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Sinopse: 
 
Anopheles darlingi é o principal vetor da malária na América do Sul. A expressão 

diferencial dos genes Rel1, Rel2, Caspar e Cactus relacionados à resposta imune, 

do transcriptoma desse mosquito foi analisada em fêmeas adultas alimentadas 

com sangue em comparação às fêmeas não alimentadas, oriundas de Manaus, 

Estado do Amazonas. Diferença no nível de expressão de Rel1, Rel2, Cactus e 

Caspar foi observada. O gene Rel1, em comparação aos seus controles, apresen-

tou maior nível de expressão em relação ao Rel2, Caspar e Cactus após a alimen-

tação sanguínea, nos intervalos de 8 e 14. Essa diferença na expressão gênica 

diferencial pode estar relacionada ao estado imune desse mosquito. 
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RESUMO 

O Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi Root, 1926 é considerado vetor primário da 

malária na América do Sul, com os registros mais altos dessa doença na região 

amazônica. Nas últimas décadas, estudos mostram que as respostas imunes em 

insetos, como no Anopheles gambiae, vetor da malária, são em grande parte re-

guladas pelas vias Toll e Imd (imunodeficiência), por meio dos fatores de transcri-

ção NF-kapa-β Rel1 e Rel2, que são controlados pelos reguladores negativos 

Cactus e Caspar. Alternativas para detecção e quantificação da expressão gênica, 

em nível genômico, têm sido realizadas por meio da análise de fragmentos de 

cDNA amplificados, pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase, em Tempo 

Real (qRT-PCR). No presente trabalho foi analisada, pela primeira vez, a expres-

são quantitativa de RNA mensageiro dos genes Rel1, Rel2, Caspar e Cactus rela-

cionados ao sistema imune em fêmeas adultas alimentadas e fêmeas não alimen-

tadas de Anopheles darlingi, comparados aos indivíduos controle (fêmeas adultas 

não alimentadas), utilizando os marcadores GAPDH e β-actina, como genes de 

referência. Larvas de A. darlingi foram coletadas no bairro Puraquequara, Manaus, 

Estado do Amazonas, que após serem identificadas foram mantidas em laborató-

rio até a fase adulta. Fêmeas adultas foram alimentadas com sangue e após 4, 8, 

14 e 24 horas foram congeladas a 80 oC negativos. Obtiveram-se a extração e 

purificação do RNA total com o Kit de extração da Quiagen® e a fita complemen-

tar de RNAm (cDNA), com o kit da Promega®. Primers dos genes Rel1, Rel2, 

Caspar e Cactus foram desenhados com o Programa “Gene Runer”. O protocolo 

da qRT-PCR foi segundo o sistema SYBR Green® (Applied Biosystems®) e as 

amplificações realizadas no termociclador ABI-7500™ Real-Time PCR System, 

Applied Biosystems®. As análises mostraram que os níveis de expressão dos ge-

nes Rel1, Rel2, Caspar e Cactus foram bastante variáveis entre esses genes nos 

horários de 4, 8, 14 e 24 horas, após alimentação sanguínea comparada ao con-

trole (0 hora) de fêmeas adultas não alimentadas. O gene Rel1, em comparação 

aos seus controles, apresentou maior nível de expressão em relação aos genes 

Rel2, Caspar e Cactus após a alimentação sanguínea, nos intervalos de 8 e 14 

horas. Essa diferença na expressão gênica diferencial dessas amostras pode es-

tar relacionada ao seu estado imune. Estes achados são importantes para o en-

tendimento do sistema de resposta imune de A. darlingi, e útil para outras indaga-

ções e perspectivas acerca do controle desse mosquito. 
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ABSTRACT  

 

The Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi Root, 1926 is considered the primary ma-

laria vector in South America, with the highest records in the Amazon region. In 

recent decades, studies have shown that immune responses in insects such as 

Anopheles gambiae in, vector of malaria are largely regulated by pathways Toll 

and Imd (immunodeficiency), through the NF-kappa β transcription factors and 

Rel1 Rel2 which are controlled by negative regulators Cactus and Cas-

par. Alternatives for detection and quantification of gene expression at the genomic 

level have been carried out through analysis of cDNA fragments amplified by the 

method of Polymerase Chain Reaction in Real Time (qRT-PCR). The present 

study examined for the first time, quantitative mRNA expression of Rel1, Rel2, 

Caspar and Cactus genes related to the immune system in fed adult females and 

females not fed Anopheles darlingi, using GAPDH and β-actin markers, as refer-

ence genes. Anopheles darlingi larvae were collected in the vicinity of Manaus, 

Amazonas, which were identified after being kept in the laboratory until adult-

hood. Adult females were fed with blood meal, and after 4, 8, 14 and 24 hours 

were frozen at negative 80 oC. The extraction and purification of RNA were ob-

tained with the Qiagen® kit and the complementary strand of mRNA (cDNA) with a 

Promega® kit. Primers of Rel1, Rel2, Caspar and Cactus genes were designed 

with the "Gene Runer" Program. The protocol for qRT-PCR was according to 

SYBR ® Green (Applied Biosystems ®) and the amplifications carried out in the 

ABI-7500 thermocycler ™ Real-Time PCR System, Applied Biosystems ®. The 

analyzes showed that the expression levels of Rel1, Rel2, Caspar and Cactus 

genes varied widely among these genes during 4, 8, 14 and 24 hours after blood 

feeding compared to adult females control not fed (0 h). The Rel1 gene, compared 

to the controls, showed higher expression level compared to Rel2, Caspar and 

Cactus genes after the blood meal, in the intervals of 8 and 14 hours. This differ-

ence in the differential gene expression of these samples may be related to their 

immune status. These findings are important for understanding the response of the 

immune system of A. darlingi, and useful to respond other questions and perspec-

tives about mosquito control. 
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1 Introdução 

 

1.1 Malária 

A Malária humana é um dos principais problemas de saúde pública que afeta 

principalmente regiões pobres em países tropicais e subtropicais (Word Health Or-

ganization, 2013). É causada por cinco espécies de parasitas do gênero Plasmodium 

(P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae e P. knowlesi). Dentre essas, o P. fal-

ciparum, com predomínio no continente africano, é a forma mais grave e causa o 

maior índice de mortalidade, pois desencadeia a malária cerebral, obstruindo os va-

sos sanguíneos que irrigam o cérebro (WHO, 2013). A forma do P. vivax é menos 

grave, que o P. falciparum, porém é a mais difundida no mundo (Figura 1), enquanto 

as outras espécies são encontradas com menor frequência (WHO, 2013). 

 

 

Os sintomas provocados pela infecção por Plasmodium são febre, dor de 

cabeça, calafrios e vômitos. Os sintomas começam a se desenvolver sete ou mais 

dias após a picada do mosquito fêmea infectada por Plasmodium. Estes sintomas 

podem ser leves e o diagnóstico torna-se difícil, pois podem ser facilmente confundi-

dos com outras doenças (WHO, 2013). 

Figura 1 - Distribuição geográfica da malária em áreas de risco de infecção onde 
em verde escuro são países ou áreas com maior risco de contrair a malária e verde 
claro são países áreas com risco limitado de contrair a malária (WHO, 2013. 
http://www.who.int/ith/en/). 
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A malária é transmitida aos seres humanos, por espécies de anofelinos, por 

meio da picada de mosquitos fêmeas infectadas com espécies de plasmódios. A 

WHO (2013) estimou que cerca de 3,4 bilhões de pessoas correm o risco de contrair 

a malária no mundo. Esse fato é devido às condições ambientais favoráveis ao de-

senvolvimento de espécies do gênero Plasmodium e de seus mosquitos vetores, 

como lagos e represas com águas límpidas e sombreadas (Deane, 1986, Forattini 

2002). 

A transmissão da malária ocorre exclusivamente por meio da picada de 

mosquitos do gênero Anopheles (Deane, 1986). A frequência de transmissão do 

plasmódio depende de vários fatores, tais como: parasita, vetor, hospedeiro, humano 

e o ambiente. Existe cerca de 20 espécies de anofelinos transmissores da malária ao 

redor do mundo e todas elas picam durante a noite e cada uma tem sua preferência 

por seu hospedeiro vertebrado (WHO, 2013). De acordo com o Relatório Mundial da 

Malária, houve cerca de 207 milhões de casos da doença e uma estimativa de 655 

mil mortes em 2012 (WHO, 2013). As taxas de mortalidades caíram mais de 25% 

globalmente desde 2000, e em 33%, no continente Africano. A maioria das mortes 

ocorre em crianças que vivem na África, onde uma criança morre a cada minuto, 

acometida por malária (WHO, 2013).  

No Brasil, o número de pessoas infectadas por malária (99,6%) concentra-se 

na Amazônia brasileira (Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins) (Tadei et al., 1998), sendo confirmados em 2009 

mais de 304.000 casos da doença (Portal da Saúde, 2012). As alterações do meio 

ambiente, causadas pela atividade humana como migração, desmatamento, extra-

ção de recursos naturais e aumento de atividades agropastoril vêm aumentando a 

transmissão da malária na Amazônia (Singer e Castro, 2006). 

O principal vetor da malária no Brasil é o A. darlingi, especialmente na Ama-

zônia, onde ocorre a maioria dos casos, por ter ampla distribuição geográfica, alto 

grau de antropofilia e endofagia, e pela susceptibilidade à infecção por plasmódios 

(Deane, 1986; Tadei et al., 1998). Este mosquito transmite as três espécies de plas-

módio que causam a malária no continente sul-americano - Plasmodium vivax, P. 

falciparum e P. malariae (Rachou 1958; Consoli & Oliveira, 1994). 

 

 

1.2 Características do Anopheles darlingi 
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O A. darlingi foi descrito por Root 1926, cujo nome da espécie foi em home-

nagem ao Dr. Samuel Taylor Darling (1872-1925). É um mosquito da família Culici-

dae predominante no continente sul-americano. Apesar de ausente no extremo nor-

deste brasileiro é encontrado no sul do país e até o norte da Argentina, e na região 

de Foz do Iguaçu. Distribui-se, também pela América Central, abrangendo desde o 

sul do México até Nicarágua (Forattini, 2002). (Figura 2). 

 
 
Figura 2- Mapa de distribuição prevista de Anopheles darlingi. Em vermelho são as áreas 
onde é encontrado este mosquito (Sinka et al., 2010). 

 

Anopheles darlingi, também é encontrado em locais com diferentes caracte-

rísticas, por exemplo, em áreas da região norte, onde os criadouros das formas ima-

turas são expostos à luminosidade; enquanto no sul do Brasil, seus criadouros são 

mais sombreados (Tadei et al., 1998). Outra característica distinta relaciona-se com 

as dimensões de criadouros de A. darlingi, são as grandes coleções hídricas (lagos e 

remansos) na maioria das localidades, podendo ser encontrado, também, em poças 

d’água, marcas de pneus e valas, durante estações de chuva (Galvão e Damasceno, 

1944). Na Amazônia peruana e, também, em regiões do Brasil, novos criadouros 
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surgiram em coleções hídricas artificiais constituídas de barragens através do repre-

samento e, também, da criação de grandes lagos e tanques para piscicultura (Tadei 

et al., 1998; Vittor et al., 2009). 

A fêmea adulta de A. darlingi, como os demais anofelinos, se alimenta de 

sangue durante a noite, mas tem um pico no início da noite e outro durante a madru-

gada. Pela manhã, a alimentação é menos frequente, mas o horário de atividade de 

alimentação varia de lugar para lugar, especialmente em áreas que foram alteradas 

pela intervenção humana. O período do ano e as condições climáticas alteradas 

também podem modificar o seu hábito alimentar (Tadei et al., 1998). 

O fato do A. darlingi ter uma acentuada preferência em alimentar-se com 

sangue humano é uma importante característica que contribui para que seja o princi-

pal vetor da malária no Brasil (Tadei et al., 1998). Mesmo que em condições de picos 

diferentes (baixa e alta pluviosidades) a densidade populacional deste mosquito de-

cresça, a sua eficiência na transmissão da malária é elevada, devido às altas taxas 

de picadas e a sua susceptibilidade à infecção por espécies de Plasmodium (Hiwat e 

Bretas, 2011). 

A infecção por espécies de plasmódios em um hospedeiro susceptível favo-

rece o desenvolvimento ou a multiplicação do parasita, e este pode levar o hospedei-

ro à morte. Mas, quando um hospedeiro é resistente, o desenvolvimento do parasita 

é interrompido. Quando esse tipo de parasita consegue resistir às repostas imunes 

do hospedeiro, esses alelos são passados para outra geração; o mesmo ocorre com 

os alelos dos hospedeiros, que reduzem a carga parasitaria ou a elimina (Lehmann 

et al., 2009). 

Na última década, avanços na compreensão do sistema imunológico de in-

setos vetores de doenças têm resultado na identificação de diversos genes, cujos 

produtos desempenham papéis importantes nas respostas imunológicas de insetos 

(Dimopoulos et al., 2000; Barillas-Mury, 2000; Blandin e Levashina, 2004; Riehle et 

al., 2006). 

 

1.3 Sistema imune dos insetos 

Na literatura há uma discordância sobre o termo imunidade para os insetos. 

Diferente dos vertebrados que possuem imunidade tanto inata quanto adaptativa, o 

sistema de resposta imune dos insetos não é específico, porque eles não possuem 

imunidade adaptativa, e sempre vão ter a mesma reação imunológica contra uma 

bactéria, um fungo ou um parasita, por exemplos. Seu sistema imunológico é des-
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provido de memória, ou seja, não produz, linfócitos e nem sintetizam imunoglobuli-

nas (anticorpos), as quais são células e proteínas específicas da imunidade adquiri-

da ou específica de vertebrados em geral (Silva, 2002). 

O mecanismo de resposta imune dos insetos compreende os meios de defe-

sas celular e humoral.  

 

1.3.1 Defesas celulares 

As defesas celulares em invertebrados são baseadas em células denomina-

das hemócitos, dentre as quais estão os granulócitos, os plasmócitos e os coagulóci-

tos que participam diretamente das defesas celulares fazendo fagocitose, encapsu-

lamento e formação de nódulos e atuando junto com a defesa humoral (Silva, 2002). 

Estes possuem, ainda, papel importante na eliminação de toxinas de tecidos anor-

mais ou mortos. Os plasmócitos são as células responsáveis pela fagocitose de bac-

térias ou outros microrganismos (Silva et al., 2000; Russo et al., 2001). Os hemócitos 

circulam livremente por toda a hemolinfa, mas durante a invasão de bactérias, fun-

gos, vírus ou protozoários, migram ao local da infecção, fagocitam e destroem os 

invasores (Silva et al., 2000; Russo et al., 2001). Porém, quando há uma grande 

concentração de patógenos a ponto da fagocitose não ser suficiente para eliminar 

esses patógenos, os hemócitos se agregam ao redor desses invasores formando 

nódulos a fim de imobilizá-los e de removê-los da circulação. 

 Os insetos, de outra forma, defendem-se de larvas e ovos de endoparasitói-

des, por meio de encapsulamento (Strand e Pech, 1995). Os granulócitos, são os 

primeiros hemócitos a chegarem ao local da infecção. Após reconhecer a presença 

do parasitóide, essas células se agregam em torno do mesmo e rapidamente liberam 

uma substância granular que atrai os plasmócitos na hemolinfa. Em seguida, esses 

plasmócitos, se aglomeram ao redor dessas larvas ou ovos e formam uma camada 

que endurecem por um período de tempo. Este processo é denominado encapsula-

mento, que é acompanhado pela produção de melanina, útil durante sua síntese pa-

ra liberar moléculas citotóxicas que acabam inativando ou matam grande parte dos 

microrganismos (Silvia, 2002). Fatores genéticos e fisiológicos tanto do inseto hos-

pedeiro quanto do parasitoide influenciam o encapsulamento, e os tipos e as quanti-

dades de hemócitos são fatores essenciais ao sucesso dessa reação (Silvia, 2002).  

 

1.3.2 Defesas humorais 
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Em insetos, as respostas humorais são medidas por proteínas solúveis en-

contradas na sua hemolinfa. Estas proteínas levam algumas horas ou dias para atin-

girem uma concentração efetiva no combate ao invasor, sendo a maior parte delas é 

inibidora de fungos e bactérias (Silva, 2002). Em alguns insetos, ferimentos ou infil-

tração de bactérias induzem a síntese de peptídeos antimicrobianos (AMPs) (Coci-

ancich et al., 1994). 

Uma classe desses peptídeos antimicrobianos é formada pelas cecropinas, 

que foram isoladas, pela primeira vez a partir da hemolinfa da pupa de Hyalophora 

cecropia (Brey et al., 1993). As cecropinas, em geral, são moléculas com estruturas 

cilíndricas, anfifílicas, pois possuem nas suas terminações dois pólos, sendo um hi-

drofóbico e outro hidrofílico. Atuam rompendo as bicamadas lipídicas da membrana 

celular de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (Silva, 2002). As cecropinas, 

de cargas positivas, atuam ligando-se nas proteínas negativas periféricas de mem-

brana fosfolipídica das bactérias, enfraquecendo, assim, a bicamada de lipídeos, 

causando o vazamento do citoplasma e a apoptose da célula (Silva, 2002). Em estu-

do com anofelinos infectados por espécies de plasmódios da malária foram injetadas 

cecropinas, as quais causaram a formação de poros na membrana celular dos oocis-

tos dos plasmódios interrompendo, assim, o seu desenvolvimento na fase de espo-

rozoítos (Gwadz et al., 1989). 

Outras classes de peptídeos antimicrobianos (AMPs) são as defensinas. São 

proteínas catiônicas ricas em cisteína, capazes de formar poros na membrana de 

bactérias e fungos. Um estudo de silenciamento gênico da expressão do gene da 

defensina em Anopheles gambiae demonstrou a necessidade dessa proteína na de-

fesa antimicrobiana contra bactérias gram-positivas (Blandin et al., 2002). 

Outra proteína importante na defesa do sistema imune de insetos é a AMP 

gambicina. Esse peptídeo antimicrobiano tem evoluído especificamente para comba-

ter a flora microbiana ou os parasitas da malária, pois é altamente expressa em in-

fecções por bactéria ou espécies de Plasmodium (Dimopoulos et al., 1997; Richman 

et al., 1997; Dimopoulos, 2003). 

As serino proteases são, também, proteínas importantes na defesa e formam 

a maior super família das peptidases. São enzimas que cortam as ligações peptídi-

cas das proteínas, utilizando a serina no seu sítio catalítico, podendo ser encontra-

das em vírus, bactérias até eucariotos (Rawlings & Barrett, 1993). Os autores (Dong 

et al., 2006) sugerem que as serino proteases são necessárias para o reconheci-



 7 

mento de espécies de Plasmodium, pois desencadeiam cascatas de amplificação de 

reações de defesa imune, provocando a síntese de AMPs. 

 

1.4 Regulação da resposta imune em mosquitos 

A regulação de respostas imunes de mosquitos anofelinos é realizada pelas 

vias Toll e IMD (imunodeficiência) e por dois fatores de transcrição (NF-kappaB Rel1 

e Rel2), que são controlados pelos reguladores negativos Cactus e Caspar (um ho-

mólogo do fator Fas-associado de mamíferos), que estão conectados ao Rel1 e 

Dredd (um homólogo de caspase-8), respectivamente (Cirimotich et al., 2009; Garver 

et al., 2009), conforme a Figura 3.  

As viasToll e IMD enviam o sinal de reconhecimento do patógeno para inibir 

os reguladores negativos Cactus e Caspar, ativando a translocação nuclear dos fato-

res de transcrição NF-KappaB Rel1 e Rel2, que induzem a transcrição de genes efe-

tores, como peptídeos antimicrobianos (Christophides et a., 2002).  

Em A. gambiae, o fator de transcrição Rel1 é controlado pela via Toll, que é 

um análogo do fator Dif de Drosophila melanogaster, enquanto o Rel2 é controlado 

pela via IMD, o qual é ortólogo do fator Relish de D. melanogaster (Lemaitre et al., 

1995; Rutschmann et al., 2000; Meister et al., 2005). Nesses dois insetos, o regula-

dor negativo da via Toll é o Cactus que, em condições normais, é ligado a Dif/Rel1, 

retendo o fator de transcrição no citoplasma (Belvin et al., 1996; Christophides et al., 

2002). Quando o Toll é ativado, o sinal é transmitido por meio das proteínas adapta-

doras (Pelle e Tube) desencadeando a fosforilação do Cactus, marcando-o para a 

degradação. A degradação do Cactus libera Dif/Rel1, o qual migra para o núcleo da 

célula, ativando a transcrição dos genes AMPs (Belvin et al., 1995). 

A atividade do fator Rel2 IMD (Relish/Rel2) em Drosophila é controlada por 

fatores inibitórios próprios (repetições de anquirina), que podem ser clivados pelo 

Dredd, uma proteína catalítica, que provoca a ativação de Relish/Rel2 (Stoven et al., 

2000; Stoven et a., 2003). A regulação negativa desse fator (Relish/Rel2) é controla-

da por Caspar que se liga ao Dredd, evitando a clivagem de Relish/Rel2 (Kim et al., 

2006).  
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Após observar um aumento da resistência à exposição de bactérias gram-

negativas e o aumento da posição constitutiva de peptídeos antimicrobianos, os au-

tores Kim e colaboradores (2006) determinaram que Caspar é um regulador negativo 

específico para a via IMD, que bloqueia a translocação nuclear do Relish; que o Dre-

ed, por sua vez, cliva o Relish (um pré-requisito necessário à entrada do Relish no 

núcleo), sendo alvo da supressão por Caspar na via IMD (Kim et al., 2006).O silenci-

amento do regulador Caspar previne o desenvolvimento do P. falciparum em diver-

sas espécies de anofelinos (Garver et al., 2009). 

 

 

1.5 Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real Quantitativa 
(qRT-PCR) 

Os mecanismos envolvidos na adaptação às condições ambientais são refle-

tidos, em parte, no padrão de expressão gênica. As respostas adaptativas às condi-

Figura 3 - Esquema das vias Toll e IMD (Imunodeficiência) (Cirimotich et al., 2009) em 
insetos. Na via Toll, o receptor Toll reconhece a invasão de patógenos liberando as 
proteínas Pelle e Tube para inibir o inibidor Cactus, deixando o fator de transcrição 
Rel1 livre para translocar a membrana nuclear. Assim, que o receptor Imd reconhece a 
infecção, ele libera o inibidor Caspar da proteína Dredd, e esta cliva o Rel2 permitindo 
a entrada deste no núcleo da célula para transcrição dos genes efetores. 
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ções ambientais envolvem vários eventos genéticos que controlam as mudanças 

metabólicas. Assim, a quantificação dos níveis de transcrição de genes específicos 

pode ser útil para caracterizar a resposta do estado e estresse fisiológico de orga-

nismos (Desbroche et al., 2005).  

Os métodos de hibridação Northern Blotting e a PCR (Polymerase Chain 

Reaction) quantitativa são usados para estudar a expressão gênica, podendo apre-

sentar resultados de baixa sensibilidade (Vandecasteele et al., 2001; Desbroche et 

al., 2005). Porém, a ferramenta da PCR quantitativa em tempo real, quantitative Real 

Time-Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR), é bastante sensível, pois permite me-

dir com precisão a expressão e quantificação gênicas. Nesse procedimento, junta-

mente a genes alvo, têm sido usados genes constitutivos (controle), tais o GAPDH e 

a β-actina, para a normalização das reações. O primeiro é uma proteína que realiza 

a manutenção celular (housekeeping), envolvida no processo metabólico, atuando 

na glicose (Tristan, 2011) e em diversos processos celulares, incluindo fusão de 

membrana e transporte (Glaser e Gross, 1995; Tisdale, 2001), reparo de DNA (Me-

yer-Siegler, et al., 1991), exportação de RNAt (Singh e Green, 1993), dinâmica do 

citoesqueleto (Kumagai e Sakai, 1983) e morte celular (Sawa, et al., 1997; Hara, et 

al., 2005). O segundo, a β-actina, é uma proteína de manutenção celular altamente 

conservada entre todos os organismos eucariotos, que participa da formação de fi-

lamentos que são importantes componentes do citoesqueleto (Hoock et al., 1991; 

Singer, 1992). 

A qRT-PCR utiliza corantes fluorescentes para quantificar a transcrição de 

genes de interesse, onde o número do ciclo de amplificação em que estes corantes 

são detectados, apresenta uma indicação quanto à abundância relativa das molécu-

las-alvo. Essa é uma ferramenta útil para estimar níveis de expressão gênica, princi-

palmente quando as quantidades de amostras são limitadas ou a transcrição é ex-

pressa em um nível baixo. No entanto, essa sensibilidade, também, significa que é 

necessário cuidado em relação ao desenho experimental e aplicação desse proce-

dimento (Walker et al., 2009). 

A qRT-PCR tem sido utilizada para quantificar infecções de P. falciparum em 

Anopheles stephensi, vetor da malária na África (Bell e Ranford-Cartwright, 2004), 

em análises da resposta imune de A. gambiae nas fases iniciais da infecção por P. 

falciparum (Tahar et al., 2002) e de expressão diferencial em mosquitos do complexo 

A. gambiae (Cassone et al., 2008).  
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Considerando o A. darlingi, bibliotecas de genes expressos de larvas L1 L2, 

pool de adultos (Rafael et al., 2005; Nunes-souza, 2008), fêmeas alimentadas e não 

alimentadas com sangue e machos adultos não alimentados de A. darlingi foram 

construídas (Rafael et al., 2010, 2012). A análise por bioinformática permitiu quantifi-

car estatisticamente o genoma funcional (níveis de expressão gênica) desse mosqui-

to, pelos termos do Gene Ontology (GO) (Rafael et al., 2012). Sequências de genes 

expressos das bibliotecas de cDNA de A. darlingi têm sido úteis para o seu mapea-

mento físico em núcleos politênicos de A. darlingi, por Hibridação in situ Fluorescen-

te (FISH), permitindo compreender a estrutura, organização e variabilidade cromos-

sômica desse mosquito (Bridi, 2008; Bridi et al., 2012). O mapeamento por hibrida-

ção in silico desse transcriptoma mostrou alta similaridade com o genoma de A. 

gambiae e homólogo, também, aos mosquitos Aedes aegypti e Culex quinquefascia-

tus. Estes dados foram importantes, para a compreensão da expressão gênica e as-

pectos evolutivos do A. darlingi em relação ao A. gambiae, A. aegypti e C. quinque-

fasciatus (Azevedo-Junior, 2014).  

No trabalho de Naice (2009) que, por meio do método da PCR quantitativa 

em Tempo Real, analisou o A. darlingi da Amazônia, previamente submetido a bio-

ensaios com o inseticida químico deltametrina. Os resultados mostraram elevada 

expressão diferencial do gene alvo (GST) em relação ao gene constitutivo GAPDH 

(Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase). Na validação do nível de expressão 

gênica diferencial entre os transcriptomas de larvas (L1L2) e adultos de A. darlingi, 

Nunes-de-Souza (2011) analisou e validou as sequências gênicas de A. darlingi: Ac-

tina, Tripsina e Phosrestin II (Arrestin A), pelo método da qRT-PCR. Esses estudos 

de resistência a inseticidas sintéticos apresentaram resultados promissores, para 

novas abordagens acerca de alternativas para o controle desse o mosquito vetor da 

malária. 

Outro exemplo é o trabalho de Azevedo-Junior et al. (2014) a sequência gê-

nica da família glutationa S-Transferase (GST) foi caracterizada, a partir de bibliote-

cas de cDNA de A. darlingi (Rafael et al., 2005; Nunes-Souza, 2008; Rafael et al., 

2010) e comparada por análises in silico, filogenética e evolutivamente contra biose-

quências de A. gambiae (Q8MUR9), A. aegypti (Q16P78), C. quinquefasciatus 

(B0WFX0) e do grupo externo, Phlebotomus papatasi (A8CAE7). A análise filogené-

tica do gene GST mostrou que A. darlingi e A. gambiae evoluíram a partir de um an-

cestral comum 
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A presente proposta de estudo da expressão de genes de resposta imune 

(Rel1, Rel2, Caspar e Cactus) das bibliotecas de cDNA de fêmeas alimentadas com 

sangue (4, 8, 14 e 24 horas) e fêmeas com dieta zero “0” pode oferecer grandes 

perspectivas do uso desses produtos gênicos individuais no controle natural desse 

importante vetor primário da malária no continente sul americano, especialmente na 

Amazônia brasileira. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

Verificar, validar e quantificar a expressão de genes relacionados à resposta 

imune de A. darlingi previamente identificados, a partir de bibliotecas de sequências 

de RNA de fêmeas adultas alimentadas com sangue comparadas com fêmeas não 

alimentadas, abordando os aspectos funcionais destes genes. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Realizar levantamento in silico, de sequências de RNA mensageiro relacio-

nados à resposta imune dos genes Rel1, Rel2, Caspar e Cactus, no transcriptoma 

de A. darlingi.  

- Desenhar primers para realizar a PCR quantitativa em tempo real dos ge-

nes Rel1, Rel2, Caspar e Cactus. 

- Analisar o nível de expressão relativa dos genes Rel1, Rel2, Caspar e Cac-

tus em fêmeas alimentadas com sangue e fêmeas não alimentadas, a fim de validar 

a expressão diferencial destes genes, utilizando os genes de referência Gapdh e β-

actina. 
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3. Material e Métodos 

3.1 Área de estudo 

As coletas de larvas de A. darlingi foram realizadas no bairro de Puraque-

quara (S 03º 03’ 06.95’’ e W 59º 52’ 31.38’’), Zona Leste, Município de Manaus, Es-

tado do Amazonas (Figura 4), mediante licença do IBAMA No 17524. 

 

 

 
 

Figura 4 - Mapa dos locais de coleta de Anopheles darlingi, no bairro Puraquequara, Ma-
naus, Estado do Amazonas. 
 
 

 

3.2 Manutenção das amostras coletadas de Anopheles darlingi 

As larvas de A. darlingi coletadas na natureza foram mantidas no Laboratório 

de Citogenética, Genômica e Evolução de Mosquitos Vetores – Coordenação de So-

ciedade, Ambiente e Saúde (CSAS), do INPA.  Foram alimentadas com farelo de 

ração para peixe Tetra Cichlid Flakes, disponível no mercado, até atingir a forma 

adulta. A identificação dos indivíduos foi realizada segundo as chaves taxonômicas 

de Forattini (1962) e Consoli & Lourenço-de-Oliveira (1994).  

 

3.2.2 Repasto sanguíneo de A. darlingi 

Imediatamente após os mosquitos fêmeas atingirem a forma adulta, estas 

foram alimentadas com solução de açúcar 10%, por 24 hora. Em seguida, foi feito o 

repasto sanguíneo com um pool de 20 fêmeas, sendo cada pool em triplicata 

biológica, utilizando-se o pato doméstico (Anas platyrhynchos). Após o repasto 
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sanguíneo, de cada pool de fêmeas e suas triplicatas, estas foram acompanhadas 

nos seguintes horários: 4, 8, 14 e 24 horas e fêmeas não alimentadas (0h) (Tabela 

1). Em seguida, foram congeladas em 80 oC negativos.  

 
Tabela 1 - Alimentação sanguínea de fêmeas adultas de A. darlingi em intervalos de 0, 4, 8, 
14 e 24 horas 

Horários de ali-
mentação 

Número amostral 
por triplicata 

(fêmeas adultas) 

Triplicata biológica 
(número de repeti-

ções) 

 
Total 

0h 20 X3 60 

4h 20 x 3 60 

8h 20 x 3 60 

14h 20 x 3 60 

24h 20 x 3 60 

Total Geral 300 

 

3.3 Desenho e síntese de primers 

Realizaram-se buscas no banco do transcriptoma de A. darlingi de fêmeas 

adultas alimentadas com sangue e fêmeas com dieta zero ( 

http://sysbiol.cbmeg.unicamp.br/adarlingi_rnaseq/), dos genes Rel1, Rel2, Caspar e 

Cactus. Em seguida foram desenhados primers a partir desses amplicons, utilizando-

se o programa Gene Runner. Os parâmetros utilizados para desenho de cada par de 

primers foram: Tm de 58-60 0C; GC% de 60; evitando hairpin e dímeros. Foi escolhi-

da região de aproximadamente 150 pares de bases (pb) das ESTs (Expressed Se-

quence Tags) de A. darlingi, próxima à região 3’ UTR, pois a transcriptase reversa 

pode não estender a amplificação até o começo do gene e, por isso, utilizou-se oligo-

dT que anela na cauda poli-A. É a partir daí que a transcriptase reversa começa a 

polimerização. Colocando-se os possíveis primers próximos à região 3’ UTR aumen-

ta a probabilidade de abranger a sequência alvo. Em seguida, procurou-se uma regi-

ão, que tenha conteúdo CG e AT (1:1), de aproximadamente 20 pares de bases, e 

conferiu-se a Tm no Programa Gene Runner, que foi de 60 oC, calculada pela fórmu-

la: Tm=4x(G+C)+2x(A+T). Os primers constitutivos GAPDH e β-actina também foram 

desenhados desse banco de dados, com os mesmos parâmetros (Nunes-Souza,  

2011). A partir dessas condições, desenhou-se os primers (Tabela 2) e sua síntese 

foi realizada pela Integrated DNA Technologies IDT®. 

 

http://sysbiol.cbmeg.unicamp.br/adarlingi_rnaseq/
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Tabela 2- Informações sobre os genes utilizados na análise de expressão gênica em 
Anopheles darlingi  e os genes de referência  

 
 

Gene 

Oligonucleo 

tídeos de 

 A. darlingi 

 

Contigs 

 

Sequências (5’-3’) 

 

Referências 

 

 

 

Constitu-

tivo 

 

 

GAPDH 
68 Fw:5’CGAGTACGGCTACTCCAACC3’ 

 

 

Nunes-

Souza, K.C. 

2011 

 

Rv: 5’CTGGCACACAAGTGAGGCTA3’ 

 

β-actina 

 

433 

Fw: 5’TCGTGCGTGACATTAAGGAG3’ 

Rv: 5’GCAGCTCGTACGACTTTTCC3’ 

 

 

 

 

 

 

Genes de 

interesse 

 

Rel1 
83970 Fw: 5-GAAACACCTGGAAGCACAAC3’ 

 

 

 

 

http://sysbiol.

cbmeg.unica

mp.br/adarlin

gi_rnaseq/ 

Rv: 5’TTAAGCAGCGACTGGAAATC3’ 

 

Rel2 
17805 Fw: 5’GCTCGCATCGCTCGTATT3’ 

Rv: 5-TTCGCCTTCTTCGTCGTC3’ 
 

 

Caspar 
103357 Fw: 5’CACATTATCAATAGCCGTTATGC3’ 

Rv: 5’TTGCTGTCGTCGCTTCTAC3’ 

Cactus 

83470 Fw: 5’GCCCGATTGCGACATCA3’ 

Rv: 5’ACCAGTTTCCTTACCAATTCC3’ 

 

3.4 Extração de RNA total de Anopheles darlingi 

As fêmeas adultas alimentadas com sangue de A. darlingi previamente con-

geladas nos intervalos de 0, 4, 8 14 e 24 após repasto sanguíneo foram mantidas em 

nitrogênio líquido e o seu RNAt extraído, por meio do RNeasy Mini Kit (Qiagen®), 

adaptado para A. darlingi, em relação à otimização do rendimento do RNA total ex-

traído. As fêmeas adultas foram maceradas com o auxílio de um pistilo em um micro-

tubo de 1,5 mL, o qual estava em contado com nitrogênio líquido. Em seguida, adici-

onaram-se 450 μL de tampão RLT. Submeteu-se o microtubo contendo a amostra 

macerada ao agitador.  

Transferiu-se o lisado a uma coluna spin QIAshredder para um microtubo de 

2 mL e centrifugou-se por 2 minutos a 14.000 rpm. Transferiu-se cuidadosamente o 

sobrenadante para novo microtubo. Adicionou- se 0,5 volume de etanol (96-100%) 

no lisado e misturou-se imediatamente, por pipetagem. A amostra foi transferida para 

uma coluna de spin RNeasy, que foi centrifugada dentro de um microtubo de 2mL 

http://sysbiol.cbmeg.unicamp.br/adarlingi_rnaseq/
http://sysbiol.cbmeg.unicamp.br/adarlingi_rnaseq/
http://sysbiol.cbmeg.unicamp.br/adarlingi_rnaseq/
http://sysbiol.cbmeg.unicamp.br/adarlingi_rnaseq/
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por 15s a ≥10.000 rpm. O material coletado foi descartado e a coluna spin RNeasy 

reutilizada. Adicionaram-se 700 μL de tampão RW1 nessa coluna, que foi centrifu-

gada por 15s a (≥10.000 rpm) e descartou-se o escoamento. Repetiu- se a lavagem, 

dessa coluna, adicionando-se 500 μL tampão RPE. Essa coluna foi transferida para 

um novo tubo de coleta de 1,5 mL, e acrescentaram-se 30 μL de água livre de 

RNAse a 94 oC à membrana dessa coluna, que foi centrifugada por 1 minuto 

(≥10.000 rpm). O RNA total foi coletado no microtubo e estocado em – 80 oC. 

 

3.5 Quantificação do RNA total 

A quantificação do RNA total de A. darlingi foi realizada utilizando o equipa-

mento espectrofotômetro (Nanodrop 2000), Thermus. A integridade do RNA total foi 

verificada utilizando-se gel desnaturante de agarose a 1% em tampão MOPS 1X, por 

eletroforese horizontal a 100V, por 40 minutos. Os acessórios da cuba em contato 

com gel e tampão foram previamente tratados com peróxido de Hidrogênio a 10%, 

por 20 minutos, e lavados com água Milli-Q em DEPC (Dietilpirocarbonato) a 1mM, 

por 3 vezes. 

 

3.6 Obtenção do cDNA 

As amostras de RNA total foram tratadas previamente com tampão DNAse 

10X, DNAse, RNAseOUT Ambion® Turbo, conforme o fabricante. Foram adiciona-

dos cerca de 6 μg do RNA total e água livre de RNAse. O material foi incubado por 

30 minutos, a 37oC para a degradação do DNA, na amostra do RNA, com 2 μL de 

tampão de inativação Ambion® Turbo, por 5 minutos. Foi centrifugado a 10.000 rpm, 

por 10 minutos a 4 oC e foram recuperados cerca de 15 μL do sobrenadante (3,75 μg 

de RNAt), com concentração final acerca de 0.25 μg /μL. 

Na obtenção da síntese da fita complementar de RNAm (cDNA) foi utilizado 

o kit Promega, segundo as instruções do fabricante. Foi utilizada a enzima Transcrip-

tase Reversa (RT), que é capaz de sintetizar uma fita complementar ao RNAm, for-

mando o cDNA. A molécula de RNA é responsável pela codificação de informações 

genéticas fornecidas pelo DNA. Porém, a molécula de RNAm é muito instável, pois 

possui apenas uma fita com as suas bases nitrogenadas e demais estruturas, por 

isso, faz-se necessário sintetizá-la em uma molécula mais estável, como o DNA 

(Calsa et al., 2004).  

Após a obtenção do cDNA foi feita uma PCR clássica dos genes Rel1, Caspar 

e Cactus, para a validação dos primers, no volume de 20μL usando 200ng do cDNA, 
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2,5μM de iniciador, 5mM de dNTP, MgCl2 e Tampão 10x (10 mM Tris HCL, ph 8.5, 50 

mM KCl) e 2,5 U de Taq DNA polimerase Hi-Fi. As condições de amplificação foram: 1 

ciclo a: 94 ºC por 5 min, 40 ciclos a 94 ºC 30s, anelamento a 60ºC por 30s e 72 ºC por 

30s, extensão final a 68 ºC por 5 min. As reações foram realizadas utilizando o termo-

cicladorde ESCO® Swift® MaxPRO da Thermal Cycler. 

 

3.7 Quantitative Real Time-Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR) 

A qRT-PCR foi realizada, segundo protocolo do sistema SYBR Green® (Ap-

plied Biosystems®), adaptado para A. darlingi. Realizaram-se dois mix. O primeiro 

mix para cada reação foi composto por SYBR Green, ROX e água Milli-Q, de acordo 

com o fabricante. A este mix foram adicionados 0,2 μL de cDNA de A. darlingi. O 

segundo mix continha os primers F e R, dos genes-alvo Rel1, Rel2, Cactus e Caspar 

e os genes constitutivos GAPDH e β-actina (controle). Cada par desses primers foi 

diluído a 2,5 μM. Adicionaram-se 34,65 μL do mix contendo o cDNA e 6,6 μL do mix 

de primer distribuídos em 3 microtubos (3 réplicas técnicas). Aplicaram-se 12,5 μL de 

cada amostra desses microtubos em cada poço da placa de PCR, que foi submetida 

ao equipamento Real-Time PCR System TM 7.500, da Applied Biosystems®. Os pa-

râmetros das corridas foram: um passo inicial de 95 0C por 10 minutos, seguidos por 

40 ciclos de 95 °C, por 15 segundos, e 60 oC por 60 segundos.  

 

3.8 Quantificação relativa dos genes de resposta imune 

Os genes constitutivos GAPDH e β-actina de A. darlingi deste trabalho foram 

utilizados como controles (endógenos), para a normalização das reações. Os valores 

dos níveis de expressão relativa dos genes de resposta imune (Rel1, Rel2, Caspar e 

Cactus) foram calculados pelo método de Ct (2-ΔΔCt) comparativo, segundo Livak e 

Schmittgen (2001). Neste procedimento, as amostras de fêmeas não alimentadas 

(controle) foram escolhidas como calibradoras das reações de qRT-PCR. E, o nível 

de expressão e validação dos genes Rel1, Rel2, Caspar e Cactus de fêmeas alimen-

tadas foi quantificado em relação às fêmeas não alimentadas.   
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4 Resultado  

4.1 Extração de RNA total e síntese de cDNA  

A extração do RNAt de A. darlingi (n=20 (pool) x 3 réplicas biológicas x 4 tra-

tamentos = 260) + réplicas controle (n=20 (pool) x 3=60)) totalizando 15 réplicas bio-

lógicas foi realizada, por meio do RNeasy Mini Kit (Qiagen). Os resultados mostra-

ram uma boa qualidade do RNAt, na eletroforese horizontal em gel de agarose a 1%, 

que mostra as bandas das subunidades ribossomais 28s e 18s íntegras (Figura 5). 

28s

18s

28s

18s

18s

28s

 
 
Figura 5 - Perfis eletroforéticos de cada extração de RNAt de adultos de A. darlingi em gel 
desnaturante de agarose a 1%, corado com gel red. Bandas íntegras da subunidade ribos-
somal 28S (maior) e 18S (menor). 0h são fêmeas não alimentadas. 4h, 8h,14h e 24h são 
fêmeas alimentas com sangue e congeladas após 4, 8, 14 e 24 horas. Machos são de outro 
experimento. As manchas negras dos poços 4h1,4h2,4h3 são resultantes do corante brome-
to de etídio. 

 

 

A partir do RNAt íntegro de A. darlingi, realizou-se o processo de síntese da 

fita complementar do RNAm (cDNA), conforme a Figura 6. Observam-se que os fra-

gmentos do cDNA apresentaram variação de 850pb a 2000pb, ressaltando-se que 

os critérios metodológicos foram uniformes para todas as amostras deste experimen-

to. 
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Figura 6 - Perfil eletroforético do cDNA individual das réplicas biológicas de Anopleles darlingi 
em gel de agarose 1% corado com red. 0h são fêmeas não alimentadas, 4h, 8h, 14h e 24 
são fêmeas congeladas em 4 , 8 , 14 e 24 horas após o repasto sanguíneo. 
 

Foi realizada a PCR clássica para verificar se os primers estavam funcio-

nando. Utilizaram-se como exemplo, o primer Rel1 (100 a 150 pares de base) dese-

nhado a partir do seu respectivo amplicon, que mostrou uma banda com tamanhos 

entre 75 e 200 pares de bases (Figura 7). Também foi feita a PCR clássica para tes-

tar os primers Rel2, Caspar e Cactus, que apresentaram padrão de bandas entre 75 

e 200 pb, tamanhos esperados. 

 

Figura 7 – Perfil eletroforético do cDNA individual das réplicas biológicas de Anopleles dar-
lingi em gel de agarose 2% corado com red. O primeiro poço é o marcador 1kb Plus DNA 
Ladder, o segundo é a amostra amplificada e o terceiro o controle negativo. 
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4.2 PCR em Tempo Real 

As curvas de dissociação (curvas de melting) mostram apenas um pico para 

cada primer (Rel1, Rel2, Caspar e Cactus). Isso indica tratar-se de amplicon especí-

fico (Figura 8), cuja curva de dissociação para cada tratamento e o padrão entre 

elas não diferiu.  Ressalta-se que algumas réplicas técnicas apresentam pequenos 

picos antes do pico principal (Figura 8-E), sugerindo a formação de dímeros de pri-

mers, ou mesmo hairpins. Contudo, esses picos são de pequenos tamanhos, o que 

não influenciou na análise dos resultados. 

  

 
Figura 8- Curvas de melting de cDNA de fêmeas adultas de Anopheles darlingi não alimen-
tadas, mostrando a amplificação de apenas um fragmento, para cada gene: A- GAPDH, B - 
β-actina, C - Rel1, D - Rel2, E- Caspar, F - Cactus 
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As Figuras 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mostram os valores de Ct dos genes GA-

PDH, β-actina, Rel1, Rel1, Caspar e Cactus das amostras de fêmeas adultas após 

repasto sanguíneo (0, 4, 8, 14 e 24 horas). 

 

 

Figura 9 – Amplificação do fragmento de GAPDH em cDNA de fêmeas adultas de A. 
darlingi,por PCR em Tempo Real (7500 System SDS Software – Applied Biosystems®). Os 
valores de Ct de cada réplica biológica são mostrados na lateral à esquerda desta figura. 

 

 

 

Figura 10- Amplificação do fragmento de β-actina em cDNA de fêmeas adultas de A. 
darlingi,por PCR em Tempo Real (7500 System SDS Software – Applied Biosystems®). Os 
valores de Ct de cada réplica biológica são mostrados na lateral à esquerda desta figura. 
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Figura 11- Amplificação do fragmento de Rel1 em cDNA de fêmeas adultas de A. 
darlingi,por PCR em Tempo Real (7500 System SDS Software – Applied Biosystems®). Os 
valores de Ct de cada réplica biológica são mostrados na lateral à esquerda desta figura. 
 

 

 

 

Figura 12- Amplificação do fragmento de Rel2 em cDNA de fêmeas adultas de A. 
darlingi,por PCR em Tempo Real (7500 System SDS Software – Applied Biosystems®). Os 
valores de Ct de cada réplica biológica são mostrados na lateral à esquerda desta figura. 
. 
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Figura 13 - Amplificação do fragmento de Caspar em cDNA de fêmeas adultas de A. 
darlingi,por PCR em Tempo Real (7500 System SDS Software – Applied Biosystems®). Os 
valores de Ct de cada réplica biológica são mostrado na lateral à esquerda desta figura. 
 
 

 

 

 

Figura 14 - Amplificação do fragmento de Cactus em cDNA de fêmeas adultas de A. 
darlingi, por PCR em Tempo Real (7500 System SDS Software – Applied Biosystems®). Os 
valores de Ct de cada réplica biológica são mostrado na lateral à esquerda desta figura. 
 

As Tabelas 3 e 4 mostram altos níveis de expressão gênica em algumas ré-

plicas (*) de A. darlingi (4, 8, 14 e 24 horas), comparadas ao controle (0h1, 0h2 e 

0h3). Porém, vale ressaltar que a metodologia utilizada foi uniforme para todas as 

amostras tratadas neste experimento, como amostrado, no gel de extração do RNA 

total (Figura 5). 

Considerando a quantificação relativa dos genes de interesse das réplicas 

biológicas após alimentação sanguínea (4, 8, 14 e 24 horas) e o controle (sem ali-

mentação sanguínea), as réplicas que apresentaram alta quantificação relativa com-
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parada aos outros tratamentos, inviabilizaram o cálculo da média destas em relação 

às demais réplicas. Por isso, foram selecionadas as amostras ("**"), que represen-

tam uma média satisfatória entre as 3 réplicas (Tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 3 - Quantificação relativa dos genes de interesse das réplicas biológicas após alimenta-
ção sanguínea (4 e 8 horas) e o controle (sem alimentação sanguínea). 

 

Gene 0h-1 0h-2 0h-3 4h-1 4h-2 4h-3 8h-1 8h-2 8h-3 

Rel1 1 1 1 0,23027
8821** 

0,09918
9681 

23,9053
3846* 

4,85327
4187** 

0,27720
1952 

5,18585
5332 

Rel2 1 1 1 0,33648
4267** 

0,18999
6947 

21,6458
3781* 

1,18211
2603** 

0,53823
85 

5,21022
2955* 

Caspar 1 1 1 0,33993
9125 

0,45315
5758** 

36,0889
0483* 

0,50177
5724** 

0,28674
7237 

33,7778
4405* 

Cactus 1 1 1 0,81022
2353** 

0,51156
8828 

21,3333
879* 

0,40471
5464 

1,68486
4177** 

6,95340
428* 

*alto nível de expressão gênica comparada às demais réplicas de mesmo horário.  
** Replicas biológicas selecionadas. 
 

 
Tabela 4 - Quantificação relativa dos genes de interesse das réplicas biológicas com alimenta-
ção sanguínea em 14 e 24 horas.  

Gene 14h-1 14h-2 14h-3 24h-1 24h-2 24h-3 

Rel1 5,299953664
** 

3,308412405 27,26847828
* 

3,331276651 3,546500972
** 

100,2047718
* 

Rel2 0,439402717 2,016054909
** 

9,102402607
* 

0,771382226 1,417371588
** 

11,98871436
* 

Caspar 0,514270964 3,726112309
** 

23,91895204
* 

3,065610289 4,231528096
** 

49,53839713
* 

Cactus 0,987988385 1,286642692
** 

16,602734      
* 

2,643549406
** 

3,869391405 32,71304063
* 

* alto nível de expressão gênica comparada às demais réplicas de mesmo horário.  
** Replicas biológicas selecionadas. 

 

As Figura 15 e 16 representam a variação da expressão dos genes Rel1 e 

Rel2 após alimentação sanguínea de A. darlingi (4, 8, 14 e 24 horas). Observou-se 

um aumento na expressão desses genes ao longo do tempo, com pico máximo às 

14 horas após a alimentação sanguínea seguido de decréscimo da expressão. 
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Figura 15 - Quantificação relativa (RQ) do gene Rel1 de fêmeas adultas de Anopheles dar-
lingi do Bairro Puraquequara, Manaus (AM), com alimentação sanguínea (4, 8, 14 e 24 ho-
ras) e o controle (0 hora). 

 

 

Figura 16- Quantificação relativa (RQ) do gene Rel2 de fêmeas adultas de Anopheles dar-
lingi do Bairro Puraquequara, Manaus (AM), com alimentação sanguínea (4, 8, 14 e 24 ho-
ras) e o controle (0 hora).  

 

As Figuras 17 e 18 representam a quantificação relativa dos genes Caspar e 

Cactus nos horários após alimentação sanguínea em A. darlingi (4, 8, 14 e 24 ho-

ras). Observa-se que esses genes apresentaram pico máximo de expressão às 24h 

após a alimentação sanguínea em comparação aos demais horários. 
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Figura 17 - Quantificação relativa (RQ) do gene Caspar de fêmeas adultas de Anopheles 
darlingi do Bairro Puraquequara, Manaus (AM), com alimentação sanguínea (4, 8, 14 e 24 
horas) e o controle (0 hora).  

 

 

 

Figura 18 - Quantificação relativa (RQ) do gene Cactus de fêmeas adultas de Anopheles 
darlingi do Bairro Puraquequara, Manaus (AM), com alimentação sanguínea (4, 8, 14 e 24 
horas) e o controle (0 hora).  

 

Os dados da Figura 19 mostram a comparação da RQ entre os genes Rel1 

e Cactus. A RQ do gene Rel1 é maior que a RQ do gene Cactus, nos intervalos de 8 

e 14 horas, enquanto que em 4 e 24 horas a RQ do Cactus é maior, ou seja, quando 

o Rel1 tem alta expressão o Cactus apresenta menor expressão e vice-versa.  
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Figura 19 – Quantificação relativa (RQ) do gene Rel1 e seu inibidor Cactus em fêmeas adul-
tas de Anopheles darlingi não alimentadas com sangue (0h) e após a alimentação sanguí-
nea (4, 8, 14 e 24 horas).  

 

Os dados da Figura 20 mostram a quantificação relativa entre Rel2 e Caspar 

quanto à RQ que é maior para o gene Caspar e menor para o gene Rel2, nos inter-

valos de 4, 14 e 24 horas; enquanto que no intervalo de 8 horas, a RQ do gene Rel2 

é maior que a do gene Caspar.  

 

 
 
Figura 20- Quantificação relativa (RQ) do gene Rel2 e seu inibidor Caspar em fêmeas adul-
tas de Anopheles darlingi não alimentadas com sangue (0h) e após a alimentação sanguí-
nea (4, 8, 14 e 24 horas).  
.  
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5 Discussão 
 

No presente trabalho, a quantificação relativa de RNA de genes relacionados 

ao sistema imune de A. (Nyssorchynhus) darlingi, em fêmeas adultas alimentadas e 

fêmeas não alimentadas (Rel1, Rel2, Caspar e Cactus), utilizando os genes GAPDH 

e β-actina como genes de referência desse mosquito foi determinada. 

Embora estudos recentes tenham registrado dados de resposta imune em 

insetos, estes ainda são escassos em vetores de patógenos ao homem (Lehmann et 

al., 2009), como os mosquitos, incluindo o A. darlingi, vetor primário da malária na 

América do Sul, especialmente na Amazônia brasileira. 

Em A. darlingi, a análise da quantificação relativa dos genes Rel1 e Rel2 mos-

trou aumento gradativo em 8 horas após a alimentação sanguínea, com pico máximo 

dos seus níveis de expressão 14 horas após essa dieta. Ao completar 24 horas, 

após o repasto sanguíneo, o nível de expressão desses dois genes em fêmeas de A. 

darlingi diminuiu. Os genes Caspar e Cactus, ao contrário, tiveram o maior pico de 

expressão 24 horas após o repasto sanguíneo, contrastando com os demais horários 

(4, 8 e 14 horas), durante os quais o nível de RQ foi variado. Contudo, Marinotti e 

colaboradores (2005), que analisaram a expressão gênica de diversos genes de fê-

meas adultas de A. gambiae após repasto sanguíneo, pelo método de microarranjos, 

verificaram que o nível de expressão de todos os genes foi bastante variável. Esses 

autores registraram, ainda, aumento e diminuição na expressão de gene (receptor 

TNF da via Toll) relacionado a funções imunológicas 24 horas após a alimentação 

sanguínea de A. gambiae. Em nosso estudo com fêmeas de A. darlingi, observamos 

também o aumento na expressão dos genes Caspar e Cactus 24 horas após a ali-

mentação sanguínea.  

Um estudo com expressão gênica em A. gambiae foi desenvolvido por Dana e 

colaboradores (2005), por meio do método de microarranjos. Foram analisados 2000 

transcritos de abdomes de adultos desse mosquito, oriundos de colônias de insetá-

rio, cujas amostras receberam três tratamentos (alimentação com açúcar, alimenta-

ção com sangue e sangue contaminado por Plasmodium berghei). Como resultados 

tiveram variação das expressões desses transcritos em níveis variados, nos interva-

los de 1, 3, 5, 12, 16, 24 e 48 horas. 

Considerando a regulação de respostas imunes em mosquitos anofelinos, 

esta é regulada pelas vias Toll e IMD (imunodeficiência) e pelos fatores de transcri-

ção (NF-kappaB Rel1 e Rel2). Estes dois fatores são controlados pelos reguladores 
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negativos Cactus e Caspar. A proteína Rel1 atua como fator de transcrição da via 

Toll e possui como seu regulador negativo a proteína Cactus (Belvin et al., 1996; 

Christophides et al., 2002). O Cactus em condições normais se liga e reprime o fator 

de transcrição Rel1 no citoplasma (Belvin et al., 1996; Christophides et al., 2002). 

Porém, quando o receptor Toll é ativado, a proteína Cactus é degradada por meio 

das proteínas adaptadoras (Pelle e Tube) liberando o Rel1 para entrar no núcleo da 

célula e realizar a transcrição dos genes efetores (AMPs), segundo Belvin et al. 

(1995).  

Esse mecanismo de regulação do nível de transcrição dos genes efetores 

(AMPs), comparativamente aos resultados do nosso trabalho, sugere que há uma 

relação antagônica entre as RQs de Rel1 e Cactus quando A. darlingi foi alimentado 

com sangue nos intervalos de 4, 8,14 e 24 horas. O gene Rel1 apresentou maior 

RQ, enquanto que o Cactus diminuiu a sua RQ e vice-versa. Apesar disso, notamos 

uma diferença no nível de expressão gênica de, aproximadamente, 0,3 RQ, no inter-

valo de 24 horas após a alimentação sanguínea de A. darlingi. Isso sugere que neste 

intervalo, a RQ do Rel1 começou a diminuir, enquanto que a RQ do Cactus aumen-

tara, pois em 14 horas o Rel1 estava com RQ maior que o Cactus (uma diferença em 

média de 4 RQ). Já em 4 horas após a alimentação sanguínea de A. darlingi, o RQ 

de Rel1 estava abaixo da RQ de Cactus, sugerindo que nesse horário o nível de 

transcrição dos genes AMPs (peptídeos antimicrobianos) foram menores em compa-

ração aos horários de 8 e 14 horas. Porém, no horário de 24 horas o nível de trans-

crição gênica voltou a diminuir, como observaram Christophides e colaboradores 

(2002), demonstrando que a via Toll regula a transcrição de genes efetores como os 

AMPs. 

 O gene Rel2 é traduzido em proteína Rel2, que é o fator de transcrição da 

via IMD, enquanto o gene Caspar é traduzido na proteína Caspar que é inibidora do 

fator de transcrição Rel2 (Kim et al., 2006). O fator de transcrição Rel2 é controlado 

por fatores inibitórios. Esta proteína (Rel2) pode ser clivada por Dredd, que provoca 

a ativação do Rel2 podendo, assim, atravessar a membrana nuclear e realizar a 

transcrição dos genes de AMPs (Stoven et al., 2000; Stoven et a., 2003). O Caspar 

em condições normais é ligado ao Dreed impedindo que este segundo faça a cliva-

gem do Rel2. Logo que o receptor IMD é ativado, o Caspar se separa do Dreed dei-

xando-o livre para clivar o Rel2 (Kim et al., 2006).  

Os resultados do nosso estudo sobre a RQ do gene Rel2 e seu inibidor Cas-

par em fêmeas adultas de A. darlingi não alimentadas com sangue (0h) e 4, 8, 14 e 
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24 horas após a alimentação sanguínea reforçam essas afirmações, pois mostram 

essa relação antagônica entre os genes Rel2 e Caspar. Nesta interação, a RQ do 

gene Caspar é maior do que a RQ do gene Rel2 nos intervalos de 4 (0.1), 14 (1.7) e 

24 (2.8) horas. Ao contrário, apenas no intervalo de 8 horas, a RQ do gene Caspar é 

menor do que a RQ do Rel2. Infere-se, portanto, que nos intervalos de 4, 14 e 24 

horas a transcrição do gene Caspar aumentou, indicando que pode estar havendo 

uma inibição maior de ação da proteína Dreed, para evitar a clivagem de Rel2, que 

realiza o processo de transcrição dos genes efetores.  

Considerando a via Toll, esta é ativada, principalmente, por bactérias gram-

positivas, fungos e espécies de Plasmodium (Meister et al., 2005; Cirimotichet al., 

2010) e na defesa contra vírus (Ramirez e Dimopoulos, 2010). Porém, a via IMD é 

ativada principalmente por bactérias gram-positivas e gram-negativas, e espécies de 

Plasmodium (Meister et al., 2005; Cirimotichet al., 2010). Seguindo esse raciocínio, 

há a possibilidade de que as amostras de A. darlingi alimentadas com sangue, utili-

zadas no presente estudo, podem estar contaminadas com bactérias ou fungos, o 

que explica esse nível de expressão do gene Rel1 comparado ao gene Cactus, que 

apresentou expressão gênica menor que o gene Rel1. Ainda, as variações dos ge-

nes Rel2, que foi maior em relação ao Caspar, no intervalo de 8 horas.  

A literatura, ainda não registra cruzamento e desenvolvimento eficaz do A. 

darlingi em laboratório (colônias de referência). Em nosso experimento foram utiliza-

dos exemplares de A. darlingi coletados em criadouros naturais, onde existem variá-

veis ambientais, como volume, pH, turbidez e temperaturas de águas, além de con-

taminantes ambientais (Tadei et al., 1998). Em relação ao nível de quantificação re-

lativa, a partir da expressão de genes específicos, esta RQ pode ser variável quando 

levados em conta os mecanismos de adaptação de organismos a diversas condições 

ambientais (Desbrocheet al., 2005). No transcriptoma de larvas e adultos de A. dar-

lingi foi obtida grande quantidade de sequências de diversas bactérias na flora intes-

tinal desses mosquitos (Rafael e colaboradores, informação pessoal). No genoma de 

A. darlingi, Marinotti e colaboradores (2013) detectaram sequências de bactérias 

possivelmente derivadas de contaminação ambiental ou microrganismos adicionais 

associados ao A. daringi. 

Considerando o presente experimento em A. darlingi obtido em campo, res-

salta-se que não é possível controlar a infecção desse mosquito à bactérias, fungos 

e vírus, por exemplos. Assim, as diferenças na expressão dos genes Rel1, Rel2, 

Cactus e Caspar podem estar relacionadas ao estado imune dessas amostras expe-
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rimentais. Esses resultados corroboram os dados de expressão gênica de amostras 

de A. gambiae, oriundas de colônias laboratoriais (Marinotti et al., 2005). Se as 

amostras de A. darlingi do presente experimento entraram em contato com agentes 

contaminantes, isso pode explicar a elevada produção de RNAm do Rel1 comparada 

ao controle, na maior parte dos intervalos de tempo, pois, uma vez esses mosquitos 

infectados, precisariam elevar a produção de AMPs, para combater tais infecções. A 

literatura mostra que AMPs, como as cecropinas atuam contras bactérias gram-

negativas e gram-positivas (Silva 2002); as defensinas são eficazes contra bactérias 

gam-negativas (Blandin et al., 2002) e as gambicinas podem atuar contra bactérias e 

espécies de Plasmodium (Dimopoulos et al., 1997; Richman et al., 1997; Dimopou-

los, 2003). 

Considerando a alimentação sanguínea, Bryant e Michel (2013) analisaram a 

proliferação e ativação de hemócitos em A. gambiae alimentado com sangue. Os 

autores verificaram mudanças significativas nos hemócitos, como níveis mais altos 

dos componentes e complemento das reações imune de melanização, 24 horas 

após essa refeição, concluindo que o repasto sanguíneo resultou na ativação da 

resposta inata nesses mosquitos. Os nossos resultados também mostram essa for-

ma de reação imune em A. darlingi, pois se compararmos apenas o intervalo de 24 

horas, após a alimentação sanguínea, com o controle (fêmeas não alimentadas), 

sem considerar os demais horários, os níveis de expressão dos genes Rel1, Rel2, 

Caspar e Cactus foram maiores em 24 horas, comparados ao controle (0 hora). 

Em outro estudo, Bonizzoni e colaboradores (2011) analisaram alterações na 

expressão gênica em Aedes aegypti tratados com sangue, avaliados por microarra-

jos. Os autores mostraram que 30% dos mais de 18.000 transcritos foram expressos 

diferencialmente nesse mosquito 5 horas após a refeição sanguínea. Tal estudo cor-

robora com o presente trabalho, pois há um aumento no acúmulo de RNAm de Rel1, 

Rel2, Caspar e Cactus em A. darlingi nos intervalos de 8, 14 e 24 horas, quando 

comparado às 4 horas de intervalo após o repasto sanguíneo. 

Os achados deste estudo são de fundamental importância para auxiliar no en-

tendimento e compreensão do sistema imune de A. darlingi, assim como os demais 

anofelinos, pois estudos deste aspecto em mosquitos são escassos, especialmente 

envolvendo anofelinos. Este trabalho poderá contribuir para o entendimento do sis-

tema imune do A. darlingi, com perspectivas de orientação às ações de monitora-

mento para o controle desse mosquito. 
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6 Conclusões:  
 

Os primers dos genes Rel1, Rel2, Caspar e Cactus desenhados, a partir de blibliote-

cas de seqüências de cDNA de fêmeas adultas alimentadas com sangue e fêmeas 

sem alimentação de A. darlingi, disponíveis em banco de dados, foram amplificados 

com êxito. 

 

 A qRT-PCR dos genes de resposta imune Rel1, Rel2, Caspar e Cactus, normaliza-

dos com os genes endógenos GAPDH e β-actina de fêmeas adultas de A. darlingi 

com repasto sanguíneo por 4, 8, 14 e 24 horas foi comparada às fêmeas não alimen-

tadas e apresentaram expressão gênica variada, que pode estar relacionada ao re-

pasto sanguíneo, à invasão de bactérias, fungos, vírus ou protozoários, ou a outras 

variantes ambientais e, por conseguinte, ter afetado a expressão desses genes.  

 

Estes registros são importantes para o entendimento do mecanismo de defesa imu-

nológica de A. darlingi, e oferecem boas perspectivas aos serviços de monitoramen-

to dos órgãos de saúde voltados ao controle desse mosquito. 
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