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RESUMO 
 

Em Hymenoptera, o sexo é determinado por haplodiploidia, onde os machos são 
haplóides, oriundos de ovos não fecundados, e as fêmeas são diplóides, originadas de ovos 
fecundados. A ocorrência de machos diplóides, derivados de ovos fertilizados, propôs que a 
determinação de sexo nesta ordem não é governada pelo processo de fertilização, mas é 
regulada por um loco genético único que promove o sinal inicial de determinação sexual, o 
loco de determinação de sexo (SDL), que consiste de cinco genes preditos, dentre os quais se 
encontra o gene fem. O fem é o segundo gene na cascata regulatória em Apis e desempenha 
seu papel na determinação de sexo por meio da atividade diferencial das proteínas 
provenientes de seus transcritos sexo-específicos. Depois que o destino sexual está 
determinado, as abelhas fêmeas serão diferenciadas em castas reprodutivas (rainhas) ou não-
reprodutivas (operárias). Nas espécies de Melipona, a diferenciação de castas se dá por meio 
do sistema genético-alimentar, o qual postula que este processo seria consequência da 
combinação de dois genes (xa e xb), que possuem dois alelos cada, onde a dupla heterozigose 
resulta no fenótipo rainha, e a homozigose para um ou ambos resulta no fenótipo operária. 
Estudos recentes de expressão de genes casta-específicos demonstram que a vitelogenina está 
envolvida na regulação de genes envolvidos na diferenciação da casta rainha e na divisão de 
trabalho entre operárias. O presente estudo teve por objetivo verificar os níveis de expressão 
relativa dos genes fem e vitelogenina em diferentes fases do desenvolvimento, sexo e casta de 
Melipona interrupta. O gene fem se expressa em todas as fases do desenvolvimento 
analisadas, e em ambos os sexos e castas. A maior expressão de fem, observada nas fases 
larvais, confirma os dados de que a variante feminina está envolvida na determinação de sexo 
e também sugere uma função adicional relacionada à diferenciação de castas. A variação da 
expressão relativa de fem entre as fases de pupa e adulto não foi estatisticamente significante, 
sugerindo que o fem não é regulado a nível transcricional. Assim como fem, transcritos de 
vitelogenina foram detectados em todas as fases do desenvolvimento analisadas, e em ambos 
os sexos e castas. A expressão de vitelogenina pode ser regulada de maneira diferente entre as 
castas, uma vez que observamos padrões de expressão contrastantes entre elas. A expressão 
de vitelogenina em rainhas pode estar relacionada ao seu papel reprodutivo, enquanto em 
operárias pode estar relacionada à sua função no polietismo etário, e em machos à aquisição 
de funções alternativas. Diferenças significantes na expressão relativa de vitelogenina entre os 
sexos e castas foram observadas durante todo o desenvolvimento pupal, sugerindo que este 
gene pode estar envolvido na diferenciação de casta. 
 
Palavras-chave: fem, vitelogenina,determinação de sexo, diferenciação de casta, qRT-PCR 
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ABSTRACT 

 

In Hymenoptera, sex is determined by haplodiploidy, where males are haploid, not 
from eggs fertilized, and females are diploid, arising from fertilized eggs. The occurrence of 
diploid males, derived from fertilized eggs, has proposed that sex determination in this order 
is not governed by the fertilization process, but is regulated by a single genetic locus that 
promotes the initial signal for sex determination, the sex determination locus (SDL), which 
consists of five predicted genes, among which is the gene fem. The fem is the second gene in 
the regulatory cascade in Apis and plays a role in sex determination by differential activity of 
proteins from their sex-specific transcripts. After the sexual destiny is determined, female 
bees will differ in reproductive castes (queens) or non-reproductive (workers). In the species 
of Melipona, caste differentiation is through genetic-food system, which postulates that this 
process would result from the combination of two genes (xa and xb), which each have two 
alleles, where the double heterozygous results in queen phenotype and homozygosity for one 
or both results in the phenotype of workers. Recent studies of caste-specific gene expression 
show that vitellogenin is involved in the regulation of genes involved in differentiation of the 
queen caste and division of labor among workers. The present study was aimed to analyse the 
relative expression levels of the fem and vitellogenin genes through at different stages of 
development, sex and caste in Melipona interrupta.  The fem gene is expressed in all 
developmental stages analyzed, and in both sexes and castes. The greatest expression of fem, 
observed in the larval stages, confirms the data that the variant female is involved in sex 
determination and also suggests an additional function related to the castes differentiation. 
The variation of the relative expression of fem between the pupal and adult stages was not 
statistically significant, suggesting that the fem is not regulated at the transcriptional level. As 
well as fem, vitellogenin transcripts were detected in all stages of development analyzed, and 
in both sexes and castes. The expression of vitellogenin can be regulated differently between 
castes, since we observed contrasting expression patterns between them. The expression of 
vitellogenin in queens may be related to their reproductive role, while workers may be related 
to its function in polyethism age, and males in the acquisition of alternative functions. 
Significant differences in relative expression of vitellogenin between the sexes and castes 
were observed throughout pupal development, suggesting that this gene may be involved in 
caste differentiation. 
 
Keywords: fem, vitellogenin, sex determination, caste differentiation, qRT-PCR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Existem, aproximadamente, 20 mil espécies de abelhas em nosso planeta distribuídas 

em todos os biomas terrestres, com exceção da Antártida e de regiões muito próximas ao pólo 

Norte. Elas variam quanto ao tamanho, forma e hábito de vida, no entanto, todas 

compartilham a característica conspícua de visitar flores para coleta de seu alimento. Por esta 

razão, possuem grande importância ecológica no que diz respeito à polinização, sendo 

consideradas cruciais para a manutenção do ecossistema global por serem os polinizadores 

mais significantes e especializados de angiospermas de ecossistemas naturais e de espécies 

cultivadas (Grimaldi e Engel, 2005; Michener, 2007). As abelhas brasileiras sem ferrão são 

responsáveis, conforme o ecossistema em que são encontradas, por 40 a 90% da polinização 

das árvores nativas (Kerr et al., 2001). Outra importância ecológica relevante é a dispersão de 

sementes (Bacelar Lima et al., 2006; Nunez et al., 2008). 

 Quanto ao hábito de vida, a grande maioria das abelhas vive de forma solitária, 

enquanto outras mostram vários níveis de organização e vivem em colônias, sendo 

consideradas eussociais. As abelhas eussociais constituem cerca de 6% do número total de 

espécies e estão divididas em duas famílias: Halictidae e Apidae, sendo que a eussocialidade 

avançada é encontrada somente em duas tribos da família Apidae: tribo Apini, composta pelas 

abelhas com ferrão, e tribo Meliponini, composta pelas abelhas sem ferrão (Kerr et al., 1996; 

Engel, 2001; Michener, 2007). 

 A eussocialidade é caracterizada pela sobreposição de duas ou mais gerações, onde os 

membros adultos cuidam cooperativamente dos jovens e apresentam divisão de trabalho, 

envolvendo um sistema de castas que compreende um grupo reprodutivo e um não-

reprodutivo. Tal fenômeno é marcante e quase limitado aos insetos, especialmente cupins, 

formigas, vespas e abelhas (Wilson & Hölldobler, 2005). O grupo reprodutivo é formado por 

uma ou várias rainhas e o grupo não-reprodutivo consiste de operárias que auxiliam os 

reprodutores no cuidado a prole, alimentação, manutenção do ninho, etc. Em cupins e 

formigas, um grupo adicional, de soldados, ocorre para defesa (Gullan & Cranston, 2007). 

 A eussocialidade surgiu de maneira independente em Hymenoptera (ordem a qual 

pertencem formigas, vespas e abelhas), com múltiplas origens dentro de vespas e abelhas, e 

algumas perdas por reversão para comportamento solitário. Acredita-se que a eussocialidade 

tenha surgido repetidas vezes nesta ordem de insetos devido à assimetria nos graus de 

parentesco genético gerada pelo sistema responsável por sua determinação sexual, 
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denominado haplodiploidia (Hamilton, 1964 apud Hartfelder & Emlen, 2005). Neste sistema, 

os machos são haplóides, oriundos de ovos não fecundados, e as fêmeas são diplóides, 

originadas de ovos fecundados. Em virtude disto, a prole de fêmeas, gerada de um mesmo pai, 

é mais aparentada entre si do que aos descendentes que elas mesmas produziriam. 

Provavelmente, por esta razão, as operárias “sacrifiquem” seu potencial reprodutivo para 

cuidar da prole da rainha, pois dessa maneira estariam dando contribuição genética mais 

relevante para as próximas gerações (Gullan & Cranston, 2007). 

 A ocorrência regular de machos diplóides derivados de ovos fertilizados em 

cruzamentos endogâmicos propõe que a determinação de sexo em insetos da ordem 

Hymenoptera não é governada pelo processo de fertilização, mas é regulado por um loco 

genético único que promove o sinal inicial de determinação sexual, denominado loco de 

determinação de sexo (SDL), modo chamado de determinação complementar de sexo 

(Whiting, 1943 apud Beye, 2004). Indivíduos heterozigotos para este loco se desenvolvem em 

fêmeas, enquanto indivíduos homozigotos originam machos diplóides. Indivíduos haplóides 

se desenvolvem em machos porque eles são hemizigotos para este loco (Beye et al., 2003). 

O loco de determinação de sexo (SDL) em Apis consiste de cinco genes (Figura 1): os 

genes preditos GB11211, GB13727 e GB30480, que aparentemente não possuem função na 

determinação do sexo, e os genes csd (complementary sex determiner) e fem (feminizer), cujos 

papéis na determinação sexual já foram descritos (Hasselmann et al., 2008). 

Os genes GB11211 e GB13727 estão localizados upstream ao fem, enquanto o 

GB30480 localiza-se downstream ao csd. Uma sequência de 3330 bases do transcrito do gene 

GB11211 foi isolada, a qual compreende quatro éxons e codifica uma proteína com 926 

aminoácidos. Foram isoladas 803 bases do transcrito do gene GB13727, que se dividem em 

seis éxons e codifica uma proteína de 193 aminoácidos, o qual está localizado na fita oposta 

aos outros genes de SDL. Experimentos com RNA de interferência (RNAi) confirmaram que 

esses genes não possuem funções na determinação de sexo em Apis (Gempe et al., 2009). 
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Figura 1. Organização genômica do mRNA produzido a partir de genes do SDL em Apis. (A) Diagrama dos 
genes dentro de SDL. Os genes são orientados no sentido 5’-3’ de acordo com a direção da seta; os  genes fem e 
csd caracterizados funcionalmente estão sublinhados. (B) Diagrama estrutural com éxons e íntrons dos genes 
codificados de SDL. Éxons são mostrados como caixas e íntrons correspondem às linhas. As ORFs (open 
reading frame) deduzidas são marcadas em cinza e os códons de início e parada são indicados. Fonte: Gempe et 
al., 2009. 

 

 O gene csd apresenta uma sequência com 1453 bases de comprimento, que consiste de 

nove éxons e contém uma ORF (open reading frame) de 385 resíduos de aminoácidos.  

Análises da ORF de csd predizem uma proteína que é membro da família de proteínas 

relacionadas à RS, caracterizadas por um domínio rico em arginina e serina na região C-

terminal, cuja função é a ligação a outras proteínas. Além do domínio RS, a proteína CSD 

apresenta, também, em sua região C-terminal um domínio rico em prolina, que está 

relacionado a interações proteína-proteína. Entre esses domínios há uma região hipervariável, 

cuja função ainda não foi determinada, que consiste de um número variável de repetições de 

asparagina e tirosina, onde encontramos a maior parte da variação observada entre os 19 

alelos prováveis de csd. As proteínas relacionadas à RS são conhecidas por seu papel na 

regulação de splicing de RNA. Embora a proteína CSD não contenha um domínio ligante ao 

RNA, é possível que haja um fator, com função de ligação ao RNA, que se liga 
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cooperativamente à CSD e media sua função na regulação pós-transcricional (Beye et al., 

2003; Beye, 2004).  

O csd atua como o sinal primário que governa o desenvolvimento sexual por sua 

combinação alélica. Os alelos de csd são altamente variáveis e nenhuma diferença foi 

encontrada entre machos e fêmeas, sugerindo que seus transcritos são os mesmos em ambos 

os sexos. A composição alélica heterozigota codifica um produto funcional que inicia o 

desenvolvimento de fêmeas, enquanto a composição alélica hemi- ou homozigota gera um 

produto não funcional e o programa default segue-se no desenvolvimento de machos. 

Somente as moléculas heteroméricas (formadas por alelos diferentes) são ativas, pois as 

diferenças de aminoácidos em sua região C-terminal resultam na modificação das interações 

proteína-proteína, as quais são críticas para a regulação do splicing (Beye et al., 2003). A 

proteína CSD regula o splicing do transcrito do gene fem. 

O fem é o segundo gene na rota de determinação de sexo em Apis, cuja atividade 

regula o programa completo de desenvolvimento de fêmeas. Esse gene codifica uma proteína 

que, assim como CSD, apresenta um domínio rico em arginina e serina, que caracteriza os 

membros da família de proteínas relacionadas à RS, e outro domínio rico em prolina em sua 

região C-terminal, porém não mostra a região hipervariável, apresentando cerca de 70% de 

similaridade com esta proteína. A proteína FEM mostra um domínio rico em arginina e serina 

adicional em sua região N-terminal (Hasselmann et al., 2008). 

A molécula heteromérica ativa de CSD induz o splicing alternativo de fem, o qual gera 

um transcrito específico de fêmea que será traduzido em uma proteína funcional, enquanto a 

ausência de atividade de CSD produz transcritos específicos de macho, que possuem um 

códon de parada prematuro, resultando em um produto não funcional. Assim, o programa de 

determinação de sexo para fêmeas é implementado pela heterozigose de csd, por intermédio 

de fem (Hasselmann et al., 2008).  

O fem apresenta origem evolutiva comum e função equivalente ao gene tra de 

Drosophila (Hasselmann et al., 2008). O tra é parte da cascata de determinação sexual que 

comunica o sinal primário, que em Drosophila é a proporção entre o número de cromossomos 

X e cromossomos autossômicos, ao sinal final doublesex (dsx), o qual controla a atividade dos 

genes alvos para a diferenciação sexual. O sinal primário regula o splicing alternativo do gene 

slx, cuja proteína funcional estimula o splicing alternativo que produz transcritos traduzidos 

na proteína funcional TRA, que por sua vez induz o splicing alternativo específico de fêmea 

de dsx (Butler et al.,1986; Boggs et al., 1987; Bell et al., 1988; Hoshijima et al., 1991; Keyes 

et al., 1992 apud Hasselmann et al., 2008). Um gene ortólogo ao dsx, o gene amdsx, foi 
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descrito no genoma de Apis, e transcritos específicos de machos e de fêmeas produzidos a 

partir de splicing alternativo já foram identificados. As similaridades encontradas entre os 

mecanismos de determinação sexual, acima descritos, corroboram com a hipótese de que o 

dsx é o último gene da cascata de determinação de sexo também em Apis (Cho et al., 2007). 

O gene fem regula a determinação de sexo por meio da atividade diferencial das 

proteínas provenientes de seus transcritos sexo-específicos. A atividade da proteína FEM 

funcional de fêmeas induz o splicing alternativo que produz transcritos específicos de fêmeas 

e machos de dsx. As proteínas DSX de machos e fêmeas ativam ou reprimem a transcrição 

dos genes de diferenciação somática sexo-específica. A proteína FEM funcional também 

mantém o estado feminino por todo o desenvolvimento por meio de um mecanismo de 

retroalimentação positiva, no qual esta proteína induz – direta ou indiretamente – sua própria 

síntese por direcionar o splicing do mRNA de fem em fêmeas. Dessa forma, a atividade de 

CSD controlando a expressão de fem é restrita a janela crítica do início do desenvolvimento 

(Gempe et al., 2009). 

O gene csd, que consiste no sinal primário responsável pela determinação de sexo em 

Apis, não foi encontrado, até o momento, em outras espécies de abelhas. Evidências 

filogenéticas sugerem que o csd tenha surgido por duplicação gênica dentro da linhagem 

Apini depois que esta divergiu de Bombini e Meliponini. Assim, o gene csd pode não ser a 

base molecular universal da determinação complementar de sexo em uma variedade de 

insetos himenópteros, sugerindo que outros sinais moleculares desconhecidos sejam os 

determinadores primários do sexo nestas espécies. No entanto, o gene fem já foi descrito, além 

de Apis, em Bombus terrestris (representante de Bombini) e Melipona interrupta 

(Meliponini), nas quais se presumiu que o fem também esteja associado à determinação de 

sexo, porém não há evidências experimentais que comprovem sua função (Hasselmann et al., 

2008). Em M. interrupta, o envolvimento desse gene na determinação e manutenção do sexo, 

pode ser apoiado por sua expressão em todas as fases do desenvolvimento e em ambos os 

sexos e castas (Nunes-Silva, 2008).   

Depois que o destino sexual está determinado, as abelhas fêmeas são diferenciadas em 

castas reprodutivas (rainhas) ou não-reprodutivas (operárias). A diferenciação de castas em 

Apini e Meliponini inicia-se no último estágio larval, entretanto, os mecanismos subjacentes a 

essa diferenciação são distintos dentro dessas tribos. Nas espécies da tribo Apini, a 

diferenciação de castas é determinada pela quantidade e qualidade de alimento recebido pelas 

larvas. Os favos de Apis são constituídos por células de cria de tamanhos diferentes. As larvas 

de células de cria menores recebem alimento altamente nutritivo, conhecido como geléia real, 
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até iniciarem o seu último ínstar larval, quando ocorre a substituição por um alimento menos 

nutritivo e em menor quantidade, a geléia de operárias, resultando no fenótipo operária. As 

larvas de células de cria maiores, denominadas de realeiras, recebem geléia real durante todo 

o seu desenvolvimento, e essa contínua alimentação de alto valor nutricional e em maior 

quantidade causa o aumento da concentração de hormônio juvenil nessas larvas, resultando no 

fenótipo rainha (Barchuk et al., 2007). 

Nas espécies da tribo Meliponini, os mecanismos envolvidos na determinação das 

castas variam. Na maioria das espécies, as quais são classificadas informalmente no grupo 

Trigona, o qual não inclui apenas as espécies de Melipona, a diferenciação de castas é 

determinada por diferenças quantitativas de alimento recebido pelas larvas. As larvas que 

recebem o dobro ou triplo de alimento se tornam rainhas. Em Trigona há células de cria de 

tamanhos distintos nos favos. As larvas de células de cria maiores, também conhecidas como 

realeiras, recebem uma maior quantidade de alimento e resultam no fenótipo rainha 

(Hartfelder et al., 2006). Em Frieseomellita, os favos de cria são construídos em forma de 

cachos e não há distinção no tamanho das células de cria, uma larva mais velha rompe a 

célula acima da sua e “suga” o alimento contido nela, recebendo o dobro de alimento e se 

desenvolvendo em uma rainha (Terada, 1974 apud Kerr et al., 1996). No entanto, nas espécies 

do gênero Melipona, os favos não apresentam células de cria de tamanhos diferentes que 

recebem maior quantidade de alimento ou de qualidade diferenciada. A determinação de 

castas se dá por meio de um mecanismo proposto por Kerr (1950), denominado sistema 

genético-alimentar, o qual postula que este processo seria consequência da combinação de 

dois genes (xa e xb), que possuem dois alelos cada. A dupla heterozigose para esses genes 

resulta no fenótipo rainha, enquanto a homozigose para um ou ambos resulta no fenótipo 

operária. Essa combinação gênica estaria aliada a alimentação suficiente das larvas, isto é, 

existe uma quantidade mínima de alimento abaixo da qual não será produzida uma proporção 

de 25% de rainhas, mesmo que as larvas apresentem dupla heterozigose. 

Ao estudar o papel dos corpora allata na determinação de castas em Melipona 

quadrifasciata, Kerr e colaboradores (1975) propuseram que o hormônio juvenil, principal 

produto secretado por essas glândulas, tem papel importante na diferenciação de castas em 

abelhas. Nas larvas que se desenvolverão em rainhas, a dupla heterozigose dos genes xa e xb 

geram produtos que formam uma molécula funcional, que ativa o gene pJHS, cujo produto está 

envolvido na biossíntese ou regulação da síntese de hormônio juvenil, o qual será produzido 

em quantidade suficiente para ativar os genes feminizantes responsáveis pelo 

desenvolvimento das características secundárias de fêmeas, tais como, desenvolvimento da 
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genitália e de ovaríolos, morfologia externa de fêmea diferenciada do macho (formato da 

cabeça e do tórax, cor do corpo), entre outras. Enquanto, nas larvas que darão origem as 

operárias, a homozigose, para um ou ambos os genes, acarreta a produção de uma molécula 

incompleta que não é eficiente o bastante na ativação do gene pJHS. Dessa forma, uma 

quantidade menor de hormônio juvenil será produzida, a qual não é suficiente para ativar os 

genes feminizantes responsáveis pelo desenvolvimento das características secundárias 

femininas. Uma vez que os genes masculinizantes responsáveis pelo desenvolvimento de 

características secundárias masculinas são expressos constitutivamente, ocorrerá o 

desenvolvimento dessas características nas operárias, que são mais similares, externamente, 

aos machos do que às rainhas.  

É bem difundido o papel desempenhado pelo hormônio juvenil no desenvolvimento 

embrionário dos insetos, modulando a muda e metamorfose, bem como, sua atuação na 

regulação da reprodução. Nas fêmeas, o hormônio juvenil estimula a síntese de vitelogenina 

no corpo gorduroso e facilita sua absorção nos ovários. Enquanto nos machos, estimula a 

síntese protéica nas glândulas acessórias, as quais produzem em algumas espécies um 

peptídeo que é transmitido para as fêmeas durante a cópula e modifica seu comportamento 

pós-copulatório e estimula a oogênese. No entanto, esses aspectos mencionados são espécie-

específicos e sujeitos a considerável variação. Em insetos altamente sociais, esse hormônio 

perdeu seu papel gonadotrófico e regula, também, os genes envolvidos na diferenciação da 

casta rainha e na divisão de trabalho entre operárias (Hartfelder, 2000). Estudos recentes de 

expressão de genes casta-específicos demonstram que ele não é o único elemento regulador, 

outras moléculas desempenhariam papéis semelhantes aos descritos para o hormônio juvenil 

na regulação desses genes (Judice et al., 2006). Uma das moléculas pode ser a vitelogenina. 

A vitelogenina é uma glicolipoproteína precursora do vitelo do ovo, produzida pelo 

corpo gorduroso dos insetos durante a vitelogênese, definida como o período de rápida 

deposição de vitelo no oócito terminal de cada ovaríolo, que leva à produção de ovos 

completamente desenvolvidos, sob estímulo ambiental e fisiológico adequado. Tem papel no 

desenvolvimento do embrião como fonte de aminoácidos, lipídios, carboidratos e fósforo 

(Wyatt & Pan, 1978; Hagerdon & Kunkel, 1979). 

O gene codificador de vitelogenina de Apis mellifera tem 5440 nucleotídeos de 

comprimento e contém uma ORF de 1770 aminoácidos (incluindo um provável peptídeo sinal 

de 16 resíduos), com massa molecular protéica predita de 201 kDa (Piulachs et al., 2003). Em 

Melipona scutellaris, foi obtida uma sequência de 490 nucleotídeos, correspondente apenas à 

sequência parcial de vitelogenina, que contém uma ORF de 162 aminoácidos. A sequência em 
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M. scutellaris apresenta identidade de 97% com a sequência de A. mellifera. Enquanto a 

sequência deduzida de aminoácidos mostra similaridade de 96% (Bonetti, 2008). O transcrito 

de vitelogenina em Bombus ignitus tem 5474 bases com uma ORF de 1773 resíduos de 

aminoácidos, cuja massa molecular protéica predita é de 200 kDa. Similaridade significante 

(51%) foi demonstrada pela comparação de sua sequência deduzida de aminoácidos à 

sequência de A. mellifera (Lee et al., 2009). Em Bombus hypocrita, o gene vitelogenina é 

composto de 5478 nucleotídeos e contém uma ORF de 1772 aminoácidos com um provável 

peptídeo sinal de 16 resíduos. A sequência de aminoácidos deduzida mostra similaridade 

significante com B. ignitus (95%) e A. mellifera (52%) e um alto número de motivos 

conservados (Li et al., 2010). 

Além de seu papel na reprodução dos insetos, acredita-se que a vitelogenina tenha 

adquirido funções alternativas em insetos sociais com o surgimento da eussocialidade. Essa 

proteína pode estar envolvida na composição do alimento da prole em A. mellifera, devido à 

sua ligação à membrana das glândulas hipofaringeanas (responsáveis pela produção de 

alimento) de operárias jovens, bem como, seu acúmulo ou de produtos derivados na cabeça 

das mesmas (Amdam et al., 2003). A vitelogenina também apresenta um provável papel na 

regulação da função imune em A. mellifera, uma vez que esta proteína é a principal carreadora 

de zinco nas operárias, o qual é requerido como um íon catalítico, estrutural e regulatório em 

muitos contextos, e sua deficiência induz o estresse oxidativo e apoptose em muitas linhagens 

celulares, incluindo as células imunológicas (Amdam et al., 2004). Em operárias jovens 

responsáveis pelo cuidado da prole, a vitelogenina atua aumentando sua longevidade, por 

protegê-las contra o estresse oxidativo devido a sua alta expressão (Seehuus et al., 2006). Por 

esse mesmo motivo, a vitelogenina também é responsável pela longevidade da rainha (Corona 

et al., 2007). 

Outra função relatada para vitelogenina é a regulação do polietismo etário de operárias 

de A. mellifera. Polietismo etário é definido como diferenças comportamentais relacionadas à 

idade, onde um mesmo indivíduo realiza diferentes tarefas em momentos diferentes de sua 

vida. É um sistema comum de divisão de trabalho em insetos eussociais, no qual as operárias 

jovens realizam uma série de tarefas dentro da colméia, como cuidar da prole, e as operárias 

mais velhas realizam forrageamento por néctar ou pólen, fora da colméia. O polietismo etário 

envolve mudanças na atividade endócrina, metabolismo, status nutricional, química e 

estrutura cerebral. A idade de início do forrageamento depende das necessidades da colônia, e 

o início do forrageamento é regulado socialmente por fatores que atrasam ou aceleram esse 
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início, os quais afetam fatores fisiológicos que regulam essa transição, incluindo o hormônio 

juvenil e a vitelogenina (Toth & Robinson, 2007). 

Amdam & Omholt (2003) propuseram um modelo matemático teórico para explicar a 

relação entre vitelogenina e hormônio juvenil, denominado hipótese de dupla repressão, o 

qual sugere que a transição de atividades desempenhadas dentro do ninho para atividades de 

forrageamento está sob controle regulatório de um repressor interno e um repressor externo do 

sistema nervoso central allatoregulatório, onde esses dois repressores modulam uma 

retroalimentação regulatória positiva envolvendo o hormônio juvenil e a vitelogenina (Figura 

2). 

 

 
Figura 2. Estrutura regulatória sugerida para transição de uma abelha de colméia para forrageira. (ER: repressor 
externo, IR: repressor interno, ACNS: sistema nervoso central allatoregulatório, JH: hormônio juvenil, JHID: 
diferenciação independente de hormônio juvenil, JHDD: diferenciação dependente de hormônio juvenil, +: 
controle positivo, ÷: controle negativo). Fonte: Adam & Omholt, 2003. 

 

 Esse modelo confirma os dados de Pinto e colaboradores (2000), os quais 

reexaminaram a ação do hormônio juvenil na síntese de vitelogenina em operárias de A. 

mellifera e sugeriram que baixos títulos deste hormônio permitem o início da transcrição e 

acúmulo de vitelogenina na hemolinfa, enquanto altos títulos parecem exercer um papel 

repressor na síntese protéica e atividade de secreção no corpo gorduroso. Usando RNA de 

interferência (RNAi) para silenciar a expressão de vitelogenina, Guidugli e colaboradores 
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(2005) testaram experimentalmente se a vitelogenina exibe uma função regulatória em 

operárias de A. mellifera, e investigaram o efeito no título de hormônio juvenil e seu provável 

receptor. Os resultados demonstram que o silenciamento de vitelogenina causa aumento 

significante no título de hormônio juvenil e seu provável receptor na hemolinfa, corroborando 

a hipótese de relação proposta anteriormente. 

O silenciamento do gene vitelogenina por meio de RNAi foi utilizado também por 

Marco Antônio e colaboradores (2008) em sua investigação sobre o efeito da depleção de 

vitelogenina no título de hormônio juvenil na hemolinfa e no início da atividade de 

forrageamento em A. mellifera. Abelhas recém-emergidas que receberam RNA dupla fita para 

silenciamento de vitelogenina (dsVg) realizaram vôos de longa duração (característicos de 

forrageamento) nos primeiros dias de vida, indicando que a depleção dos transcritos deste 

gene acelera a transição das operárias, tornando-as forrageiras precoces. Tais resultados 

confirmam os dados publicados por Nelson e colaboradores (2007). No entanto, os níveis de 

hormônio juvenil na hemolinfa não foram significativamente afetados nessas abelhas, 

contrastando com os resultados da interação vitelogenina/hormônio juvenil em operárias de 

idades mais tardias (Guidugli et al., 2005). Esses resultados indicam que a vitelogenina pode 

atuar como um fator primário que determina o início da atividade de forrageamento, enquanto 

o hormônio juvenil poderia vir, secundariamente, para fechar definitivamente o 

comportamento e fisiologia da operária no estado forrageira. 

 Estudos sobre os papéis desempenhados pelos genes fem e vitelogenina na 

determinação e diferenciação de sexo e castas têm sido feitos em A. mellifera. Os resultados 

obtidos nesses estudos despertaram o interesse para a caracterização desses genes em outras 

espécies de abelhas, o que poderia gerar informações inéditas que aprofundarão o 

conhecimento sobre eles e suas funções nos insetos sociais. Estudos em espécies de Melipona 

podem revelar padrões distintos de expressão desses genes em comparação a A. mellifera, 

uma vez que a determinação de castas desse gênero envolve mecanismos genéticos, que o 

torna de especial interesse para estudos de desenvolvimento e expressão diferencial. 

 

 

 

 

 



11 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Analisar os níveis de expressão relativa de genes envolvidos na determinação de sexo 

e casta em Melipona interrupta. 

 

2.2 Específicos 

 - Analisar os níveis de expressão relativa dos transcritos de fem em diferentes fases do 

desenvolvimento, sexo e casta; 

 - Avaliar a expressão relativa de transcritos de fem nas fases de desenvolvimento em 

função de sexo e casta; 

 - Analisar os níveis de expressão relativa dos transcritos de vitelogenina em diferentes 

fases do desenvolvimento, sexo e casta; 

 - Avaliar a expressão relativa de transcritos de vitelogenina nas fases de 

desenvolvimento em função de sexo e casta. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta de material biológico 

As amostras de Melipona interrupta foram coletadas diretamente em colméias 

mantidas no Meliponário do Grupo de Pesquisas em Abelhas (GPA) no Instituto de Pesquisas 

da Amazônia (INPA), e armazenadas em freezer a -80°C. Foram coletadas três amostras de 

cada subfase de desenvolvimento, casta e sexo. Coletaram-se 14 subfases diferentes (Tabela 

1), e um número total de 72 indivíduos foram analisados.  
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Tabela 1. Caracterização das fases do desenvolvimento de Melipona interrupta utilizadas neste trabalho. 

Fases do desenvolvimento Caracterização 
L3-3 Larva de 3° ínstar em etapa final de alimentação 
LPD Larva de 3° ínstar pré-defecante 
LD Larva de 3° ínstar defecante 
Pw Pupa de olho branco e corpo branco 
Pp Pupa de olho rosa e corpo branco 
Pb Pupa de olho marrom e corpo branco 
Pbl Pupa de olho marrom e corpo com pigmentação leve 
Pbd Pupa de olho marrom e corpo com pigmentação escura 

NEW Operária recém-emergida 
NP Operária nutridora 
CP Operária forrageira 

NEQ Rainha recém-emergida 
FQ Rainha fisogástrica 
HM Macho haplóide 

Classificação conforme proposição de Dallacqua et al. (2007) e Bonetti (2008). 
 

As fases do desenvolvimento foram identificadas com base em caracteres 

morfológicos e comportamentais de acordo com o proposto por Dallacqua e colaboradores 

(2007) e Bonetti (2008). As larvas de 3° ínstar foram discriminadas segundo a presença e 

consistência de alimento, e presença ou ausência de fezes na célula de cria, sendo que, a larva 

era classificada como L3-3 quando encontrada em célula de cria contendo alimento sólido, 

como LPD em célula sem alimento e sem fezes, e como LD em célula sem alimento e com 

fezes. A classificação da fase de pupa foi feita de acordo com a cor dos olhos e da cutícula 

corporal, enquanto o sexo foi determinado por meio da unha e gonóstilo. O macho apresenta 

unha com garra bifurcada e possui no abdômen dois gonóstilos, peças da genitália que 

servirão para segurar a fêmea durante a cópula. Quanto à classificação de adultos, 

consideraram-se recém-emergidos aqueles com até 10 horas de vida, operárias nutridoras 

aquelas que estivessem depositando alimento na célula de cria, e forrageiras, as que 

estivessem retornando para a colônia com pólen ou néctar (Bonetti, 2008). 

 

3.2 Extração de RNA total 

 O RNA total de cada indivíduo foi extraído com o kit SV Total RNA Isolation System 

(Promega) seguindo as orientações do fabricante, com algumas modificações. A extração por 

esse kit consiste no rompimento das células, causado pelos reagentes isotiocianato de 

guanidina e betamercaptoetanol, os quais também inativam as RNAses endógenas expostas 

após a ruptura celular. Em seguida, o isotiocianato de guanidina e o SDS desnaturam os 

complexos protéicos, e a alta concentração de isotiocianato de guanidina resulta na 
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precipitação das proteínas. A seguir, o DNA genômico e as proteínas contaminantes são 

removidos por meio da aplicação da enzima DNAse e por uma série de lavagens em  

minicoluna, à qual o RNA é ligado após sua precipitação, com o uso de uma solução contendo 

etanol. O RNA extraído foi solubilizado em água nuclease free, e sua integridade foi 

verificada por eletroforese em gel de agarose 1% corado com GelRed™ 6,6X (Biotium), o 

qual foi visualizado em fotodocumentador LPIX (Loccus biotecnologia). 

 

3.3 Síntese de primeira fita de cDNA 

As fitas de DNA complementar (cDNA) foram sintetizadas utilizando-se o RNA total 

extraído como molde. O kit utilizado foi o Improm-II™ Reverse Transcription System 

(Promega) seguindo as instruções do fabricante. A reação de síntese de cDNA consiste em 

três etapas: desnaturação, na qual estruturas secundárias de mRNA são rompidas; anelamento, 

onde os iniciadores oligo(dT) anelam-se a cauda poliA, presente apenas no mRNA como 

resultado do processamento pós-transcricional que estes sofrem; e extensão, etapa na qual a 

transcriptase reversa catalisa a polimerização das fitas de cDNA. 

 

3.4 Análise dos níveis de expressão relativa do gene fem 

 

3.4.1 Desenho de iniciadores específicos 

A fim de analisar os níveis de expressão relativa de transcritos de fem via PCR 

quantitativo em tempo real (qRT-PCR), iniciadores específicos (F – 5’ 

CGAATCATGTCAAGTCATTCGC 3’ e R – 5’ GAGCACGACGTATTTCATACTC 3’) 

para a amplificação de fem foram desenhados manualmente a partir da sequência nucleotídica 

do mRNA feminizer (fem) de M. interrupta depositada no banco de dados do NCBI (número 

de acesso no GenBank: EU139305). 

 

3.4.2 Amplificação do gene fem via PCR 

 As fitas de cDNA sintetizadas a partir do RNA total foram usadas como molde na 

amplificação do gene fem via Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizando-se os 

iniciadores descritos na seção 3.4.1. A reação de amplificação foi feita em um termociclador 

Veriti 96 Well Thermal Cycler (Applied Biosystems), e as condições de ciclagem para 30 

ciclos e reagentes e volumes usados estão descritos nas Tabelas 2 e 3, respectivamente. A 

eficiência da reação foi analisada por meio de eletroforese em gel de agarose 1% corado com  
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GelRed™ 6,6X (Biotium), o qual foi visualizado em fotodocumentador LPIX (Loccus 

biotecnologia). 

 
Tabela 2. Condições de ciclagem usadas na PCR. 

Passo T (ºC) Etapa Tempo 
1 94 Desnaturação inicial 2 min 
2 94 Desnaturação 40 seg 
3 X Anelamento 30 seg 
4 72 Extensão 1 min 
5 72 Extensão final 10 min 
6 10 Término ∞ 
X - gradiente de temperatura variando de 50º a 60ºC. 

 

Tabela 3. Reagentes e volumes utilizados na PCR para cada tubo de reação. 

Reagentes  Volume (µL)   
Água miliQ 12,7 
Tampão 10X 5 
MgCl2 50mM 2,5 
dNTPs 100nM 0,6 
Primer F 5pmol 1 
Primer R 5pmol 1 
Taq 5U/µL 0,2 
cDNA 2 
Volume final 25 

 

3.4.3 Purificação dos produtos de PCR 

 Os produtos de PCR foram purificados com o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up 

System (Promega), seguindo as orientações do fabricante, a fim de remover compostos, 

provenientes da PCR ou do gel de agarose, que pudessem atrapalhar a etapa seguinte. A 

purificação se dá pela ação do isotiocianato de guanidina, que promove a desnaturação dos 

complexos protéicos e posterior precipitação desses compostos, os quais são removidos por 

sucessivas lavagens em minicoluna, à qual o DNA é ligado após sua precipitação, por meio de 

uma solução contendo etanol. O DNA purificado foi solubilizado em água nuclease free, e 

analisado por eletroforese em gel de agarose 1% corado com GelRed™ 6,6X (Biotium), o 

qual foi visualizado em fotodocumentador LPIX (Loccus biotecnologia). 
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3.4.4 Sequenciamento do gene fem 

O sequenciamento nucleotídico foi feito pelo método descrito por Sanger e 

colaboradores (1977), no qual nucleotídeos terminadores de cadeia (didesoxirribonucleotídeos 

trifosfatados) marcados com fluorescência são incorporados aos fragmentos anteriormente 

amplificados. A incorporação de tais nucleotídeos modificados foi realizada com o kit 

BigDye® Terminator V3.1 Cycle Sequencing (Applied Biosystems), seguindo as instruções do 

fabricante, em um termociclador, com os mesmos iniciadores usados na amplificação do gene 

fem na PCR.  Os reagentes e volumes utilizados na reação de sequenciamento, bem como a 

ciclagem utilizada, estão descritos nas Tabelas 4 e 5, respectivamente. 

 
Tabela 4. Reagentes e volumes usados para cada reação de sequenciamento. 

Reagentes Volume (µL) 
Água miliQ X 
Tampão 5X 2 
Primer 5pmol 2 
Big dye 0,3 
DNA Y 

X – volume de água para completar o volume total de 10µL. Y – volume de 
DNA foi definido de acordo com o tamanho do fragmento. 

 

Tabela 5. Condições de ciclagem usadas na reação de sequenciamento. 

Passo Nº de 
Ciclos T (ºC) Etapa Tempo 

1 1 96 Desnaturação inicial 1 min 
2 

15 
96 Desnaturação 10 seg 

3 50 Anelamento 15 seg 
4 60 Extensão 75 seg 
5 

5 
96 Desnaturação 10 seg 

6 50 Anelamento 15 seg 
7 60 Extensão 90 seg 
8 

5 
96 Desnaturação 10 seg 

9 50 Anelamento 15 seg 
10 60 Extensão 2 min 
11 1 15 Término ∞ 

 
 

Em seguida, as amostras foram precipitadas, usando-se EDTA 125 mM e etanol 

absoluto, ressuspendidas em formamida Hi DiTM (Applied Biosystems), e suas sequências 

nucleotídicas foram determinadas em sequenciador ABI 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems). 
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3.4.5 Análise das sequências 

 A qualidade das sequências geradas no sequenciamento foi verificada com o auxílio 

do programa Phred (Ewing et al., 1998; http://www.biomol.unb.br/phph/index), e 

selecionaram-se as sequências com média de qualidade igual ou superior a 20, cuja 

probabilidade de erros de leitura é igual ou menor que 1% , ou seja, 1 erro a cada 100 bases. 

Em seguida, tais sequências foram editadas e alinhadas usando-se a ferramenta ClustalW, 

disponível no programa BioEdit Sequence Alignment Editor versão 7.0.5.3. (Hall, 2001). Uma 

sequência única (sequência consenso) foi montada com o programa CAP3 (Huang & Madan, 

1999; http://www.bioinformatica.ufam.edu.br), a qual foi comparada com o banco de dados 

do NCBI, por meio do programa Blastn (Altschul et al., 1990), para de verificar o grau de 

identidade com sequências já existentes neste banco.  

 

3.4.6 Amplificação do gene fem via qRT-PCR 

A quantificação dos níveis relativos de expressão dos transcritos do gene fem nas 

diferentes fases do desenvolvimento de M. interrupta foi feita por qRT-PCR, após testes e 

padronizações, utilizando os iniciadores descritos na seção 3.4.1. As amostras de cada fase 

foram analisadas em triplicata (réplica biológica), e cada réplica foi utilizada em três reações 

individuais (réplicas idênticas), a fim de aumentar a confiabilidade dos resultados.  

Para detectar os fragmentos gerados a cada ciclo, foi utilizado o sistema de corantes 

intercalantes, o qual se baseia na emissão de fluorescência por moléculas específicas ao se 

ligarem ao DNA. Nesse experimento, empregou-se o corante fluorescente SYBR Green 

(Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix – UDG / Invitrogen), cuja emissão de 

fluorescência foi detectada pelo termociclador 7500 Real Time PCR (Applied Biosystems). Os 

reagentes e volumes usados na reação encontram-se na Tabela 6. 

 
Tabela 6. Reagentes e volumes usados para cada reação de qRT-PCR. 

Reagentes Volume (µL) 
Syber Green 5 
ROX 0,25 
Primer F 2,5 pmol 1 
Primer R 2,5 pmol 1 
cDNA 0,25 
Água 5 

 

O gene constitutivo rp49, que codifica a proteína ribossomal 49, foi usado como gene 

de referência para a normalização das reações. Os iniciadores utilizados para sua amplificação 
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foram os descritos por Lourenço e colaboradores (2008) (F – 5’ 

CGTCATATGTTGCCAACTGGT 3’ e R – 5’ TTGAGCACGTTCAACAATGG 3’). 

 

3.4.7 Quantificação relativa de fem 

Os valores de expressão relativa de fem foram calculados pelo método de Ct (2-ΔΔCt) 

comparativo (Livak e Schmittgen, 2001), no qual uma das amostras foi escolhida como 

calibrador (amostra controle) e o nível de expressão das outras foi quantificado relativamente 

a ela. Todos os resultados são apresentados sob a forma de média com seus respectivos 

desvios padrões, e a significância das diferenças entre as amostras foi analisada 

estatisticamente por meio da Análise de Variância – critério único (ANOVA one way), 

seguido do teste de comparação múltipla de Tukey, no programa SigmaStat 3.5. O nível de 

significância assumido foi de 0,05.  

 

3.5 Análise dos níveis de expressão relativa do gene vitelogenina 

 

3.5.1 Desenho de iniciadores inespecíficos 

 Realizou-se uma busca por sequências nucleotídicas do gene vitelogenina no banco de 

dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Espécies mais próximas filogeneticamente à 

M. interrupta foram escolhidas, as quais estão relacionadas com seus respectivos números de 

acesso no GenBank (Tabela 7). Tais sequências foram alinhadas com o auxílio do programa 

Mega 5.0 (Tamura et al., 2011), seguido pela procura por regiões conservadas, a partir das 

quais iniciadores degenerados foram desenhados manualmente. Outros iniciadores foram 

desenhados, com o programa Oligo Explorer 1.5 beta (GeneLink), utilizando-se apenas a 

sequência nucleotídica de M. scutellaris. Os iniciadores usados no isolamento do gene 

vitelogenina em M. interrupta estão descritos na Tabela 8. 

 
Tabela 7. Relação das espécies escolhidas para o desenho de iniciadores para a amplificação do gene 
vitelogenina. 

Espécie Número de acesso no GenBank 
Melipona scutellaris FJ177508 

Apis mellifera AJ517411 
Bombus hypocrita GQ340749 

Bombus ignitus FJ913883 
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Tabela 8. Iniciadores usados no isolamento do gene vitelogenina em Melipona interrupta. 

Iniciador Sequência nucleotídica (5’ – 3’) Tamanho fragmento amplificado 

VgD 
F – TTYNNNAARCCNGARCAYTTY 

417 pb 
R – NGGYTTYTGNNNNNNRTCNGG 

VgL F – AGCAGAGAAACGTGATCAGC 219 pb 
R – TGCAATGGAACTTGTACGGC 

Onde: Y = T ou C; N = T ou C ou A ou G; R = A ou G. 
 

3.5.2 Amplificação do gene vitelogenina via PCR 

 As fitas de cDNA sintetizadas a partir do RNA total foram usadas como molde na 

amplificação do gene vitelogenina via PCR utilizando-se os iniciadores descritos na seção 

3.5.1. A reação de amplificação foi feita usando-se a metodologia descrita na seção 3.4.2.  

 

3.5.3 Purificação dos produtos de PCR 

 Os produtos de PCR foram purificados com o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up 

System (Promega), seguindo as orientações do fabricante, a fim de remover compostos, 

provenientes da PCR ou do gel de agarose, que pudessem atrapalhar a etapa seguinte. O DNA 

purificado foi solubilizado em água nuclease free, e analisado por eletroforese em gel de 

agarose 1% corado com GelRed™ 6,6X (Biotium), o qual foi visualizado em 

fotodocumentador LPIX (Loccus biotecnologia). 

 

3.5.4 Sequenciamento do gene vitelogenina 

O sequenciamento nucleotídico foi feito seguindo a metodologia descrita na seção 

3.4.4 com os mesmos iniciadores usados na amplificação do gene vitelogenina na PCR. 

 

3.5.5 Análise das sequências 

 A qualidade das sequências geradas no sequenciamento foi verificada seguindo a 

metodologia descrita na seção 3.4.5. 

  

3.5.6 Desenho de iniciadores específicos 

 Após confirmarmos que a sequência nucleotídica obtida tratava-se do gene de 

interesse (vitelogenina), iniciadores específicos (Tabela 9) foram desenhados utilizando-se o 

programa Oligo Explorer 1.5 beta (GeneLink), para analisar os níveis de expressão relativa de 

vitelogenina via qRT-PCR. 
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Tabela 9. Iniciadores usados na qRT-PCR para amplificação de vitelogenina. 

Iniciador Sequência nucleotídica (5’ – 3’) Tamanho fragmento amplificado 

Vg_int1 
F – AGCAGAGAAACGTGATCAGC 

151 pb 
R – GACGCATCGAGAAGCAAAGC 

Vg_int2 F – GCATCCTCAAGACCCACACG 160 pb 
R – TTCTTCAAGTTCAACGACGC 

 

3.5.7 Amplificação do gene vitelogenina via qRT-PCR 

A quantificação dos níveis relativos de expressão dos transcritos do gene vitelogenina 

nas diferentes fases do desenvolvimento de M. interrupta foi feita por qRT-PCR, após testes e 

padronizações, utilizando os iniciadores descritos na seção 3.5.6. As reações de qRT-PCR 

foram realizadas usando-se a metodologia descrita na seção 3.4.6. 

 

3.5.8 Quantificação relativa de vitelogenina 

Os valores de expressão relativa de vitelogenina foram calculados pelo método 

descrito na seção 3.4.7. A significância das diferenças entre as amostras e o nível de 

significância assumido foram os mesmos descritos em tal seção. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Extração de RNA e síntese de primeira fita de cDNA 

O RNA total de todas as amostras foi extraído, e sua integridade foi verificada por 

meio de eletroforese em gel de agarose 1%, avaliada pelas bandas estruturais do RNA 

ribossômico (28S e 18S) (Figura 3), e a pureza e concentração do RNA foram verificadas em 

Nano Drop®. Os RNA’s que mostraram integridade e pureza satisfatórios foram usados na 

síntese de primeira fita de cDNA. 
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Figura 3. Perfil de extração de RNA total individual de abelhas Melipona interrupta em gel de agarose 1% 
corado com gel red. 

 

4.2 Especificidade dos iniciadores 

 A especificidade de amplificação foi confirmada por meio de curva de dissociação 

(Figura 4), que foi realizada para cada par de iniciadores utilizados na qRT-PCR.  A 

amplificação é específica quando observamos apenas um pico no gráfico gerado. O gene de 

referência rp49 foi um bom normalizador para as análises dos genes alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28S 
18S 
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Figura 4. Curva de dissociação dos genes vitelogenina (A), fem (B) e rp49 (C). 

 

4.3 Análise dos níveis de expressão relativa do gene fem 

O gene fem se expressa em todas as fases do desenvolvimento analisadas, assim como, 

em ambos os sexos e castas (Figura 5). Esses resultados corroboram e complementam os 

resultados descritos por Nunes-Silva (2008), que identificou a expressão de fem 

qualitativamente por meio do sequenciamento de transcritos em diferentes fases do 

A 

B 

C 



22 
 

desenvolvimento, sexos e castas em Melipona interrupta. Expressão de fem por todo o 

desenvolvimento foi descrita também em Apis mellifera, usando-se a mesma abordagem 

qualitativa (Hasselmann et al., 2008). 

 

 
Figura 5. Expressão relativa de mRNAs do gene fem em Melipona interrupta dado em valores de média ± 
desvio padrão.  
L3-3: larva de terceiro ínstar em etapa final de alimentação;  
LPD: larva de terceiro ínstar pré-defecante;  
LD: larva de terceiro ínstar defecante;  
Pw: pupa de olho branco e corpo branco;  
Pp: pupa de olho rosa e corpo branco;  
Pb: pupa de olho marrom  e corpo branco;  
Pbl: pupa de olho marrom e corpo com pigmentação leve;  
Pbd: pupa de olho marrom e corpo com pigmentação escura;  
NEW: operária recém-emergida;  
NB: operária nutridora;  
CP: operária forrageira;  
NEQ: rainha recém-emergida;  
HM: macho haplóide;  
*: diferenças estatísticas significantes (P<0,01). 
 

 

Após o destino sexual de um organismo ser decidido, inicia-se a diferenciação sexual, 

onde as vias regulatórias que determinam diferencialmente os aspectos da morfologia, 

fisiologia e comportamento em machos e fêmeas são ativadas (Bull, 1983 apud Freitas, 2010). 

Em insetos, a ativação dessas vias é promovida pelo gene dsx (Hildreth, 1965 apud Freitas, 

2010), cuja expressão é regulada, via splicing alternativo, pela atividade da proteína FEM, a 
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qual é produzida por variantes transcricionais femininas do gene fem geradas a partir da 

heterozigosidade do gene csd. É provável que níveis elevados de transcritos desses genes (csd, 

fem e dsx) sejam requeridos durante as fases embrionárias e larvais a fim de ativarem todas as 

vias regulatórias envolvidas na diferenciação entre os sexos, já que a diferenciação ocorre 

principalmente durante essas fases. Em Drosophila, os produtos dos genes dsx e tra 

controlam a diferenciação da mesoderme gonadal em ovários e testículos em fêmeas e 

machos, respectivamente (Le Bras and Van Doren, 2006). Gempe e colaboradores (2009) 

sugerem que a variante feminina de fem esteja relacionada à diferenciação dos ovários em A. 

mellifera. 

No presente estudo, um nível maior de transcritos de fem foi observado nas fases 

larvais de M. interrupta, cujos valores de expressão relativa decresceram ao longo do 

desenvolvimento, e mostraram diferenças estatísticas significantes em relação a todas as 

outras fases analisadas. Nas fases larvais, não é possível diferenciar o sexo e casta em M. 

interrupta, e provavelmente, as amostras coletadas para estas fases eram fêmeas, uma vez que 

este sexo é predominante, durante todo o ano, nos discos de cria desta espécie (Kerr, 1996). 

Com base nisto, é possível inferir que a maior expressão de fem, observada nas fases larvais, 

deve significar que a variante feminina deste gene está envolvida na determinação de sexo 

(Brito, 2011) regulando a atividade de outro gene, provavelmente o gene dsx, o qual é 

necessário para especificar todas as diferenças entre os sexos em Apis, mas ainda não foi 

confirmado em Melipona. Isto também sugere uma função adicional relacionada à 

diferenciação de castas, já que nas fases larvais ocorrem as principais diferenças morfo-

fisiológicas (Huber, 1821; Rembold, 1965 apud Freitas, 2010) e moleculares (Barchuk et al., 

2007) distintas entre elas.  

As variações entre os valores de expressão relativa nos estágios de pupa e em adultos, 

os quais consistem de amostras de ambos os sexos e castas, uma vez que a partir do primeiro 

estágio de pupa o sexo e casta já podem ser identificados em M. interrupta, são menos 

pronunciadas, sugerindo que a regulação de fem na determinação de sexo e casta não ocorre a 

nível transcricional, ou seja, não há diferenças estatisticamente significantes entre a expressão 

relativa de transcritos entre os sexos e castas. Esses resultados corroboram os resultados de 

Brito (2011), que propõe a existência de dois transcritos de fem relacionados à determinação 

de sexo em M. interrupta, que são regulados em nível pós-transcricional, via splicing 

alternativo sexo-específico. Os transcritos femininos (com 1970 bases de comprimento) e 

masculinos (com 2029 bases de comprimento) diferenciam-se apenas pela presença de um 

éxon curto adicional em machos, com um comprimento de 59 bases a partir do nucleotídeo na 
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posição 704, o qual apresenta um códon de parada e dá origem a uma proteína não funcional. 

Regulação pós-transcricional via splicing alternativo sexo-específico é descrita também em A. 

mellifera, no entanto, os transcritos masculinos e femininos desta espécie se diferenciam pela 

presença de dois éxons adicionais e uma região extra no terceiro éxon em machos, o qual 

possui um códon de parada, assim como em M. interrupta (Hasselmann et al., 2008). 

A variação do gene fem menos pronunciada entre as fases de pupa e adulto também 

corrobora o papel mantenedor do estado sexual feminino por todo o desenvolvimento descrito 

para este gene, uma vez que níveis de transcritos mais baixos devem ser suficientes para 

manter o estado definido. A manutenção dos níveis de transcritos de fem é feita através de um 

mecanismo de retroalimentação positiva, no qual a proteína FEM produzida a partir das 

variantes femininas de fem induz – direta ou indiretamente – sua própria síntese por direcionar 

o splicing do mRNA de fem em fêmeas (Gempe et al., 2009). O estado masculino é 

determinado e mantido pela expressão background da variante masculina de fem, cuja 

detecção em nossos experimentos é justificada pelo fato dos iniciadores usados terem sido 

desenhados em uma região comum a ambos os sexos, a partir do nucleotídeo na posição 189 

na extremidade 5’. Se os iniciadores tivessem sido desenhados na região que difere entre os 

sexos, é provável que fosse detectada uma diferença significante que não é real, uma vez que 

os transcritos são sexo-específicos. 

O fem apresenta origem evolutiva comum e função equivalente na determinação de 

sexo ao gene tra de Drosophila (Hasselmann et al., 2008). A expressão de ambos é regulada 

via splicing alternativo sexo-específico, o qual produz transcritos femininos e masculinos 

diferentes. Produtos funcionais são formados apenas pelos transcritos da variante feminina, os 

quais induzem o splicing alternativo específico de fêmeas do gene dsx, que por sua vez 

controla a atividade dos genes alvos para a diferenciação sexual. Portanto, o modo de 

regulação por splicing alternativo, resultando na tradução de proteínas funcionais apenas a 

partir das variantes femininas, também é conservado entre esses genes. Robinett e 

colaboradores (2010) reportaram que a expressão do gene tra não varia de acordo com o sexo, 

e nós sugerimos que o gene fem também apresenta expressão semelhante, dessa forma, esses 

genes têm mais uma característica em comum. Analisando todos esses dados em conjunto, 

podemos supor que o papel desses genes na determinação de sexo em insetos foi conservado 

ao longo da evolução, como proposto por Hasselmann et al. (2008). 
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4.4 Sequenciamento do gene vitelogenina 

 Um fragmento de aproximadamente 300 pb foi amplificado usando-se a combinação 

dos iniciadores VgL forward e VgD reverse, e submetido ao sequenciamento nucleotídico. 

Uma sequência com 300 nucleotídeos foi obtida (Anexo) em M. interrupta e foi comparada à 

sequências depositadas no banco de dados do NCBI. O alinhamento mostrou identidade de 

71% com a sequência de M. scutellaris, 71% com A. mellifera, 68% com B. hypocrita e 69% 

com B. ignitus (Figuras 6, 7, 8 e 9, respectivamente). 

 

 
Figura 6. Alinhamento entre a sequência de nucleotídeos de vitelogenina obtida em M. interrupta e mRNA do 
precursor de vitelogenina de M. scutellaris. 

 
Figura 7. Alinhamento entre a sequência de nucleotídeos de vitelogenina obtida em M. interrupta e mRNA do 
precursor de vitelogenina de A. mellifera. 
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Figura 8. Alinhamento entre a sequência de nucleotídeos de vitelogenina obtida em M. interrupta e mRNA do 
precursor de vitelogenina de B. hypocrita. 

 
Figura 9. Alinhamento entre a sequência de nucleotídeos de vitelogenina obtida em M. interrupta e mRNA do 
precursor de vitelogenina de B. ignitus. 

 

4.5 Análise dos níveis de expressão relativa do gene vitelogenina 

 Transcritos do gene vitelogenina foram detectados em todas as fases do 

desenvolvimento analisadas, assim como, em ambos os sexos e castas (Figura 10). Esses 

resultados assemelham-se aos resultados de Li e colaboradores (2010), que descreveram a 

expressão de transcritos de vitelogenina em estágios pupais e adultos em machos e fêmeas de 

Bombus hypocrita. A expressão de vitelogenina foi descrita por Dallacqua e colaboradores 

(2007) em estágios pupais e adultos em operárias de M. scutellaris, Scaptotrigona postica e 

Frieseomelitta varia. Nossos resultados contrastam com o descrito por Piulachs e 

colaboradores (2003), os quais detectaram transcritos de vitelogenina apenas a partir do 

estágio de pupa de olho marrom e corpo com pigmentação intermediária (Pbm) em rainhas, a 

partir do estágio Pbd em operárias e em machos recém-emergidos. A expressão relativa de 

vitelogenina foi maior que a expressão de fem, sugerindo que seria necessária uma 

concentração maior de transcritos desse gene para o desempenho de suas funções. 
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Figura 10. Expressão relativa de mRNAs do gene vitelogenina em Melipona interrupta dado em valores de 
média ± desvio padrão.  
L3-3: larva de terceiro ínstar em etapa final de alimentação;  
LPD: larva de terceiro ínstar pré-defecante;  
LD: larva de terceiro ínstar defecante;  
Pw: pupa de olho branco e corpo branco;  
Pp: pupa de olho rosa e corpo branco;  
Pb: pupa de olho marrom  e corpo branco;  
Pbl: pupa de olho marrom e corpo com pigmentação leve;  
Pbd: pupa de olho marrom e corpo com pigmentação escura;  
NEW: operária recém-emergida;  
NB: operária nutridora;  
CP: operária forrageira;  
NEQ: rainha recém-emergida; 
FQ: rainha fisogástrica  
HM: macho haplóide;  
*1: diferenças estatísticas significantes entre rainha e macho (P<0,01);  
*2: diferenças estatísticas significantes entre operária e macho (P<0,01);  
*3: diferenças estatísticas significantes entre rainha e operária (P<0,01);  
*4: diferenças estatísticas significantes entre adultos (P<0,01). 
 

 Os níveis de transcritos de vitelogenina detectados nas fases larvais são muito baixos e 

apresentam valores próximos de zero. Tais resultados corroboram o observado em A. 

mellifera onde altas concentrações de hormônio juvenil são encontradas em larvas, resultantes 

da contínua alimentação de alto valor nutricional, que originarão o fenótipo rainha. A 

concentração de hormônio juvenil nessas larvas comanda a expressão de genes 

fisiometabólicos que determinam o padrão geral de crescimento corporal e impede a apoptose 

de células ovarianas (Barchuk et al., 2007). Em espécies de Melipona, a dupla heterozigose 

dos genes xa e xb resultam em produtos que ativam um dos genes envolvido na síntese ou 
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regulação da síntese de hormônio juvenil, e, assim como em Apis, as altas concentrações deste 

hormônio são responsáveis pelo desenvolvimento de rainhas em até 25% da prole (Kerr et al., 

1975). A aplicação de hormônio juvenil na janela temporal de determinação de casta resulta 

em uma proporção de até 100% de rainhas (Campos et al., 1975 apud Hartfelder et al., 2006; 

Bonetti et al., 1995). Dessa forma, sugerimos que os níveis reduzidos de transcritos de 

vitelogenina podem ser justificados pelo fato das amostras larvais terem sido coletadas na 

janela temporal de determinação de casta, que compreende o período entre o ínstar larval L3-3 

e o LPD em M. interrupta, onde níveis elevados de hormônio juvenil são encontrados, os 

quais são necessários para a determinação e diferenciação de castas, e regulam a expressão de 

vitelogenina negativamente (Barchuk et al., 2002). 

 Em rainhas, a expressão de mRNAs de vitelogenina foi detectada no estágio Pw, a 

partir do qual o sexo e casta já conseguem ser identificados em M. interrupta. A expressão de 

vitelogenina diminui no estágio de desenvolvimento seguinte (Pp), atinge o pico máximo de 

expressão em Pb e diminui em Pbl. O nível de expressão é mantido em Pbd e diminui 

bruscamente em NEQ e FQ. Isto contrasta com os resultados de Li e colaboradores (2010), 

que detectaram transcritos de vitelogenina em rainhas de B. hypocrita por todo o 

desenvolvimento pupal e em adultos com até sete dias de idade, com a expressão aumentando 

de acordo com o desenvolvimento, com um nível de expressão mais alto em adultos. Nossos 

resultados contrastam também com as descrições da expressão de vitelogenina em rainhas de 

A. mellifera, a qual foi detectada a partir do estágio Pbm e aumentou no estágio Pbd, onde a 

expressão de vitelogenina foi máxima e muito mais alta do que em adultos (Piulachs et al., 

2003). 

 Em operárias de M. interrupta, transcritos de vitelogenina foram detectados a partir do 

estágio Pw, assim como em rainhas. O pico máximo de expressão foi atingido no estágio Pp, 

seguido por uma redução em Pb, aumento em Pbl, redução em Pbd, aumento em NEW e 

queda em NB, que foi mantida em CP. Este perfil de expressão assemelha-se ao descrito por 

Dallacqua e colaboradores (2007) e Bonetti (2008) em M. scutellaris, divergindo apenas 

quanto ao nível de transcritos observado em nutridoras. Nossos resultados divergem dos de 

Dallacqua e colaboradores (2007), os quais mostraram que em operárias de Frieseomelitta 

varia e Scaptotrigona postica os níveis de mRNA de vitelogenina permanecem constantes por 

todo o desenvolvimento de pupas e adultos. Em B. hypocrita, o mRNA de vitelogenina foi 

primeiro detectado no estágio Pw, e os níveis de expressão aumentaram com a idade, 

atingindo os níveis mais altos em operárias com 15 dias de idade, e então decresceram 

progressivamente (Li et al., 2010). Em operárias de A. mellifera, transcritos de vitelogenina 
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foram observados no fim do desenvolvimento de pupa, no estágio Pbd, cujos níveis de 

expressão decresceram progressivamente com a idade (Piulachs et al., 2003). 

 A expressão relativa de vitelogenina é contraditória entre as fases de desenvolvimento 

estudadas em rainhas e operárias. Enquanto rainhas apresentam níveis de transcritos maiores 

nos estágios Pw e Pb, nas operárias são observados níveis maiores em Pp, Pbl e recém-

emergida. O pico máximo de expressão relativa de vitelogenina observado no estágio Pb em 

rainhas, um estágio posterior ao pico máximo observado em operárias, pode ser explicado 

pela ação do hormônio juvenil regulando os genes envolvidos na diferenciação de rainhas. De 

fato, Kerr e colaboradores (1975) propuseram que nas larvas que se desenvolverão em 

rainhas, a dupla heterozigose dos genes xa e xb geram produtos que formam uma molécula 

funcional, que ativa o gene pJHS, cujo produto está envolvido na biossíntese ou regulação da 

síntese de hormônio juvenil, o qual será produzido em quantidade suficiente para ativar os 

genes feminizantes responsáveis pelo desenvolvimento das características secundárias de 

fêmeas. Um desses genes poderia ser o codificador de vitelogenina, uma vez que já foi 

relatado que a ativação de sua síntese é promovida por um pico máximo de hormônio juvenil 

(Hartfelder et al., 2002). A expressão relativa máxima observada em um estágio anterior (Pp) 

em operárias é explicada, por sua vez, pelo fato de que nesta casta os genes feminizantes 

responsáveis pelas características secundárias de fêmeas não foram ativados devido à baixa 

produção de hormônio juvenil, a qual resulta da ativação não eficiente do gene pJHS 

promovida pela produção de uma molécula incompleta a partir da homozigose para um ou 

ambos os genes xa e xb (Kerr et al., 1975). Dessa forma, podemos sugerir que a expressão de 

vitelogenina é regulada de maneira diferente entre as castas. 

 Os níveis baixos de transcritos de vitelogenina observados em rainhas recém-

emergidas, os quais foram menores do que em operárias recém-emergidas e cujos valores de 

expressão relativa mostraram diferenças significantes em relação a esse mesmo estágio, 

podem ser justificados pelo fato destas rainhas não apresentarem atividade reprodutiva neste 

momento da vida adulta. De fato, Cruz-Landim (2004) reporta que o acasalamento promove a 

ativação do ovário das rainhas, e a partir de então os ovócitos entram em vitelogênese, 

definida como o período de rápida deposição de vitelo no ovócito terminal de cada ovaríolo, 

que leva à produção de ovos completamente desenvolvidos. Assim, níveis mais elevados de 

transcritos de vitelogenina são esperados em fases posteriores, onde a postura de ovos é 

massiva e uma grande quantidade de vitelogenina é requerida para ser incorporada pelos 

ovócitos em formação, onde desempenhará o papel de nutrir o embrião durante seu 

desenvolvimento. Essa ideia contrasta com os níveis de transcritos observados em nosso 
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estudo nas rainhas fisogástricas, que já acasalaram e estão colocando ovos ativamente, os 

quais foram menores que os observados em rainhas recém-emergidas. Uma possível 

explicação seria que em M. interrupta a maior parte da proteína traduzida a partir dos 

transcritos gerados até o momento de fisogastria encontra-se armazenada, e somente é 

liberada na hemolinfa e capturada pelos ovócitos em desenvolvimento nesta fase, o que 

justificaria a expressão a nível basal apenas pra manter o nível de proteína necessário.    

A detecção de níveis de mRNA de vitelogenina em operárias recém-emergidas, os 

quais apresentaram diferenças significativas em relação as outras fases adultas amostradas, 

provavelmente está relacionada ao fato das operárias de Melipona contribuírem efetivamente 

para a produção de machos haplóides na colônia, a partir da postura de ovos reprodutivos, 

além de produzirem ovos tróficos, que servem de alimento para as rainhas, durante a fase em 

que trabalham como nutridoras, aprovisionando as células de cria para postura da rainha 

(Cruz-Landim, 2004; Bonetti, 2008). A síntese de vitelogenina em operárias de A. mellifera 

foi explicada como um mecanismo de proteção ao ninho contra a perda da rainha, o qual 

permitiria operárias desenvolverem seus ovários e promoverem a manutenção da colméia, 

garantindo ao menos a produção de machos (Engels et al., 1990 apud Piulachs et al., 2003). 

Em F. varia, cujas operárias nunca participam da atividade de ovipostura, a observação de 

vitelogenina em operárias sugere funções alternativas para esta proteína que não o papel 

fundamental na vitelogênese (Dallacqua et al., 2007). De fato, é sugerido que a vitelogenina 

possa estar envolvida na composição do alimento da prole (Amdam et al., 2003), na regulação 

da função imune das operárias (Amdam et al., 2004), no aumento da longevidade de operárias 

jovens responsáveis pelo cuidado da prole (Seehuus et al, 2006) e responsável, também, pela 

longevidade das rainhas (Corona et al, 2007) em A. mellifera. 

Níveis mais altos de transcritos de vitelogenina em operárias nutridoras do que em 

recém-emergidas e um decréscimo em forrageiras são esperados, uma vez que foi reportado o 

papel deste gene na regulação do polietismo etário das operárias de A. mellifera (Nelson et al., 

2007; Marco Antônio et al., 2008). No entanto, os baixos níveis de mRNA de vitelogenina 

detectados em nutridoras sugerem que em M. interrupta este gene não regula a transição de 

atividades desempenhadas dentro do ninho para atividades de forrageamento como descrito 

em A. mellifera, ou esta função é mantida e a transcrição de vitelogenina torna-se basal em 

nutridoras porque a quantidade de proteína traduzida a partir dos transcritos gerados na fase 

antecessora (operária recém-emergida) são suficientes.  

 Em machos, mRNAs de vitelogenina foram observados em todas as fases analisadas e 

sua expressão não variou significativamente entre os estágios de pupa. Em adultos recém-
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emergidos os níveis de transcritos de vitelogenina são muito próximos de zero. Isto contrasta 

com os resultados em machos de A. mellifera, onde transcritos de vitelogenina não foram 

detectados nos estágios de pupa, mas foram observados em machos recém-emergidos e com 

quatro dias de idade, tornando-se praticamente indetectáveis em adultos com 11 dias de idade 

(Piulachs et al., 2003). Em machos de B. hypocrita, os níveis de mRNA de vitelogenina são 

variáveis durante o desenvolvimento de pupas e adultos, sendo muito baixos no estágio Pw e 

muito maiores em machos recém-emergidos (Li et al., 2010).  

A síntese de vitelogenina por machos é atribuída ao mecanismo haplodiplóide de 

determinação sexual observado em Hymenoptera (Engels et al., 1990 apud Piulachs et al., 

2003). No entanto, esta justificativa não parece plausível uma vez que vitelogenina é 

encontrada em machos de outros insetos onde este tipo de determinação sexual não ocorre. A 

ausência de expressão do gene de vitelogenina em machos de espécies de himenópteros não 

sociais, sugere que a expressão de vitelogenina está relacionada a alguma rota da biologia 

social (Piulachs et al., 2003). De fato, a transcrição de vitelogenina em machos de M. 

interrupta pode ser justificada pelo fato destes poderem realizar atividades na colméia 

enquanto ainda vivem nestas, como descrito para algumas espécies de Melipona. Em 

Melipona seminigra e Melipona erbunea registrou-se atividades desempenhadas por machos 

que foram classificadas em oito categorias: limpeza corporal, imobilidade, mobilidade, 

manipulação de cerume, incubação e trofalaxia (Bustamante, 2005). Enquanto em Melipona 

beecheii e Melipona favosa registraram-se nove categorias comportamentais: patrulha, 

autolimpeza, trofalaxia, imobilidade, antenação, bombeamento, vibração, empurrão e 

desidratação do néctar (Van Veen et al., 1997). 

 Diferenças significantes na expressão relativa de vitelogenina entre os sexos e castas 

foram observadas durante todo o desenvolvimento pupal, sugerindo que este gene pode estar 

envolvido na diferenciação de casta em M. interrupta. A detecção de vitelogenina em 

operárias funcionalmente estéreis, em machos e em operárias que nunca participam da 

atividade de ovipostura reforçam a ideia de que a vitelogenina tenha adquirido, com o 

surgimento da eussocialidade, funções alternativas, que não somente seu papel fundamental 

na vitelogênese. 

 Finalmente, ressalta-se a diferença relevante nos níveis de expressão relativa de ambos 

os genes, tendo o gene fem expressão variável entre 0,4 e 8, enquanto vitelogenina apresenta 

uma variação de valores próximos a 0 até 32. Tal perfil de expressão é coerente com a 

proposição de Kerr (1975 e 1987) de que a determinação de sexo ocorre nas primeiras horas 

embrionárias enquanto a diferenciação das castas ocorre a partir do ultimo estágio larval. 
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Desta forma, era esperada abundante a expressão de fem no inicio do desenvolvimento e 

níveis basais ao longo do desenvolvimento (Brito, 2011) em contraste com a expressão de 

vitelogenina que deve ser mais alta ao longo das fases mais tardias (Bonetti, 2008). 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

- O gene fem se expressa em todas as fases do desenvolvimento analisadas, assim 

como, em ambos os sexos e castas. 

- A maior expressão de fem, observada nas fases larvais, confirma os dados de que a 

variante feminina está envolvida na determinação de sexo e também sugere uma função 

adicional relacionada à diferenciação de castas. 

- A variação da expressão relativa de fem entre as fases de pupa e adulto não foi 

estatisticamente significante, sugerindo que o fem não é regulado a nível transcricional. 

- O gene vitelogenina se expressa em todas as fases do desenvolvimento analisadas, 

assim como, em ambos os sexos e castas. 

- A expressão de vitelogenina pode ser regulada de maneira diferente entre as castas, 

uma vez que observamos padrões de expressão contrastantes entre elas. 

- A expressão de vitelogenina em rainhas pode estar relacionada ao seu papel 

reprodutivo. 

- A expressão de vitelogenina em operárias pode estar relacionada à sua função no 

polietismo etário. 

- A expressão de vitelogenina em machos pode estar relacionada à aquisição de 

funções alternativas. 

- Diferenças significantes na expressão relativa de vitelogenina entre os sexos e castas 

foram observadas durante todo o desenvolvimento pupal, sugerindo que este gene pode estar 

envolvido na diferenciação de casta. 
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ANEXOS 

 
- Sequência parcial do gene codificador de vitelogenina de Melipona interrupta. 

>TAGCAGAGAAACGTGATCAGCGACATCGAGTCTGGCCGGCAAACCATCGAGAA

GGGAAATTTGGGCAGTCAACAATCTCGGAGAGAAACGCTGCAGCATCCTCAAGA

CCCACACGAAGGAACTTGACAACAAGCTTTGCTTCTCGATGCGTCCGGTACTGTC

TTGCGCGCCCGGCTGTCTCAGTAACGAGACCAAGTTAAAGACCTACGAGTTCCAC

TGCATGGACAGGAACCCGGCGTCGTTGAACTTGAAGAAGAGAATCGAGAAGGGT

GCCAATCCCGACCCCCCCCAAAAACCCAA 

 

- Curva de amplificação do gene vitelogenina 

 
 

- Curva de amplificação do gene fem 
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- Curva de amplificação do gene rp49 

 
 


