
 XP 019759898.1 [Dendroctonus ponderosae]

 XP 019759899.1 [Dendroctonus ponderosae]

 XP 018566616.1 [Anoplophora glabripennis]

 XP 019870193.1 [Aethina tumida]

 XP 971622.1 [Tribolium castaneum]

 XP 021914793.1  [Zootermopsis nevadensis]

 XP 021914794.1 [Zootermopsis nevadensis]

 ALX00074.1 [Melanoplus sanguinipes]

 EFX71905.1 [Daphnia pulex]

 XP 014210493.1 [Copidosoma floridanum]

 OXU22311.1 [Trichomalopsis sarcophagae]

 XP 012256891.1 [Athalia rosae]

 XP 011269567.2 [Camponotus floridanus]

 XP 015367657.1 [Diuraphis noxia]

 XP 015367655.1 [Diuraphis noxia]

 XP 022201067.1 [Nilaparvata lugens]

 XP 014260742.1 [Cimex lectularius]

 RPRC007504 [Rhodnius prolixus]

 XP 014293528.1 [Halyomorpha halys]

 XP 014273318.1 [Halyomorpha halys]

 XP 014273311.1 [Halyomorpha halys]
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A doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada

causada pelo protozoário Trypanossoma cruzi, sendo

considerada endêmica no Brasil. Uma das formas de

transmissão dessa doença é através das fezes e urinas

contaminadas de triatomíneos. Os triatomíneos são insetos

essencialmente hematófagos pertencentes a ordem

Hemiptera, família Reduviidae e subfamília Triatominae.

Uma das espécies de triatomíneos muito utilizadas para

estudos é Rhodnius prolixus devido a sua fácil manutenção

em laboratório e a sua importância na transmissão da

doença de Chagas em países da região setentrional da

América do Sul. Os triatomíneos possuem o tubo digestório

dividido em segmentos com diferentes funções. Dentre as

diferentes enzimas que atuam no compartimento intestinal,

podemos destacar a α-fucosidase (EC 3.2.1.51) que é uma

glicosídeo hidrolase da família 29 (GH29) responsável pela

hidrólise de ligações glicosídicas em fucosídeos e

glicoconjugados, podendo desempenhar um importante

papel na digestão.

INTRODUÇÃO

Através da técnica de RNA de interferência obtivemos um silenciamento

gênico de pelo menos 80% da expressão na glândula salivar, intestino

médio anterior e intestino posterior, enquanto no intestino médio posterior e

nos insetos inteiros não foi observado silenciamento.
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FIGURA 5. Perfis de expressão nos tecidos do gene de α-fucosidase em relação ao

constitutivo GAPDH. Dados obtidos por densitometria de bandas através do programa ImageJ,

após injeção de 1µg de dsRNA em machos adultos de R. prolixus. GFP: controle de dsRNA

exógeno. Fuc1 e Fuc2 são dsRNAs desenhados para regiões diferentes do mesmo gene. GS:

glândula salivar; IMA: intestino médio anterior; IP: intestino posterior; IMP: intestino médio

posterior.
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FIGURA 4. Perfil de expressão em inseto inteiro do gene de α-fucosidase em relação ao

constitutivo GAPDH. Dados obtidos por densitometria de bandas através do programa ImageJ,

após injeção de diferentes quantidades de dsRNA em machos adultos de R. prolixus. Na

primeira coluna de cada série temos o controle em azul escuro – injetados com 5 µg de dsGFP

por inseto. Nas demais temos diferentes quantidades de dsRNA de α-fucosidase:1 µg, 3 µg e 5

µg. Fuc 1 e Fuc2 são dsRNAs desenhados para regiões diferentes do mesmo gene.

FIGURA 3. Árvore filogenética da α-fucosidase de insetos gerada pelo programa MEGA 6

(http://www.megasoftware.net/) após alinhamento usando BioEdit

(http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html). Valores de bootstrap foram obtidos pelo

método de neighbor-joining usando 5000 replicatas. Vermelho: Coleoptera; Rosa: Isoptera;

Azul: Orthoptera; Amarelo: Cladocera; Verde: Hymenoptera e Roxo: Hemiptera.

O gene de α-fucosidase está presente em todas as ordens de insetos e sua

sequência de aminoácidos é semelhante em múltiplas espécies e

conservada na subordem Heteroptera. O genoma de R. prolixus possui um

único gene de α-fucosidase com um peptídeo sinal (SignalP 4.1 e Phobius)

e 9 exons, codificando uma proteína de aproximadamente 55 kDa, ponto

isoelétrico 6,4 (compute pI/Mw), uma hélice transmembrana (Hmmtop), 8

O-glicosilações (NetOglyc) e 4 N-glicosilações (NetNglyc).

Como parte do ciclo do parasita ocorre no tubo digestório do

inseto, e T. cruzi possui uma extensa rede de

glicoconjugados de membrana, a α-fucosidase pode também

estar envolvida na interação parasita-vetor. Além disso, o

glicocálix é constituído por proteínas altamente glicosiladas

que estão envolvidas na adesão, infectividade, evasão do

sistema imune do hospedeiro e proteção frente a agentes

externos. Algumas dessas glicoproteínas, como a GP 72 e a

TC 85 possuem α-L-fucose em sua estrutura, que pode ser

reconhecida pela ação da α-fucosidase que é objeto de

estudo desse trabalho.

FIGURA 1. Reação química catalisada pela α-fucosidase.

Com isso pretendemos verificar a capacidade tripanolítica da

α-fucosidase e observar os efeitos do seu silenciamento por

RNAi, para compreender melhor sua importância no

processo digestivo e sua modulação frente a interação do

vetor com o parasito.

FIGURA 2. Ciclo do Trypanossoma cruzi. Azambuja et al., 2016.


