºC  e elongamento por 1,5 min a 72ºC. 

Fragmentos de DNA derivados da amplificação por PCR foram recuperados 

diretamente dos géis de agarose usando o protocolo de extração do kit da Bio Rad 

(Quantum Prep Freeze’N Squeeze DNA Extraction Spin Columns), o qual baseia-se 

no congelamento do gel contendo o DNA, seguido da filtração do DNA através de 

uma mini-coluna.  
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Para a clonagem do fragmento de DNA no vetor pET22b (NOVAGEN) o 

inserto purificado foi incubado com as enzimas de restrição Nde I e Xho I (Promega), 

a 37OC por 16 horas. A mesma reação foi realizada com o vetor pET22b (5ug). O 

volume total das reações do vetor e do inserto foi submetido a eletroforese em gel de 

agarose. As bandas foram novamente purificadas utilizando o kit de purificação da 

Bio Rad (Quantum Prep Freeze’N Squeeze DNA Extraction Spin Columns).  

Após a purificação, 1 ul da amostra do vetor e 1 ul da amostra do inserto foral 

analisados lado a lado em um gel de agarose 1%, para comparação da 

concentração das amostras. A reação de ligação do vetor e inserto foi montada de 

acordo com a intensidade das bandas correspondentes ao vetor e inserto, na 

proporção de 1 de vetor para 3 de inserto. 

 As células TOP 10 (Invitrogen) foram descongeladas e misturadas com 5ul do 

vetor contendo o inserto segundo as instruções do fabricante. As células foram então 

plaqueadas em meio LB contendo ampicilina (50ug/ul) e incubadas por 16 horas a 

37ºC. As bactérias transformadas com plasmídeo cresceram nestas placas 

originando colônias. Foram selecionadas várias colônias e estas foram testadas 

quanto a presença do inserto através de PCR utilizando os primers originais e a 

própria colônia como molde, utilizando a enzima Ex Taq polimerase (Takara, Japão). 

O procedimento envolvendo PCR foi composto por 20 ciclos, sendo que as 

condições de cada ciclo de PCR foram: desnaturação por 30 seg a 94oC, 

pareamento por 45 seg a diferentes temperaturas (dependendo do primer utilizado) e 

elongamento por 1 min a 72ºC. Após a reação, as amostras foram submetidas a 

eletroforese em gel de agarose para verificação da presença do inserto. As colônias 

correspondentes as reações positivas (que mostraram a banda amplificada 

correspondente ao inserto) foram crescidas em meio líquido LB contendo ampicilina 
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(50ug/ul) a 37ºC, 250rpm, por 16 horas. Os plasmídeos foram purificados utilizando-

se o protocolo Wizard Miniprep (Promega).  

Para a expressão do domínio catalítico da quitina sintase de Spodoptera 

frugiperda foram utilizadas bactérias Escherichia coli, linhagem Origami™ B (DE3) 

(Novagen). As células foram misturadas a 1ul do vetor de expressão e a mistura foi 

mantida em gelo por 30 min. Em seguida, as células foram submetidas a um choque 

térmico de 42oC por 1,5 segundos, retornando ao gelo por mais 2 min. Neste ponto, 

foram adicionados 250ul de meio SOC e as células foram incubadas em agitador à 

37oC por 1 hora a 250rpm, para recuperação e expressão do gene de resistência ao 

antibiótico presente no plasmídeo usado na transformação. A seguir, as células 

foram plaqueadas em LB-ágar contendo ampicilina (50μg/ml) e mantidas à 37oC por 

16 horas. As bactérias transformadas com plasmídio cresceram nestas placas 

originando colônias. 

As células foram induzidas por IPTG e então centrifugadas a 6.500 x g, por 15 

minutos a 4OC. A fração insolúvel desta centrifugação, correspondente às células 

bacterianas transformadas e induzidas, foi transferida para um tubo de 50 ml, para 

posterior lise das células. Em alguns casos, onde o vetor continha o peptídeo plB 

leader, as células foram submetidas a um choque osmótico antes de serem lisadas, 

uma vez que a presença desse peptídeo direciona a expressão da proteína para o 

espaço periplásmico da célula. Para tanto, as células foram ressuspendidas em 30 

ml de tampão Tris-HCl 30mM, pH 8, contendo sucrose 20%. Foram adicionados a 

esse meio mais 60ul de EDTA 0,5M, pH 8 (concentração final 1mM). A solução foi 

então agitada lentamente por 10 minutos a temperatura ambiente. Após essa 

incubação, as células foram novamente centrifugadas a 10.000 x g por 10 min, a 

4ºC. O sobrenadante obtido após essa centrifugação foi descartado e o sedimento 

foi ressuspendido em 30ml de sulfato de magnésio gelado (5mM). As células foram 
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agitadas lentamente por mais dez minutos. Durante esse passo, as proteínas do 

espaço periplásmico são liberadas para o tampão. As células foram novamente 

centrifugadas a 10.000 x g por 10 min a 4ºC. O sobrenadante obtido após essa 

centrifugação foi coletado e deve conter a proteína alvo expressa. 

Bactérias oriundas da indução com IPTG que não foram solubilizadas pelo 

choque osmótico foram ressuspensas em 30ml de tampão Tris-HCl 20mM pH 7,5, 

contendo NaCl 0,1M e EDTA 1mM. A seguir a amostra foi mantida em gelo e 

submetida a 3 ciclos no sonicador com micro ponteira (Branson Sonifier 250) de 1 

minuto com pulsos de 1,5 segundos, e descanso de 1 minuto a 4oC. Este material foi 

centrifugado a 10.000 x g, por 10 minutos à 4ºC, sendo que o sobrenadante obtido 

após essa centrifugação contém a fração solúvel do lisado das células e o 

sedimento, que foi ressuspendido em 30ml de tampão Tris-HCl 20mM, pH 7,5 

contendo NaCl 100mM, contém a fração insolúvel do lisado. Alíquotas de cada uma 

destas frações foram coletadas e submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida, 

em condições desnaturantes.A purificação da quitinase e do domínio catalítico 

quitina sintase foi realizada através do peptídeo de fusão His-tag  

 

2.16-Eletroforese em géis de poliacrilamida em condições desnaturantes (SDS-

PAGE) 

 

 As amostras foram misturadas com de tampão de amostra (1:1) (Tris-HCl 60 

mM pH 6,8, contendo 2-β-mercaptoetanol 0,36 mM, glicerol 10% (v/v), SDS 2% e azul 

de bromofenol 0,0025% (p/v)). Antes de iniciar a eletroforese, todos os materiais em 

tampão de amostra foram aquecidos em banho a 95ºC por 10 minutos. 

 Utilizando o equipamento XCell Sure Lock Mini-Cell (Invitrogen), a eletroforese 

foi realizada em gel (1mm, gradiente de poliacrilamida 4-12%) NuPAGE  Novex Bis-Tris 
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Gel (Invitrogen) na presença de SDS  0,1%. As eletroforeses foram realizadas a 180V e 

temperatura ambiente, até que o azul de bromofenol (utilizado como indicador da 

mobilidade eletroforética), estivesse a 0,5 cm da borda inferior da placa. A solução de 

azul de bromofenol 0,02% foi preparada com SDS 0,1%, glicerol 10% e ácido fosfórico 

0,1M, pH 6,8, 

 O peso molecular das proteínas observadas nos géis foi estimado utilizando 

como padrões as seguintes proteínas: fosforilase b (97,4 KDa), albumina sérica bovina 

(66,2 KDa), ovoalbumina (45 KDa), gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (36 KDa), 

anidrase carbônica (31 KDa), inibidor de tripsina de soja (21,5 KDa), aprotinina (6,5 

KDa), lisozima (18,5 KDa), miosina (205 KDa) e β-galactosidase (116,5 KDa). 

 Os géis foram corados com Blue Stain reagent (Pierce) por 16 horas e 

incubados com água até a visualização das bandas de proteínas. 

 

2.17-Western blot e imunoensaio 

 

 A quitinase recombinante de Spodoptera frugiperda e Manduca sexta (fornecida 

pelo Dr. Subbaratnan Muthukrishnan) foram aplicadas em géis de poliacrilamida em 

placa. Após a separação eletroforética, o gel foi submetido ao método de Towbin et. al. 

(1979) de transferência de proteínas para membranas de nitrocelulose. Para tanto, os 

géis foram inicialmente equilibrados em tampão Tris 25 mM, glicina 192 mM, contendo 

metanol 20%, por 30 minutos. Em seguida, realizou-se a transferência eletroforética 

das proteínas dos géis para membrana de nitrocelulose de poro de 0,2 μm, 

previamente equilibrada por 15 minutos com o mesmo tampão. Foi utilizado um 

sistema de transferência de proteínas semi-seco da Bio-Rad na presença do tampão 

acima e nas condições especificadas pelo manual do aparelho: 15V, 250mA por 30min. 

A eficiência da transferência das proteínas para a membrana de nitrocelulose foi 
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averiguada pelo uso de marcadores de peso molecular pré-corados (Bio-Rad) e pela 

coloração dos géis após a transferência. 

  Antes de serem ensaiadas, as membranas de nitrocelulose permaneceram 

imersas em uma solução 5% de leite em pó desnatado dissolvido em TBS (tampão 

Tris-HCl 50mM, pH 7,4, contendo NaCl 0,15 M) por 18 horas a 4ºC, sem agitação. 

Após o bloqueio, as membranas foram lavadas (4 vezes por 5 min cada) com TBS 

contendo Tween 20 0,05% (TBS-T). A seguir, as membranas foram incubadas por 

duas horas com o anticorpo anti-quitinase de M. sexta fornecido pelo Dr. Subbaratnan 

Muthukrishnan (Kansas State University) diluído 800 vezes em TBS-T. Após a 

incubação do anticorpo primário, as membranas foram lavadas novamente com TBS-T 

(4 vezer por 5 min cada) e então incubadas com o anticorpo secundário diluído 1000 

vezes em TBS-T, por duas horas. O anticorpo utilizado foi anti-IgG de coelho, 

produzido em cabra e acoplado a uma peroxidase (Sigma). Depois da incubação, as 

membranas foram lavadas com TBS (sem Tween 20) por 4 vezes de 5 min cada e 

submetidas aos métodos de detecção para verificação das proteínas reconhecidas pelo 

anticorpo. Após a lavagem, as membranas foram incubadas com uma solução feita 

com 20 mg de 4-cloro-1-naftol dissolvidos em 4mL de metanol, à qual foram 

adicionados 20 mL de TBS aquecido a 37ºC e 15 μL de H2O2. As membranas foram 

incubadas até que as bandas escuras pudessem ser visualizadas (até 15 min). Após 

serem lavadas extensivamente com água bidestilada, as membranas foram secas ao 

ar. 

 

 

2.18-Confecção do RNA de dupla fita específico    
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 A região da seqüência da quitina sintase 2 de T. molitor  foi obtida através de 

sequenciamento de uma biblioteca de cDNA de tubo digestivo. A seqüência possui 

aproximadamente 600 pares de bases e corresponde a região localizada após o 

sítio catalítico. 

 Os RNAs de dupla fita foram preparados a partir de produtos de PCR ou 

plasmídeos como DNA molde, utilizando primers contendo linkers na região 5’ 

complementares aos promotores da T7 RNA polimerase do vetor. O DNA foi 

utilizado para a confecção das fitas de RNA através de transcrição in vitro usando 

HiScribe RNAi Transcription Kit (New England Biolabs) ou AmpliScribe T7-Flash Kit 

(Epicentre Technologies, Madison, WI) de acordo com as instruções do fabricante. 

Para alinhamento do RNA de dupla fita, os produtos da reação foram incubados a 

65ºC por 5 min, seguido de esfriamento à temperatura ambiente. O RNA de dupla 

fita foi purificado por extração com fenol/clorofórmio seguido de precipitação com 

acetato de amônio.  

 

2.19-Injeção do RNA de dupla fita para RNAi 

 

 Para os experimentos de RNAi foi utilizado aproximadamente 1ug de RNA de 

dupla fita específico quitina sintase 2. O RNA de dupla fita foi diluído em tampão 

fosfato de sódio 0,1mM, pH 7, contendo KCl 5mM e injetado em larvas que estavam 

ativamente se alimentando. Após a injeção, as larvas foram mantidas a 30ºC para 

visualização dos fenótipos e outras análises. 

 

 
 2.20-Marcação da quitina com FITC-CBD 
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O intestino médio das larvas de S. frugiperda e T. molitor em diferentes estágios 

de desenvolvimento foram dissecados e fixados em formaldeído 3,7% diluído em 

tampão PBS (fosfato de sódio 10 mM contendo NaCl 100 mM NaCl), pH 8.0 por 2 

horas no gelo. Após a fixação os tecidos foram lavados 3 vezes com PBS e incubados 

com uma sonda ligante de quitina acoplada a FITC, que é fluorescente (FITC-CBD, 

New England Biolabs). Os intestinos foram incubados com a sonda diluída 100 vezes 

por 16 horas a temperatura ambiente com leve agitação. O excesso foi retirado através 

de lavagem com PBS e a fluorescência foi observada usando um microscópio Leica 

MZ FLIII como descrito em Arakane et al. (submetido). As fotografias foram tiradas 

usando uma câmera digital Nikon, Dxm 1200F. A marcação da quitina da MP com a 

sonda também foi utilizada nos intestinos das larvas submetidas a experimentos com 

RNAi.  
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3-Resultados 
 

 

3.1-Enzimas envolvidas na síntese e degradação da quitina em S.frugiperda 

 

 Com o intuito de compreender vários aspectos relacionados a MP, clonamos e 

sequenciamos os cDNAs correspondentes a quitina sintase e quitinase presentes no 

tubo digestivo de S. frugiperda, além de expressar as respectivas proteínas, na 

expectativa de estudá-las detalhadamente no futuro.  

 Durante essa tentativa detectou-se o cDNA correspondente a outra quitina 

sintase, presente na epiderme. Decidimos proceder do mesmo modo com essa 

última, para podermos comparar as suas propriedades no futuro.  

 

3.1.1. Quitina sintase 

 

3.1.1.1. Clonagem e seqüenciamento dos cDNAs das quitina sintases 1 e 2 

 

Como abordagem inicial, foi feita uma amplificação por PCR usando a biblioteca 

de cDNA de tubo digestivo de S. frugiperda e primers degenerados que foram 

desenhados com base na sequência da quitina sintase de Tribolium castaneum 

(Arakane et al., 2004). O produto de PCR resultante tinha 192pb. 

 O sequenciamento foi inicialmente feito a partir dos braços do vetor utilizando os 

iniciadores T3 e T7. O resultado indicou que a sequência obtida com os ambos os 

iniciadores era codificante de quitina sintase 2. A seguir foram sintetizados iniciadores 

com base nas sequências obtidas com os iniciadores T3 e T7. De posse desses novos 

iniciadores, foram amplificadas novas regiões do cDNA e foram feitos novos 
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sequenciamentos, mas estes ainda não foram suficientes para cobrir toda a região do 

inserto. Com base na extremidade das sequências obtidas nesse segundo 

sequenciamento foram sendo sintetizados novos iniciadores, até que a sequência 

completa do cDNA pudesse ser resolvida. A Tabela I mostra as seqüências dos 

primers utilizados para o sequenciamento da quitina sintase 2 de S. frugiperda. 

 O resultado da sequência (Fig. 9) mostra um cDNA de 4.569 nucleotídeos, 

que codificam uma proteína de 1523 aminoácidos. Essa sequência foi depositada no 

GenBank sob o número de acesso AY525599. A sequência do cDNA mostra uma 

cauda de poli (A)+ com 26 pares de bases (Fig. 9). Os prováveis sítios de glicosilação 

N- ou O- também estão indicados. O cálculo de peso molecular para a proteína 

madura resulta em uma massa de aproximadamente 174kDa e pI de 5,9, segundo o 

programa Swiss-Prot/TrEMBL .  

 A proteína apresenta várias regiões transmembrana. Segundo o programa 

TMHMM (CBS, Dinamarca), há 9 domínios transmembrana na região N-terminal, 5 

domínios conservados após o sítio catalítico e dois últimos domínios transmembrana 

no lado C-terminal (Fig. 10).  

A Fig. 11 mostra um alinhamento da quitina sintase de S. frugiperda com as 

quitina sintases de T. castaneum (TcCHS2), Anopheles gambiae (AgCHS1) e 

Drosophila melanogaster (DmCHS2). Essas três sequências, obtidas do GenBank, 

possuem 67%, 66% e 65% de identidade com a SfCHS2, respectivamente, e 

pertencem a classe B das quitina sintases. A quitina sintase de Anopheles (AgCHS1) 

usada para o alinhamento foi denominada equivocadamente como CHS1, pois é 

proveniente do intestino médio e pertence à classe B, cujos genes não apresentam 

regiões de splicing alternativo (Arakane et al.; 2004).  
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                                    M  A  R  P  R  P  Y  G  F  R  A  L  D  E  E  S  D  D  N  S  E  
     1  ACTTTCCTAAATTAAGAATTATCTCGAATGGCGAGACCAAGACCTTATGGTTTTAGGGCTTTAGATGAGGAGAGTGATGACAATTCGGAG 
 
    22   L  T  P  L  H  D  D  N  D  D  L  G  Q  R  T  A  Q  E  A  K  G  W  N  L  F  R  E  I  P  V  
    91  TTGACTCCGTTGCACGATGATAATGATGACCTAGGACAAAGAACAGCTCAAGAGGCAAAAGGATGGAATCTGTTTCGAGAGATTCCGGTG 
 
    52   K  K  E  S  G  S  M  A  S  T  A  G  I  D  F  S  V  K  I  L  K  V  L  A  Y  I  F  I  F  G  
   181  AAGAAGGAGAGTGGGTCTATGGCCTCAACTGCCGGGATAGACTTCAGTGTAAAGATCCTTAAAGTCCTGGCGTATATTTTTATATTTGGC 
 
    82   I  V  L  G  S  A  V  V  S  K  G  T  L  L  F  I  T  S  Q  L  K  K  G  K  A  I  V  H  C  N  
   271  ATAGTGCTCGGATCTGCGGTTGTGTCTAAGGGTACGCTGCTTTTTATCACATCACAACTGAAAAAGGGCAAAGCAATCGTTCACTGTAAT 
 
   112   R  Q  L  E  L  D  K  Q  F  I  T  I  H  S  L  Q  E  R  V  T  W  L  W  A  A  F  I  A  F  S  
   361  AGACAGTTAGAACTGGACAAGCAGTTTATAACAATCCATTCGTTGCAAGAGCGTGTGACGTGGCTATGGGCAGCCTTCATAGCATTCAGT 
 
   142   I  P  E  V  G  V  F  L  R  S  V  R  I  C  F  F  K  T  A  P  K  P  S  V  L  Q  F  L  T  A  
   451  ATTCCAGAAGTTGGCGTTTTCTTGAGATCAGTCAGAATATGCTTCTTCAAAACAGCACCGAAGCCTTCTGTTTTACAGTTTTTGACGGCC 
 
   172   F  V  V  D  T  L  H  T  I  G  I  G  L  L  V  L  F  I  L  P  E  L  D  V  V  K  G  T  M  L  
   541  TTCGTAGTAGACACCCTTCATACAATAGGCATTGGATTACTGGTGCTTTTCATCCTGCCAGAATTAGACGTGGTTAAAGGAACAATGCTA 
 
   202   M  N  A  M  C  F  M  P  G  I  L  N  A  V  T  R  D  R  T  D  S  R  Y  M  L  K  M  A  L  D  
   631  ATGAATGCTATGTGCTTCATGCCTGGAATACTAAACGCTGTGACCAGAGACCGCACGGACTCTCGATACATGTTGAAAATGGCACTAGAT 
 
   232   V  L  A  I  S  A  Q  A  T  A  F  V  V  W  P  L  L  K  G  V  S  M  L  W  T  I  P  V  A  C  
   721  GTACTAGCTATCTCCGCTCAAGCCACCGCGTTCGTCGTCTGGCCTCTGCTAAAAGGCGTTAGTATGCTCTGGACGATTCCTGTCGCATGC 
 
   262   V  F  I  S  L  G  W  W  E  N  F  V  G  D  I  G  K  Q  W  P  V  L  E  P  V  Q  E  L  R  D  
   811  GTATTCATCTCACTCGGATGGTGGGAAAATTTCGTCGGCGATATCGGAAAACAATGGCCAGTCCTGGAACCTGTACAAGAACTTCGTGAC 
 
   292   N  L  K  K  T  R  Y  Y  T  Q  R  V  L  S  L  W  K  I  F  I  F  M  C  C  I  L  I  S  L  A  
   901  AATTTAAAGAAGACTCGTTACTACACACAGAGGGTGTTGTCTTTGTGGAAGATATTCATATTCATGTGTTGCATCCTGATATCTTTGGCG 
 
   322   A  Q  D  D  S  P  L  S  F  F  T  E  F  A  T  G  F  G  E  R  F  Y  K  V  H  E  V  R  A  I  
   991  GCACAAGATGACAGCCCGCTTTCTTTCTTCACGGAGTTTGCTACTGGATTTGGTGAGCGCTTCTACAAAGTTCATGAGGTTCGAGCGATA 
 
   352   Q  D  E  F  E  G  F  L  G  Y  K  I  M  D  L  Y  F  D  Q  M  P  A  A  W  A  T  P  L  W  V  
  1081  CAGGACGAATTTGAAGGTTTTCTGGGCTACAAAATTATGGACTTATACTTCGATCAAATGCCAGCGGCATGGGCCACCCCACTGTGGGTG 
 
   382   V  L  I  Q  V  L  A  S  L  V  C  F  M  A  S  L  S  A  C  K  I  L  I  Q  N  F  S  F  T  F  
  1171  GTGCTGATCCAGGTCCTGGCTTCTTTAGTCTGTTTTATGGCAAGTTTGTCTGCCTGCAAGATTCTGATACAAAACTTCAGCTTTACATTT 
 
   412   A  L  S  L  V  G  P  V  T  I  N  L  L  I  W  L  C  G  E  R  N  A  D  P  C  A  Y  S  N  T  
  1261  GCGTTGAGTCTTGTTGGACCTGTCACCATCAACTTGTTGATTTGGCTTTGCGGCGAGAGGAACGCAGATCCCTGCGCATATAGTAATACG 
 
   442   I  P  D  Y  L  F  F  D  I  P  P  V  Y  F  L  K  E  F  V  V  K  E  M  S  W  I  W  L  L  W  
  1351  ATACCAGATTATCTGTTCTTCGACATACCACCGGTGTATTTCCTGAAGGAGTTTGTGGTGAAAGAGATGTCGTGGATTTGGTTGCTGTGG 
 
   472   L  V  S  Q  A  W  V  T  A  H  N  W  R  S  R  A  E  R  L  A  A  S  D  K  L  F  N  R  P  W  
  1441  CTGGTGTCGCAGGCGTGGGTGACGGCCCACAACTGGCGCTCCCGGGCCGAGCGTCTCGCCGCCAGCGACAAGCTCTTCAACAGGCCTTGG 
 
   502   Y  C  S  P  V  L  D  V  S  M  L  L  N  R  T  K  N  E  E  A  E  I  T  I  E  D  L  K  E  T  
  1531  TACTGCAGCCCCGTCCTCGACGTCTCCATGCTGTTGAACAGAACCAAGAATGAAGAAGCGGAAATAACGATAGAGGATCTAAAAGAAACA 
 
   532   E  S  E  G  G  S  M  M  S  G  F  E  A  K  K  D  I  K  P  S  D  N  I  T  R  I  Y  V  C  A  
  1621  GAGAGTGAGGGTGGGTCTATGATGAGCGGATTTGAAGCAAAGAAAGACATAAAGCCTTCTGACAACATTACGAGGATATATGTCTGCGCG 
 
   562   T  M  W  H  E  T  K  E  E  M  M  D  F  L  K  S  I  L  R  F  D  E  D  Q  S  A  R  R  V  A  
  1711  ACTATGTGGCACGAAACGAAAGAAGAAATGATGGACTTCTTGAAGTCTATCCTGCGTTTCGATGAGGATCAGAGCGCGCGTCGCGTCGCA 
 
   592   Q  K  Y  L  G  I  V  D  P  D  Y  Y  E  L  E  V  H  I  F  M  D  D  A  F  E  V  S  D  H  S  
  1801  CAGAAGTACTTGGGCATTGTAGATCCTGATTACTATGAACTCGAAGTACACATCTTCATGGACGATGCTTTCGAAGTGTCGGACCACAGC 
 
   622   A  D  D  S  K  V  N  P  F  V  T  C  L  V  E  T  V  D  E  A  A  S  E  V  H  L  T  N  V  R  
  1891  GCGGACGACTCGAAAGTGAATCCCTTCGTGACGTGTCTCGTGGAGACTGTCGACGAGGCTGCTTCAGAGGTCCATCTCACCAACGTGAGG 
 
   652   L  R  P  P  K  K  F  P  T  P  Y  G  G  R  L  V  W  T  L  P  G  K  N  K  M  I  C  H  L  K  
  1981  TTGAGGCCACCGAAGAAATTCCCCACACCGTACGGCGGCCGACTGGTCTGGACTCTCCCAGGAAAGAACAAAATGATATGCCACCTCAAA 
 
   682   D  K  S  K  I  R  H  R  K  R  W  S  Q  V  M  Y  M  Y  Y  L  L  G  H  R  L  M  D  V  P  I  
  2071  GACAAGTCCAAAATACGACACAGGAAAAGATGGTCTCAAGTGATGTACATGTACTACCTATTGGGCCACCGCCTGATGGACGTGCCGATC 
 
   712   S  V  D  R  K  E  V  I  A  G  N  T  Y  L  L  A  L  D  G  D  I  D  F  K  P  T  A  V  T  L  
  2161  TCAGTGGACCGCAAGGAAGTCATCGCAGGGAACACCTACTTACTGGCTTTGGACGGCGACATTGACTTCAAACCGACAGCAGTCACGTTA 
 
   742   L  I  D  L  M  K  K  D  K  N  L  G  A  A  C  G  R  I  H  P  V  G  S  G  F  M  A  W  Y  Q  
  2251  CTAATCGATTTGATGAAGAAGGATAAGAATTTAGGAGCAGCGTGCGGGCGCATCCATCCTGTGGGCTCAGGCTTCATGGCATGGTATCAA 
 
   772   M  F  E  Y  A  I  G  H  W  L  Q  K  A  T  E  H  M  I  G  C  V  L  C  S  P  G  C  F  S  L  
  2341  ATGTTCGAGTACGCTATTGGTCATTGGCTGCAAAAGGCGACTGAACACATGATTGGCTGTGTACTCTGTAGCCCTGGATGCTTCTCCCTC

   802   F  R  G  K  A  L  M  D  D  N  V  M  K  K  Y  T  L  T  S  H  E  A  R  H  Y  V  Q  Y  D  Q  
  2431  TTCAGAGGAAAGGCTTTGATGGACGACAACGTTATGAAGAAATATACCTTAACTTCCCACGAGGCACGACACTATGTGCAATACGATCAA 
 
   832   G  E  D  R  W  C  T  L  L  L  Q  R  G  Y  R  V  E  Y  S  A  V  S  D  A  Y  T  H  C  P  E  
  2521  GGCGAGGACCGTTGGTGCACGCTACTGCTGCAGCGCGGGTACCGCGTGGAGTACAGCGCGGTGTCGGACGCGTACACGCACTGCCCCGAG 
 
   862   H  F  D  E  F  F  N  Q  R  R  R  W  V  P  S  T  L  A  N  I  F  D  L  L  G  S  A  K  L  T  
  2611  CACTTCGACGAGTTCTTCAACCAGCGCCGCCGCTGGGTGCCCTCCACGCTCGCCAACATCTTCGACCTGCTCGGCAGCGCCAAGCTCACC 
 
   892   V  K  S  N  D  N  I  S  T  L  Y  I  V  Y  Q  F  M  L  I  V  G  T  V  L  G  P  G  T  I  F  
  2701  GTCAAGTCCAACGACAACATCTCCACCCTCTATATAGTCTATCAGTTCATGTTGATAGTGGGTACGGTGTTGGGTCCCGGCACGATCTTC 
 
   922   L  M  M  G  G  A  M  N  A  I  I  Q  I  S  N  A  Y  A  M  M  L  N  L  V  P  L  V  I  F  L  
  2791  CTGATGATGGGGGGAGCCATGAACGCCATCATTCAGATCAGCAACGCGTACGCGATGATGTTGAACCTCGTACCACTCGTCATCTTCCTT 
 
   952   I  V  C  M  T  C  Q  S  K  T  Q  L  F  L  A  N  L  I  T  C  A  Y  A  M  V  M  M  I  V  I  
  2881  ATAGTCTGTATGACTTGTCAGTCAAAGACGCAGCTCTTCCTCGCTAACCTCATAACATGCGCATACGCAATGGTGATGATGATCGTGATA 
 
   982   V  G  I  V  L  Q  I  V  E  D  G  W  L  A  P  S  S  M  F  T  A  L  I  F  G  T  F  F  V  T  
  2971  GTGGGGATAGTTCTGCAGATAGTGGAGGATGGATGGCTGGCTCCGTCCAGTATGTTCACAGCTTTAATATTCGGTACATTCTTCGTCACC 
 
  1012   A  A  L  H  P  Q  E  I  K  C  L  L  F  I  A  V  Y  Y  V  T  I  P  S  M  Y  M  L  L  I  I  
  3061  GCGGCACTACACCCGCAAGAGATCAAATGTTTGTTGTTCATAGCAGTGTACTATGTAACCATCCCTAGTATGTACATGTTGTTGATCATA 
 
  1042   Y  S  I  C  N  L  N  N  V  S  W  G  T  R  E  T  P  Q  K  K  T  A  K  E  M  E  M  E  Q  K  
  3151  TACTCCATCTGTAATCTCAACAACGTATCCTGGGGTACCAGGGAGACACCGCAGAAGAAAACTGCTAAGGAAATGGAAATGGAACAGAAG 
 
  1072   E  A  E  E  A  K  K  K  M  E  S  Q  G  L  K  K  L  F  A  K  G  E  E  K  S  G  S  L  E  F  
  3241  GAAGCAGAAGAAGCGAAGAAAAAAATGGAGAGTCAGGGTTTGAAGAAGTTGTTTGCCAAGGGAGAAGAGAAGAGTGGTTCGTTAGAGTTC 
 
  1102   S  V  A  G  L  L  R  C  M  C  C  T  N  P  E  D  H  K  D  D  L  N  M  M  Q  I  S  H  A  L  
  3331  AGTGTGGCGGGCCTGTTGCGATGTATGTGCTGCACCAATCCAGAGGATCATAAGGACGATCTCAACATGATGCAGATCTCACACGCGTTG 
 
  1132   E  K  I  N  K  R  L  D  Q  L  D  V  P  P  E  P  T  H  Q  P  S  H  P  H  T  H  V  E  T  V  
  3421  GAGAAGATAAATAAGAGATTGGATCAACTCGATGTCCCTCCTGAGCCGACCCACCAGCCCTCGCATCCGCACACACACGTGGAGACGGTC 
 
  1162   G  V  R  D  Y  E  D  S  E  I  S  T  E  I  P  K  E  E  R  D  D  L  I  N  P  Y  W  I  E  D  
  3511  GGTGTTCGTGATTACGAAGACAGCGAGATTTCCACTGAAATTCCTAAGGAAGAACGAGACGACCTGATTAACCCCTACTGGATCGAGGAC 
 
  1192   V  E  L  Q  K  G  E  V  D  F  L  T  T  A  E  T  N  F  W  K  D  V  I  D  E  Y  L  L  P  I  
  3601  GTGGAACTCCAGAAGGGCGAGGTAGACTTCCTCACCACCGCTGAGACCAACTTCTGGAAGGATGTCATCGATGAATACTTACTGCCTATT 
 
  1222   D  E  D  K  R  E  I  E  R  I  R  K  D  L  K  N  L  R  D  K  M  V  F  A  F  V  M  L  N  S  
  3691  GATGAGGACAAGCGTGAAATTGAACGTATAAGAAAAGATTTGAAGAACTTGCGAGATAAGATGGTGTTTGCGTTCGTGATGTTGAACTCT 
 
  1252   L  F  V  L  V  I  F  L  L  Q  L  S  Q  D  Q  L  H  F  K  W  P  F  G  Q  K  S  S  M  E  Y  
  3781  CTGTTCGTGCTCGTCATCTTCCTGCTGCAGCTCAGCCAGGACCAGCTGCACTTCAAGTGGCCATTCGGACAGAAGTCCAGCATGGAGTAC 
 
  1282   D  N  D  M  N  M  F  I  I  T  Q  D  Y  L  T  L  E  P  I  G  F  V  F  L  L  F  F  G  S  I  
  3871  GATAATGATATGAATATGTTCATCATAACCCAAGACTACTTAACGCTGGAACCTATCGGTTTCGTGTTCCTCCTGTTCTTCGGCTCCATC 
 
  1312   I  M  I  Q  F  T  A  M  L  F  H  R  L  D  T  L  A  H  L  L  S  T  T  K  L  D  W  Y  F  S  
  3961  ATCATGATCCAGTTCACCGCCATGTTGTTCCATCGCCTGGACACGCTGGCCCATCTGCTGTCCACCACCAAGCTGGATTGGTATTTCAGT 
 
  1342   K  K  P  D  D  L  S  D  D  A  L  I  D  S  W  A  L  T  I  A  K  D  L  Q  R  L  N  T  D  D  
  4051  AAGAAGCCGGACGACCTATCAGACGATGCGCTAATAGACTCTTGGGCGTTGACAATAGCGAAGGATCTTCAACGTCTGAACACCGACGAC 
 
  1372   L  D  K  R  N  N  N  E  H  V  S  R  R  K  T  I  Y  N  L  E  K  G  K  E  T  K  P  A  V  I  
  4141  TTGGATAAACGAAATAACAACGAACACGTGTCCAGGAGGAAGACCATATATAACTTGGAGAAAGGGAAGGAAACCAAACCGGCTGTTATC 
 
  1402   N  L  D  A  N  A  K  R  R  L  T  I  L  Q  N  E  D  S  E  L  I  S  R  L  P  S  L  G  P  N  
  4231  AACCTCGATGCCAACGCCAAGAGGAGATTGACTATCCTGCAGAATGAAGACTCAGAATTGATCTCCCGCCTGCCATCTCTGGGACCTAAT 
 
  1432   L  A  T  R  R  A  T  V  R  A  I  N  T  R  R  A  S  V  M  A  E  R  R  R  S  Q  F  Q  A  R  
  4321  TTGGCAACTCGTCGTGCCACGGTGCGTGCAATAAACACTCGACGCGCATCTGTCATGGCGGAGCGACGCAGGTCTCAGTTCCAAGCGCGA 
 
  1462   P  S  G  G  S  Y  M  Y  N  N  P  Q  N  T  I  Q  L  D  D  M  V  G  G  P  S  T  S  G  V  Y  
  4411  CCTTCCGGGGGATCATACATGTATAATAACCCTCAAAACACGATTCAGCTGGACGATATGGTCGGGGGGCCGTCGACGTCGGGAGTGTAC 
 
  1492   V  N  R  G  Y  E  P  A  L  D  S  D  I  E  D  T  P  V  P  T  R  R  S  V  V  H  F  T  D  H  
  4501  GTGAACCGAGGGTACGAGCCCGCCCTGGACAGCGACATCGAGGACACGCCCGTGCCCACCAGACGATCCGTTGTACACTTCACCGACCAT 
 
  1522   F  A  *   
  4591  TTCGCGTGATAACCACCAAAATCTGACTAACATCTCCATATTACATTTTCTACTCTGTTACGAAACGATAAAGTTTAAAGTGTATTAAAT 
  4681  AAATTGGACAGATTTGAGTAGGTTTCACGTTTGTGTTTAAATAATTTATGAAAATAACATACCTATTGCTTTATGACCGCTTTAATATTA 
  4771  AAAGAAACTCAATATATGCATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Fig. 9: Sequência de nucleotídeos e aminoácidos correspondentes a SfCHS2. As áreas em 
cinza indicam os segmentos transmembranais. Os potenciais sítios de glicosilações N- e O- 
estão mostrados em caixas abertas e regiões pretas, respectivamente. 
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Fig. 10: Esquema mostrando as possíveis regiões transmembranais obtidas através do 
programa TMHMM (CBS, Dinamarca). 
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                     10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150 
SfCHS2       ---MARPRPYGFRALDEESDDNSELTPLHDDNDDLGQRTAQEAKG--WNLFREIPVKKESGSMASTAGIDFSVKILKVLAYIFIFGIVLGSAVVSKGTLLFITSQLK-KGKAIVHCNRQLELD-------KQFITIHSLQERVTWLWAAF 
TcCHS2       ---MAARHRFATGSPEE-------TEPLYSST----QMPEKVREK--WNVFDDPPREPTVGSEVKRTYIEWGVKFLKVVTIITVFFVVLGAAVVSKGTTLFMTSQIK-KNVTRAYCNKKIDQKSAISDRNLQFVVSLPEVERVQWIWLLI 
DmCHS2       MARSGEPNAECQSVLDCPWDHTDMSGGDYDSGDYFMRSRKQRDKPSLWDSFQDPPSKKTSGSDADWKKLQFCLKLFKICTYLLVFAVVLATSVFANLIYLYMAGNTGGTGPRVQVCSKYPVLRH------GQVEAVASELDQIAWVWALI 
AgCHS1       -------MKN-----NATMNYFTESSDEDDEETVMIKKVQQDNK--LWDSFQDPPVPQTSGSAASREYLLVFIKGLKVFTYIFVFLVILASACFAKMSFLLMVSNVK-DGTKNRYCDVR--QPD------KQFEAYIPLEQRVAWMWAIV 
                            :             ..     :   :  :   *: * : *     ** ..   :   :* :*: : : :* ::*.:: .::   * :..:    .     *.              *. .  .  ::: *:*  . 
 
                    160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300 
SfCHS2       IAFSIPEVGVFLRSVRICFFKTAPKPSVLQFLTAFVVDTLHTIGIGLLVLFILPELDVVKGTMLMNAMCFMPGILNAVT--RDRTDSRYMLKMALDVLAISAQATAFVVWPLLKGVSMLWTIPVACVFISLGWWENFVGDIGKQWPVLEP 
TcCHS2       FAYLIPEVGTWIRAVRKCLYKLWKMPSLSEFLSLFGTETCPAIGSAILVFVVLPELDVVKGAMLTNAVCFVPGVVAMFS--RKPCSINENLKMGLDIASITAQASSFVVWPLVENNPTLYLIPVSVILISVGWWENFVSET-SYLPFIRA 
DmCHS2       FAFAAPELLTFLRALRICMFKREQRPSGLEVGLVTLFELLHVVGLALLTFTVLPALDVTRGAILGCCVCFVPALLNLLTGTRVRWRSADSLVLGLSILALVAQGSVFLVWPSLSDSMEVQLLAIPLLLISFRWWENFAN-----THEAIA 
AgCHS1       FSFAVPEVGTFIRAARICFFKNIPRPSWGQLLMVTIMESFHVIGLAILTFLVYPNLDVVKAAMLSNCVCLVPAIGGLLS--RSHKESKLAFKYVFDLLAISAQLTGYVVWPLLSNQFELWFIPGAIFLISCHWWENYLSQK-SLFRPIAS 
             :::  **: .::*: * *::*    **  :.      :   .:* .:*.: : * ***.:.::*  .:*::*.:   .:  *        :   :.: :: ** : ::*** :..   :  :. . .:**  ****: .          . 
 
                    310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450 
SfCHS2       VQELRDNLKKTRYYTQRVLSLWKIFIFMCCILISLAAQDDSPLSFFTEFATGFGERFYKVHEVRAIQDEFEGFLGYKIMDL----YFDQMPAAWATPLWVVLIQVLASLVCFMASLSACKILIQNFSFTFALSLVGPVTINLLIWLCGER 
TcCHS2       LGKSKKEFKTRTYFIYAFVAPVKCLAFFCTALVIFYCQEGSVDFLFDNFSAAFQDHNIEITEVAPVLPG--NYANASSVGS----RNPIHTSSYMTGIWVWLINISATYICYAFGKFSCKVMIQSVSFAFPINLSVPVLLSGLIAMCGMY 
DmCHS2       YIIRTIRCTRSRYHTYLYLAPLKVLVFAG---MGFILHGHEFVEYFGRFRDAWRPHLITLVQSNGDPDALLLAQANVSITAPPRRTLFTMQSSPNSVFYALAAQVGAAYLCHIFGKFACKIKIQKFSYALPLSLAGPATVCLVTFLAQLR 
AgCHS1       FAAIREKLTDNRYQTYLLIAPYKIFLFLG---ACIYLSGQTVTDFFGLFDSGWGNHTITMEAVLNEK--FPDLSS---ITS--DLEEHEIFPTSNAIIWTTVTHILCAYLCYIFSKFACKIQIQSFSMAFPINLAVPVTVTLLLVFCGLR 
                   . .   *     ::  * : *       :          *  *  .:  :   :                  :            .:  : ::.   :: .: :*.  .  :**: **..* ::.:.*  *. :  :  :.    
 
                    460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600 
SfCHS2       NADPCAYSNTIPDYLFFDIP--PVYFLKEFVVKEMSWIWLLWLVSQAWVTAHNWRSRAERLAASDKLFNRPWYCSPVLDVSMLLNRTKNEE------AEITIEDLKETESEGGSMMSGFEAK-KDIKPSDNITRIYVCATMWHETKEEMM 
TcCHS2       YRDECSFAESIPPYLFFVPP--PLMFLQDFLSHQHAWIWLVWLLSQAWISVHIWSPNCDKLSSTEQLFIRPMYDAFLIDQSLALNRRRDE----------NPRNYRSDE---GPQITELEP--ETIESQDAITRIYACGTMWHETPEEMM 
DmCHS2       ASDPCSLHGFMPDYLSLLALGGSVEELGQRCLDYALWLWPLWWLAQVWTCLHIWQPHNDRNAPTEKLFVCPWYCGLLVDQCSMMNRRIVDWSEEYLAIKSDLTAPRDPVVALAADINASR----DIQEEDKVPQLIVCATMWHETEDEMM 
AgCHS1       EADVCAFDNILPDYIFFRMP--PIYYLFDYVVNEFSWLWLLWLLSQTWITRHLWMAKSDRNASTEKLFVTPMYNSLLIDQSVAMNRRREDQ--EDFVKKIDMVKVKDTEKANEIDAKAHEGKDDKIKPYDRIPQIFICATMWHENKEELM 
               * *:    :* *: :     .:  * :   .   *:* :* ::*.*   * * .. :: :.:::**  * * . ::* .  :**   :               :.         .  .     *:  * :.::  *.*****. :*:* 
 
                    610       620       630       640       650       660       670       680       690       700       710       720       730       740       750 
SfCHS2       DFLKSILRFDEDQSARRVAQKYLGIVD----PDYYELEVHIFMDDAFEVSD---HSADDSKVNPFVTCLVETVDEAASEVHLTNVRLRPPKKFPTPYGGRLVWTLPGKNKMICHLKDKSKIRHRKRWSQVMYMYYLLGHRLMD-VPISVD 
TcCHS2       EFLKSVFRLDQDQCSHRIVREHLGLKH----DNYYELETHIFFDDAFIRTS---EDDNDPHVNDYVESLASIIDEAATKVHGTTVRVRPPKVYPTPYGGRLVWTLPGKTKMIAHLKDKKKIRAKKRWSQCMYMYFLLGFRLQANDELSAH 
DmCHS2       EFLKSIVRLDEDQCARRMARTHLNGGK--ADDEYYELETNIFFDDAFVSDPRQCQNKRNPPINEYVKTLTRTIDKAAFEVYGVNIRIKPPLKIETPYGGRLVWTLPGRTKMVAHLKNKDKIRHKKRWSQVMYMYYLLGYRIMETKELSPR 
AgCHS1       EFLKSILRLDEDQCARRMAMKHIQANKDDIDPDYYDLETHIFFDDAFVNDKSKCESADASPLNSYVKTLINHIEEAALEVYKTKMRVYPPTKIVTPYGGRLIWTLPGRTKMIAHLKDKNKIRHKKRWSQVMYMYYLLGYRIMQLN-TSPE 
             :****:.*:*:**.::*:.  ::   .     :**:**.:**:****       ..   . :* :*  *   :::** :*: ..:*: **    *******:*****:.**:.***:*.*** :***** ****:***.*:      *   
 
                    760       770       780       790       800       810       820       830       840       850       860       870       880       890       900 
SfCHS2       RKEVIAGNTYLLALDGDIDFKPTAVTLLIDLMKKDKNLGAACGRIHPVGSGFMAWYQMFEYAIGHWLQKATEHMIGCVLCSPGCFSLFRGKALMDDNVMKKYTLTSHEARHYVQYDQGEDRW-CTLLLQRGYRVEYSAVSDAYTHCPEHF 
TcCHS2       SKEIRGENTYILALDGDIDFQPEALHLLVDYMKKNKTLGAACGRIHPIGSGGMVWYQMFEYAVGHWMQKATEHVIGCVLCSPGCFSLFRGKALMDKSVMKKYTTRSTQAKHYVQYDQGEDRWLCTLLLQRGYRVEYSAASDAFTHCPEGF 
DmCHS2       RKAVIAENTFILALDGDIDFQPRAVRLLIDRMKAVDELGAACGRIHPVGRGPMVWYQRFEYAIGHWLQKATEHVIGCVLCSPGCFSLFRASALMENSVMKRYTMISSEAMKMVQYDQGEDRWLCTLLLKAGSRVEYCAASDAYTHAPESF 
AgCHS1       RKMVIAQNTYLLALDGDIDFQPNAVSLLVGRMKVDPDLGAACGRIHPVGTGPMVWYQIFEYAIGHWLQKATEHVIGCVLCSPGCFSLFRGRALMENSVMKKYTTKSDQARHYVQYDQGEDRWLCTLLLKQKFRVEYSAASDAYTHAPEGF 
              * : . **::*********:* *: **:. **    **********:* * *.*** ****:***:******:***************. ***:..***:**  * :* : ********** *****:   ****.*.***:**.** * 
 
                    910       920       930       940       950       960       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040      1050 
SfCHS2       DEFFNQRRRWVPSTLANIFDLLGSAKLTVKSNDNISTLYIVYQFMLIVGTVLGPGTIFLMMGGAMNAIIQISNAYAMMLNLVPLVIFLIVCMTCQSKTQLFLANLITCAYAMVMMIVIVGIVLQIVEDGWLAPSSMFTALIFGTFFVTAA 
TcCHS2       NEFYNQRRRWMPSTMANILDLLMDYEHTVKINENISMLYIGYQIILMIGTVIGPGTIFLMLVGAFVAAFGLDQWSSFYWNLLPIAVFILVCATCSSDIQLFFAGLISAIYGLIMMAVFVGVMLQISQDGPLAPSSLFFFCMAAEFIIAAL 
DmCHS2       NEFYNQRRRWVPSTIANIFDILADADTVVKKNNSISTMYVWYQGMLMIGTVLGPGTIFLMMVGALVAVFSIDIWTAFLWNFFPILLFILACVYLKQKFQLLIAFVISSVYCLVMMAVLIGIIVQMLEDGPLAPASLFFLLVAVQITIAGF 
AgCHS1       NEFYNQRRRWVPSTIANIFDLLADAKRVVKTNNSISMPYIIYQCMLMFGTILGPGTIFLMMVGALVAVFRIDIWTSFLWNGVPLAGFMAICYWMKQKYQLIAAFFISAIYSLVMMAVLVGIVVQVMEDGILAPSSVFFLAVALQIVITGV 
             :**:******:***:***:*:* . . .** *:.**  *: ** :*:.**::********: **: * : :.   ::  * .*:  *:  *   ... **: * .*:. * ::** *::*:::*: :** ***:*:*   :   : ::.  
 
                   1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200 
SfCHS2       LHPQEIKCLLFIAVYYVTIPSMYMLLIIYSICNLNNVSWGTRETPQKKTAKEMEMEQKEAEEAKKKMESQGLKKLFAKGEEKSGSLEFSVAGLLRCMCCTNPEDHKDDLNMMQISHALEKINKRLDQLDVPPEPTHQP-----------S 
TcCHS2       LHPQEFNCLKYGVIYYVTVPSMYLLLVIYSVFNMNNVSWGTREVTVVPKPDPNAVQKIEEKKPEKKD--KVLTFLGANAQDDEGGLEFSVNKLFKCMICTYKADNKENEQLRKIQESLRDLNRKIESLEKMQYPDLRSPAV--------S 
DmCHS2       MHPQEFWALLCGVIYYITIPSMYMLLMIFSVFNMNDVSWGTREAPV-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AgCHS1       LHPQEMEALPAGLVYYITIPSMYMLLVIYSVFNMNDVSWGTRENPVDAAKKAPPPVAAPAGKMQKIL-----GYLRSPDKEEDGSIDISINGLFRCLLCTHPKASAEKEQIAQIAASLSEISVKMKALEMKLTGNVSVMRSDDEDDDIGS 
             :****: .*    :**:*:****:**:*:*: *:*:******* .                                                                                                          
 
                   1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350 
SfCHS2       HPHTHVET--VGVRDYEDS------EISTEIPKEERDDLIN--PYWIEDVELQKGEVDFLTTAETNFWKDVIDEYLLPIDEDKREIERIRKDLKNLRDKMVFAFVMLNSLFVLVIFLLQLSQDQLHFKWPFGQKSSMEYDNDMNMFIITQ 
TcCHS2       NVTTFMEGSKATVKNNVEDNY---MEAPQDNVSQPSDEVME--NSWFYDGPLIRGGVHYLNRNEETFWNELIEQYLHPIEDDKK---KVSAELKDLRDKMVFTFLMLNSLYVIVIFLLTLKKDLLHLDWPFDPKVNFTYFEDKNEIGVYI 
DmCHS2       ---------------------------LKDDGKDAVDEANNYLPGWLNDPLLIDSELGEVSLMEQRFWKDLIKQYLKPLELSREQKQAMADGLKELRNMIAFAFVMVNAIFVLIVFLLQLKKEFLHLEWPIDPTDFVSFDRDNLMVGIYR 
AgCHS1       LDMHRPEGNRGPSSPSSTSGAASPIQTVKNDSLEEPEKQINYLPDWLYDVDLKNGDTETISASEEQFWIELIEKYLKPLDLSEKQKEEMKSQLKGLRDLAVFAFVMANALFVLVIFLLQLKKQELHIEWWFNVKNKISFDESTVEIMIRR 
                                          :   :  :.  :    *: *  *  .    :.  *  ** ::*.:** *:: ...    :   ** **:  .*:*:* *:::*:::*** *.:: **:.* :. .  . : ..   . :   
 
                   1360      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440      1450      1460      1470      1480      1490      1500 
SfCHS2       DYLTLEPIGFVFLLFFGSIIMIQFTAMLFHRLDTLAHLLSTTKLDWYFSKKP-DDLSDDALIDSWALTIAKDLQRLN-TDDLDK---------------RNNNEHVSRRKTIYNLEK--GKETKPAVINLDANAKRRLTILQNEDSELIS 
TcCHS2       TYLQLGPIGFVFLIFFALLMVIQFFAMMIHRFGPFSQIITKTQLDFDLCSKPIDEMTVDELRSRDPIKIVADLQKLKGINNEYE---------------DQTEVPVEMRKTVSNLAQTSGGGENKPIFYLDEAFQRRVTQIGSTSS---- 
DmCHS2       QYKELDPIGLCFVIFFGLILIIQFLAMFFHRFATLCQLLATTQVDWFRTGGQFTDEDAATELKGSAVSIARKLQRPKRLFDDDEDGDPHYDEVLMDSLEGEHRESMVRRQTIFRLHETRDKQHS-DYSNLVFNFERRFFGDDELNLKN-L 
AgCHS1       EYLELEPIGLVFVMFFGLILIIQFVAMLMHRFGTISQILASTELNWYCS-KKAKDMSLDAELRENAVEIARRLQRPKPQWDEED-------------LEDEQ-KAIGRRDTIHRILYQHKNKQ--DWSNLEANFKRNYYKEGELDLGHRL 
              *  * ***: *::**. :::*** **::**: .:.::::.*::::        :          .: *.  **: :   :  .                :    :  *.*: .:              *    :*.     . .      
 
                   1510      1520      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600      1610      1620      1630      1640      1650 
SfCHS2       RLPSLGPNLATRRA-------TVRAINTRRASVMAERR-----RSQFQARPSGGSYMYNNPQNTIQLDDMVGGPSTSGVYVNRGYEPALDSDIEDTPVPTRRSVVHFTDHFA-------------------------------------- 
TcCHS2       ----NNPSISAFRK-------KSLAYVQQRMSIAPNR------VS--QARPS------------VQLRYPNGKANENFVFDENG------SDVEA------------------------------------------------------- 
DmCHS2       ALNRKSVKLLQERR----SAAKVNAAATPEGTPTPKAG------KRPPVVPMAKKVSFT----------ASNRNNMALYDNGGY--E--HTEF--------------------------------------------------------- 
AgCHS1       TLSRKTLNVLDTRRKSMAEQRKIRKSIIRGQNPYDSAGDLWYPDEPPGQQPSPGSRSYNG----QMGGGGANRKRSSATNNGGG--R--QSSNNGLGAGGRTNFAYQVDDDFDDNYSDDDAREEMQYRRPTVELEMAERANRPPKNRKSR 
                    .:   *        .         .   .        .     *                    .                  :.                                                          

Fig. 11: Alinhamento das sequências de aminoácidos das quitina sintases do intestino médio 
(classe B) de S. frugiperda (SfCHS2,), T. castaneum (TcCHS2), D. melanogaster (DmCHS2) e A. 
gambiae (AgCHS1). A caixa mostra a região altamente conservada correspondente ao domínio 
catalítico, que foi utilizada para a confecção dos primers degenerados para a amplificação por PCR. 
Os números de acesso ao GenBank são: SfCHS2, AY525599; TcCHS2, AY291477; DmCHS2, 
NM_079485 e AgCHS1, XM_321951. 
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Os valores de porcentagens de identidade da SfCHS2 com as quitina 

sintases da classe A são menores, o que sugere que a quitina sintase de S. 

frugiperda isolada do intestino médio pertence a família que codifica quitina 

sintases da classe B.      

Como outras quitina sintases de insetos, a SfCHS2 possui um domínio N-

terminal com várias regiões transmembrana, um domínio central com alta 

similaridade/homologia com domínios catalíticos de CHSs de fungos, nematóides 

e outros insetos, e um domínio C-terminal com adicionais regiões 

transmembranas característico de glicosiltransferases (Coutinho and Heinrissat, 

1999). A predição da sequência de aminoácidos contém uma sequência crítica 

para a catálise que compreende resíduos de ácido aspártico como a região 

QXXRW (Gln-Arg-Arg-Arg-Trp), a qual é conservada em ß–glicosiltransferases de 

várias espécies de animais (Saxena et al., 2001). 

 Após o término do sequenciamento do cDNA quitina sintase através dos 

fragmentos de PCR que se complementam, novos primers foram confeccionados, 

baseados na sequência N e C-terminal da proteína. Esses primers também 

continham os códons de iniciação e terminação da tradução. Usando a enzima EX-

taq polimerase (Takara, Japão), foi amplificado o cDNA completo da quitina sintase 

através de PCR. O produto amplificado está mostrado na Fig. 12. A amplificação do 

cDNA de uma enzima tão grande como a quitina sintase só foi possível graças a 

utilização da enzima japonesa e também de ciclos de PCR com 4 minutos de 

extensão.  
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1,5kb

3Kb

4.5Kb

Fig. 12: Gel de agarose 1% mostrando o cDNA amplificado por PCR 
utilizando os iniciadores confeccionados para a amplificação da sequência
total da quitina sintase 2. Pd são padrões de tamanho molecular.

Pd 
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 Para o seqüenciamento do cDNA correspondente a quitina sintase 1, foi feita 

uma amplificação por PCR do cDNA correspondente ao RNA total da epiderme de 

S. frugiperda utilizando primers degenerados que foram desenhados com base na 

sequência da quitina sintase de Tribolium castaneum. O sequenciamento foi 

inicialmente feito a partir dos braços do vetor utilizando os iniciadores T3 e T7. O 

resultado indicou que a sequência obtida com ambos os iniciadores era codificante 

de quitina sintase 1. A seqüência do cDNA apresenta uma região de splicing 

alternativo, que foi totalmente seqüenciada utilizando-se DNA genômico como 

molde. A Fig. 13 mostra a seqüência correspondende a região do DNA genômico 

que apresenta splicing alternativo. Apesar da quitina sintase 1 (proveniente da 

epiderme) não estar envolvida na síntese da MP, o sequenciamento do cDNA 

correspondente a essa proteína foi interessante, uma vez que este pôde ser 

comparado com o da SfCHS2. 

 

3.1.1.2. Expressão do domínio catalítico da quitina sintase 2 em E. coli 

 

 Uma vez que as quitina sintases de insetos são proteínas grandes que 

apresentam vários domínios transmembranais, decidimos expressar em bactéria 

somente o domínio catalítico da quitina sintase 2 de S. frugiperda, para evitarmos 

problemas na expressão relacionados ao tamanho e presença de domínios 

transmembranais. 

 Primers específicos para a região catalítica da quitina sintase 2 foram 

desenhados e usados para amplificar essa região por PCR, conforme descrito nos 

métodos. O domínio foi clonado em vetor pET 22 (Novagen) e células Origami 

(Novagen) foram transformadas com o vetor. A indução das células com IPTG  
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Exon-a
Exon-b

ARISRDLKELRDSSVFSFFMVNALFVLIVFLLQLNKDNLHFKWPFGVKTNITYDEVTQE 59

ARIAGDLLELRNKSVFAFVMFNALFILIVFLLQLNKDQLHVIWPLGIKTNITYIEETGE 59

***: ** ***:.***:*.*.****:***********:**. **:*:****** * * *

Fig. 13: Sequenciamento da região de splicing alternativo do DNA genômico correspondente a 
quitina sintase 1 de S. frugiperda, mostrando os exons A e B diferencialmente expressos e as 
suas respectivas sequências de aminoácidos

Exon
CCCCATCGATGAAAACAAGGAGGAGAAG

Intron
GTAAAATGGAATCAATATCTGTCAAAACAAATTGAACAGATTCATTGTTTTCTTAGTAGTTCACTGAAATTGGTTAAAATTTT
GACAAATTTGCTAAATCACTTAAATAATTACATAAGTTTGAGAAATATGATTTGATTCAAATAGTAATATTGCGTAGTATGAT
GATTACCGTATTGATGTAACCAGGCTACATTTACCATTGGATTTTTTAATATCATTTTAATATCTGTGTGCAAATCTTAATAA
GCTTTTATTTCAGATGCTTTATTCGATTTTACAATCATTACAATTTTTTCATTCTCATACAGCCTTTATACTAGATATATTAT
TCCCGAAGGGGTTGACAAAAATTATACATACGTACTAAATGTTTCCACAAGACTTATATTTCGACAGTTATATTATAAGTCCC
AATATAGTCCCATAGGAAGGGGGGCTTATATTGCCATACACCAGATATATTTCTCGATTCTCTTGTGTCATTGAGAATTTTTA
AAGTCGAATACTCAATAATACTTTGCCTGCCCCGGGAACCGCACCCCTTGCTTAACAGTCGTGCTTGCCACCATTCACTCAAC
GCCCGAGTCATACTAAATATTCATGATGATAATCTTCCCCTAATTTTAG

ExonA
GCCCGTATATCCAGAGATCTGAAAGAATTGAGAGATTCGTCTGTTTTTTCTTTCTTTATGGTCAATGCCCTCTTTGTATTGAT
TGTCTTCTTGCTACAACTGAACAAGGACAACCTTCACTTTAAATGGCCCTTCGGAGTTAAAACTAACATAACTTACGATGAGG
TTACTCAAGAG

Intron
GTAACGTGAGAGTCCACTACAACGCGATCGACATTCAACGATGACTCGGGGCTGCGAGCTGTGATCGATGTGTGAGATTTGGC
ATTTGAAAGTACTAAACCTTGGCCATGTCCCCCGTCACCCTTGAAAGTTGATTAGATTTATTTAAAATATTTGTTTTATGAAT
ATTTACAG

ExonB
GCACGAATTGCAGGAGACTTGCTCGAACTTCGCAATAAGTCGGTTTTCGCATTTGTTATGTTCAATGCTTTATTCATATTGAT
AGTGTTTTTATTACAACTGAACAAAGATCAACTCCACGTGATTTGGCCTTTGGGAATTAAGACAAATATAACGTACATCGAGG
AAACAGGCGAG

Intron
GTATAGCCAAATGTTACCACTGAAGTGTGTCACTACACAATCCTAACGACCTTCTTCTAACCGGTCTGTCTGGGAGGGCACAC
CAGCATGGAGTCCCGGCGACACTGAAGACTAAATAACTCTGATGGTTTTACGTCTAATCAATATCCAACCTGGTGTCCTTATG
ATTTGGTTTTGTGGAAACCCCGCGTATTATCCGTAATAACAAGAGCATTCGACTACGGTGTTACTACAGAGCTGATTATATCT
TGGCGTTGAAGCTCGAAATCCCAAAGTTGGACACCTTATCCTGAACAGCCTTTAGACTGGACATTATGACCAATCCAGTATTT
TCCTGATCTCCAATCCAGTTCCGAGCATATGACCTGCACCTTAAAATACAGTTTTCAATTCCGCCGTAGTCGAATCTGACCCA
AAATATGGAGTTTTTAGATGTGACAACCATTCACTTTTCCAATATGTGCACCGTTTCCAATCCAATTCACCGGGGAGTAACTT
AAATGTTTCTGTCTGTCTATTAAGGTGGAGGACTTTCTTTTAATATTACTTGTAACAGGGACACTGGTTTCCTTTGTACATAA
GTATTTGTACACCCTAAAGGATGTGGTGATTTGCTTAACACGATTTACAGTTCTCAGGATTATGTGGAAAATGTTTACTGGAG
TTCTGTGTACCTAGCAACGGACTGTTTTGTGTGAACTATGTGTCTCATTATTTCAATGTTCTATGTGGAGCGAGAACATTACA
AATAAAAATCTAAATGTTTCACAGAAATAAAAAAAAAAATAACGCACTTGTATATAACAAAACGATTTGTTTCTGAAATTAAC
TATCGCAATTAAGTTTCTTTTTAATGTTTCATAGTTAGATGTGGACTTTTTTCAATTTAATTACATCTATCGAAGGATTTATC
GCAACTATATTTTGGTGCTTTCTTAATTAAAACAGTTTCAATTTTAAATAAAAAAGTGCACATTTGACTAGTTTGATATTAAT
GGTTAATTTTAACTAATTTTAATTATTTATTTGATTTACAAGAAAAGGGCAAGCCTAAAGCATATTTTAAATTTTCAG

Exon
GTGTTAATATCAAAAGAATATCTACAGCTGGAGCC
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mostra o aparecimento de uma nova banda em SDS-PAGE (Fig. 14), que possui 

o tamanho esperado de 52kDa.  

            No futuro, essa proteína deverá ser purificada e anticorpos produzidos em 

coelho. Isso possibilitará a imunolocalização da enzima no epitélio de S. 

frugiperda. 

 

3.1.1.3. Knock-down do gene da quitina sintase 2 de Tenebrio molitor 

 

O knock-down do gene da quitina sintase de S. frugiperda não foi bem 

sucedido. Já a expressão do gene da quitina sintase 2 de T. molitor foi 

experimentalmente abolida através de RNAi (RNA interferente, Sharp; 2001). 

RNA de dupla fita específico para a quitina sintase 2 foi injetado nas larvas que 

estavam se alimentando ativamente. A análise da eficiência do knock-out da 

expressão do gene da quitina sintase 2 foi feita através de RT-PCR usando como 

molde o RNA extraído do intestino médio dos insetos 7 dias após a injeção, que 

diminuiu significativamente a expressão do gene da quitina sintase 2 (Fig. 15). A 

injeção do tampão como controle não provocou a diminuição na expressão do 

gene da quitina sintase 2, assim como também não foi alterada a expressão do 

gene controle S16, tanto nos animais controle como nos injetados com RNA de 

dupla fita. 

Para confirmarmos o knock-out da expressão do gene da quitina sintase 2, 

o intestino médio das larvas foi marcado com uma sonda que consiste num 

peptídeo com domínio de ligação a quitina acoplado a FITC, que é fluorescente. 

Os insetos injetados com RNA de fita dupla para quitina sintase 2 não foram 

capazes de sintetizar a MP, o que pôde ser concluído pela ausência de 
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fluorescência (Fig. 16). Já os insetos controle, injetados com tampão, 

apresentaram alta fluorescência, indicando uma alta concentração de quitina (Fig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  I    S    U   Pd

Fig. 14: SDS-PAGE mostrando a expressão do domínio catalítico da quitina 
sintase 2 de S. frugiperda.em E. coli (seta). N: células não-induzidas; I: células 
induzidas por IPTG; S: sobrenadante após lise das células; U: sobrenadante após 
tratamento com uréia;  Pd: padrões de peso molecular.

52kDa
-66,2kDa
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Controle                CHS2                                          s16    

Fig. 15: RNAi em Tenebrio molitor. RT-PCR para confirmação da eliminação da  
expressão do gene da quitina sintase 2. O controle s16 continua com o mesmo 
nível de expressão. 

Fig. 15: RT-PCR para confirmação da diminuição do números de transcritos do gene da quitina 
sintase 2 de Tenebrio molitor. O controle s16 representa o gene da proteína ribossômica 
constitutivamente expressa e que apresenta a mesma quantidade de RNA utilizada nas duas 
condições experimentais. 
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CHS2 injetadocontrole controle CHS2 injetado

Fig. 16: RNAi em Tenebrio molitor. Confirmação do knock-out da expressão 
do gene da quitina sintase 2 pelo desaparecimento da quitina na MP através 
da marcação com CBD-FITC. A) Luz visível; B) Luz ultravioleta.

Fig. 16: Confirmação da diminuição do número de transcritos do gene da quitina sintase 2 
em Tenebrio molitor através de RNAi: observação da quitina na MP pela marcação com 
FITC-CBD. A) Luz visível; B) Luz ultravioleta. 
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16). Esses resultados levam a conclusão de que o gene cuja expressão foi 

abolida por RNAi é responsável pela síntese da quitina para a MP.  

            Esses dados com T. molitor foram importantes para que nós nos 

certificássemos de que não foi um problema relacionado com a técnica em si que 

não permitiu o silenciamento da expressão do gene da quitina sintase de S. 

frugiperda. 

 

3.1.2. Quitinase 

 

3.1.2.1. Clonagem e seqüenciamento do cDNA da quitinase do tubo digestivo 

de S. frugiperda 

 

 A quitinase de S. frugiperda é uma enzima bem menor do que a quitina 

sintase, e o seu sequenciamento foi realizado utilizando cDNA confeccionado a 

partir do RNA total do tubo digestivo de larvas em estágio pré-pupa. Várias 

tentativas foram realizadas para amplificar o cDNA correspondente a quitinase em 

larvas de 5º instar, mas nenhum produto foi amplificado, mesmo com diferentes 

combinações de primers degenerados. Por outro lado, a amplificação foi excelente 

quando utilizou-se RNA de larvas em estágio pré-pupa. 

 Como abordagem inicial, foi feita uma amplificação por PCR do cDNA do 

tubo digestivo de pré-pupas utilizando primers degenerados que foram desenhados 

com base na sequência da região catalítica da quitinase de Tribolium castaneum. O 

sequenciamento foi inicialmente feito a partir dos braços do vetor utilizando os 

iniciadores T3 e T7. O resultado indicou que a sequência obtida com ambos os 

iniciadores era codificante de quitinase. A Fig. 8 mostra um esquema dos primers  
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                                 M  R  A  I  L  A  T  L  P  V  L  A  V  V  T  T  A  I  E  A  D  S  
     1  GCCGCAACACGGCAATTGTTCAAAATGAGAGCGATACTGGCGACGTTGCCCGTCCTGGCGGTCGTAACGACTGCAATTGAAGCGGACAGC 
 
    23   K  A  R  I  V  C  Y  F  S  N  W  A  V  Y  R  P  G  V  G  R  Y  G  I  E  D  I  P  V  D  L  
    91  AAAGCGCGCATAGTATGCTACTTCAGCAACTGGGCGGTGTATCGACCTGGCGTGGGTCGCTACGGCATCGAGGACATCCCTGTGGACCTC 
 
    53   C  T  H  I  I  Y  S  F  I  G  V  T  E  K  S  N  E  V  L  I  I  D  P  E  L  D  V  D  K  N  
   181  TGCACTCATATCATCTACTCTTTTATTGGAGTCACTGAAAAGTCCAATGAAGTTCTTATTATTGACCCTGAGTTGGACGTAGACAAGAAT 
 
    83   G  F  S  N  F  T  A  L  R  K  S  H  P  D  V  K  F  T  V  A  V  G  G  W  A  E  G  G  S  K  
   271  GGCTTCAGCAACTTCACAGCTCTTCGCAAGTCGCACCCTGACGTCAAGTTCACCGTGGCTGTCGGTGGCTGGGCTGAAGGAGGATCCAAA 
 
   113   Y  S  H  M  V  A  Q  K  Q  T  R  V  A  F  V  R  S  V  V  D  F  L  K  K  Y  D  F  D  G  L  
   361  TACTCCCACATGGTCGCACAGAAACAAACGCGAGTGGCATTTGTTAGGAGCGTTGTTGATTTCTTGAAAAAATACGACTTCGATGGTTTG 
 
   143   D  L  D  W  E  Y  P  G  A  A  D  R  G  G  S  F  S  D  K  D  R  F  L  F  L  V  Q  E  L  R  
   451  GACCTGGACTGGGAGTACCCTGGTGCTGCTGACCGTGGTGGTTCCTTCTCCGACAAGGATCGGTTCCTCTTCCTCGTCCAGGAGCTCAGG 
 
   173   R  A  F  I  R  E  K  R  G  W  E  L  T  A  A  V  P  L  A  N  F  R  L  M  E  G  Y  H  V  P  
   541  AGAGCATTCATCAGGGAGAAGAGAGGCTGGGAACTGACTGCTGCTGTGCCACTCGCCAACTTTAGGCTGATGGAAGGTTACCACGTACCT 
 
   203   D  L  C  Q  E  L  D  A  I  H  V  M  S  Y  D  L  R  G  N  W  A  G  F  A  D  V  H  S  P  L  
   631  GATCTTTGCCAGGAGCTGGATGCTATACATGTGATGTCGTACGACCTGAGAGGAAACTGGGCTGGATTCGCTGATGTGCACTCGCCGTTG 
 
   233   Y  K  R  P  H  D  Q  W  A  Y  E  K  L  N  V  N  D  G  L  A  L  W  E  E  K  G  C  P  S  N  
   721  TACAAGCGTCCCCATGACCAGTGGGCTTATGAGAAACTGAATGTTAACGATGGTTTAGCTCTCTGGGAAGAAAAGGGCTGTCCCAGTAAC 
 
   263   K  L  V  V  G  I  P  F  Y  G  R  S  F  T  L  S  A  G  N  N  N  Y  G  L  G  T  Y  I  N  K  
   811  AAGTTGGTGGTCGGTATCCCGTTCTACGGCCGTTCGTTCACTCTGTCAGCTGGTAACAACAACTACGGCCTCGGCACTTACATCAACAAG 
 
   293   E  A  G  G  G  D  P  A  P  Y  T  N  A  T  G  F  W  A  Y  Y  E  I  C  T  E  V  D  K  E  G  
   901  GAGGCTGGAGGTGGTGACCCAGCTCCTTACACCAACGCTACTGGATTCTGGGCTTACTACGAGATCTGTACCGAAGTCGACAAAGAAGGT 
 
   323   S  G  W  T  K  K  W  D  E  H  G  K  C  P  Y  A  Y  K  G  T  Q  W  V  G  Y  E  D  P  R  G  
   991  TCAGGATGGACTAAGAAGTGGGACGAGCATGGCAAGTGCCCCTACGCCTACAAGGGAACCCAGTGGGTCGGTTACGAAGACCCCCGCGGT 
 
   353   V  E  I  K  M  N  W  I  K  E  K  G  Y  L  G  A  M  T  W  A  I  D  M  D  D  F  K  G  L  C  
  1081  GTGGAGATCAAGATGAACTGGATCAAGGAGAAGGGATACCTCGGTGCTATGACCTGGGCTATTGACATGGATGACTTCAAAGGTCTTTGC 
 
   383   G  D  E  N  P  L  I  K  L  L  H  K  H  M  S  T  Y  T  V  P  P  P  R  S  G  N  T  T  P  T  
  1171  GGTGATGAGAATCCTCTTATCAAGCTCCTCCACAAACATATGAGCACCTACACCGTCCCACCACCACGCTCTGGAAATACCACTCCTACG 
 
   413   P  E  W  A  R  P  P  S  T  T  S  G  P  S  E  G  E  P  I  V  T  T  A  R  P  T  T  T  T  K  
  1261  CCTGAATGGGCGCGCCCGCCGTCGACGACGTCCGGCCCGTCGGAGGGAGAGCCAATCGTGACGACTGCAAGGCCGACCACGACCACTAAG 
 
   443   R  P  M  K  Q  T  T  T  S  K  P  Q  V  V  I  E  D  D  E  F  D  I  A  V  R  P  E  P  P  K  
  1351  CGGCCTATGAAGCAGACGACCACTTCAAAGCCTCAAGTCGTTATTGAAGATGATGAATTTGATATTGCCGTGAGACCTGAACCACCTAAG 
 
   473   A  P  E  T  P  V  V  P  E  S  P  E  A  P  E  S  P  A  E  N  E  I  D  D  H  D  V  C  N  S  
  1441  GCACCTGAGACACCAGTGGTCCCCGAATCCCCTGAAGCCCCAGAATCCCCTGCTGAGAATGAGATCGACGACCATGATGTCTGCAACTCT 
 
   503   E  E  D  Y  V  P  D  K  K  K  C  T  K  Y  W  R  C  V  N  G  K  G  M  Q  F  T  C  H  P  G  
  1531  GAAGAAGATTATGTCCCAGATAAGAAGAAATGCACCAAGTACTGGCGCTGCGTCAACGGAAAGGGAATGCAGTTCACCTGCCACCCAGGA 
 
   533   T  M  F  N  T  Q  L  N  V  C  D  W  P  D  N  A  K  R  Q  D  C  E  P  E  *    
  1621  ACAATGTTCAACACGCAACTGAACGTTTGCGATTGGCCCGACAACGCTAAACGTCAAGACTGCGAGCCCGAATAGGGCGCTCTACTGGTC 
  1711  ATTGCAGAGATACCGTTTGATCGAAATAGCATTCTGCTTGCAAGACAGCTGATAAATTGCGTGGTAGTGCTGTGGGTTGCAAGCCGCTAT 
  1801  CACTGGTGACTAGACATGCATGTAGAGACATAGCTGTCACTAAAGAAGCAATTAGCAAATGAGCATCTGTCACCCCACATGAAGCCACGC 
  1891  TGCAGATTATTCTCTAATGTCTATAAATCCAACATCTGTTTTGCAAGACTCAATTTTGTTAGCTTTATAAAGCTACCATTATTTCCCCTA 
  1981  TTAACTCGGCGTTATAAAAATATTAGTCATCTCTATGGGAACACAAAGGGCCGCTAATAAACCTTTGTGTGGTCAGCCGTTGAGTGGATT 
  2071  TTGATAAAATGGTATCTTTCCTTTACGCAATGAATCATAATAATAGACGTATTTACGAAGTTTTAGGTTACTGAACAATATTGTCGTATT 
  2161  TTGTTATGCAGTAACATAATACGCCAATGTTTTCTTGTCTATAGTTTGTAACAGGATAGGATTATTTGTGATGATAGGCTAGACATTTAC 
  2251  GGTTGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Fig. 17: Sequência de nucleotídeos e aminoácidos correspondentes a SfCHI. Os potenciais sítios de 
glicosilações N- e O- estão mostrados em caixas abertas e regiões pretas, respectivamente. A sequência 
do provável peptídeo sinal está sublinhada. 
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utilizados para o sequenciamento da quitinase de S. frugiperda e a Tabela I mostra 

as seqüências desses primers. 

 A sequência completa mostra um cDNA de 1665 nucleotídeos, que 

codificam uma proteína de 555 aminoácidos (Fig. 17). Essas seqüências estão 

depositadas no GenBank sob o número de acesso  AY527414. Os prováveis 

sítios de glicosilação N- e O-, assim como a seqüência do peptídeo sinal estão 

indicados na Fig. 17. O cálculo de peso molecular para a proteína madura resulta 

em uma massa de aproximadamente 62.3 kDa e pI de 5,3, (Swiss-Prot/TrEMBL), 

que são valores similares encontrados para outras quitinases de insetos (Kramer 

and Muthukrishnan, 1997). 

A sequência de aminoácidos correspondente a SfCHI foi alinhada com 

quitinases de três outros insetos Lepidoptera, Spodoptera litura (Shinoda et al., 

2001), Manduca sexta (Kramer et al., 1993), Lacanobia oleracea (Fitches et al., 

2004), juntamente com a seqüência da quitinase do Diptera Lutzomyia longipalpis 

(Ramalho-Ortigao and Traub-Cseko, 2003) (Fig. 18). O alinhamento indica que a 

região de mais alta homologia é o domínio responsável pela atividade catalítica.  

A seqüência da SfCHI apresenta 91% de identidade com a quitinase de S. litura, 

85% com a de L. oleracea, 84% com a de M. sexta e 36% com a de L. longipalpis.  

A predição da sequência de aminoácidos da SfCHI (Fig. 18) inclui um 

domínio catalítico N-terminal e um domínio de ligação à quitina rico em cisteínas 

(Fig. 17). Uma região rica em resíduos de serinas e treoninas, que é rica em 

glicosilações O-, conecta esses dois domínios. Essa região de conexão dos 

domínios parece facilitar a secreção da enzima pela célula e ajuda na 

estabilização da enzima na presença de proteases do intestino (Arakane et al., 

2003). Esses domínios estão também presentes em várias quitinases de animais 

e microorganismos (Kramer and Muthukrishnan, 1997; 2005).  
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A região N-terminal apresenta um peptídeo sinal hidrofóbico (Fig. 17), 

seguido de uma sequência homóloga com domínios catalíticos de outras 

quitinases de insetos. As sequências altamente conservadas nas quitinases da 

família 18 são mostradas na Fig. 18 e incluem KFMVAVGGWAEGS e 

YDFDGLDLWEYP, que são encontradas perto ou no sítio catalítico (Watanabe et 

al., 1993; Kramer e Muthukrishnan, 2005). Além dessas duas regiões de alta 

similaridade, a região C-terminal da SfCHI contém um domínio de ligação a 

quitina conservado (domínio de ligação a carboidrato da família 14, Coutinho e 

Heinrissat, 1999;  Tellam, 1996; Tjoelker et al., 2000), o qual consiste em seis 

resíduos de cisteínas conservados (Fig. 19).  

Esse domínio não é somente encontrado em quitinases de insetos e 

nematóides, mas também em algumas quitinases de plantas (Verheyden et al., 

1995) e várias proteínas da MP (Tellam, 1996). A similaridade entre as 

sequências de aminoácidos dos domínios de ligação a quitina de peritrofinas não 

é muito alta, mas as posições dos resíduos de cisteína são altamente 

conservadas: CX8-9CX17-21CX10-11CX12-13CX11C, onde X pode ser qualquer resíduo 

de aminoácido exceto cisteína (Tellam et al., 1999). A sequência do domínio de 

ligação a quitina da SfCHI é CX12CX5CX9CX12CX10C, a qual é muito similar com a 

sequência do domínio das peritrofinas.  Nossa hipótese é que esse domínio 

encontrado tanto em peritrofinas quanto em quitinases tem o papel de facilitar a 

ligação dessas proteínas à quitina da MP.   

 Após o término do sequenciamento da quitinase, novos primers foram 

confeccionados, baseados na sequência N e C-terminal da proteína. A Fig. 20 

mostra o produto amplificado correspondente a sequência total do cDNA da 

quitinase intestinal de S. frugiperda. 
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SfCHI           MRAILATLPVLAVVTTAIEADSKARIVCYFSNWAVYRPGVGRYGIEDIPVDLCTHIIYSFIGVTEKSNEVLIIDPELDVDKNG----FSNFTALRKSHPDVKFTVAVGGWAEGGSKYSHM 116 
SlCHI           MRVILATLAVLAVFTTAIEADSKARIVCYFSNWAVYRPGVGRYGIEDIPVDLCTHIIYSFIGVTEKSNEVLIIDPELDVDKNG----FSNFTALRKSHPDVKFTVAVGGWAEGGSKYSHM 116 
LoCHI           MRAILATLAVLAVVTTAIEADSKARIVCYFSNWAVYRPGAGRYGIEDIPVDLCTHIIYSFIGVTEKSNEVLIIDPELDVDKHG----FSNFTALRKSHPNVKFTVAVGGWAEGGSKYSHM 116 
MsCHI           MRATLATLAVLALAT-AVQSDSRARIVCYFSNWAVYRPGVGRYGIEDIPVEKCTHIIYSFIGVTEGNSEVLIIDPELDVDKNG----FRNFTSLRSSHPSVKFMVAVGGWAEGSSKYSHM 115 
Llchit1         MKTLVFLCVALSILGLAVTEK---KIVCYHGTWSYYRQGNGKFGVAQIDPFLCTHLVYTFFGISSEGG-IRILDPYLDLDENYGLGNIRKFNELKKVNPKLKTIAGVGGWNEGSVTFSQV 116 
                *:. :    .*::   *:  .   :****...*: ** * *::*: :*    ***::*:*:*::. .. : *:** **:*::     : :*. *:. :*.:*  ..**** **. .:*:: 
 
SfCHI           VAQKQTRVAFVRSVVDFLKKYDFDGLDLDWEYPGAADRGGSFSDKDRFLFLVQELRRAFIREKRGWELTAAVPLANFRLMEGYHVPDLCQELDAIHVMSYDLRGNWAGFADVHSPLYKRP 236 
SlCHI           VAQKQTRMAFVRSVVDFLKKYDFDGLDLDWEYPGAADRGGSFSDKDRFLFLVQELRRAFIRERRGWELTAAVPLANFRLMEGYHVPDLCQELDAIHVMSYDLRGNWAGFADVHSPLYKRP 236 
LoCHI           VAQKQSRMAFVRSVVAFLNKYNFDGLDLDWEYPGAADRGGSFSDKDRFLFLVQELKRAFIREKKGWELTAAVPLANFRLMEGYHVPDLCQELDAIHVMSYDLRGNWAGFADVHSPLYRRP 236 
MsCHI           VAQKSTRMSFIRSVVSFLKKYDFDGLDLDWEYPGAADRGGSFSDKDKFLYLVQELRRAFIRVGKGWELTAAVPLANFRLMEGYHVPELCQELDAIHVMSYDLRGNWAGFADVHSPLYKRP 235 
Llchit1         VNDPRKRQNFVKNSLEFLKKYNFDGLDVDWEYP-AQRGGNQEKDKEAYTLLLKELSEFLHP--KGYSLSAAVASAEFSAKISYNIAEVSKYLDFIGVMTYDLHGSWDPKIGNNAPLYAGS 233 
                * :  .*  *::. : **:**:*****:***** *   *.. .**: :  *::** . :    :*:.*:***. *:*    .*::.::.: ** * **:***:*.*    . ::***  . 
 
SfCHI           HDQWAYEK-LNVNDGLALWEEKGCPSNKLVVGIPFYGRSFTLSAGNNNYGLGTYINKEAGGGDPAPYTNATGFWAYYEICTEVDKEGSGWTKKWDEHGKCPYAYKGTQWVGYEDPRGVEI 355 
SlCHI           HDQWAYEK-LNVNDGLALWEEKGCPSNKLVVGIPFYGRSFTLSAGNNNYGLGTYINKEAGGGDPAPYTNATGFWAYYEICTEVDKEGSGWTKKWDEHGKCPYAYKGTQWVGYEDPRSVEI 355 
LoCHI           HDQFAYEK-LNVNDGLALWEEKGCPSNKLVVGIPFYGRSFTLSAGNNNYGLGTYINKEAGGGDPAPYTNATGFWSYYEICTEVDKEGSGWTKKWDEQGKCPYAYKGTQWVGYEDPRSVEI 355 
MsCHI           HDQWAYEK-LNVNDGLHLWEEKGCPSNKLVVGIPFYGRSFTLSAGNNNYGLGTFINKEAGGGDPAPYTNATGFWAYYEICTEVDKDDSGWTKKWDEQGKCPYAYKGTQWVGYEDPRSVEI 354 
Llchit1         WEQTELEKQLNVDAAIKYWLSNGGAPEKLLLGVPLYGRGFRMVNGQNKPGS-----VHGGPCQAGPYTQTPGMMGFNELCEKRRNEK--WIDFWDDEQFVPYSTKNDQWIGFDDEKSIKF 346 
                 :*   ** ***: .:  * .:* ..:**::*:*:***.* :  *:*: *       ..*  :..***::.*: .: *:* :  ::   * . **:.   **: *. **:*::* :.::: 
 
SfCHI           KMNWIKEKGYLGAMTWAIDMDDFKGLCGDENPLIKLLHKHMSTYTVPPPRSGNTTPTPEWARPPSTTSGPSEGEPIVTT--ARPTTTTKRPMKQTTTS--KPQ-VVIEDDEFDIAVRPEP 470 
SlCHI           KMNWIKEKGYLGAMTWAIDMDDFKGLCGDENPLIKLLHKHMSTYNVPPPRSGNTTPTPEWARPPSTTSDPSEGEPVV-----RPSTTTKRPTKQPTTS--KPP-VIIEDDENDIAVRPEP 467 
LoCHI           KMNWIKQKGYLGAMTWAIDMDDFKGLCGPENPLMKLLHKHMSTYTVPPPRSGNTTPTPEWARPPSTTSDPAEGEPIV---------TSARPPTTTTTK--KPQDVQIEDDENDIAVRPEP 464 
MsCHI           KMNWIKQKGYLGAMTWAIDMDDFQGLCGEKNPLIKILHKHMSSYTVPPPHTENTTPTPEWARPPSTPSDPSEGDPIPTTTTAKPASTTKTTVKTTTTTTAKPP-QSVIDEENDINVRPEP 473 
Llchit1         KSNYVNSHNLGGVIVWSIETDDFRGFCG-RGTFPLLKELNASLLGNNHTWTPPSTSTTEWNPNPNVPQAN-------------------------------------------------- 415 
                * *:::.:.  *.:.*:*: ***:*:** ...:  : . : *      . :  :*.*.**   *....  
                                                 
SfCHI           PKAPETPVVPE--SPEAPESP--AENEIDDHDVCNSEEDYVPDKKKCTKYWRCVNGKGMQFTCHPGTMFNTQLNVCDWPDNAKRQDCEP- 555 
SlCHI           PKAPEAPVVPE--SPEVPESP--AENEIDDHDVCNSEEDYVPDKKKCNKYWRCVNGKGMQFTCQPGTMFNTKLNVCDWPDNADRQDCEL- 552 
LoCHI           PKAPEAPAKPANDVPVAPETPTETENEVNNHDVCNSEDDYVPDKKKCNQYWRCVNGEGVQFTCQPGTVFNIKLNVCDWPDNADRNDCEP- 553 
MsCHI           KPEPQ----PE---PEVEVPP--TENEVDGSEICNSDQDYIPDKKHCDKYWRCVNGEAMQFSCQHGTVFNVELNVCDWPSNATRRECQQP 554 
Llchit1         -------------------------HHQSSQVLYVLKWLLWGSQMTAVSLHQRINGTQYTFFCPHGLVFDPAIIACNWPHIVQC------ 474 
                                         :. ..  :   .     .:  . .  : :**    * *  * :*:  : .*:**  .    

Fig. 18: Alinhamento das sequências de aminoácidos das quitinases de S. frugiperda (SfCHI), S. litura (SlCHI), M. sexta (MsCHI), L. oleracea (LoCHI) e L. 
longipalpis (Llchi1). A caixas mostram as regiões altamente conservadas que codificam os domínios corservados encontrados em várias quitinases. Os 
números de acesso ao GenBank são: SfCHI, AY525599; SfCHI, AY325497; MsCHI, U02270; LoCHI, AJ620505 e LlCHI1, AY148807. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Esquema mostrando os domínios conservados na sequência da quitinase de 
S. frugiperda. Em vermelho está representado o domínio característico de 
glicosidases da familia 18 e em azul o domínio de ligação a quitina, que também é 
encontrado em peritrofinas. Em azul claro estão as regiões de baixa complexidade. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5Kb

Fig. 20: Gel de agarose 1% mostrando o cDNA da quitinase amplificado por PCR 
utilizando os iniciadores confeccionados para a sequência total da quitinase. Pd são 
padrões de tamanho molecular.
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3.1.2.2. Expressão da quitinase em E. coli 

 

 A quitinase de S. frugiperda foi inteiramente clonada em vetor pET 22 

(Novagen) e celulas Origami (Novagen) foram transformadas com o vetor. A indução 

das celulas com IPTG mostra o aparecimento da banda de quitinase, que possui 

62kDa (Fig. 21). A quitinase expressa foi reconhecida por um anticorpo anti-quitinase 

de Manduca sexta, cedido pelo professor Dr. Subbaratnan Muthukrishnan, da Kansas 

State University, como pode ser observado na Fig. 22. 

 

3.1.3. Expressão do RNAm das quitina sintases 1 e 2 e da quitinase durante o 

desenvolvimento e ao longo do tubo digestivo 

 

 O RNA total correspondente as regiões anterior, média e posterior do intestino 

médio de larvas em 5º instar e pré-pupas foi utilizado para a confecção do cDNA 

correspondente a essas regiões. Esse cDNA foi então utilizado como molde para a 

amplificação do cDNA correspondente a SfCHS2 e SfCHI. Para tanto, foi realizado 

um PCR com múltiplos pares de primers em um mesmo tudo, incluindo também um 

par de primers para amplificar o cDNA controle correspondente a proteína 

ribossomal RpS6 de S. frugiperda. A Fig. 23 mostra o resultados da amplificação 

com múltiplos pares de primers utilizando 23 ou 20 ciclos de PCR. A quitina sintase 

2 é expressa em maior quantidade na fase em que a larva ainda esta se 

alimentando ativamente (5º instar), enquanto que a quitinase é expressa somente na 

fase pré-pupa. A diminuição do número dos ciclos de PCR para 20 deixa ainda mais 

clara essa diferença. Pode-se notar também um gradiente decrescente de 

expressão ao longo do tubo digestivo, o que será melhor explorado no próximo item. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~62kDa 

Pd  I   

Fig. 21 : SDS - PAGE mostrando a expressão da  quitinase de  S.  frugiperda . em E.  
coli . N: células não - induzidas; I: células induzidas por IPTG  
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S. frugiperda M. sexta

Fig. 22: Western blotting mostrando o reconhecimento da quitinase recombinante
de S. frugiperda pelo anticorpo anti-quitinase de M. sexta. A proteína de M. sexta
(usada como controle) e o anticorpo anti-quitinase foram cedidos pelo prof Dr. 
Subbaratnan Muthukrishnan, da Kansas State University. 
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23 ciclos de PCR

20 ciclos de PCR

A   M   P   A   M  P

A   M   P   A   M  P

Larva
5º instar

Feeding

Pré-pupa

Pre-pupae

SfCHS2

CHS

SfCHI

CHI

RpS6

RpS6

Pré-pupaLarva
5º instar

SfCHS2
SfCHI
RpS6

Fig. 23: Gel de agarose 1% mostrando a amplificação (23 ou 20 ciclos de PCR) 
dos produtos correspondentes a SfCHS2, SfCHI e RpS6 de S. frugiperda nas 
regiões anterior (A), média (M) e posterior (P) do intestino médio de larvas em
5º instar e pré-pupas. 



 

 

 
 

 Em um outro experimento foram usados cDNAs tanto de intestino médio 

como de epiderme, de larvas em 3º instar (L3), 5º instar alimentando-se (L5)  e na 

fase pós alimentação do 5º instar (PA), pré-pupas (PP) e pupas (P). Nesse caso 

foram utilizados separadamente um par de primers para amplificar a quitinase, um 

outro par de primers para a quitina sintase 1, outro para a quitina sintase 2 e um 

quarto par de primers para amplificar o cDNA correspondente a proteína ribossomal 

Rps6. A Fig. 24 mostra o resultado da amplificação nas diferentes partes do intestino 

médio nos diferentes estágios de desenvolvimento das larvas. Pode-se observar que 

o gene da SfCHS2 é altamente expresso durante o período de alimentação das 

larvas (3º e 5º instars), e uma pequena expressão é detectada no período pós-

alimentação e em pré-pupas. Nenhum produto de PCR correspondente a SfCHS2 foi 

observado na epiderme, em nenhum estágio do desenvolvimento. O gene da 

SfCHS1, por outro lado, só é expresso na epiderme durante o período de muda. A 

expressão do gene da SfCHI foi detectada em ambos intestino médio e epiderme 

nas larvas em período pós-alimentação, pré-pupas e pupas, e o pico de expressão 

na epiderme ocorre no estágio pré-pupa. Não existe expressão de SfCHI durante os 

estágios em que a larva está se alimentando (3º e 5º instars). Os controles mostram 

que os níveis de expressão do gene correspondente a RpS6 foram 

aproximadamente os mesmos em todas as amostras de intestino médio e epiderme, 

em todos os estágios de desenvolvimento analisados. Apesar dos dados de PCR 

serem apenas semi-quantitativos, os resultados indicam que há diferenças 

qualitativas na expressão dos genes da SfCHS1, SfCHS2 e SfCHI durante os 

estágios de desenvolvimento de S. frugiperda.  

  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intestino médio
L3 L5

PA 

PP P 

Epiderme

L3 L5     PA    

PA

PP P 

SfCHS2 

SfCHI

RpS6

SfCHS2 

SfCHI

RpS6

Fig. 24: RT-PCR mostrando a expressão dos genes da quitina sintase 1, quitina sintase 2 e quitinase no 
intestino médio e epiderme de S. frugiperda em diferentes estágios de desenvolvimento, incluindo larvas em 
3º instar (L3), 5º instar (L5), estágio pós-alimentação (PA), pré-pupa (PP) e pupa (P). Os primers para o 
gene constitutivamente expresso RpS6  foram usados como controle. Os cDNAs foram preparados a partir 
de 2 μg de RNA e usados como molde para as reações de PCR com primers específicos conforme descrito 
nos Materiais e Métodos. Foram realizados, 23, 28, 28 and 23 ciclos de PCR para amplificar os cDNAs de 
SfCHS2, SfCHS1, SfCHI e RpS6, respectivamente.  
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Podemos então concluir que a quitina sintase 2 é preferencialmente expressa na 

fase em que a larva se alimenta ativamente e que ainda possui a sua MP intacta, 

como uma ferramenta para facilitar a digestão. Portanto, nessa fase a expressão da 

quitina sintase intestinal seria muito importante para a síntese da quitina da MP, e o 

oposto seria verdade para a fase pré-pupa, em que o inseto não se alimenta mais e 

consequentemente a MP não é necessária.       

 Provavelmente a quitinase que foi amplificada trata-se da enzima responsável 

pela degradação da quitina da MP, e que seria expressa somente na fase pré-pupa, 

pois a larva não se alimenta mais. Cabe lembrar que se trata de uma MP tipo I, que 

é sintetizada em resposta a alimentação, e que portanto poderia ser degradada pela 

quitinase quando o inseto parasse de comer. Além disso, uma vez que a quitinase e 

a quitina sintase são enzimas antagônicas, a expressão das duas ao mesmo tempo 

seria questionável.  

 Um peptídeo contendo domínio de ligação à quitina acoplado a FITC foi 

usado como marcador da quitina da MP. Pôde-se observar a presença da quitina 

somente nos períodos onde a quitina sintase 2 estava expressa, e não foi detectada 

nenhuma quitina no intestino quando a quitinase era expressa (Fig. 25). Essa 

observação foi confirmada através de inspeção visual do intestino médio durante a 

dissecção. Não havia MP visível nas larvas em período pós-alimentação ou pré-

pupas. Esses experimentos, juntamente com a análise da expressão através de RT-

PCR, levaram à conclusão de que os genes da quitinase e da quitina sintase 2 são 

expressos de maneira oposta, isto é, aparecem no intestino médio em diferentes 

estágios, onde a degradação e síntese da MP são necessárias, respectivamente. 
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Fig. 25: Marcação da quitina da MP de Spodoptera frugiperda com FITC-CBD. A 
fluorescência só está presente nos períodos de alimentação (terceiro, L3 e último 
instar, L5) e não nos períodos de pós-alimentação (PA) e pré-pupa (PP), quando a 
expressão da quitinase é ativada e a da quitina sintase 2 é inibida. A fluorescência 
foi observada através de um microscópio equipado com filtro apropriado (ver 
Material e Métodos). As fotos estão em tamanhos reais.
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 Northern blotting foi utilizado para verificarmos a expressão do gene da 

quitina sintase 2 ao longo do tubo digestivo de S. frugiperda. Para tanto, o RNA total 

das regiões anterior, média e posterior do intestino médio de larvas de 5º instar (L2) 

e pré-pupas foi isolado e aplicado em um gel de agarose 1%, conforme descrito nos 

métodos. Foi então utilizada uma sonda marcada com P32 para verificar o nível de 

expressão da quitina sintase 2. A Fig. 26 mostra o filme de raio-X revelado após a 

hibridização da sonda. Pode-se observar que o gene é expresso no intestino médio 

das larvas de 5º instar (L5), mas não na fase pré-pupa, o que está plenamente de 

acordo com os resultados obtidos através de RT-PCR. Além disso, observa-se um 

gradiente decrescente de expressão da quitina sintase ao longo do tudo digestivo 

(Fig. 26), isto é, há uma maior expressão na região anterior do intestino médio, 

menor na região média e menor ainda na região posterior do intestino médio.      

Esses resultados foram confirmados por RT-PCR, onde foram usados primers 

específicos para SfCHS2. A Fig. 27 mostra novamente o gradiente decrescente de 

expressão ao longo do tubo digestivo de S. frugiperda. Os níveis de expressão do 

gene da SfCHI também foram analisados usando primers específicos para quitinase. 

A Fig. 27 mostra que SfCHI também é maximamente expresso na região anterior do 

intestino médio, e o nível de expressão diminui ao longo do tubo digestivo. As 

amostras controle demonstraram aproximadamente a mesma quantidade de 

expressão da RpS6 nas três regiões do intestino médio (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A      M    P   

larva 5º  instar 

A      M    P  

Pré - pupa 

Fig. 26 :  Northern blotting para quitina sintase 2 (CHS2) de deSpodoptera frugiperda 
mostrando a  expressão do RNA nas regiões anterior (A),  média (M) e posterior  
(P) do intestino médio de larvas em 5º instar e  pré - pupas. Observar a  expressão  
decrescente ao longo do intestino médio das larvas em 5º instar .  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A M P

SfCHS2

SfCHI

RpS6

A M P

SfCHS2

SfCHI

RpS6

Fig. 27: RT-PCR para análise da expressão de SfCHS2 (5º instar) e SfCHI
(pré-pupa) ao longo do intestino médio de S. frugiperda. Os cDNAs foram 
preparados a partir do RNA total extraído do intestino médio de três larvas 
divididos em regiões anterior (A), média (M) e posterior (P). Os primers para 
RpS6 foram usados como controle da amplificação. Os detalhes são os
mesmos descritos na Fig. 33.

24 



 

 

 
3.2. Caracterização de uma peritrofina presente na MP de S. frugiperda 

 

3.2.1. Clonagem e sequenciamento 

   

 Como abordagem inicial, foi feita uma varredura da biblioteca de cDNA com um 

anticorpo produzido contra uma proteína de 33kDa solubilizada da MP de S. 

frugiperda. Durante a varredura foi encontrado apenas um clone que interagiu com o 

anticorpo.  

 Após a excisão do plasmídeo, o sequenciamento foi inicialmente feito a partir dos 

braços do fago utilizando os iniciadores T3 e T7. O resultado indicou que a sequência 

obtida com os ambos os iniciadores era codificante de peritrofina ou de proteínas 

ligantes de quitina, como quitinases. A sequência obtida com o iniciador T7 

apresentava um códon de terminação e uma sequência poli(A)+, que corresponde à 

ponta C-terminal. Por outro lado, não foi observada a presença do códon de iniciação 

(ATG). A seguir foram sintetizados iniciadores com base nas sequências obtidas com 

os iniciadores T3 e T7. Esses iniciadores eram:  

"N-terminal forward": CCA CGA GAA CTG CAA TGA 

"N-terminal reverse": TCA TTG CAG TTC TCG TGG 

"C-terminal forward": GCG GCC AGT CGC ACA GTT 

"C-terminal reverse": AAC TGT GCG ACT GGC CGC 

 De posse desses iniciadores, foram feitos novos sequenciamentos, mas estes 

ainda não foram suficientes para cobrir toda a região do inserto. Com base na 

extremidade das sequências obtidas nesse segundo sequenciamento foram 

sintetizados os seguintes iniciadores, que também não foram suficientes para 

completar a sequência do inserto.  

"N-terminal-2-forward": GGA AAC TTG CTG TAC AAT CC 

"C-terminal-2-forward": GGT CTA CCG TGG TCA CAC AC 



 

 

 
  Os últimos iniciadores sintetizados foram:  

"N-terminal-2-forward": TCA AAC TCC ACC TCA GGA CC. 

"C-terminal-2-forward": TAA GTC GTC GAT ATC AGA GC. 

  Todas as sequências obtidas com os iniciadores acima foram reunidas e 

alinhadas, e a sequência presente no inserto foi então finalizada. A Fig. 28 mostra a 

sequência de nucleotídeos e aminoácidos correspondentes a peritrofina de S. 

frugiperda. Nota-se que não foram encontrados o códon de iniciação e o peptídeo 

sinal, que provavelmente foram removidos durante o processo de confecção da 

biblioteca de cDNA. 

 Foi detectada a presença de 7 domínios de ligação à quitina (Fig. 29). As 

sequências dos domínios apresentam vários aminoácidos conservados, 

principalmente as cisteínas, que geralmente totalizam 6 por domínio. 

  

3.2.2-Expressão e purificação de um domínio ligante de quitina 
 

  Uma vez que dispúnhamos de um clone de S. frugiperda, e que a análise da 

sua sequência mostra que se trata de uma proteína com vários domínios repetidos 

de ligação à quitina, decidimos expressar um desses domínios. A vantagem de 

termos um desses domínios expressos é de podermos produzi-lo em larga escala e 

tentarmos determinar sua estrutura terciária, o que nunca foi feito para peritrofinas. A 

idéia de expressarmos em bactéria apenas um desses domínios deve-se ao fato de 

a seqüência do cDNA da peritrofina não estar totalmente completa e a determinação 

da estrutura terciária por RMN de apenas um domínio seria mais fácil.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

cattccacatccaggtggcgctcctattccatctagcagatccaacctgccatgtacatac
  I  P  H  P  G  G  A  P  I  P  S  S  R  S  N  L  P  C  T  Y 
tcggcaggaggcggaacctgcaactgcagacccgatgaggcaccttctatttgtgcagta
 S  A  G  G  G  T  C  N  C  R  P  D  E  A  P  S  I  C  A  V 
gatggatcagacggtgttttagtggcacatgaaaactgcaaccagttctacaaatgcgac
 D  G  S  D  G  V  L  V  A  H  E  N  C  N  Q  F  Y  K  C  D 
aacggaaaaccagtcgctctctactgcttcggaaacttgctgtacaatccctacactgaa
 N  G  K  P  V  A  L  Y  C  F  G  N  L  L  Y  N  P  Y  T  E 
caatgcgactggcccgagaatgtggactgtggagacagagtcattccagatccaggtcaa
 Q  C  D  W  P  E  N  V  D  C  G  D  R  V  I  P  D  P  G  Q 
actccaactcctggaccaaccccgggaccaactccatctccaacaccaacaccaaaccct
 T  P  T  P  G  P  T  P  G  P  T  P  S  P  T  P  T  P  N  P 
ccaggtgacaactgcgatcccagtgaagcccccactatctgtgcagcagataattcagaa
 P  G  D  N  C  D  P  S  E  A  P  T  I  C  A  A  D  N  S  E 
ggtgttttagtagcccacgagaactgcaatcaatactatatttgttctggaagcaaaccc
 G  V  L  V  A  H  E  N  C  N  Q  Y  Y  I  C  S  G  S  K  P 
gtagcacaaacctgccctggaaatctgctgttcaatcctagcaaggaccaatgtgactgg
 V  A  Q  T  C  P  G  N  L  L  F  N  P  S  K  D  Q  C  D  W 
cccgaaaatgtggactgcggagacagagtcattccagatccaggtcaaactccaattcca
 P  E  N  V  D  C  G  D  R  V  I  P  D  P  G  Q  T  P  I  P 
tcccccagcccaactccatctccatccactccaggcagc
 S  P  S  P  T  P  S  P  S  T  P  G  S  G  T  C  N  C  R  P 

 D  E  A  P  S  I  C  A  V  D  G  S  D  G  V  L  V  A  H  E 

 N  C  N  Q  F  Y  K  C  D  N  G  K  P  V  A  L  Y  C  F  G 

 N  L  L  Y  N  P  Y  T  E  Q  C  D  W  P  E  N  V  D  C  G 

 D  R  V  I  P  D  P  G  Q  T  P  I  P  S  P  S  P  T  P  S 
gaggcaccttctatttgt

 P  S  T  P  G  S  G  T  C  N  C  R  P  D  E  A  P  S  I  C 
gcagtagatggatcagacggtgttttagtggcacatgaaaactgcaaccagttctacaaa
 A  V  D  G  S  D  G  V  L  V  A  H  E  N  C  N  Q  F  Y  K 
tgtagcgacgggaaaccggtcgctctctactgcttcggacacttactgtacaacccatac
 C  S  D  G  K  P  V  A  L  Y  C  F  G  H  L  L  Y  N  P  Y 
actgaacaatgtgactggcctgaaaatgtagactgcggtgacagagttatcccagattct
 T  E  Q  C  D  W  P  E  N  V  D  C  G  D  R  V  I  P  D  S 
agccaaagtacatctccaaccccagcaccatctccaaccccagcaccatctccaaccaca
 S  Q  S  T  S  P  T  P  A  P  S  P  T  P  A  P  S  P  T  T 
acaccatctccaaccccagcaccatctccaaccccagcaccatctccaaccccagcacca
 T  P  S  P  T  P  A  P  S  P  T  P  A  P  S  P  T  P  A  P 
tctcctgaccctgagagcagcgaaagctctgatatcgacgacttacctaaaccggatgat
 S  P  D  P  E  S  S  E  S  S  D  I  D  D  L  P  K  P  D  D 
aatgtcagtagtccagaagactgctctaatagcccagacgacaacacatgcaactgtaat
 N  V  S  S  P  E  D  C  S  N  S  P  D  D  N  T  C  N  C  N 
cctgatcaagctccatctatttgcgctggtgctaactctaacggaattcatatcgcccat
 P  D  Q  A  P  S  I  C  A  G  A  N  S  N  G  I  H  I  A  H 
gaaaattgtaaccagttctacatatgtaataacggaaaacctattccgttcaggtgtccg
 E  N  C  N  Q  F  Y  I  C  N  N  G  K  P  I  P  F  R  C  P 
tccaatctgctatacaatcccttcattccagggtgtgactgggcacataacgttgattgc
 S  N  L  L  Y  N  P  F  I  P  G  C  D  W  A  H  N  V  D  C 
ggtgatagaataatacctgatcctgacgatacaagtgaaggcccacaaccaactgtgcca
 G  D  R  I  I  P  D  P  D  D  T  S  E  G  P  Q  P  T  V  P 
gatgataataacgacaacgttggtcctggcccgtgtaatcactgtaacccagaagaagct
 D  D  N  N  D  N  V  G  P  G  P  C  N  H  C  N  P  E  E  A 
cctgcaatttgtgcagatgaaaactctaatggtattcacattgctcaccaaaattgcaac
 P  A  I  C  A  D  E  N  S  N  G  I  H  I  A  H  Q  N  C  N 
cagttcttcgtgtgtgaccacggtagacctgtaaccttttcatgtaactcattgctactt
 Q  F  F  V  C  D  H  G  R  P  V  T  F  S  C  N  S  L  L  L 
tataacgtctacactaagcagtgtgactggccatctaacgtggattgtggtgacagagtg
 Y  N  V  Y  T  K  Q  C  D  W  P  S  N  V  D  C  G  D  R  V 
atacctgatcgcgatatcgatagcggcaacgacagtggagaaaacaacaacaataacaac
 I  P  D  R  D  I  D  S  G  N  D  S  G  E  N  N  N  N  N  N 
gaagtttatgacgatcctagccaagctccaaccatatgtgcgggcagtggatccgatggc
 E  V  Y  D  D  P  S  Q  A  P  T  I  C  A  G  S  G  S  D  G 
gttttggtagcacatgaatactgtgaccagtattacatttgtgatggaggcttcccacta
 V  L  V  A  H  E  Y  C  D  Q  Y  Y  I  C  D  G  G  F  P  L 
tcacgtccatgccacggcagccttttattcaatcctcaaaatcaacaatgtgattggcct
 S  R  P  C  H  G  S  L  L  F  N  P  Q  N  Q  Q  C  D  W  P 
aataatgtaaattgcggcaacagaattgtcccggatgattgtgcgtgtacc
 N  N  V  N  C  G  N  R  I  V  P  D  D  C  A  C  T  

ggaacctgcaactgcagaccc

gatgaggcaccttctatttgtgcagtagatggatcagacggtgttttagtggcacatgaa

aactgcaaccaattctacaaatgcgacaacggaaaaccagtcgctctctactgcttcgga

aacttgctgtacaatccctacaccgaacaatgcgactggcccgagaatgtggactgtgga

gacagagtcattccagatccaggtcaaactccaattccatcccccagcccaactccatct

ccatccactccaggcagcggaacctgcaactgcagacccgat



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 28: Sequência de nucleotídeos e aminoácidos da peritrofina de S. frugiperda clonada. As 
sequências em negrito correspondem ao domínio de ligação à quitina escolhido para ser 
expresso em bactéria. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Esquema da peritrofina clonada de S. frugiperda mostrando os domínios de 
ligação à quitina clonada (BLAST). Os domínios estão representados em preto e as 
regiões em azul são de baixa complexidade. CBM14=domínio de ligação à quitina 
encontrado preferencialmente em peritrofinas da MP de insetos e quitinases 
animais. CthBD2= domínio de ligação à quitina tipo 2.



 

 

 
 Para expressar o domínio ligante de quitina, foram sintetizados iniciadores com 

base na sequência de nucleotídeos do domínio da peritrofina escolhido, conforme 

descrito nos métodos. Os nucleotídeos foram escolhidos com o auxílio do programa 

BLAST (NCBI), que mostra as regiões com homologia a domínios conservados (como 

é o caso do domínio de ligação à quitina), com base em uma dada sequência de 

aminoácidos. A Fig. 28 mostra qual foi o domínio de ligação à quitina escolhido para 

ser expresso em bactéria.  

 O DNA dos plasmídeos contendo a peritrofina de S. frugiperda foi amplificado 

por PCR na presença dos iniciadores sintetizados para a clonagem de um dos 

domínios dessa proteína no vetor pCAL-n-FLAG, conforme descrito nos métodos.  A 

Fig. 30A mostra o domínio de ligação à quitina expresso na presença de IPTG durante 

1, 2, 3, 4 e 5 horas. As células foram lisadas e a amostra foi centrifugada conforme 

descrito nos métodos. As frações solúvel e insolúvel foram analisadas por SDS-PAGE 

e os resultados estão mostrados na Fig. 30B. Pode-se observar que o domínio da 

peritrofina expresso encontra-se parcialmente solúvel, apesar de uma grande 

quantidade ter sido precipitada. Este resultado foi muito satisfatório, uma vez que seria 

possível conseguirmos quantidades de proteína solúvel suficiente para os passos 

futuros.  

 O domínio da peritrofina ligado ao peptídeo de fusão CBP (calmodulin binding 

peptide) foi purificado a partir da fração solúvel do lisado das células através de 

cromatografia em coluna de calmodulina-agarose. O peptídeo se liga especificamente 

à coluna e é eluído com EDTA. Após esse passo cromatográfico o domínio já 

encontrava-se puro, como pode ser verificado na Fig. 31.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: SDS-PAGE mostrando A) a indução em pequena escala da expressão 
do domínio da peritrofina de S. frugiperda(*) utilizando IPTG por 1, 2, 3, 4 e 5 
horas e B) a expressão do domínio nas formas solúvel (S) e insolúvel (NS). 
NI=não induzido; Pd=padrão de peso molecular. 

Pd   NI   1h   2h   3h   4h   5h

21,5kDa--
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I=indução por IPTG. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: SDS-PAGE mostrando a purificação do domínio da peritrofina de S. 
frugiperda (*) em coluna de calmodulina-agarose. A: frações contendo as 
proteínas do sobrenadante do lisado das células que não interagiram com a 
coluna; B: proteínas eluídas da coluna com EDTA. Observar o peptídeo 
purificado (*) em B.

A

B *



 

 

 
 A seguir foram realizados testes para verificarmos a funcionalidade do domínio 

da peritrofina purificado. Para isso, as proteínas provenientes da fração solúvel do 

lisado das células foram incubadas com resínas de quitina coloidal e quitina azure 

(Sigma). O domínio da peritrofina se liga especificamente a ambas as resinas e é 

eluído com SDS, quando ainda ligado ao peptídeo de fusão (Fig. 32A). Esse peptídeo 

foi retirado através da incubação do domínio com enteroquinase por 24 horas a 

temperatura ambiente. O domínio, após o tratamento com a enzima, foi purificado e 

analisado através de SDS-PAGE (Fig. 32B). Pode-se observar a diferença de 4kDa 

após o tratamento do domínio da peritrofina com enteroquinase. Esse é exatamente o 

tamanho do peptídeo de fusão. 

  

 

3.3. Distribuição de diferentes enzimas ao longo do espaço endoperitrófico de 

alguns insetos 

 

 O gradiente de enzimas que foi observado ocorrer no espaço endoperitrófico 

foi estudado, na maioria das vezes, dividindo-se a MP com conteúdo em 3 porções. 

Nós decidimos dividir a MP mais seu conteúdo em mais regiões e verificar se a 

posição das frações mais ativas era sempre a mesma, independentemente da 

enzima considerada. Além disso, pretendemos verificar quais variações ocorreriam 

nesse gradiente para as diferentes enzimas, considerando insetos com tubos 

digestivos com formatos semelhantes.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: SDS-PAGE mostrando A) a interação com a quitina do domínio 
da peritrofina de S. frugiperda (*) ligado ao peptídeo de fusão. 1 e 2: 
proteínas do sobrenadante do lisado das células que não interagiram com 
as resinas de quitina coloidal (1) e quitina azure (2). 3 e 4: proteínas que 
foram desligadas das resinas quitina coloidal (3) e quitina azure (4) por 
SDS e B) as amostras do domínio da peritrofina de S. frugiperda (*) antes 
(1) e após (2) o tratamento com enteroquinase. Observar a diferença de 
4kDa após a digestão. Pd=padrão de peso molecular. 
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 O intestino médio de S. frugiperda, M. domestica e T. molitor foi dividido em 

várias partes. Para S. frugiperda e T. molitor, foi utilizada somente a MP com o 

conteúdo alimentar (sem o epitélio ventricular), que foi dividida em 8 partes de 

tamanhos iguais. Para as larvas de M. domestica, o material foi dividido em 9 partes, 

conforme descrito nos métodos (Fig. 3). As atividades das enzimas amilase, tripsina e 

quimotripsina foram ensaiadas em todos os materiais (Fig. 33, 34 e 35), e a atividade 

da β-glicosidase foi ensaiada nas amostras de T. molitor (Fig. 33 D). Esta última 

enzima não foi ensaiada em S. frugiperda (Fig. 33), M. domestica (Fig. 35) porque 

nesses insetos ela encontra-se no epitélio ventricular.  

 Em S. frugiperda observamos que o gradiente decrescente de enzimas inicia-se 

na região anterior do intestino médio, e é muito semelhante para as três enzimas 

ensaiadas (Fig. 33). Em T. molitor o gradiente decrescente de amilase e β-glicosidase 

parece iniciar-se no início do segundo terço do tubo digestivo, entre as regiões anterior 

e média (Fig. 34). Aparentemente há uma ligeira tendência da β-glicosidase 

concentrar-se mais nas primeiras frações do que a amilase. A β-glicosidase foi 

ensaiada numa condição de tipo e concentração de substrato em que somente uma 

das β-glicosidases presentes nesse animal fosse preferencialmente detectada (Ferreira 

et al., 2001; 2002). Essa enzima foi determinada porque verificou-se que ela pode 

hidrolisar polímeros tais como laminarina e desse modo poderia ligar-se a eles e sofrer 

os mesmos efeitos que as despolimerases na distribuição ao longo da MP. A tripsina 

(Fig. 34B) e quimotripsina (Fig. 34C) de T. molitor seguem um padrão peculiar de 

distribuição, onde as maiores atividades concentram-se na região posterior do intestino 

médio.    
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Fig. 33: Atividade (porcentagem em relação a atividade total) de amilase (A), tripsina (B) e 
quimotripsina (C) no conteúdo da MP de Spodoptera frugiperda dividido e 8 partes. 
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Fig. 34: Atividade (porcentagem em relação a atividade total) de amilase (A), tripsina (B), 
quimotripsina (C) e B-glicosidase (D) no conteúdo da MP de Tenebrio molitor dividida em 8 partes. 
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Fig. 35: Atividade (porcentagem em relação a atividade total) de amilase (A), tripsina (B) e 
quimotripsina (C) no intestino médio de M. domestica dividido em 9 partes.  



 

 

 
 

 

  Observando-se os resultados obtidos para a distribuição de enzimas em M. 

domestica podemos notar que, a maior atividade de amilase encontra-se no ventrículo 

posterior, seguido do anterior e finalmente do médio (Fig. 35A). Nas 4 regiões que 

correspondem ao ventrículo posterior (6, 7, 8 e 9) nota-se sempre um gradiente 

decrescente de amilase. 

  Tripsina apresenta, em M. domestica, uma distribuição muito semelhante a de 

amilase (Fig. 35B) e a quimotripsina apresenta um padrão peculiar de distribuição (Fig. 

35C). Nesse caso não se observa a formação do gradiente decrescente de atividade 

na região posterior do intestino médio, mas sim uma tendência crescente de atividade. 

Uma vez que, ao contrário de tripsina e amilase, a distribuição de quimotripsina entre 

lúmen e células nunca havia sido feita e estamos utilizando material luminal e celular 

juntos, decidimos dissecar alguns animais com esse material separado. Desse modo, 

podemos verificar exatamente se a maior parte da atividade está no espaço 

endoperitrófico, como as quimotripsinas de outros insetos. Nesse experimento, o 

epitélio ventricular foi dividido em 4 partes, sendo elas anterior, média, posterior 

proximal e posterior distal (ver Fig. 4). A MP com o conteúdo alimentar também foi 

dividida em 4 partes, correspondentes às do epitélio. As amostras contendo as partes 

do epitélio ventricular foram submetidas a um procedimento de congelamento e 

descongelamento, seguido de centrifugação, onde foram obtidas as frações SEV 

(sobrenadante do epitélio ventricular) e PEV (sedimento do epitélio ventricular), 

conforme descrito nos métodos. A atividade de quimotripsina foi ensaiada após a 

homogeneização e filtragem dos materiais. A Tabela II mostra os valores das 

atividades relativas e específicas da quimotripsina no intestino médio de M. domestica, 

onde pode-se observar que a maior parte da  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela II: Distribuição da atividade relativa (%) e da atividade específica (entre parênteses, mU/mg 
de proteína) da quimotripsina ao longo do intestino médio de M. domestica*.  

   

 anterior média Posterior proximal Posterior distal  

MP 3,1 (88,7) 8,1 (96,8) 5,5 (99,2)     3,8 (59,5) 

SEV 3,1 (58,6) 10,4 (306.7) 12,7 (586,6)     29,6 (1500) 

PEV 2,9 (270,9) 7,6 (306,5) 5,6 (628,7)  7,8 (921,2) 

*Os valores correspondem à médias de porcentagens de atividade em relação à soma das atividades 
absolutas e média das atividades específicas de 3 lotes de 5 animais cada um. MP=membrana 
peritrófica; SEV=sobrenadante do epitélio ventricular; PEV=sedimento do epitélio ventricular.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

atividade de quimotripsina está presente nas frações celulares, principalmente no 

ventrículo posterior. Desse modo, os resultados apresentados para quimotripsina na 

Fig. 35C não podem ser considerados. 

 

3.4. Papel da integridade da MP na economia de enzimas digestivas 

 

 Conforme comentado anteriormente, a desintegração da MP leva a 

desorganização do gradiente de enzimas no espaço endoperitrófico e ao aumento 

na excreção das enzimas digestivas.  

 Decidimos desorganizar a MP em somente uma de três regiões (anterior, 

média ou posterior) e verificar o efeito dessa desorganização no gradiente de 

enzimas e na sua excreção. Para isso, as larvas de S. frugiperda ficaram por certo 

tempo na dieta contendo calcofluor e eram dissecados (alteração na região anterior) 

ou voltavam para a dieta normal por tempos diferentes (desestruturação da região 

média ou posterior) antes da dissecção. A Fig. 36 mostra as atividades de amilase 

(Fig. 36A), tripsina (Fig. 36B) e quimotripsina (Fig. 36C), no controle e nas três 

situações experimentais.  Para nossa surpresa, não houve alterações significativas 

aparentes no gradiente de concentração dessas enzimas ao longo da MP.  

 A excreção das enzimas foi estimada determinando-se sua atividade no IP e 

levando-se em consideração o volume desse em relação ao volume do conteúdo na 

MP. Desse modo estimamos quanto de enzima chegaria ao IP quando todo o 

intestino médio fosse esvaziado. A medida de excreção de enzimas foi também 

realizada em animais que tiveram a MP completamente desestruturada. 
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Fig. 36: Atividade (porcentem em relação a atividade total) de amilase (A), 
tripsina (B) e quimotripsina (C) nas regiões do conteúdo da MP de S. 
frugiperda e no intestino posterior (IP). As larvas foram alimentadas com dieta 
contendo calcofluor de modo a provocar a desestruturação da MP na região 
anterior (A*), média (M*) ou posterior (P*) do intestino médio. 
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 A Fig. 37 mostra que a destruição total da MP sempre leva a um aumento 

considerável na excreção de enzimas digestivas. Esse aumento é equiparado 

quando se analisa excreção de amilase e quimotripsina em animais que tiveram a 

região anterior da MP desestruturada. A excreção de tripsina nesse caso, embora 

não se iguale àquela encontrada quando a MP está completamente desestruturada, 

é consideravelmente maior que a do controle.  

 Não se percebe alteração na excreção das enzimas quando a MP é 

desestruturada nas regiões média ou posterior (Fig. 37). 

      

3.5. Testes das funções da MP derivadas da compartimentação das enzimas 

 

3.5.1. Impedir a inibição das polimerases por remover oligômeros produzidos no 

espaço endoperitrófico 

 

 Homogeneizados da MP com conteúdo foram incubados com o substrato e 

tampão em tubos de diálise imersos em tampão e submetidos ou não à agitação. O 

controle consistiu na incubação do mesmo material mantido em tubos de ensaio pelo 

mesmo período de tempo. Após interrupção da reação por fervura, todos os 

materiais foram submetidos a diálise para tornarem-se mais comparáveis.  

 A enzima utilizada neste experimento foi a tripsina de S. frugiperda agindo 

sobre azocaseína. Primeiramente foi realizado um teste para verificar se havia 

algum inibidor da atividade da tripsina presente no conteúdo da MP que fosse 

dialisável. Esse procedimento é necessário para garantirmos que possíveis 

alterações de atividade não seriam devido à retirada do suposto inibidor. A atividade 

da tripsina medida antes e após a diálise não foi alterada (dados não mostrados), 

indicando que não há nada que iniba a tripsina nessa amostra que seja dialisável. 



 

 

 
 Os valores de atividade obtidos nos ensaios estão apresentados na Tabela III. 

Pode-se observar que a eficiência da hidrólise da azocaseína é o dobro quando o 

ensaio é feito durante a diálise com agitação em relação ao experimento controle sem 

diálise. Isso indica que quando os produtos da reação são eliminados, a atividade da 

enzima é maior. Quando o material permaneceu em um tubo de diálise imerso em 

banho mas sem agitação, a atividade foi reduzida em 23% em relação ao experimento 

feito com agitação.  

 
 
3.5.2. Impedir a inibição das enzimas presentes no espaço ectoperitrófico por 

material do espaço endoperitrófico 

 

 Para testarmos essa hipótese, utilizamos as larvas de Rynchosciara 

americana (Diptera), pois trata-se de um inseto que possui grandes cecos dos quais 

o fluido ectoperitrófico é facilmente coletado e apresenta várias enzimas típicas 

desse compartimento. As enzimas aminopeptidase A, aminopeptidase N, 

carboxipeptidase e N-acetilglicosaminidase foram ensaiadas em preparações de 

fluido ectoperitrófico (que corresponde ao material do conteúdo dos cecos, cc), e no 

conteúdo da MP (MP total). A porção solúvel do conteúdo da MP foi dividida em 

duas frações, sendo que a primeira contém moléculas maiores que 100kDa (MP > 

100) e a segunda, menores que 100kDa (MP < 100), conforme descrito nos 

métodos. As amostras de fluido ectoperitrófico foram então incubadas com as 

amostras de conteúdo da MP, e a seguir as enzimas foram ensaiadas. Os resultados 

dos ensaios enzimáticos estão apresentados na Tabela IV. 
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Fig. 37: Atividade (porcentagem em relação a atividade total encontrada no tubo  
digestivo) de amilase, tripsina e  quimotripsina no intestino posterior (IP) de  S.  
frugiperda em relação à atividade total encontrada no tubo digestivo,  levando - 

se em conta a diferen ç a de volume do IP e do intestino m é dio. As larvas  
foram alimentadas com dieta controle ( control ) ou dieta contendo  calcofluor  de  
modo a provocar a desestruturação da MP na região anterior (A*), média (M*)  
ou  postreior (P*) do intestino médio ou então a destruição total da MP (tota l).  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela III: Atividade relativa da tripsina no conteúdo da MP de S.frugiperda submetido à diálise 
durante o ensaio, incubado em banho sem agitação e dialisado somente após o ensaio*. 

 
Com diálise Banho Sem diálise 

Com agitação Sem agitação Sem agitação 
100% 77% 47% 

 
*Os valores correspondem a porcentagem de atividade em relação ao maior valor de atividade 
encontrado, que foi calculado pela média de 3 lotes de animais no ensaio dialisado com agitação. Os 
erros experimentais foram menores que 5%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabela IV: Atividade enzimática relativa detectada no fluido ectoperitrófico previamente 
incubado com material total do conteúdo da MP e suas frações.* 
 

 

Enzima 

 

cc 

cc+ 

Mptotal 

cc+ 

MP<100 

cc+ 

MP>100 

Aminopeptidase A 100% 54% 62% 77% 

Aminopeptidase N 100% 58% 75% 58% 

N-acetilglicosaminidase 100% 44% 37% 34% 

Carboxipeptidase 100% 8% 38% 7% 

* Os valores correspondem a média de triplicatas de um mesmo lote contendo 100 animais calculadas 
como porcentagem da atividade total encontrada no fluido ectoperitrófico (cc). Para os cálculos levou-
se em conta a atividade de cada enzima no material do conteúdo da MP, subtraindo-se essa atividade 
da encontrada nas amostras de cc+MP. Os desvios padrão foram menores que 20%. cc=conteúdo dos 
cecos ou fluido ectoperitrófico; MP=material do conteúdo da MP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3.5.3. Impedir a inibição de enzimas presentes na membrana plasmática do intestino 

médio por material do espaço endoperitrófico 

 

 Nesse experimento foram utilizadas larvas de S. frugiperda. O epitélio 

ventricular e o conteúdo da MP foram isolados e as enzimas aminopeptidase N, 

carboxipeptidase, dipeptidase e maltase foram ensaiadas no epitélio ventricular 

incubado com concentrações decrescentes de material do conteúdo da MP. Os 

resultados estão apresentados na Fig. 38. 

 Em geral as enzimas apresentam inibição quando são colocadas em contato 

com o material presente na MP, e essa inibição tende a aumentar quanto mais 

concentrado está o material. A enzima mais inibida foi a dipeptidase, que chega a 

perder quase 90% da sua atividade quando o material da MP está em maiores 

concentrações. Essa enzima vai sendo paulatinamente menos inibida conforme a 

concentração do material da MP diminui, sendo que ela só não é inibida quando a 

diluição do material da MP atinge 50 vezes.  Quadro semelhante é observado para a 

carboxipeptidase, que ainda é inibida mesmo quando a diluição do material de MP é de 

50 vezes. Aminopeptidase N e maltase apresentam um quadro diferente. As maiores 

concentrações do material da MP inibem cerca de 50% dessas enzimas, e conforme a 

concentração do material inibidor diminui, elas vão tendo sua atividade aumentada  

sendo que quando o material da MP é diluído cerca de 6 vezes elas já apresentam a 

mesma atividade presente quando só a preparação de membranas do epitélio é 

ensaiada. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Fig. 38: Atividade das enzimas do epitélio de S. frugiperda incubadas com o material do conteúdo da MP 

diluído 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 50 vezes. EV é o material que nunca foi incubado com material da MP. Os 

números são porcentagem em relação a atividade mais alta encontrada para cada enzima. 
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3.5.4. Aumentar a eficiência com que o alimento é utilizado 

 

 Larvas de S. frugiperda foram alimentadas com dieta controle e dieta contendo 

calcofluor 1%, como descrito nos métodos. A quantidade de amido em relação ao peso 

seco total foi calculada em amostras de comida e das fezes desses dois lotes de 

insetos. Então, com base nesses dados, calculamos o coeficiente de digestibilidade 

nas duas condições, como descrito nos métodos. Os resultados estão apresentados na 

Tabela V. 

 Utilizando uma outra abordagem, verificamos o peso das fezes e da comida 

ingerida pelos dois lotes de insetos e comparamos a sua digestibilidade com base na 

quantidade (peso seco) de comida ingerida em relação a quantidade excretada. Os 

valores dos coeficientes de digestibilidade encontrados estão apresentados na Tabela V. 

Calculamos também a taxa de consumo de alimento (CR, mg alimento ingerido por dia) 

e a taxa de crescimento (GR), que é igual ao aumento em biomassa expresso em 

mg/dia, e a eficiência de conversão do alimento (ECD). A Tabela V mostra os valores 

obtidos para GR (biomassa adquirida, mg peso seco/dia); CR (massa seca de alimento 

ingerido/massa seca do animal) e ECD (eficiência da conversão de alimento) nos 

animais controle e nos alimentados com calcofluor. 

 Não foram observadas alterações significativas quanto a digestibilidade entre 

os insetos controle e os alimentados com dieta contendo calcofluor, mesmo levando-

se em conta nutrientes como o amido ou então a massa de comida absorvida pelos 

dois grupos de insetos. Por outro lado, os animais da dieta com calcofluor estão 

ingerindo cerca da metade do alimento ingerido pelos animais controle. Além disso, 

os animais controle apresentam uma taxa de crescimento (GR) cerca de 7 vezes 

maior do que os experimentais e uma eficiência de conversão do alimento cerca de 

4 vezes maior. 

 



 

 

 
 
 
Tabela V: Parâmetros nutricionais determinados em larvas controle e alimentadas com 
calcofluor*. 
 

 controle calcofluor 

AD amido 
 

AD total  
 

GR (mg/dia)  

57+ 3 
 

50+4 
 

23+ 4 

63+ 5 
 

60+ 6 
 

4+ 1 
 

CR (mg/dia) 
 

105+9 
 

51+4 

ECD (%) 44+5 12+4 

*Os números são média + desvio padrão da média de determinações feitas com 12 animais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4-Discussão 

 

4.1. Metabolismo da quitina na MP de S. frugiperda: quitina sintase e quitinase 

 

As sequências dos cDNAs da quitina sintase 1, quitina sintase 2 e quitinase de 

S. frugiperda codificam proteínas que possuem as sequências de aminoácidos 

similares às respectivas proteínas de outras espécies de insetos. 

A SfCHS2 é proveniente do intestino médio de S. frugiperda, e possui maior 

homologia com outras quitina sintases tipo 2 do que com as do tipo 1 ou classe A, 

sugerindo que esse gene pertence a classe B e pode ser denominado CHS2. Nós 

encontramos uma região de splicing alternativo na SfCHS1, que foi totalmente 

seqüenciada e analisada, através do DNA genômico. Essa região não foi encontrada 

na SfCHS2.  

A quitinase de S. frugiperda (SfCHI) possui um domínio catalítico, um domínio 

ligante de quitina rico em cisteínas e uma região de ligação rica em serinas e 

treoninas. Esses domínios e a predição da sua estrutura é muito similar a de outras 

quitinases de insetos e nematóides (Kramer and Muthukrishnan, 2005).  

 A sequência da quitinase de S. frugiperda apresenta alta (pelo menos 80%) 

similaridade com outras chitinases de insetos da ordem Lepidoptera. O alinhamento 

da seqüência de aminoácidos indica que a região mais conservada está no domínio 

central, o qual inclui várias regiões implicadas na catálise.  

Realizamos inúmeras tentativas para abolir a expressão dos genes da 

SfCHS2 e SfCHI em S. frugiperda, mas sem sucesso. Aparentemente experimentos 

com RNAi in vivo não funcionam bem em insetos da ordem Lepidoptera. Devido a 

isso, investigamos o papel da quitina sintase 2 de Tenebrio molitor através de RNAi. 

Essa foi a primeira vez que se conseguiu abolir a expressão de um gene nesse 

inseto através da técnica. Além do knock-out da expressão do gene, as larvas não 



 

 

 
tinham MP, mostrando a importância desse gene na construção da quitina para essa 

estrutura.  

Os padrões de expressão inversos dos genes SfCHS2 e SfCHI no intestino 

médio durante o desenvolvimento do inseto estão de acordo com as suas funções 

fisiológicas opostas. Os altos níveis de RNA para SfCHS2 no último estágio larval e 

a sua ausência durante o estágio de pupa indicam que a SfCHS2 é importante para 

a produção da quitina da MP. Durante o período de alimentação, a larva está 

digerindo comida ativamente e precisa da MP para proteger as células epiteliais e 

para aumentar a eficiência da digestão de nutrientes. (Terra, 2001; Terra & Ferreira, 

2005). 

      O RNA para SfCHI não foi detectado durante o estágio larval, mas sim nas 

fases de pós alimentação, pré-pupa e pupa em ambos intestino médio e epiderme. 

Esses dados levam à conclusão de que, no intestino médio, a quitinase é importante 

para a degradação da MP quando o inseto pára de comer. Kramer et al. (1993) 

mostraram que a expressão da quitinase no intestino médio do Lepidoptera M. sexta 

ocorre antes de cada muda (larva-larva). Neste período, a exúvia é ingerida e 

digerida pela larva e os produtos da digestão são reciclados e reusados para a 

síntese de novos polímeros de quitina. Aparentemente, a pouca quantidade de 

quitinase encontrada no intestino médio antes da muda pode também ter um papel 

digestivo, além do papel na hidrólise da quitina da MP ao final de cada estágio larval 

(Terra & Ferreira, 1994; Terra & Ferreira, 2005). Os dois locais de acumulação da 

quitinase durante o estágio larval (no intestino médio e na epiderme) permitem aos 

insetos removerem o seu velho exoesqueleto assism como a MP, para que possam 

crescer (Lehane, 1997).  

A exata regulação da expressão da quitinase durante o desenvolvimento 

sugere que a presença ou ausência dessa enzima pode ser prejudicial ao 

crescimento do inseto se não for expressa nos tempos apropriados. Além disso, 

plantas e microorganismos que expressam quitinases podem ser resistentes a 



 

 

 
insetos, uma vez que a exposição dessa enzima durante o estágio de alimentação 

pode digerir a MP (Kramer et al. 1997; Otsu et al., 2003; Fitches et al., 2004; 

Lertcanawanichakul et al., 2004; Thamthiankul et al., 2004).  

Foram observadas diferenças nos padrões de expressão dos genes SfCHS2 

and SfCHI ao longo do intestino médio. A expressão de ambos SfCHS2 e SfCHI é 

maior na porção anterior do intestino médio. Esse resultado também foi observado 

em M. sexta, tanto por localização in situ (Tellam et al., 2000b) como da própria 

enzima por imunolocalização (Zimoch and Merzendorfer, 2002). O fato dos RNAs 

correspondentes a SfCHS2 e SfCHI serem mais abundantes na porção anterior do 

intestino médio pode ser devido às diferenças entre os tipos celulares da região 

anterior e posterior. As células do primeiro terço do intestino médio de larvas de 

Lepidoptera são morfologicamente distintas das células presente na porção distal do 

intestino médio (Jordão et al., 1999). Em S. frugiperda foi demonstrado que uma 

peritrofina é secretada nos dois primeiros terços do intestino médio (Bolognesi et al., 

2001). O local de secreção de quitina e peritrofina ser o mesmo é coerente, pois a 

MP, ao que tudo indica, passa por um processo de auto-montagem ao qual 

associam-se as peritrofinas e a quitina.  

A quitina está presente no intestino médio de S. frugiperda em estágio larval 

(durante alimentação), mas é ausente nos períodos de pós-alimentação e pré-pupa. 

Terra (2001) propôs uma metodologia muito simples para verificar a presença da 

MP, o qual é baseado na habilidade de se pegar a estrutura que contorna o intestino 

médio com um par de pinças. No caso das larvas em estágio de alimentação, a MP 

foi facilmente manipulada com as pinças. Por outro lado, quando as larvas estavam 

em estágio pós-alimentação e pré-pupa, nenhuma MP pôde ser manipulada com as 

pinças. Além disso, a quitina foi visualizada usando um ligante de quitina acoplado a 

FITC no intestino médio de larvas se alimentando ativamente (aparentemente na 

MP), enquanto que não havia nenhuma marcação para quitina nos intestinos médios 

de larvas em estágio pós-alimentação e pré-pupa, sugerindo a ausência da MP. 



 

 

 
Os dados apresentados aqui dão suporte para a hipótese de que a síntese da 

quitina para a MP é a principal função das CHSs da classe B, e que a quitina do 

intestino médio é degradada por uma quitinase após os períodos de muda. Entre as 

mudas, a MP é liberada parcialmente digerida com as fezes, uma vez que a sua 

aparência está danificada (Peters, 1992). No caso da S. frugiperda, a marcação com 

calcofluor indica que a MP é secretada de maneira contínua, sendo completamente 

reposta em 8 horas (Bolognesi et al., 2001). Apesar de não haver dados a respeito 

do conteúdo da quitina nos fragmentos excretados, a ausência da quitinase no 

intestino médio durante o período de alimentação favorece a manutenção da quitina 

e a estabilidade da MP. 

Em conclusão, provavelmente a expressão da SfCHS2 e SfCHI é 

precisamente coordenada para controlar a síntese da MP durante o período de 

alimentação e a sua degradação durante as mudas larva-larva e larva-pupa. Isso é 

acompanhado pelos níveis de mRNA, como foi ilustrado através dos dados de 

expressão desses dois genes em diferentes períodos. A presença do RNA da 

SfCHS2 no intestino médio coincide com o período em que a MP é sintetizada, 

enquanto que a SfCHI é expressa quando o inseto pára de se alimentar e a MP não 

é mais necessária, mas sim degradada. Esses dois genes são portanto expressos 

através de um padrão de regulação inverso. Se a regulação da expressão da 

SfCHS2 e SfCHI no intestino médio de S. frugiperda estão acopladas ou se são 

reguladas independentemente, como é o caso de algumas espécies de leveduras 

(Selvaggini et al., 2004), isso não é conhecido e será o foco de estudos futuros. 

 

4.2. Mucina 

 

 A análise de homologia da seqüência do cDNA correspondente a proteína da 

MP de S. frugiperda mostra que trata-se de uma mucina (ver introdução), uma vez 



 

 

 
que as sequências de proteínas depositadas em bancos de dados que têm maior 

homologia com essa proteína correspondem à mucinas de insetos, que são um tipo 

de peritrofinas. As proteínas com maior porcentagem de homologia, em ordem 

decrescente, são: mucina intestinal de Plutella xylostella (Lepidoptera), proteína 

semelhante à mucina de Aedes Aegypti (Diptera); mucina intestinal de Mamestra 

configurata (Lepidoptera), produtos de genes de Anopheles gambiae e Drosophila 

melanogaster (Diptera), a mucina (IIM) de Trichoplusia ni (Lepidoptera) e a quitinase 

de Aedes aegypti. Outras proteínas que apresentam homologia com a mucina de S. 

frugiperda são algumas quitinases e peritrofinas de insetos.  

 

4.3. Gradientes de enzimas no espaço endoperitrófico de insetos  

 

4.3.1. Predição do sítio secretor da enzima a partir de sua distribuição 

 

 Uma análise mais detalhada dos gradientes de enzimas que aparecem no 

interior da MP de vários insetos mostra que, num mesmo inseto, enzimas diferentes 

podem ou não apresentar o mesmo padrão de distribuição ao longo do tubo 

digestivo (Fig. 33, 34 e 35). Por outro lado, a mesma enzima pode apresentar 

padrões variados em insetos diferentes (Fig. 33, 34 e 35). Provavelmente, a maneira 

pela qual a enzima distribui-se no interior da MP deve ser determinada pela região 

em que ela é secretada para o lúmen e pela região que absorve e secreta água. 

Outro fator que deve influenciar a distribuição é o tamanho da região absortiva e 

secretora.  

 Nossos resultados indicam que é possível prever aonde uma enzima é 

secretada estudando-se sua distribuição no espaço endoperitrófico. Essa asserção 

vem da análise da distribuição de: amilase e tripsina de S. frugiperda (Fig. 33), que 

são secretadas na região anterior do intestino médio (Bolognesi et al., 2001; Jordão 



 

 

 

et al., 1999); amilase, tripsina e β-glicosidase de T. molitor (Fig. 34), que são 

secretadas, respectivamente na região anterior (Cristofoletti et al., 2001), posterior 

(Cristofoletti et al., 2001) e média do ventrículo de T. molitor (Ferreira et al., 2002); 

de tripsina de M. domestica (Fig. 34) (Jordão et al., 1996); que é secretada na região 

posterior do intestino médio.  

 Todas essas enzimas apresentam, nos respectivos insetos, padrões de 

distribuição perfeitamente coerentes com os locais já determinados para a sua 

secreção. Desse modo, pelo menos nesses insetos, certamente a distribuição 

endoperitrófica de uma enzima mostra em que região do tubo digestivo ela é 

secretada. No que se refere a outros insetos, pelo menos essa distribuição é uma 

forte indicação sobre a localização do sítio secretor. 

 

4.3.2. Efeito de ruptura parcial da MP no gradiente 

 

 Conforme comentado em Resultados, não houve alteração aparente no 

gradiente de enzimas no espaço endoperitrófico quando a MP teve um terço de sua 

extensão desestruturada (Fig. 36). Embora tenhamos ficado inicialmente surpresos, 

o resultado parece agora ser coerente. Quando a desestruturação ocorre na região 

posterior, as regiões média e anterior já puderam reorganizar o gradiente; o mesmo 

ocorrendo quando a desestruturação é na região média. Quando a região sem MP é 

a anterior, o tempo em que o inseto fica nessa condição (cerca de 3 horas) é muito 

pequeno, não sendo provavelmente suficiente para desfazer o gradiente. 

 Embora não tenhamos detectado alteração no gradiente quando a MP é 

alterada na região anterior, a excreção aumenta em relação ao controle, e atinge o 

mesmo nível da obtida quando a MP está completamente desestruturada. Esse 

dado indica que o gradiente deve estar sendo alterado nessa condição, embora a 

alteração não tenha ficado aparente. Nesse experimento a MP com conteúdo foi 



 

 

 
dividida em apenas três porções; dividindo-a em maior número de partes talvez a 

alteração ficasse evidente. 

 

4.4. Evidências de que a compartimentação do tubo digestivo é vantajosa para a 
digestão 
 

4.4.1. Efeito da remoção de oligômeros do espaço ectoperitrófico 

 

 Foi desenhado um experimento onde o conteúdo da MP com substrato e 

tampão foi incubado sob diálise constante. Essa montagem pretendeu mimetizar a 

MP e o fluxo de fluidos que a banha, e que permitiria a remoção constante de 

moléculas pequenas formadas. 

 A quantidade de produto formado foi comparada ao mesmo tipo de 

experimento, só que sem agitação no banho do tampão ao redor do saco de diálise, 

pretendendo simular o que ocorreria caso não houvesse o fluxo de fluidos no 

exterior da MP. 

 A ausência total de MP foi simbolizada pelo ensaio nas mesmas condições 

em tubos de ensaio. 

 A remoção dos oligômeros formados pela tripsina levou a um aumento na 

atividade da enzima de cerca de 210% e a ausência de agitação levou a um 

incremento de 160%.  

 Uma vez que a diálise prévia não remove nenhuma substância inibitória da 

preparação da MP e que todos os materiais foram dialisados após a interrupção da 

reação, parece inequívoca a interpretação que as alterações na atividade detectadas 

são devidas a inibição que os produtos causam na enzima, o que é impedido pela 

presença da MP.  

 

4.4.2. Efeito da retenção de oligômero hidrolases ao espaço ectoperitrófico 



 

 

 
 

Quando o fluido ectoperitrófico de R. americana foi incubado com concentrações 

crescentes de material da MP com conteúdo, houve inibição em maior ou menor 

grau, de todas as enzimas presentes no espaço ectoperitrófico que foram ensaiadas. 

Além da incubação com o material total presente no interior da MP, as enzimas de 

espaço ectoperitrófico foram também ensaiadas com frações maiores ou menores 

que 100kDa, coletadas do espaço endoperitrófico. Essa faixa de tamanho foi 

escolhida porque corresponde aproximadamente à massa de uma proteína que 

pode atravessar os poros da MP. Desse modo, a fração que não entraria em contato 

com o fluido ectoperitrófico é aquela de molélulas com tamanhos maiores de 

100kDa. Essa fração foi bastante inibitória para a atividade das enzimas, mas aquela 

correspondente a moléculas menores que 100kDa também.  

De qualquer maneira, o material retido pela MP tem efeito inibitório nas enzimas 

presentes no espaço ectoperitrófico. 

 

4.4.3. Efeito da separação do material não digerido da superfície do epitélio 

 

Como consequência da restrição das oligômero hidrolases ao espaço 

ectoperitrófico, a produção de monômeros ocorre próximo da superfície das células 

epiteliais, aonde localizam-se as enzimas responsáveis pela digestão terminal e os 

transportadores. Quando as enzimas da membrana microvilar de S. frugiperda foram 

ensaiadas na presença do material do conteúdo da MP em diferentes 

concentrações, as atividades diminuíram em relação ao experimento controle, onde 

as enzimas não tiveram contato com o material da MP. Com base nesse resultado, 

podemos concluir que a presença da MP aumenta a eficiência da digestão por 

manter o material não digerido separado da superfície celular. Essa 

compartimentalização leva à prevenção de ligações não específicas de material não 



 

 

 
digerido do conteúdo alimentar à superfície celular, uma vez que os poros da MP de 

S. frugiperda (8-9 nm) são pequenos o suficiente para impedir a passagem de 

moléculas maiores.  

 

4.4.4. Efeito da MP na eficiência da digestão 

 

As medidas de digestibilidade, tanto determinando amido como peso seco do 

alimento total, não mostraram alteração quando comparou-se animais controle com 

animais que tiveram sua MP completamente desestruturada por calcofluor. A 

digestibilidade inalterada deve ter sido conseqüência, principalmente da diminuição 

da taxa de consumo (CR) com conseqüente diminuição do tempo de tráfego do 

alimento.  

Verificamos que o grupo experimental tem uma taxa de crescimento (GR) cerca de 7 

vezes menor que o grupo controle. Essa queda no GR não pode ser atribuída 

somente a queda no consumo de alimento, uma vez que essa só decresce 2 vezes. 

Aparentemente, o GR diminui principalmente devido a uma pior eficiência de 

conversão do alimento digerido em biomassa (ECD), uma vez que esse último 

parâmetro cai 4 vezes nos animais experimentais.  

Uma vez que a taxa de consumo (CR) cai cerca de 2 vezes e o ECD cerca de 4 

vezes nos animais ingerindo dieta contendo calcofluor, a capacidade de gerar 

biomassa deveria estar afetada pelo menos por um fator de 8 vezes. De fato, 

quando determinamos o crescimento (GR) dessas larvas, verificamos que ele é 7 

vezes menor; valor esse muito próximo das 8 vezes previstas. 

Desse modo, mesmo que o calcofluor seja um fago inibidor para as larvas de S. 

frugiperda, certamente não é esse o fator determinante das diferenças encontradas. 

A queda em ECD apresentada pelos animais experimentais deve estar refletindo 

gastos metabólicos adicionais. Um tipo de gasto metabólico pode ser a necessidade 



 

 

 
de aumentar a secreção das enzimas digestivas, uma vez que sua excreção está 

aumentada. Outra possibilidade é que, na tentativa de adaptar-se a nova situação, 

aonde não há mais gradiente de enzimas no tubo digestivo, talvez as larvas 

secretem mais água para tentar manter o contra fluxo de fluidos.  

Explicação alternativa para a queda em ECD é que o calcofluor tem algum efeito 

tóxico, que causa as diferenças observadas por nós. Aparentemente isso não deve 

estar ocorrendo, porque: 1) larvas de M. domestica que permaneceram o mesmo 

período de tempo ingerindo dietas com calcofluor não apresentaram nenhuma 

diferença aparente no tamanho, quando comparados às larvas controle, nem tiveram 

seu gradiente de enzimas do espaço endoperitrófico desfeito (resultados não 

mostrados). A diferença é que a MP dessas larvas não é afetada por calcofluor e 2) 

Larvas de Lymantria dispar alimentadas com calcofluor (também chamado Tinopal) 

não mostraram alterações morfológicas nas células do intestino médio por 48 horas 

(Adams et al.; 1994). 

Caso as interpretações apresentadas acima para a queda em ECD sejam corretas, o 

papel da MP é fundamental para aumentar a transformação do alimento ingerido em 

biomassa.  

Certamente outros experimentos necessitam ser desenhados para que a função da 

MP na eficiência da digestão seja claramente demonstrada. Entretanto, essa 

estrutura com certeza: a) economiza enzimas digestivas diminuindo sua taxa de 

excreção; b) possibilita que oligômeros não inibam despolimerazes e c) impede que 

haja inibição de enzimas do espaço ectoperitrófico e ligadas à membrana plasmática 

por material presente na MP. 

Tomando todos esses aspectos, a conclusão a que podemos chegar é só a de que a 

presença da MP aumenta a eficiência da digestão. 
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