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SINOPSE 
 
 
Foi estudado o perfil protéico do intestino médio de machos e fêmeas de 

Anopheles darlingi, em diferentes condições alimentares. Os resultados 

foram analisados através de eletroforese SDS_PAGE e eletroforese 

bidimensional - 2D e comparados aos pares. 

  

Palavra – chave: 1. Matriz peritrófica 2. Proteínas 3. Alimentação 

sanguínea/ glicose 4. Malária 5. Eletroforese.  
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RESUMO 
 
Pereira, K. L. Análise do perfil protéico do intestino médio de machos e fêmeas 
de Anopheles darlingi Root, 1926 (Diptera: Culicidae) em diferentes condições 
alimentares. Manaus 2007. [Dissertação de Mestrado – Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia/Universidade Federal do Amazonas]. 

 

A malária é uma doença infecciosa, causada por parasitas unicelulares do 

gênero Plasmodium e transmitida por mosquitos do gênero Anopheles. Na 

Amazônia, o A. darlingi é o principal vetor da malária. É no intestino médio dos 

mosquitos que ocorrem muitas das reações protéicas após a ingestão de diferentes 

alimentos. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar as proteínas expressas no 

intestino médio do principal mosquito vetor da malária no Brasil, comparando o perfil 

protéico entre machos e fêmeas em diferentes condições alimentares. Larvas foram 

coletadas em criadouros naturais e mantidas no laboratório até a emergência dos 

adultos e identificados. Estes foram alimentados com glicose ou sangue, seguidos 

de dissecação após 19h e 24h respectivamente, em tampão PBS contendo 

inibidores de proteases. A extração de proteínas foi realizada utilizando-se ultra-

som em banho de gelo, seguido de precipitação com TCA e analisado por 

eletroforese em gel desnaturante (SDS-PAGE) e eletroforese bidimensional. Foi 

observado nas fêmeas que a matriz peritrófica estava completamente formada em 

24h após a alimentação sanguínea. Os resultados indicaram alguns spots de 

proteínas com perfis comparativos entre machos e fêmeas de A. darlingi sofreram 

influência do tipo de alimentação e outros spots se encontraram preservados nos 

dois sexos independente do tipo de alimentação. O número de spots com perfil de 

migração comparável obtidos em machos e fêmeas alimentados com glicose foi 21, 

para fêmeas alimentadas com sangue e glicose foi de 20 e, para machos e fêmeas 

sangue, foi 26. O número de spots protéicos constitutivos da espécie foi 18, 

enquanto spots de proteínas de fêmeas dependentes da alimentação de glicose foi 

igual a 10, spots protéicos de fêmeas dependentes da alimentação sanguínea foi 

igual a 14 e 10 spots protéicos presentes no intestino somente em machos. 
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ABSTRACT 
 
Pereira, K. L. Analysis of the protein of the medium intestine of males and females of 

Anopheles darlingi Root, 1926 (Diptera: Culicidae) in different alimentary conditions. 

Manaus 2007. [Dissertation for Master's degree - National Institute of Research 

Amazon//University of Amazon.   

   

The malaria is an infectious disease, caused by unicellular parasites of the genus 

Plasmodium and transmitted by mosquitoes of the genus Anopheles. In the Amazon, 

the A. darlingi is the main vector of the malaria. It is in the medium intestine of the 

mosquito that many of the protein reactions occur after the ingestion of different 

foods. Therefore, the objective of this study was to analyze the proteins in the 

medium intestine of the main vector  mosquitoe of malaria in Brazil, comparing the 

protein’s profile between males and females in different alimentary conditions. Larva 

was collected in natural nurseries and maintained at the laboratory until the adults 

emerged and were identified. These were fed with glucose or blood, followed by 

dissection after 19:00 and 24:00 hours respectively, in lid PBS containing proteases 

inhibitors. The extraction of proteins was accomplished being used ultrasound in 

bath of ice, following by precipitation with TCA and analyzed by eletroforese in gel 

desnaturante (SDS-PAGE) and two-dimensional eletroforese. It was observed in the 

females that the head office peritrófica was completely formed in 24:00 after the 

sanguine feeding. The results indicated some spots of proteins with comparative 

profiles between males and females of A. darlingi suffered influence of the feeding 

type and other spots met preserved in the two sexes independent of the feeding 

type. The spots number with profile of comparable migration obtained in males and 

females fed with glucose was 21, for females fed with blood and glucose was of 20 

and, for males and females blood, it was 26. The number of spots constituent 

protéicos of the species was 18, while spots of proteins of dependent females of the 

glucose feeding was same to 10, spots protéicos of dependent females of the 

sanguine feeding was only same to 14 and 10 spots present protéicos in the 

intestine in males. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

1.1 Importância médica e sanitária dos mosquitos vetores 
 

Algumas espécies de mosquitos apresentam importância médica devido a 

uma série de características cujo conhecimento é importante para a compreensão 

da epidemiologia das parasitoses transmitidas. Há numerosas espécies que 

desempenham importante papel como vetores de parasitos de malária, de filariose, 

de febre amarela, de dengue e de outras doenças que acometem o homem 

(Forattini, 2002; Nelson et al., 2003; Taipe-Lagos e Natal, 2003).  

Dentre a grande variedade de nichos da Classe Insecta, destaca-se a família 

Culicidae cujos representantes são conhecidos popularmente como “mosquitos ou 

pernilongos”, que pertencem a ordem Diptera, subordem Nematocera sendo 

encontrados em todo globo terrestre (Lozovei, 2001; Brasil, 2002). Estes mosquitos 

estão estreitamente associados ao homem e aos animais, devido ao 

comportamento hematofágico das fêmeas em hospedeiros vertebrados, que 

permitiu a este grupo de artrópodes uma diferença no mecanismo de ingestão de 

alimento. Isto é evidenciado tanto pela morfologia das peças bucais, quanto pelos 

mecanismos de ingestão e digestão de sangue (Neves, 1991; Cabrini e Andrade, 

2006). 

 Os mosquitos passam por quatro distintos estágios biológicos: ovo, larva (com 

quatro ínstares), pupa e adulto. As fases de ovo, larva e pupa se desenvolvem em 

ambientes aquáticos, cujos criadouros são de variadas qualidades, volumes, 

tamanhos e podem ser permanentes ou temporários (Tadei,1993; Consoli e 

Lourenço-de-Oliveira, 1994; Tadei et al., 1998). 
Após a emergência os mosquitos adultos procuram abrigos em ambientes 

naturais ou artificiais, como, vegetações, criadouros de animais e habitação 

humana. Os mais importantes vetores de microorganismos que provocam doenças 

ao homem podem ser encontrados no interior desses ambientes antrópicos, antes e 

depois de terem sugado os habitantes, constituindo um fator importante para a 

avaliação do potencial de domiciliação desses vetores (Forattini, et al., 1981). 

Neste contexto, a malária é um exemplo de doença cuja dinâmica de 

transmissão envolve um vetor, um parasita e o homem. É causada por parasitas 
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unicelulares do gênero Plasmodium e transmitida por mosquitos do gênero 

Anopheles (Ferreira e Alvarado, 1991). Em muitos países é considerada um 

problema de saúde pública, onde cerca de 3,2 bilhões de pessoas (40% da 

população mundial) convivem com o risco de contágio. Anualmente, sobretudo no 

continente africano, entre 350 e 500 milhões de pessoas são infectadas, das quais 

cerca de um milhão morrem em conseqüência desta doença (World Health 

Organization - WHO, 2005). Na região amazônica, a malária é responsável por volta 

de 500 mil casos por ano, embora a letalidade seja inferior a 0,1% do número total 

de enfermos (Fiocruz, 2005).  A distribuição das espécies de Anopheles, nos 

diferentes continentes do globo terrestre está destacada na figura 1.  
  

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 1. Mapa da distribuição global das espécies vetores de malária, 2005.  
Fonte: www.who.int  – Acessado em: 05/02/2006. 

 

A malária é considerada a primeira endemia a surgir em áreas alteradas 

(Meira et al.,1980; Tadei et al., 1983) decorrente principalmente dos seguintes 

fatores: (1) de distribuição do (s) vetor (es) nas áreas alteradas e (2) da 

susceptibilidade das populações imigrantes (Tadei et al., 1988, Tadei, 1993 e 1999). 

Vários componentes contribuem com estes fatores citados, inclusive a tendência de 

alguns grupos se alimentarem em humanos, a longevidade comum desses 
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mosquitos e a habilidade inata de algumas espécies em permitir o desenvolvimento 

do parasita (Francischetti et al., 2000). 

 Existem alguns Anopheles que são considerados vetores ocasionais da 

malária no Brasil, entre as espécies se destacam: A. (Nyssorhynchus) darlingi Root, 

1926; A. (Nyssorhynchus) aquasalis Curry, 1932; A. (Nyssorhynchus) albitarsis 

Arribalzága, 1972; A. (Kerteszia) cruzi Dya e Knab, 1908. Entretanto, existem outros 

anofelinos considerados vetores eventuais, isto é, na ausência dos seus 

hospedeiros preferenciais ou nas épocas de alta densidade anofélica, alimentam-se 

também no homem, podendo infectar-se ao sugar pessoas com gametócitos de 

plasmódios. São exemplos os A. (Nyssorhynchus) nuneztovari Gabaldon, 1940; A. 

(Nyssorhynchus) oswaldoi Peryassú, 1922; A. (Nyssorhynchus) triannulatus Neiva e 

Pinto, 1922; A. (Nyssorhynchus) brasiliensis Chagas, 1907; e A. (Nyssorhynchus) 

galvaoi Deane e Deane, 1945 (Tadei, 1993; Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; 

Tadei e Thatcher, 2000). 

 Na Amazônia, o A. darlingi é o principal vetor da malária, devido à sua alta 

capacidade de adaptação ao ambiente amazônico, ao hábito de realizar a 

endofagia e exofagia e elevada antropofilia. Sendo também o anofelino que mais 

rapidamente se beneficia das alterações que o homem produz no ambiente, como: 

a substituição da floresta por plantações, habitações precárias, pastagens, 

garimpos, entre outras atividades (Meira et al., 1980; Tadei et al., 1988 e 1998; 

Tadei, 1999).  

    

          1.2 Influência da alimentação no ciclo biológico dos mosquitos 
 

Os mosquitos adultos, basicamente devem adquirir água e substâncias 

alimentares energéticas, geralmente representadas por carboidratos, em suficiente 

quantidade para possibilitar o desempenho de algumas funções primordiais a sua 

existência, como o vôo, a dispersão e as múltiplas atividades biológicas, com 

exceção à maturação dos ovos (Clements, 1992). 

O metabolismo energético da grande maioria dos mosquitos adultos, machos 

e fêmeas, depende da ingestão de carboidratos, usualmente provenientes de seivas 

em flores e frutos. O acúmulo de glicogênio e triglicerídios, que é determinante para 
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o potencial de atividade e longevidade, depende diretamente desses carboidratos 

(Nayar e Sauerman, 1975).  

Os açúcares são ingeridos pelos Culicidae através da forma fina e alongada 

da probóscide, da qual os mosquitos mergulham a ponta da labela no líquido, 

sugando-os sem retrair o lábio. Os açúcares assim ingeridos são armazenados no 

divertículo ventral que funciona como reservatório, permitindo a digestão lenta dos 

açúcares e absorção lenta de água no estômago, permitindo a fêmea manter o 

estômago vazio e pronto para receber o repasto sanguíneo (Foster, 1995). 

Numerosos carboidratos naturais podem participar da nutrição de mosquitos, 

estando aparentemente a glicose, sacarose, maltose e frutose entre os mais 

eficientes. Esse comportamento é observado em mosquitos da subfamília 

Toxorhynchitinae, cujos representantes adultos de ambos os sexos são limitados 

somente a este tipo de alimentação. Nas demais sub-famílias, Anophelinae e 

Culicinae, o respasto açucarado também é exercido por ambos os sexos. Porém as 

fêmeas, em função do ciclo gonotrófico realizam também a atividade hematofágica 

(Consoli, 1982).   

  Desta forma, o repasto de açúcares vem a ser característico da vida dos 

mosquitos. Nesse sentido, pode ser considerado como a principal fonte de 

alimentação de ambos os sexos. Esse tipo de alimentação e o hábito de 

hematofagia, apesar de inteiramente distintos, são característicos desses insetos 

(Forattini, 2002). 
 A estratégia usada pelas fêmeas dos mosquitos para encontrar as fontes 

sanguíneas é decorrente de estímulos variados, nestes, incluem-se a presença de 

CO2, umidade, ácido láctico e visão combinados com a espera de um hospedeiro 

cujo comportamento poderá ser nas condições de endofilia ou de exofilia (Cabrini e 

Andrade, 2006). O sangue dos vertebrados é rico em aminoácidos e esses 

nutrientes são convertidos em substâncias protéicas integrantes do vitelo. 

  O repasto sanguíneo das fêmeas está relacionado primordialmente ao 

desenvolvimento dos ovos (Klowden e Lea, 1980). Entretanto, o repasto sanguíneo 

pode também contribuir para aumentar a sua longevidade, refletindo diretamente na 

dinâmica de transmissão de doenças, porque quanto maior sua idade fisiológica, 

maior é a oportunidade de o mosquito entrar em contato com o agente infeccioso 

(Nayar e Sauerman, 1975; Consoli, 1982). 
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1.3 Mecanismos de defesa dos mosquitos 
 
O sucesso de alguns invertebrados como os insetos é evidenciado pelo 

grande número de espécies, de indivíduos, da sua capacidade adaptativa e 

também da flexibilidade de um eficiente sistema imune. A defesa dos insetos contra 

o ataque de vários patógenos começa com barreiras físicas, impedindo a 

passagem de agentes infecciosos para dentro das cavidades do corpo, como 

espessas cutículas do exoesqueleto e o trato digestório revestido por uma 

membrana (Christophides et al., 2004). Entretanto, os invasores conseguem 

atravessar freqüentemente essas barreiras chegando à hemocele do hospedeiro, 

onde também são expostos a respostas humorais ou celulares, componentes do 

sistema imune inato do hospedeiro. 

Um mecanismo de defesa muito importante que os insetos desenvolveram e 

é bastante evidenciado nos mosquitos, é a membrana ou matriz peritrófica (MP) 

que reveste o trato digestório, logo após a digestão sanguínea (Richards e 

Richards, 1977; Jacobs-Lorena e Oo M-M, 1996, Lehane, 1997). Pouco após a 

ingestão de sangue forma-se uma membrana semipermeável formada por um 

complexo de proteínas e polisacarídeos, encontrada entre o meio extracelular e o 

intestino (Shao et al., 2001). Se um segundo repasto sanguíneo ocorrer antes que 

o primeiro tenha sido totalmente digerido, se forma uma segunda matriz peritrófica 

circundando a primeira e o novo sangue ingerido (Forattini, 1996). 

A MP tem papel fundamental na biologia do intestino do inseto, por estar 

posicionada entre o conteúdo alimentar e o revestimento epitelial interno do 

intestino médio. Ela tem a função de proteger o epitélio intestinal de danos 

mecânicos e se torna uma barreira para toxinas, substâncias químicas prejudiciais 

ao inseto e também para que agentes infecciosos não invadam o organismo do 

vetor  (Billingsley e Rudin 1992). Porém, a membrana peritrófica não se forma 

quando a alimentação do inseto é unicamente de substâncias açucaradas e 

passam a ser digeridas no estômago do mosquito (Jacobs-Lorena e Oo M-M, 

1996). 

Outros mecanismos de defesa dos insetos que é bastante evidenciado nos 

mosquitos culicídeos, é a resistência manifestada por reações celulares ou de 

caráter sistêmico, como, a síntese de peptídeos antiparasitários. Ainda na luz do 

mesêntero, ocorre a atuação de enzimas digestivas que podem agir como 
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estimulante na produção de quitinase por parte do oocineto plasmodiano. Desta 

forma, a presença de inibidores da atividade de quitinase no sangue ingerido 

poderá afetar a velocidade com que essa forma parasitária atravessará a 

membrana peritrófica (Ramasamy et al.; 1996 e 1997). Portanto, compreende-se 

que cada tipo de invasão tem mecanismos específicos que ativam interações 

moleculares essenciais, porém diferentes (Forattini, 2002).  

Os primeiros resultados sob o ponto de vista genético e molecular foi à 

identificação de marcadores para a resposta imunológica induzível em Anopheles 

gambiae. Tais evidências incluem peptídeos com ação antibacteriana, diversas 

proteínas e enzimas que atuam nos estágios iniciais do desenvolvimento do 

Plasmodium, relacionando-se com uma ativação de uma série de genes no 

intestino do mosquito, incluindo alguns relacionados com mecanismos de defesa 

(Dimopoulos et al., 2001; Dinglasan et al., 2003, Kafatos et al., 2004).  

As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes e importantes 

nas células dos indivíduos, porque estão diretamente relacionadas com as funções 

do organismo. O interesse epidemiológico pelo estudo da dinâmica de transmissão 

das infecções transmitidas por vetores, se reveste de grande interesse em novas 

técnicas que possam ajudar na compreensão e regulação de processos protéicos.  

O conhecimento e a análise comparativa da expressão protéica do epitélio 

intestinal das fêmeas de A. darlingi após a alimentação sanguínea, facilitará no 

entendimento dos processos protéicos deste mosquito transmissor da malária. 

Adicionalmente, a identificação e caracterização dessas proteínas no futuro 

poderão auxiliar numa melhor compreensão de outros processos biológicos deste 

importante vetor nas Américas. 

O conhecimento das proteínas expressas na presença de sangue subsidiará 

o estudo do perfil protéico de fêmeas de A. darlingi alimentadas com sangue 

infectadas com Plasmodium sp, que proporcionará uma maior compreensão dos 

mecanismos de interação parasito-vetor, conduzindo a uma estratégia racional e 

seletiva na utilização de métodos de controle da malária e, possivelmente, até de 

outras doenças tropicais transmitidas por mosquitos vetores. 

De posse desses dados que integram parte do proteoma, juntamente com os 

resultados analisados nas pesquisas com o transcriptoma do A. darlingi (projeto em 

andamento pelos grupos INPA e UFAM), integrará o genoma funcional do A. 

darlingi, principal vetor da malária no Brasil. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

2.1 Proteoma 
 

As proteínas são muito ricas em informação biológica. Suas atividades  

específicas, estado de modificação, associação com outras biomoléculas e os 

níveis de expressão são essenciais para a descrição de sistemas biológicos 

(Aebersold, 2003).  

O termo “proteoma” foi primeiramente proposto em 1995, e definido como a 

caracterização em larga escala do conteúdo de proteínas que são expressas em um 

organismo, tecido ou tipo celular (Haynes e Yates, 2000), ou seja, como referir-se à 

identificação sistemática do conteúdo protéico total de um organismo (Blackstock e 

Weir, 1999).  

Entretanto, existem duas definições bastante aceitas. Uma no sentido mais 

clássico, para referir-se ao conjunto de proteínas que está sendo expresso num 

dado momento da vida da célula (Abbot, 1999), e a segunda, uma definição que 

combina estudos de proteínas com análises genéticas, como o estudo de mRNA e 

genômica (Pandey e Mann, 2000). Desta forma, usando qualquer uma das 

definições do proteoma, diferentes áreas de estudo são agrupadas sob a dinâmica 

proteômica. Estas, incluem interações entre as proteínas, modificações, função, 

localização e denominação de algumas proteínas (Graves e Haystead, 2002).  

O estudo proteômico é classificado de acordo com o tipo de abordagem 

protéica. A proteômica clássica, estuda a expressão protéica global - Expression 

proteomics -, que envolve a criação de mapas quantitativos das proteínas 

expressas de extratos celulares ou tecidos (Chouldhay e Grant, 2004). Os perfis 

protéicos dos proteomas expressos sob diferentes condições fisiológicas são 

comparados. Informações deste tipo de estudo podem permitir a identificação de 

proteínas de transdução de sinal ou identificar proteínas específicas de estados 

patológicos e estados fisiológicos diversos (Graves e Haystead, 2002). 

A proteômica estrutural tem o objetivo de identificar todas as proteínas dentro 

de um complexo protéico ou de uma organela, determinando onde são encontradas 

e caracterizar todas as interações de uma proteína para outra. A proteômica 

funcional inclui as pesquisas que analisam diretamente um subconjunto das 
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proteínas, tais como uma dada sequência ou aquelas que caracterizam as funções 

biológicas da proteína, interações entre proteínas ou interações proteína DNA/RNA 

ou modificações pós-traducionais (Blackstock e Weir, 1999). 

Por meio do seqüenciamento do genoma de duas espécies de dípteros, 

Drosophila melanogaster e Anopheles gambiae, novos genes foram identificados 

por meio da expressão e modificação protéica de células específicas, tecidos e 

fluidos. A aplicação da proteômica nestes estudos foi o método utilizado para 

compreender o sistema imune desses insetos (Chun et al., 2000; Prevot et al., 

2003; Vierstraete et al., 2005) 

As ferramentas proteômicas têm sido aprimoradas com o passar das 

décadas, com o desenvolvimento de técnicas de separação de proteínas e 

investigação de interações protéicas. A simples comparação dos géis obtidos em 

diferentes graus de diferenciação ou em diferentes condições fisiológicas, ou ainda 

comparando cepas diferentes de um mesmo organismo, permite obter informações 

importantes acerca da expressão gênica e dos seus mecanismos de controle 

(Bisch, 2004).  
 

2.2 Separação e isolamento das proteínas 
 

A utilização das técnicas de eletroforese, pela qual se pode detectar um 

conjunto extenso de proteínas em um único experimento, permite nova abordagem 

sistemática, qualitativa e quantitativa, sobre as mudanças do padrão de síntese das 

proteínas entre diferentes células, tecidos, bem como na presença ou ausência de 

medicamentos, ou ainda sob o efeito de outros estímulos químicos e físicos (Bisch, 

2004). 

Todas as tecnologias proteômicas confiam na habilidade de separar uma 

mistura complexa e manter as proteínas individuais íntegras. Conseqüentemente, 

os métodos devem existir para separar estas misturas protéicas em seus 

componentes individuais, de modo que as proteínas possam ser visualizadas, 

identificadas e caracterizadas. A tecnologia predominante para a separação e o 

isolamento das proteínas é a eletroforese em gel de poliacrilamida unidimensional e 

bidimensional. Embora seja um método lento e não automatizado, é um 

componente essencial na proteômica (Gygi et al., 2000; Shi e Paskewitz, 2006).  
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A eletroforese unidimensional 1D é uma ferramenta utilizada na separação 

de proteínas pela massa molecular na presença de sulfato dodecil de sódio - SDS. 

O gel unidimensional é simples de executar e o mais utilizado na separação de 

proteínas com massa molecular entre 1 a 300 kDa dependendo da metodologia 

utilizada. Entretanto, a aplicação mais comum de amostras protéicas no gel é após 

a análise de amostras purificadas, devido ao limitado poder de resolução no gel 

unidimensional. Se uma mistura mais complexa de proteínas for preparada, então o 

gel eletroforético bidimensional é mais indicado (Graves e Haystead, 2002). 

O'Farrell (1975), Klose (1975) e Scheele (1975), foram os pioneiros na 

técnica de separação das proteínas por eletroforese bidimensional. Atualmente, a 

eletroforese 2D, é o modo mais direto para mapear o proteoma de um organismo 

(Cahill et al., 2001). Neste método, as proteínas são separadas de acordo com seu 

ponto isoelétrico (pI) por focalização isoelétrica (IEF) na primeira dimensão e de 

acordo com sua massa molecular por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida 

na presença de SDS na segunda dimensão (O’Farrel, 1975).  

O desenvolvimento das STRIPs IPGs (Immobilise pH Gradients), nas quais 

um determinado gradiente de pH é imobilizado em uma matriz de poliacrilamida, 

permitiu melhor reprodutibilidade dos géis de isoeletrofocalização e resolveu alguns 

problemas que ocorriam quando a IEF era realizada (Bjellqvist et al., 1993). Esta 

técnica foi aprimorada por Gorg et al. (2001) e atualmente é o método mais utilizado 

para a realização da primeira dimensão. Esta técnica também conta com o auxílio 

de processos automatizados, como a análise de imagem acoplada ao computador 

através da leitura de um único spot protéico (Appel e Hochstrasser, 1999).     
A vantagem deste método é que um grande número de proteínas podem  ser 

separadas simultaneamente, fornecendo informações úteis sobre ponto isoelétrico, 

massa molecular, expressão, abundância relativa e modificações pós-traducionais, 

verificadas pela alteração da mobilidade eletroforética (Pandey e Mann, 2000; Shi e 

Paskewitz, 2006).  

Embora a utilização do gel eletroforético 2D seja de grande importância no 

estudo proteômico, algumas limitações têm sido apontadas quanto à exatidão e 

reprodutibilidade das proteínas no gel eletroforético. Alguns fatores que dificultam a 

análise proteômica, por exemplo, são proteínas de baixa concentração, proteínas 

de alto ou baixa massa molecular (Shi e Paskewitz, 2006). Também é problemática 

a separação de proteínas extremamente ácidas ou básicas (pI < 3,5 ou pI > 9,5) e 
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proteínas de membranas que geralmente não são detectadas no gel (Shen e Smith, 

2002). 

Diversos procedimentos podem ser adotados para contornar tais limitações, 

dentre eles, o pré-fracionamento da amostra, utilização de faixas estreitas de pH 

para realização da IEF, fracionamento sub-celular e/ou remoção das proteínas mais 

abundantes da amostra (Chevallet et al., 1998). Stadler e Hales, (2002) no estudo 

das proteínas do tecido gorduroso de insetos que têm elevados índices de lipídeos, 

requeriu adicional manipulação previamente ao processo eletroforético, como a pré-

separação de proteínas através do fracionamento e quantificação.  

Todavia, diversas ferramentas têm reduzido algumas das variantes 

associadas ao gel 2D. Gradientes imobilizantes do pH comercialmente disponíveis 

substituem velhos protocolos, 2D-DIGE fornece padrão interno e reduz a variância 

não biológica associada com o 2D padrão, introdução de softwares que facilita a 

análise de imagem do gel 2D como alinhando os spots de um gel com o spot 

correspondente em outro, facilitando a análise mesmo quando as distorções do gel 

ocorrem (Shi e Paskewitz, 2006).  
 

2.3 Estudos proteômicos em mosquitos 
 

Uma variedade de técnicas proteômicas é utilizada para a caracterização e 

identificação de proteínas expressas em mosquitos. Algumas proteínas específicas 

podem ser expressas em resposta a diferentes estímulos comportamentais, sejam 

eles por meio do sistema imune inato na presença de parasitas ou até mesmo 

durante a ingestão de alimentos (Feldman et al., 1990; Billingsley e Rudin, 1992; 

Cazares-Raga et al., 1998;Prevot et al., 1998 e 2003). Muitos trabalhos têm 

verificado este fenômeno através do uso de técnicas proteômicas (Moreira et al., 

2001; Stadler e Hales, 2002; Paskewitz e Shi, 2005). Embora, esta abordagem 

possa ser utilizada mesmo com pouca informação a respeito da identidade das 

proteínas,  adicionada a outros recursos serve como um sistema de análise para 

ajudar em investigações futuras (Cash, 2002).  

Pandey e Mann (2000) com auxílio da eletroforese, analisaram um conjunto 

de proteínas em larga escala para auxiliar no entendimento da função gênica. Neste 

experimento, os autores separaram o estudo proteômico em três áreas: (1) 
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Caracterização de microproteínas com modificações pós-traducionais (2) 

Proteômica diferencial - para comparação de níveis de proteína, com aplicação 

potencial em doenças; e (3) Estudo de proteínas - interações entre proteína e 

proteína. 

Baseados nestes recursos, Vierstraete et al. (2003), por meio de análises de 

eletroforese bidimensional em diferentes géis, combinados com espectrometria de 

massa, analisaram a expressão protéica de 10 proteínas diferenciais que 

apareceram precocemente na hemolinfa das mosca-das-frutas. Estas proteínas 

foram associadas à resposta imune, porque elas não foram induzidas depois de 

stress, além disso, várias proteínas que não estavam associadas com a resposta 

imune foram isoladas e identificadas por eletroforese 2D. 

Moreira et al. (2001), no estudo da análise de proteínas da glândula salivar 

do mosquito Anopheles darlingi (Diptera: Culicidae), compararam o perfil protéico 

entre os mosquitos adultos machos e fêmeas, revelando que muitos dos 

polipeptídeos estão presentes em ambos os sexos, mas alguns polipeptídeos foram 

observados somente em fêmeas. A análise em SDS-PAGE de fêmeas com idade 

variando de 1 a 10 dias, alimentadas com glicose, indicou que proteínas começam a 

ser acumuladas no primeiro dia de vida e permanecem em todo o período 

analisado. Análises com mosquitos alimentados com sangue mostraram diferenças 

nas proteínas presente na glândula salivar, quando comparados com a primeira 

alimentação com glicose, indicando que estas proteínas são específicas e induzidas 

pela alimentação sanguínea. 

A análise proteômica também pode ser utilizada para revelar mecanismos de 

interação entre hospedeiro e vetor. Prevot et al. (1998), utilizaram a eletroforese 

bidimensional para identificar proteínas diferencialmente expressas entre 

hospedeiro e parasito, durante a transmissão da malária. Pouco se conhecia da 

composição do intestino do mosquito Anopheles stephensi Liston, 1901, um 

importante vetor da malária no subcontinente indiano, e as reações envolvidas 

durante a transmissão de parasitas da malária.  

Neste estudo realizado por Prevot et al. (1998), foram comparadas as 

proteínas expressas do intestino de duas linhagens de A. stephensi, uma passível à 

infecção do P. falciparum e a outra linhagem refratária ao parasito. Após a 

alimentação com glicose e sangue, algumas moléculas de interação ou regulação, 

foram identificadas, exceto, as moléculas específicas da linhagem susceptível ao 
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parasito. A composição protéica foi detalhada e comparada com as linhagens 

refratária e suscestível ao parasito. Proteínas intestinais de mosquitos alimentados 

com sangue e suscetível ao parasito não foram encontradas em mosquitos 

refratário ao parasito.  

 Posteriormente a este estudo, Prevot et al., (2003) descreveram o perfil 

protéico do intestino do Anopheles gambiae principal vetor do P. falciparum na 

África e as interações parasita-vetor após diferentes tipos de alimentação. As 

análises protéicas foram realizadas por eletroforese bidimensional e comparadas 

aos pares. Poucas diferenças foram detectadas entre os mosquitos machos e 

fêmeas, entretanto, algumas foram detectadas somente em machos, 

provalvemente proteínas de função específicas para este sexo. 

As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes e importantes 

nas células dos indivíduos, porque estão diretamente relacionadas com as funções 

do organismo. O interesse epidemiológico pelo estudo da dinâmica de transmissão 

das infecções transmitidas por vetores, se reveste de grande interesse em novas 

técnicas que possam ajudar na compreensão e regulação de processos protéicos.  

O conhecimento e a análise comparativa da expressão protéica do epitélio 

intestinal das fêmeas de A. darlingi após a alimentação sanguínea, facilitará no 

entendimento dos processos protéicos deste mosquito transmissor da malária. 

Adicionalmente, a identificação e caracterização dessas proteínas no futuro 

poderão auxiliar numa melhor compreensão de outros processos biológicos deste 

importante vetor nas Américas. 

O conhecimento das proteínas expressas na presença de sangue subsidiará 

o estudo do perfil protéico de fêmeas de A. darlingi alimentadas com sangue 

infectadas com Plasmodium sp, que proporcionará uma maior compreensão dos 

mecanismos de interação parasito-vetor, conduzindo a uma estratégia racional e 

seletiva na utilização de métodos de controle da malária e, possivelmente, até de 

outras doenças tropicais transmitidas por mosquitos vetores. 

De posse desses dados que integram parte do proteoma, juntamente com os 

resultados analisados nas pesquisas com o transcriptoma do A. darlingi (projeto em 

andamento pelos grupos INPA e UFAM), integrará o genoma funcional do A. 

darlingi,  principal vetor da malária no Brasil. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo Geral 
 

 

• Analisar o perfil de expressão protéica do intestino médio de fêmeas e machos 

de Anopheles darlingi em diferentes condições alimentares.  

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 

• Otimizar o procedimento de preparo de amostra para a eletroforese 

bidimensional;  

• Analisar e comparar as proteínas diferencialmente expressas do conteúdo 

protéico do intestino médio de Anopheles darlingi nas seguintes condições 

experimentais: 

 

1. Macho e fêmeas alimentados com glicose e, 

2. Fêmeas alimentadas com sangue humano sadio. 

 

• Comparar o perfil protéico 2D-PAGE de fêmeas alimentadas com glicose e 

sangue humano. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

 A criação e a manutenção dos mosquitos coletados foram realizadas no 

Laboratório de Vetores Malária e Dengue (LVMD) localizado no Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia - INPA, e as análises moleculares realizadas no Laboratório 

de Tecnologia de DNA na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, associado à 

rede proteômica do Amazonas. 

 

4.1 Área de coleta e manutenção dos mosquitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 – Localização das áreas de coletas. Fotografia de satélite destacando os dois 
pontos de coleta de Anopheles darlingi. (1) Puraquequara (2) Brasileirinho localizados na 
região periurbana de Manaus, Estado do Amazonas. Fonte: www.earth.google.com – 
acessado em 06/02/2007. 
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Foram selecionadas duas áreas rurais no distrito do Zumbi para coleta dos 

mosquitos, são elas: 1: Madeireira Portela situada na estrada do Puraquequara 

(3º3’8,63’’S e 59º53’37,52’’W) e 2: Sítio do Sr. Rayfran situado no ramal do 

Brasileirinho (3º2’10,47’’S e 59º52’17,22’’W), localizados na região periurbana de 

Manaus, Estado do Amazonas (Figura 2). As coletas foram efetuadas entre os meses 

de Agosto de 2004 e Março de 2007. 

Os mosquitos para análise foram obtidos por meio de dois métodos de 

coleta, uma na forma alada e outro na forma larvária. Após a captura das fêmeas 

adultas, com auxílio de um capturador entomológico, foram armazenadas em copos 

parafinados e acondicionadas em caixas de poliestireno contendo papel umedecido. No 

laboratório, as fêmeas trazidas do campo foram alimentadas em patos (repasto 

sanguínea para maturação dos ovos) e, em seguida os mosquitos foram 

acondicionadas individualmente em pequenos copos plásticos devidamente telados 

para a oviposição.  

 Após a oviposição, os ovos foram transferidos para cubas esmaltadas 

contendo água e um pedaço de papel filtro até a eclosão dos ovos. Diariamente, as 

larvas eram alimentadas com alimento em pó, a base de pó de fígado e farinha de 

peixe, segundo Scarpassa e Tadei (1990), até o quarto estádio de desenvolvimento, 

conforme Figura 3. 

 No estágio de pupa, foram transferidas para gaiolas para a emergência dos 

adultos e em seguida os mosquitos foram identificados individualmente utilizando 

microscópio estereocópio, de acordo com a chave de identificação de Consoli e 

Oliveira (1994), Forattini (2002). As demais espécies anofélicas mais abundantes 

coletadas, foram também criadas, identificadas e utilizados inicialmente nos 

experimentos de dissecação do intestino e análise por eletroforese. 

 O outro método de coleta consistiu na busca ativa de larvas de 3º e 4º 

estádios juntamente com pupas, coletadas em criadouros naturais e artificiais. As 

larvas foram coletadas com a utilização de conchas e acondicionadas em baldes 

plásticos contendo água e macrófitas do próprio local da coleta e transportadas para o 

laboratório. No insetário, as larvas foram transferidas para cubas esmaltadas contendo 

água do criadouro com acréscimo de água da torneira procedende de poço artesiano e 

diariamente era fornecido alimento. 
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 A manutenção do insetário era realizada diariamente com a verificação da 

temperatura ajustada de 26º ± 2º C, Umidade Relativa entre 80 e 85% e fotoperíodo de 

12 horas. O procedimento de manutenção e criação dos mosquitos seguiu o mesmo 

protocolo para os dois métodos de coletas e identificação. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 – Fotografia geral do insetário A. Tipo de gaiolas para os adultos; B. Copos 
plásticos para oviposição; C. Cubas esmaltadas para larvas; D. Copos parafinados para 
coleta de adultos. 
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 4.2 Tipo de alimentação fornecida aos mosquitos adultos 
 

 

As amostras de intestino de A. darlingi foram preparadas de acordo com 

procedimento descrito por Prévot et al. (2003).  

 
4.2.1 Alimentação com glicose: Foram oferecidos para machos e fêmeas 

por meio de um chumaço de algodão embebido, uma alimentação a base de solução 

açucarada para os mosquitos do 1º ao 4º dia de vida. 

4.2.2 Alimentação com sangue humano: Fêmeas inicialmente foram 

alimentadas com glicose até o 3º dia de vida, seguido de um período em jejum de 24 

horas e em seguida oferecido as fêmeas sangue humano. O sangue foi coletado 

aleatoriamente de pacientes após apresentarem exame negativo para malária  

procedentes do Pronto Atendimento (PA) no Município de Manaus - AM e autorizados 

pelos mesmos de acordo com o Termo de Consetimento Livre Esclarecido – TCLE 

(formulário em anexo).  

 

4.3 Sistema de alimentação artificial 
 

As fêmeas com dieta sanguínea foram alimentadas em um alimentador 

artificial. Este sistema imita o fluxo sanguíneo na veia humana, da qual o sangue 

coletado é preservado com anticoagulante é mantido em um recipiente por onde passa 

uma corrente de água quente de aproximadamente 37º C, proveniente do 

equipamento banho-maria. A água circula pelo sistema através de finas mangueiras 

mantendo o sangue aquecido e fluido. Em outro recipiente acoplado ao primeiro, ficam 

as fêmeas em jejum armazenadas para à alimentação (Figura 4). 
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FIGURA 4 - Sistema de alimentação artificial. A. Retirada de sangue intra-venal de pacientes 
doadores; B. Sistema no qual o sangue é armazenado; C. Sistema de armazenamento do 
sangue acoplado ao recipiente contendo as fêmeas dos mosquitos; D. Equipamento banho-
maria. 

 
 
 

Primeiramente foi estabelecido um conjunto de procedimentos que 

possibilitassem uma satisfatória extração de proteínas, resolução e reprodutibilidade de 

géis bidimensionais de Anopheles darlingi. A partir do protocolo descrito por Prevot et 

al. (2003) foram testados diferentes procedimentos para adequar a metodologia para o 

Anopheles darlingi. Os métodos mais testados e modificados foram quanto ao preparo 

da amostra, concentrações de proteína e protocolos de isoeletrofocalização. A partir 

destes experimentos foi estabelecido um protocolo que descreve o conjunto de 

condições otimizadas. 

A 
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4.4 Otimização do processo de extração protéica e eletroforese em 
poliacrilamida SDS_PAGE 

 
Para a realização desta etapa de trabalho, foram testados alguns protocolos 

de extração de proteínas que sofreram modificados para uma melhor otimização dos 

resultados (Sambrook, 1989; Prevot et al., 1998; Prevot et al., 2003). Entre os 

parâmetros mais testados e analisados, se destacaram o método de extração de 

proteínas, o método de precipitação, método de coloração e a quantidade de intestinos 

utilizados em cada amostra.  

Para a confirmação das metodologias, as amostras tiveram sua aplicação  

primeiramente no gel de poliacrilamida SDS_PAGE e os resultados analisados após a 

coloração por comassie blue ou pela prata e através de fotodocumentação dos géis.  

As amostras protéicas coradas com comassie blue não apresentaram boa resolução na 

revelação das bandas sobre o gel, por isso foi adotada a coloração pela prata por ser 

um método mais sensível do que o comassie. 

 

4.4.1 Procedimentos de dissecação dos intestinos 
 

Além do A. darlingi foram utilizadas neste primeiro momento mais duas 

espécies de Anopheles, o A. albitarsis e A. nuneztovari. Estes mosquitos foram 

escolhidos por serem bastante frequentes durante as coletas e por servirem como 

modelo experimental de dissecação do intestino, verificar o período de formação da 

matriz peritrófica e análise por eletroforese. 

As dissecações foram realizadas nos intervalos de 12-15, 24 e 72 horas 

como controle experimental após a ingestão de glicose e sangue realizado pelas 

fêmeas e machos dos mosquitos das três espécies citadas. Estes períodos 

correspondem ao tempo de formação da matriz peritrófica no intestino médio após a 

ingestão de alimentos que de acordo com Shahabuddin e Kaslow (1993) e Moskalyk et 

al. (1996) pode estar associado a formação das proteínas intestinais.  

A dissecação foi realizada sobre lâmina de vidro escavada refrigerada em 

banho de gelo, contendo solução tampão de lavagem PBS (coquetel de inibidores de 

proteases 1/500, PMSF 2 mM, H2O), pH 7,2 e com auxílio de microestiletes. Os 

intestinos dos mosquitos sofreram incisão longitudinal e foram lavados com PBS 
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exaustivamente para a eliminação de traços da matriz peritrófica e resíduos 

alimentares presentes no intestino (Figura 5).  

Após serem dissecados, os intestinos foram armazenados em micro tubos 

de plásticos marca eppendorf contendo 40 intestinos cada, e estocados a -80º C em 

solução tampão PBS até o processamento de extração das proteínas e eletroforese. O 

número total de mosquitos dissecados foi de aproximadamente 350 indivíduos por 

espécie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5 - Dissecação do intestino médio de A. darlingi. A. Utilização de microscópio 
estereocópio e microestiletes. B. e C. Dissecação do intestino de fêmeas alimentadas com 
glicose. D. Intestino alimentado com sangue submerso em solução tampão para eliminação 
de traços da matriz peritrófica e resíduos alimentares.  
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4.4.2 Extração de proteínas do intestino de A. darlingi 
  

As amostras foram centrifugadas em centrífuga refrigerada a 10.000 rpm, 

por 10 minutos a 4º C para retirada do tampão PBS e ressuspensas em 200 μL de 

tampão de extração (1% SDS, 0,2% β-mercapto-etanol, 10mM Tris-Hcl pH 8,0) 

contendo PMSF (2 mM) e coquetel de inibidores de proteases (1/500). O processo de 

extração das proteínas intestinais foi realizado em banho de gelo com a utilização do 

ultra-som de sonda (banho ultrassônico) durante 3 pulsos de 30 segundos, seguido de 

1 minuto de intervalo cada, e depois fervido por 5 minutos. 

Em seguida, as amostras foram novamente centrifugadas a 10.000 rpm/10 

min a 4º C, para a separação do sedimento do sobrenadante. O sedimento (restos 

celulares do intestino) foi desprezado e o material líquido (proteína solúvel) transferido 

para um novo tubo para precipitação com TCA.  

 

4.4.3 Processo de precipitação (TCA 10% + acetona) 
 

Um volume de TCA foi adicionado para uma concentração final de 10%.                  

Desta forma, a fração solúvel de 200 µL obtida foi separada em dois tubos eppendorf, 

um com 160 µL e o outro com 40 µL, seguidos de incubação por 30 min em banho de 

gelo. Depois, as amostras foram centrifugadas a 4°C por 15 min a 11.000/rpm, o 

sobrenadante descartado e o sedimento lavado com acetona gelada (-20°C) com 

agitação vigorosa e pipetagem por 2 min, para a retirar todo o excesso de TCA. 

As amostras foram mantidas novamente em repouso de gelo por 30 min, 

seguido de centrifugação por mais 15 min a 11.000 /rpm a 4° C. O sobrenadante 

novamente foi descartado e as amostras permaneceram em temperatura ambiente na 

capela de fluxo laminar (aproxidamente 40 min) para a completa evaporação da 

acetona. Depois as amostras foram estocadas a -20°C até o procedimento de 

aplicação no gel de eletroforese. 
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4.5 Quantificação das proteínas 
 

       A quantificação foi realizada a partir das amostras contendo 40 µL de 

proteína solúvel precipitada e ressuspensa em 1 µL de tampão BCA (kit comercial) e 

incubadas por 30 minutos a 37º C em estufa, conforme instruções do fabricante. Em 

seguida, a quantidade de proteínas totais presentes em cada amostra foi analisada 

através do equipamento de espectofotometria de marca Thermo electro Corporation, 

modelo Biomater 3. 

 A partir dos valores de absorbância das proteínas foi possível determinar a 

quantidade de proteínas por cada amostra em diferentes testes de quantificação. 

Inicialmente foi construída uma curva de padrão com albumina de soro bovino (BSA) 

com base nos níveis de absorbância. A equação foi ajustada para curva de calibração 

utilizada nos ensaios de quantificação de proteínas. 

 A leitura da reação colorimétrica foi realizada em um comprimento de onda 

de 562 nm, programado para leituras test protein no BCA standart. O conteúdo protéico 

foi determinado utilizando a equação da reta y = 0,0237x + 0,0287, R2 = 0.99. 
 

4.6 Análise de eletroforese em gel de poliacrilamida SDS_PAGE 
(unidimensional)  

 

Para a análise em gel SDS-PAGE, as amostras foram resuspensas em 20 

μL de tampão de amostra para SDS-PAGE 2x (100 mM Tris-HCl pH 6,8; 2% SDS; β-

mercaptoetanol 2% (v/v); glicerol 10 % (v/v), azul de bromofenol 0,01 % (p/v)), fervidas 

por cinco minutos e aplicadas no gel. O perfil protéico das amostras de intestinos foi 

analisado em gel de poliacrilamida SDS-PAGE, sob condições desnaturantes 

(Sambrook et al., 1989).  
Para cada poço no gel, foram aplicados aproximadamente 20 μg de 

proteínas solúvel, para ambas as condições experimentais (alimentação com glicose e 

sangue).  
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 4.7 Preparo da amostra para eletroforese bidimensional – 2D 
 

As amostras previamente preparadas e estocadas foram ressuspensas em  

tampão de corrida IF comercial (250 μL de tampão comercial de rehidratação; 2,5 μL 

de tampão IPGphor- Buffer) da Ge-Helthcare, com pH entre 3 – 10 NL. 
 

4.7.1 Focalização (IF) 
 

A isoeletrofocalização das proteínas foi realizada em equipamento IPGphor 

da Amersham Biosciences. A IF foi conduzida em tiras (STRIP) IPG, com gradiente 

imobilizado de pH em gel de poliacrilamida fixado em plástico. As faixas de pH 

utilizadas foram 3 – 10 NL em STRIP de 13 cm.  

A solução foi aplicada no sarcófago (tipo de suporte da IF) e em seguida foi 

removido a fita plástica protetora e posicionadas com o gel voltado para baixo no 

STRIP Holder e recoberto com 1mL de óleo mineral (“Dry Strip Cover Fluid”). A 

rehidratação foi feita no equipamento IPGphor durante 10 horas. A isoeletrofocalização 

foi iniciada logo após o término da rehidratação e ocorreu em cinco etapas totalizando 

36900 V por 12 horas. Após a IEF a STRIP foi armazenada em tubo de vidro e 

congelada a  –70 ºC para posterior aplicação no gel de eletroforese. 

 

4.7.2 Equilíbrio da STRIP  
 

Após a isoeletrofocalização a STRIP foi equilibrada em solução tampão 1 

(uréia; SDS; glicerol 87 %; TRIS 1,5 M pH 8,8; DTT), completado com água milli-Q para 

2 mL, deixada em repouso por 8 minutos e descartada a solução. Em seguida foi 

preparada a solução de equilíbrio 2 (uréia; SDS; glicerol 87 %; TRIS 1,5m pH 8,8; iodo 

acetamida e azul de bromofenol) e foi completada com água milli-Q para 2 mL e 

deixando por mais 8 minutos com leve agitação. Em seguida adicionou-se 200 µL de 

Tris-hcl, pH 6,8 e incubou-se por mais 2 minutos. Ao término do período de incubação 

em solução de equilíbrio, a STRIP foi retirada e aplicada imediatamente no gel de 

poliacrilamida na presença de SDS para a eletroforese de segunda dimensão. 
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4.7.3 Eletroforese na presença de SDS_PAGE 
 

A eletroforese das proteínas presente na STRIP foi feita em gel de 

poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE 10%). O gel foi preparado na 

concentração de 10 % (H2O; acrilamida (29:1) 30%; TRIS 1,5 M pH 8,8; SDS 10%; 

persulfato de amônia, TEMED), utilizando como marcador Bench Mark TM Protein 

Ladder. A eletroforese foi realizada em géis de 18 cm x 16 cm em cuba tipo “Hoefer SE 

600 Ruby” da Amersham Biosciences. As STRIPS foram posicionadas horizontalmente 

no topo do gel  mantendo pleno contato com o gel SDS até o processo de finalização 

de corrida.  

 

4.7.4 Coloração pela prata 
 

Após a eletroforese o gel foi lavado com água, incubado por 2 horas ou 

overnight em solução fixadora (metanol 50%; ác. acético 12%; formaldeído 0,1%) 

seguido de incubação com agitação moderada por três vezes de 20 minutos cada em 

solução de etanol 35%.  

Novamente o gel foi incubado por 1 hora em solução de tiossulfato de sódio 

(Na2S2O3; 0,02% (p/v)), lavado em seguida com água MilliQ, incubado por mais 20 

minutos sob agitação manual com nitrato de prata (0,2%, AgNO3; 0,008% 

formaldeído), lavado novamente com água MilliQ e incubado em solução reveladora 

(6% Na2CO3 (p/v); 0,05% formaldeído (v/v); 0,008% (p/v) tiossulfato de sódio) até o 

aparecimento dos spots. Quando os spots estavam bastante visíveis, adicionou-se a 

solução de parada (ácido acético), durante 10 minutos. 

 

5. Análise dos géis bidimensionais 
 

A imagem dos géis foi capturada por meio de escaner utilizando o scanner 

IPGPHOR e as análises dos géis bidimensionais foram feitas com o Programa 

ImageMaster TM 2D  Platinun, (Amersham Biosciences). Previamente a cada análise, os 

géis de eletroforese 2D passaram por correções no próprio programa ImageMaster e a 

detecção dos pontos protéicos foi feita automaticamente para cada condição e para as 
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análises comparativas foi utilizado filtro (recurso do programa) para considerar apenas 

pontos protéicos com saliência igual ou superior a 0,5 valor normalizado. 

Para uma melhor identificação e compreensão do perfil protéico, as proteínas 

expressas foram analisadas aos pares e o gel que apresentou o maior número de 

pontos protéicos foi considerado como o gel de referência. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

 6.1 Identificação do período ideal de dissecação do intestino médio 
após á alimentação  
  

 Para identificar o período ideal de dissecação do intestino médio após a 

alimentação sanguínea, os intestinos das espécies A. albitarsis, A. nuneztovari e A. 

darlingi foram dissecados em diferentes intervalos de tempo. Entre os períodos de 

12-15 horas após a refeição sanguínea as espécies A. albitarsis e A. nuneztovari 

começaram apresentar indícios da presença da matriz peritrófica envolto do 

alimento conforme a figura 6 - B e C. Enquanto que, a espécie A. darlingi somente 

em 24 horas foi possível observar o sangue totalmente envolto pela matriz 

peritrófica (Figura 6 - D e E). O período ideal de dissecação dos intestinos médios 

corresponde ao tempo em que o sangue está totalmente envolta pela matriz 

peritrófica e pronto para ser metabolizado pelo mosquito. 

Estes dados corroboram com o estudo de Richards e Richards (1977), 

quando outras espécies de mosquitos demonstram que o período da formação da 

MP pode variar até entre indivíduos de um mesmo gênero, como o Anopheles 

stephensi que somente após 32 horas da ingestão sanguínea a MP se torna visível,  

A. gambiae após 13 horas, Aedes aegypti 6 horas (Freyvoge e Staubli, 1965) e em 

Culex tarsalis 10 horas (Houk et al., 1979) a variação foi também observada em 

Simulium sp (Peters e Kalnins, 1985). 

No período de 72 horas após a alimentação com sangue foi observado um 

total estreitamento do intestino médio e com parcial ou quase totalidade de 

absorção do alimento para todas as espécies observadas. Na Figura 6 – F, o 

intestino médio está completamente vazio, a seta no intestino posterior indica a 

presença de restos de alimentos prontos para excreção.  
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FIGURA 6 - Fotografias de fêmeas de Anopheles em diferentes intervalos de tempo, após á 
alimentação sanguínea. A. Fêmea de A. darlingi após a alimentação de sangue; B. e C. 
Fêmea de A. allbitarsis entre 12 – 15 após alimentação com sangue, indício da MP (C) 
indicado pela seta; D. e E. Fêmea de A. darlingi alimentada com sangue, intestino dissecado 
após 24 horas; F.Intestino visualizado em 72 horas após alimentação sanguínea. 
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6.2 Análise por eletroforese em poliacrilamida SDS_PAGE 
 

Através da análise em SDS_PAGE foi possível verificar se o método utilizado 

na extração de proteínas do intestino foi eficiente e também constatar a presença 

de proteínas nas amostras. O gel de poliacrilamida SDS_PAGE indica a separação 

de proteínas de acordo com a massa molecular. 

Dois diferentes procedimentos de extração (lise com 0,06% SDS e lise com 

1% SDS) foram testados neste estudo para a confirmação do método mais eficaz 

de extração de proteínas. Nos poços 2 – 4 foram aplicados o conteúdo proveniente 

de proteínas residuais do intestino e no poço 6 amostra contendo proteínas 

solúveis. Todas as amostras foram lisadas com tampão contendo 0,06% de SDS de 

acordo com o protocolo de Prevot et al. (2003).  

Os poços 8 – 10 foram aplicadas às amostras protéicas provenientes dos 

restos celulares de intestinos e no poço 11 foi aplicada a amostra contendo 

proteínas solúveis extraídas do sobrenadante lisada com tampão contendo 1% de 

SDS (protocolo modificado). Conforme o protocolo descrito por Prevot e 

colaboradores a utilização do tampão de lise a 0,06% SDS não foi um método 

eficiente para a extração de proteínas para a espécie A. darlingi visto que o tampão 

não resultou numa boa separação protéica. Conforme se pode observar na figura 7, 

os poços 2 – 4 as proteínas ficaram na sua grande maioria concentrada no 

sedimento e no poço 6 contendo proteínas solúveis, apresentou baixo rendimento 

protéico. Ao aumentar a concentração de SDS para 1%, foi obtido um bom 

rendimento de proteína solúvel conforme observado no poço 11, enquanto que os 

demais poços contendo proteínas procedentes do sedimento apresentaram nada ou 

poucas proteínas. Os resultados também apontaram que nos dois métodos de 

extração proteíca, a maioria das proteínas apresentaram a massa molecular abaixo 

de 50 kDa, indicando um perfil de proteínas de baixa massa molecular.  
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FIGURA 7 – Gel eletroforético SDS_PAGE 12%. poço (1) vazio; Poços (2-4) proteínas residuais do 

tecido intestinal; Poço (5) vazio; Poço (6) proteína solúvel, lisado com SDS 0,06% e precipitado com 

TCA; Poço (7) vazio; Poços (8-10) proteínas residuais do tecido intestinal; Poço (11) proteína 

solúvel, lisado com SDS 1% e precipitadas com TCA; (13) Marcador molecular BenchMark Protein 

Ladder. Gel Visualizado por coloração pela prata. 

 

 
 
 
 

  1       2        3        4         5      6       7        8        9        10     11      12     13  

Tampão de lise com 0,06% SDS  
Precipitação com TCA 

Tampão de lise com 1% SDS  
Precipitação com TCA 

20 kDa

25 kDa

30 kDa

50 kDa

60 kDa

80 kDa
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6.3 Quantificação das proteínas intestinais de A. darlingi 
 

Tabela 1. Rendimento total de proteínas solúveis (µg) em diferentes condições 

alimentares.  

 

Sexo/tipo de alimentação 

Fêmeas/glicose Fêmeas/sangue Machos/glicose 

  77,05 48,51 48,55 

110,00 79,35 22,40 

102,35 50,00 17,55 

  81,00 28,75   3,65 

103,00 31,30 15,00 

  40,00 60,60 13,00 

 

X= 85.62 (1) 

 

X= 49.75 (2) 

 

X=20.02 (3) 

 

 

Tabela 2. Rendimento médio de proteínas intestinais solúveis (µg) por indivíduo 

(Anopheles darlingi) em diferentes condições alimentares. 

 

Sexo/tipo de alimentação 

Fêmeas/glicose Fêmeas/sangue Machos/glicose 

1,92 1,21 1,21 

2,75 1,98 0,56 

2,55 1,25 0,43 

 2,02 0,71 0,09 

2,57 0,78 0,37 

1,00 1,51 0,32 

  x= 12,81 x= 7,44 x= 2,98 

 

 O rendimento total de proteínas foi estimado através da média de cada 

amostra com a utilização do programa ANOVA. Posteriormente, as comparações 

entre as médias de fêmeas e machos de A. darlingi nas diferentes condições 

alimentares foram utilizadas o teste t com nível de significância de 0,01. 
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 Os dados da tabela 1 indicam o rendimento médio de proteínas em (µg) por 

cada amostra correspondente a 40 intestinos cada. Foram analisados 

aproximadamente 350 indivíduos de A. darlingi nas diferentes condições 

alimentares. O valor de f = 15.37 e o valor de p = 0.0004 calculados a partir das 

médias entre fêmeas e machos nas diferentes condições alimentares revelaram 

uma diferença significativa no rendimento protéico entre os mosquitos nas 

diferentes condições experimentais.  

 Conforme os valores descritos na Tabela 2 o rendimento de massa protéica 

por intestino de cada indivíduo de A. darlingi foi em média 0,49 µg para os machos, 

enquanto que as fêmeas alimentadas com glicose apresentaram em média 2,13 µg 

e fêmeas alimentadas com sangue foram em média 1,24 µg de rendimento por 

intestino.  

Também, observou-se uma diferença significativa no rendimento protéico 

entre os machos e fêmeas alimentadas com glicose (1 e 3), onde o t= 3.028 e o p= 

0.008. Essa diferença permite verificar que fêmeas apresentam um metabolismo 

mais complexo do que os machos, o que requer uma maior quantidade de fontes 

energéticas, geralmente representadas por hidratos de carbono em suficiente 

quantidade para possibilitar-lhes o desempenho de algumas atividades específicas 

tais como: longevidade, dispersão e as múltiplas atividades biológicas (Forattini, 

2002). 

Ao comparar o rendimento de proteínas de fêmeas alimentados com glicose 

com o rendimento protéico das fêmeas quando alimentadas com sangue (1 e 2), 

observou-se o valor de t= 5.53 e o p= 0.0001 apontando também uma diferença no 

rendimento protéico entre as fêmeas nas duas condições alimentares. Conforme 

Cabrini e Andrade (2006), além da alimentação com glicose as fêmeas do gênero 

Anopheles buscam a alimentação sanguínea como uma outra fonte alimentar 

devido o sangue ser um rico coquetel de aminoácidos e a necessidades nutricionais 

especifícas.  

Este evento pode estar ligado ao comportamento antropofílico de muitos 

mosquitos, que devido aos mecanismos de adaptação passaram a se alimentarem 

diretamente em hospedeiros vertebrados e a necessidades de produzirem 

nutrientes específicas através da alimentação sanguínea. Tais nutrientes são 

convertidos em substâncias protéicas integrantes do vitelo essencial a perpetuação 

da espécie.  
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Embora este últmo fato esteja diretamente ligado à ingestão de sangue, no 

presente estudo foi utilizado somente mosquito da geração F1, com fêmeas não 

fecundadas e nulíparas. Portanto, as fêmeas dos mosquitos do gênero Anopheles 

realizam a hematofagia como complemento alimentar sem mesmo a ocorência da 

cópula (Forattini, 2002). 

Briegel et al. (2001), no estudo da alimentação de fêmeas de Aedes aegypti 

classificaram que a alimentação das fêmeas de Aedes aegypti está envolvida com 

três eventos: vitelogênese, síntese de lipídios e substrato de energia para o 

metabolismo e isto, se reflete para outros grupos de mosquitos da família culicidae. 

 

 

6.4 Análise de dados gerados por eletroforese 2D 
 

6.4.1 Perfil da expressão protéica de Anopheles darlingi 
 

Para detectar um número maior de pontos protéicos nas amostras, a 

quantidade de proteína aplicada no gel foi aumentada de 30 µg para 60 µg/gel. 

Segundo, O´farrell (1975), Oliver (2000) e Chang et al. (2003) relataram que 

geralmente quanto menor a quantidade de proteína, melhor a resolução dos géis 

bidimensionais. Hesketh et al. (2002), na tentativa de detectar um número maior de 

pontos protéicos, também aumentaram a concentração de proteína e igualmente 

observaram uma redução da resolução dos géis. 

 Entretanto, no desenvolvimento deste trabalho a quantidade de proteínas foi 

aumentada para uma maior detecção de spots e a resolução dos géis não foi 

alterada.  

O número máximo de pontos protéicos detectados na faixa de pH 3 – 10 NL 

foram aqueles com volume normalizado (Vn) igual ou superior a 0,05 reproduzíveis 

em todas as condições experimentais. Foram visualizados um total de 125 pontos 

protéicos bem definidos no gel 2D de Anopheles darlingi, sendo 39 pontos 

visualizados no gel com amostras de macho (Figura 8 - A). 38 pontos protéicos 

visualizados no gel contendo amostras de fêmeas alimentadas com glicose (Figura 

8 - B) e 48 pontos protéicos para as fêmeas com alimentação sanguínea (Figura 9). 
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O gel de referência utilizado nas análises foi o com amostras de fêmeas de 

A. darlingi alimentadas com sangue por apresentar a maior quantidade de pontos 

protéicos com boa resolução. A partir deste gel, foram plotados manualmente 

alguns pontos protéicos (A, B, C, D, E) que se repetiram nos demais géis das 

diferentes condições alimentares. As letras indicam a localidade e o tamanho dos 

pontos que se repetiram em todos os géis, conforme demonstrados nas Figuras 8 – 

A, B e 9. 
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FIGURA 8 – Gel bidimensional de proteínas intestinais expressas em A. darlingi; A. Gel 
bidimensional de proteínas intestinais expressas de machos de A. darlingi alimentadas com 
glicose. B. Gel bidimensional de proteínas intestinais expressas de fêmeas de A. darlingi 
alimentadas com glicose. Totais de pontos protéicos em 60 µg, proteínas 
isoeletrofocalizadas na faixa de pH 3 a 10 NL em STRIP de 13 cm, submetidos a SDS-PAGE 
10% e corados com sais de prata.  
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FIGURA 9 - Gel bidimensional de proteínas intestinais expressas em fêmeas de A. darlingi 

alimentadas com sangue. Total de pontos protéicos em 60 µg, proteínas isoeletrofocalizadas na faixa 

de pH 3 a 10 NL em STRIP de 13 cm, submetidos a SDS-PAGE 10% e corados com sais de prata.  
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A partir da detecção do número de spots, foi determinado o pH e a massa 

molecular de cada ponto protéico de acordo com a Tabela 3.  
 

Tabela 3. Variação da intensidade de pH e massa molecular das proteínas 

intestinais de A. darlingi em diferentes condições alimentares. 

 

Sexo 
Tipo de 

alimentação 

N.° de 

spots 

pH MM 

X ± EP Variação X ± EP Variação 

Fêmea 
Glicose 38 6,6 ± 0,30 4,3 - 9,7 22,7 ± 2,3 7,8 – 55,2  

Sangue 48 6,5 ± 0,23 4,3 - 9,5 20,8 ± 1,7 7,1 – 61,0 

Macho Glicose 39 6,5 ± 0,29 4,3 - 9,7 34,8 ± 4,3 7,7 – 90,5 

            pH= potencial hidrogeniônico  MM= massa molecular X= média  EP= erro padrão 

 

No gel 2D de fêmeas alimentadas com sangue, 48 spots foram expressos 

com boa resolução. Entre os spots o perfil de menor pH foi de 4,3 que apresentou a 

massa molecular de aproximadamente 7,8 kDa e o máximo pH, foi de 9,7 com 

massa molecular de aproximadamente 55,2 kDa. Dos spots analisados, 56% 

apresentaram o pH entre 4,3 e 9,5, 13 % foram considerados neutros por estarem 

na faixa de pH entre 6,6 a 7,4 e 31% apresentaram o pH acima de 7,5. Nesta 

mesma condição, foi analisada a massa molecular de cada spot, onde 83% 

apresentaram a massa molecular abaixo de 50 kDa e 17% acima de 50 kDa.    

Dos spots protéicos com boa resolução para o gel 2D de fêmeas alimentadas 

com glicose, 23 spots apresentaram o pH entre 4,3 e 9,7 correspondendo a 60,5% 

dos pontos com pH ácido, sendo o menor pH de 4,3 e o maior de 9,7. Cerca de 12 

spots protéicos apresentaram o pH acima de 7,5 e 3 spots foram considerados 

neutros. A massa molecular, também foi estimada para cada ponto isoelétrico, 

desta forma, 86% dos spots apresentaram a massa moleclar abaixo de 50 kDa e 

13% pontos acima de 50 kDa.  

Dos 39 spots protéicos expressos especialmente nos machos, 21 pontos 

protéicos apresentaram o pH entre 4,3 e 9,7 correspondendo a 53 % pontos com 

pH ácido, 16 spots protéicos apresentaram o pH entre 7,5 com 41% e 2 pontos 

protéicos apresentaram o pH neutro.  O menor pH foi de 4,31 que apresentou um 
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peso molecular de 7,7 kDa. O maior pH foi de 9,7 com massa molecular de 36,7 

kDa, 74% dos pontos isoelétricos apresentaram a massa molecular acima de 50 

kDa e 26% entre 10 e 50 kDa. 

Ainda conforme os dados da Tabela descrita acima, foram observados que a 

média de pH de amostras de machos e fêmeas em diferentes condições 

alimentares apresentaram um perfil de proteínas com o grandiente de pH muito 

próximo, entretanto, o perfil da massa molecular das proteínas apresentaram uma 

variação de 7 a 90 kDa. Também os valores das amostras de fêmeas e de machos 

apresentarm pouca variação em relação aos valores de pH e MM, representando 

spots protéicos de quase mesmo tamanho e potencial hidrogeônico, indicando um 

perfil de proteínas similares. 

Embora muitos estudos têm revelado a identidade de proteínas expressas 

em determinados compartimentos do corpo dos mosquitos, pouco é conhecido a 

cerca dos mecanismos de produção e ação destas proteínas diferencialmente 

expressas. É possível que essas proteínas expressas sejam apenas de regulação 

durante o processo de digestão de alimentos ou participem do mecanismo de 

defesa destes mosquitos bloqueando agentes infecciosos. 

Sugere-se, com base neste estudo, que sejam realizados a identificação e  

caracterização das proteínas expressas de A. darlingi, envolvidas no processo de 

digestão de sangue, como também a análise de proteínas expressas na presença 

de sangue humano infectado com o parasito da malária. Desta forma, o 

conhecimento das proteínas diferencialmente expressas no compartimento 

intestinal do A. darlingi durante a ingestão de sangue, bem como durante a infecção 

pelo plasmódio, proporcionará uma maior compreensão dos mecanismos de 

interação parasito-vetor conduzindo a uma estratégia racional e seletiva na 

utilização de métodos de controle da malária no Brasil e, possivelmente, até de 

outras doenças tropicais transmitidas por mosquitos vetores. Ainda, a utilização de 

biblioteca de anticorpos apresentadas em fagos filamentosos contribuirão para a 

proposição de reagentes bioquímicos que possam contribuir para os estudos da 

biologia do mosquito vetor, bem como sua interação com o parasito. 
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6.4.2 Análise comparativa entre os géis 2D de Anopheles darlingi em 
diferentes condições alimentares 

 

   A análise comparativa entre os géis bidimensionais de amostras de A. 

darlingi correspondente a proteínas intestinais de machos, de fêmeas alimentadas 

com glicose e de fêmeas alimentadas com sangue foi realizada no programa 

ImageMaster – 2D Platinum e revelaram a similaridade entre os géis. 

Conforme os spots visualizados no gel 2D de fêmeas alimentadas com 

glicose com sobreposição ao gel de machos (Figura 10 - A), os pontos protéicos 

marcados em verde indicam 21 spots queforamencontrados nos dois géis, ou seja, 

são spots protéicos encontrados para os dois sexos: macho e fêmeas. Em vermelho 

foram evidenciados 17 spots encontrados somente em fêmeas quando comparados 

com o gel de machos. A seta preta indica 10 spots protéicos específicos da 

alimentação com glicose, isto é, spots protéicos dependentes da alimentação com 

glicose. 

Ao comparar os géis de fêmeas alimentadas com glicose e fêmeas 

alimentadas com sangue, 20 spots com perfis comparavéis foram mostrados em 

verde, enquanto que 18 spots indicados em vermelho foram expressos somente em 

fêmeas alimentadas com glicose quando comparados com o gel de fêmeas 

alimentadas com sangue (Figura 10 – B). 10 spots protéicos representados pela 

seta preta foram expressos somente na dependência da alimentação com glicose.  

Ainda, ao comparar os géis de fêmeas nas condições alimentares sangue e 

glicose (Figura 10 – C) os resultados apontaram 8 spots protéicos presentes nos 

géis de fêmeas alimentadas com sangue e glicose, sugerindo que estas proteínas 

são constitutivas de fêmeas, porque independente do tipo de alimentação foram 

expressas somente em fêmeas (nas condições laboratoriais). As setas em azul 

correspondem a 8 spots protéicos que foram expressos somente em fêmeas 

alimentadas com glicose e não nas fêmeas alimentadas com sangue.  

Quando comparados os géis 2D de amostras de machos e de fêmeas 

alimentadas com sangue (Figura 11 – A), os spots marcados em verde mostram 26 

spots com perfis de migração comparavéis. Os 13 spots apresentados em vermelho 

indicam a expressão protéica somente expressa em machos quando comparados 

com fêmeas alimentadas com sangue. Os pontos protéicos indicados pelas setas 

vermelhas correspondem a 18 spots encontrados nas três condições experimentais. 
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Este resultado sugere que os spots expressos em machos e fêmeas alimentados 

com glicose e sangue são constitutivos da espécie Anopheles darlingi em condições 

de laboratório. 

Além disso, quando comparados os géis 2D de machos e fêmeas 

alimentadas com glicose (Figura 11 – B), verificou-se que 21 spots protéicos foram 

encontrados em ambos os sexos. 18 spots foram encontrados somente em machos 

quando comparados com fêmeas alimentadas com glicose e os pontos protéicos 

indicados pela seta preta (10 spots) representam os pontos expressos somente em 

machos. 

A sobreposição dos géis 2D de fêmeas alimentadas com sangue e glicose 

(Figura 12 – A) indicaram por meio dos spots marcados em verde 20 pontos 

protéicos similares, isto é, com o mesmo perfil de migração. Enquanto que, 28 spots 

mostrados em vermelho foram expressos somente em fêmeas alimentadas com 

sangue quando comparados com o gel de fêmeas alimentadas com glicose. 

Contudo, foi apontado por meio de setas em vermelho, 14 spots específicos da 

alimentação sanguínea. 

Ressalta-se ainda que ao comparar os géis de fêmeas alimentadas com 

sangue e machos, foi verificado um total de 26 spots com o mesmo perfil de 

migração protéica entre esses géis de eletroforese e 22 spots encontrados somente 

em fêmeas alimentadas com sangue quando comparados com o perfil de machos.  

Desta forma, os spots protéicos expressos em machos e fêmeas foram 

classificados como proteínas constitutivas da espécie e proteínas específicas de 

cada sexo de acordo com o tipo de alimentação (Tabela 2). Neste estudo, as 

proteínas presentes no intestino médio de A. darlingi foram analisadas de acordo 

com os efeitos da alimentação como a presença ou ausência de pontos protéicos, 

mostrados nas Figuras 10 (A, B e C), 11 (A e B) e 12 (A e B). 
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Tabela 4. Número de spots de proteínas expressas nos géis 2D de proteínas 

intestinais de machos e de fêmeas de Anopheles darlingi em relação ao tipo de 

alimentação na dependência de glicose e sangue. 

 

Proteínas intestinais 

 

 

Constitutivas 

da espécie 

 

Fêmeas 

(Regulação positiva) 

Fêmeas 

(Regulação negativa) 
 

 

Machos 

Glicose 

 

Dependentes 

de Glicose 

 

Dependentes 

de Sangue 

 

Dependentes 

de Glicose 

 

Dependentes 

de Sangue 

 

18 10 14 - 08 10 

 
 

A expressão protéica nos indivíduos em relação a dependência da 

alimentação com glicose, sugere que as proteínas reguladas positivamente pela 

glicose participam dos processos metabólicos de machos e fêmeas, o que incluem 

as proteínas com ativação da expressão gênica na presença de glicose, e que 

possivelmente estas proteínas, necessárias para o metabolismo da glicose, não 

participam do processo de interação parasita-vetor, visto que os machos se 

alimentaram de glicose mas não estão envolvidos durante a transmissão da 

malária. 

   A regulação positiva dependente de sangue inclui proteínas cuja expressão 

gênica é ativada em função da alimentação sanguínea. Possivelmente proteínas 

cuja expressão é para o metabolismo do sangue. Essas proteínas específicas de 

fêmeas sugerem de estarem relacionadas com a interação com o plasmódio 

durante a infecção com o pasita. 

Mais especificamente, aquelas proteínas cuja expressão foi regulada 

positivamente durante a alimentação saguínea têm maior propenção de participar 

da interação com o plasmódio. No entanto, a regulação negativa dependente de 

sangue, cuja expressão protéica foi alvo de uma regulação negativa em função da  

alimentação sanguínea, possivelmente não participa de interação com o plasmódio 

durante a infecção com o parasita.  

O total de 125 spots com boa resolução foram observados para a espécie A. 

darlingi. Foram identificados 32 spots protéicos conservados em fêmeas e ausentes 
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nos machos, sendo 10 spots protéicos regulados positivamente pela alimentação de 

glicose, 14 pontos proteícos ativados durante a alimentação sanguínea e 8 pontos 

independentes da condição alimentar. 
Estes dados corroboram com os estudos de Prévot et al. (2003) quanto as 

proteínas intestinais de Anopheles gambiae. As proteínas expressas foram 

classificadas como sendo constitutivas da espécie, visto que, as mesmas proteínas 

foram encontradas nos machos e fêmeos independente do tipo de alimentação, 

proteínas dependentes da alimentação com glicose e proteínas dependentes de 

fêmeas alimentadas com sangue. 

Aproximadamente 375 proteínas totais foram bem vizualizadas no gel de A. 

gambiae, Entretanto, algumas proteínas só se expressaram em machos, o que 

Prevot et al. (2003), consideraram estarem ligadas a funções específicas do sexo. 

23 proteínas se apresentaram conservadas nas fêmeas e ausentes nos machos, 8 

proteínas foram específicas de fêmeas alimentadas com glicose e 10 proteínas 

específicas de fêmeas alimentadas com sangue. Os autores também compararam 

os resultados com o perfil de proteínas intestinais do Anopheles albimanus, vetor da 

malária na América Central (Cazares-Raga et al., 1998) e verificou que o perfil 

protéico dos machos foi similar ao dos machos de A. gambiae. 
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FIGURA 10 – Perfil protéico de A. darlingi. A. Gel de fêmeas alimentadas com glicose com spots 

comparáveis ao gel de macho; B. Gel de fêmeas alimentadas com glicose com spots 
comparáveis ao gel de fêmeas alimentadas com sangue.  
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FIGURA 10 – A. Gel de fêmeas alimentadas com glicose com spots comparáveis ao gel de macho. 

Verde: Spots com perfil comparavéis entre os géis de machos e fêmeas alimentadas com glicose. 

Vermelho: Spots encontrados somente no gel de fêmeas alimentadas com glicose. Seta preta: 

indicam os spots específicos de fêmeas alimentadas com glicose. Figura 10 – B. Gel de fêmeas 

alimentadas com glicose com spots comparáveis ao gel de fêmeas alimentadas com sangue. 
Verdes: Spots com perfil comparavéis entre os géis de fêmeas alimentadas com glicose e sangue. 

Vermelho: Spots encontrados somente no gel de fêmeas alimentadas com glicose. Seta preta: 

indicam os spots específicos de fêmeas alimentadas com glicose. Figura 10 – C. Gel de fêmeas 

alimentadas com glicose. Seta vermelha: Proteínas constitutivas para fêmeas (independente da 

condição alimentar). Seta azul: Proteínas que não são expressas nas fêmeas quando alimentadas 

com sangue.  
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FIGURA 11 – A. Gel de macho com spots comparáveis ao gel de Fêmeas alimentadas com sangue. 
Verde: Spots com perfil comparavéis entre os géis de machos e fêmeas alimentadas com sangue. 

Vermelho: Spots encontrados nos géis de de machos. Seta vermelha: Spots encontrados nas três 

condições experimentais. Figura 11 – B.Gel de macho com spots comparáveis ao gel de fêmeas 

alimentadas com glicose. Verde: Spots de machos iguais encontrados nos géis de fêmeas 

alimentadas com glicose. Vermelho: Spots encontrados nos géis de machos. Seta preta: spots 

específicos de machos. 
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FIGURA 12 – A. Gel de Fêmeas alimentadas com sangue com sobreposição ao gel de fêmeas 

alimentadas com glicose. Spots Verdes: correspondem aos pontos protéicos encontrados nos géis 

de fêmeas alimentadas com glicose e sangue. Setas vermelha: Correspondem aos spots expressos 

somente em fêmeas alimentadas com sangue, quando comparados com fêmeas alimentadas com 

glicose. Spots em vermelhos: encontrados no gel de sangue Figura 12 – B. Gel de Fêmeas 

alimentadas com sangue com sobreposição ao gel de macho. Spots Verde: correspondem aos 

pontos protéicos encontrados nos géis de machos e fêmeas alimentadas com sangue. Vermelho: 

encontrados somente no gel de fêmeas quando comparados com o gel de machos.                        

B 
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7. CONCLUSÕES 
 

Os resultados enfocados neste estudo em relação ao perfil de proteínas 

expressas em fêmeas e machos em diferentes condições alimentares por meio de 

eletroforese 2D possibilitaram as seguintes conclusões: 

 
1. Considerando o tempo de formação da matriz peritrófica, foi detectado que 

o período ideal de dissecação do Anopheles darlingi foi em 24 horas após a 

alimentação sanguínea; 

2. O protocolo desenvolvido neste estudo mostrou-se eficiente na extração 

de proteínas intestinais de A. darlingi, com boa resolução e reprodutibilidade nos 

géis bidimensionais; 

 3. Em relação ao rendimento de massa protéica, dados estatísticos 

revelaram uma diferença significativa entre as médias do rendimento protéico dos 

mosquitos nas diferentes condições experimentais.   

 4. Poucas diferenças foram encontradas entre os géis eletroforéticos 2D de 

machos e fêmeas no que diz respeito ao pH  e a Massa Molecular, indicando uma 

similaridade entre o perfil de proteínas para os dois sexos nas condições 

alimentares analisadas; 

5. Fêmeas alimentadas com sangue apresentaram o maior número de spots 

protéicos - 48, enquanto que fêmeas e machos alimentadas com glicose 

apresentaram um perfil protéico similar – 38 e 39, respectivamente; 

6. O número de spots protéicos com o mesmo perfil de migração foi 

semelhante entre fêmeas e machos alimentados com glicose e fêmeas alimentadas 

com glicose e sangue, respectivamente, 21 e 20 spots. O número foi maior para os 

machos alimentados com glicose e fêmeas com sangue, ou seja, 26 spots 

protéicos.   

7. O número de spots protéicos expressos para ambos os sexos de 

Anopheles darlingi, constitutivo da espécie foi de 18 spots, enquanto que as fêmeas 

reguladas positivamente pela alimentação de glicose foram iguais a 10 spots; 

fêmeas reguladas positivamente pela alimentação sanguínea foram iguais a 14 

spots; e fêmeas reguladas negativamente pela alimentação sanguínea foi de 8 

spots; e machos apresentaram 10 spots protéicos. 
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9. ANEXOS 
 

PROTOCOLOS DE BANCADA 
 

• Preparação do gel em poliacrilamida SDS-PAGE   
 

1º Gel  12% p/30 mL 
H2O      9.0 
30% acrilamida mix  12.0 
1,5 M tris (pH8,8)      7.5 
10% SDS (20%)       0.3 
10% persulfato de amônia   0.3 
TEMED     0.012 
 
2ª Gel                    5%  p/10 mL 
H2O      6.8 
30% acrilamida mix    1.7 
1,5 M tris (pH8,8)      1.25 
10% SDS (20%)       0.1 
10% persulfato de amônia   0.1 
TEMED     0.01 

 
• Tampão de extração 1x 
 

Tris-HCl (pH 6,8)  100 mM 
SDS      2%  
β-mercaptoetanol                 2% (v/v) 
glicerol                               10% (v/v) 
azul de bromofenol            0,01% (p/v)  
 

• Tampão de lise 
Uréia    7M 
CHAPS   4% (p/v) 
PMSF    2mM 
Coquetel de inibidores        1/500 
Tiouréia                       1M 

 
• Tampão de corrida 5X 

Trizima base             125mM 
Glicina             0.96 M 
SDS                                  0.5% (p/v) 
 

• Solução descorante 
Metanol   30% (v/v) 
Ácido acético glacial             7% (v/v) 
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Colaração pela Prata  
 

1) Lavar o gel  por 5 min em 200 mL de água. 
 
2) Incubar o gel em solução Solução Fixadora por 2 horas ou “overnight”.   

Utilizar 300 mL para um gel bidimensional e 250 mL para um gel de 
uma dimensão. 

 
3) Fazer 3 incubações de 20 min cada, sob agitação, com solução Etanol 

35%. Utilizar 150 mL (para um gel de 40mL - bidimensional) ou 100 mL 
(para um gel de 30 mL de uma dimensão) para cada incubação. 

 
4) Incubar por 1 hora sob agitaçãocom Solução de Tiossulfato de 

Sódio(Na2S2O3) 0,02% (p/v) – 0,02g/100 mL de solução. Utilizar 150 
mL (para um gel de 40 mL – bidimensional) ou 100 mL (para um gel de 
30 mL – de uma dimensão). 

 
5) Lavar 3 vezes com água miliQ com agitação, sendo de 5 min o período 

de incubação em cada lavagem. Utilizar 5X o volume do gel em cada 
lavagem. 

 
6) Incubar por 20 minsob agitação com Solução de Nitrato de Prata (0.2% 

AgNO3, 0,008% formaldeído). Utilizar 150 mL (para um gel de 40 mL – 
bidimensional) ou 100 mL (para um gel de 30 mL – de uma dimensão). 

 
7) Lavar o gel com água miliQ por 20 segundos sob agitação vigorosa. 

Transferir o gel para um pirex de vidro limpa contendo água miliQ e 
repetir a etapa de lavagem. Em cada lavagem utilizar 5X o volume do 
gel. 

 
8) Incubar com Solução Reveladora (6% Na2CO3 (p/v); 0.05% 

formaldeído (v/v); 0.008% (p/v) tiossulfato de sódio), até aparecer as 
bandas ou os spots. Preparar no momento de uso o equivalente a 5X o 
volume do gel (200 mL para um gel de 40 mL – bidimensional; ou 150 
mL para um gel de 30 mL – de uma dimensão). Para a revelação, iniciar 
com metade do volume da solução preparada e se for necessário 
descartar a solução e continuar com o restante da solução preparada. 

 
9) Solução de Parada (6) (ac. Acético 5%) por 10 min. 

 
10) Estocar o gel em aproximadamente 5X o volume do gel em solução 1% 

(v/v) ácido acético. 
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TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE ESCLARECIDO - TCLE 
 

 Os pesquisadores Edmar Vaz de Andrade e Wanderli Pedro Tadei pedem a 

autorização para coletar seu sangue que irá ajudar na realização das atividades do 

Projeto de Pesquisa “Proteoma do Anopheles darlingi: Principal vetor da malária no 

Brasil”. Se você autorizar esta coleta, seu sangue será utilizado em pesquisa com o 

objetivo de se estudar a transmissão da malária. O que não for utilizado será 

desprezado de acordo com as normas de segurança do laboratório. A coleta de 5 mL 

de sangue será realizada em uma veia de seu braço, podendo proporcionar uma leve 

dor no ato da coleta e uma pequena mancha roxa que desaparecerá em 3 ou 4 dias 

após a coleta. 

 Você não terá nenhuma despesa e também nenhuma remuneração. 

Consequentemente a vantagem de sua participação é apenas de caráter científico ao 

auxiliar este estudo que tem como finalidade propor novas medidas de controle da 

malária. 

 Os resultados desta pesquisa serão analisados e divulgados, porém sua 

identidade será mantida em sigilo. Se você quiser saber mais detalhes e os 

resultados da pesquisa, faça contato com Edmar Vaz de Andrade 

(Coordenador/Pesquisador UFAM) no telefone 92-3643-6877 (residencial), 92- 3647-

4230 (UFAM), 92-9126-2160 ou no email: edandrade@ufam.edu.br, Wanderli Pedro 

Tadei (Pesquisador/INPA) no fone 092- 3642-3435 ou email: tadei@inpa.gov.br. 

 

Consetimento Após-Informação 

Eu, ____________________________, por me considerar devidamente 

informado e esclarecido sobre o conteúdo deste documento e da pesquisa a ser 

desenvolvida, livremente dou-me consentimento para inclusão como participante 

da pesquisa e atesto que me foi entregue uma cópia deste documento. 
 

________________________  ou                                                    __/____/_____ 

   Assinatura do participante                                                                    Data 

 

                                                               

                                                            (impressão plegar) 

__________________________                                                   ______/_____/____ 

 Pesquisador responsável                                                                        Data 

 


