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RESUMO 

 

Triatoma brasiliensis é um artrópode hematófago e o principal vetor de transmissão do 

protozoário Trypanosoma cruzi nas zonas semiáridas do nordeste brasileiro. O ciclo de vida 

do parasito é influenciado pelos fenômenos que ocorrem no trato gastrointestinal do inseto, 

tornando-se importante compreender os parâmetros que interferem no desempenho 

alimentar do barbeiro. Neste trabalho, propomos o estudo do transcriptoma do intestino 

médio anterior de T. brasiliensis através da geração de Etiquetas de Sequências Expressas 

(ESTs). Para isso, mRNA foi extraído do intestino médio anterior de 101 ninfas de 5° instar 

do inseto e uma biblioteca de cDNA foi construída e posteriormente analisada. Foram 

selecionados aleatoriamente 768 clones para sequenciamento com os iniciadores M13 

forward e reverse. As ESTs geradas foram editadas in silico para remoção de sequências de 

baixa qualidade, vetores, adaptadores e cauda poli(A) com os programas DNA Baser e 

SeqClean. As sequências foram agrupadas com o programa CAP3 e posteriormente 

submetidas a pesquisas de similaridade, anotação gênica e classificação funcional com os 

algorítmos blastn, blastx e blast2GO. Foram obtidos um total de 311 uniques (138 contigs e 

173 singletons). Alguns transcritos eram contaminantes e foram eliminados das análises. 

Outros 180 uniques não apresentaram similaridade com nenhuma sequência dos bancos de 

dados utilizados e podem ser considerados genes específicos de T. brasiliensis. A biblioteca 

apresentou muitos transcritos de proteínas secretadas, transcritos de proteínas relacionadas 

à maquinaria de síntese e modificação proteica, e à imunidade e também de transcritos 

virais. Foram obtidos transcritos coerentes com a região e organismo de estudo como 

aqueles codificadores de defensina, lisozima, brasiliensina e enzimas digestivas, o que 

confirma a qualidade da biblioteca. Cinco transcritos foram submetidos à análise por RT-

qPCR. Verificou-se que 3 destes transcritos tendem a ter sua expressão influenciada pelo 

jejum e os outros 2 tendem a ser influenciados pela hematofagia. Três horas após a 

alimentação demonstrou ser um tempo muito curto para a análise da influência da 

hematofagia na expressão gênica e a utilização de um n amostral maior e outros tempos 

posteriores à hematofagia é desejável para melhorar a qualidade da análise. A 

caracterização do transcriptoma de T. brasiliensis poderá ajudar no entendimento da 

evolução da hematofagia nos vetores artrópodes, oferecer informações úteis para o 

desenvolvimento de novas estratégias de controle de vetor e para o entendimento de 

processos envolvidos na complexa interação vetor – hospedeiro vertebrado – T. cruzi. 

Palavras-chave: Triatoma brasiliensis, Etiquetas de Sequências Expressas (ESTs), Intestino 

Médio Anterior 
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ABSTRACT 

 

Triatoma brasiliensis is a hematophagous arthropod and the main vector responsible for the 

transmission of the protozoa Trypanosoma cruzi in the semiarid areas of the Northeast 

region of Brazil. Since T. cruzi life cycle is influenced by the insect digestive tract, is of 

utmost importance to understand the factors that influence the insect feeding performance. In 

this work we report the characterization of the anterior midgut transcriptome of T. brasiliensis 

using Expressed Sequence Tags (ESTs). We have isolated the mRNA from the anterior 

midgut of 101 fifth-instar nymphs and generated a cDNA library. A total of 768 clones were 

randomly selected and sequenced with M13 forward and reverse primers. ESTs were edited 

in silico to remove low quality regions and sequences of vector, adapters and poli(A) tail 

using DNA Baser and SeqClean software. Sequences were also clustered using the CAP3 

software and submitted to similarity searches, functional annotation and classification with 

blastn, blastx and blast2GO. We have obtained 311 uniques (138 contigs e 173 singletons). 

Some transcripts were considered as contaminants and further removed from analysis. From 

the remaining transcripts, 180 uniques did not present similarity with sequences deposited in 

databases and are, possibly, T. brasiliensis specific genes. The library exhibited a high 

expression level of secreted transcripts and transcripts related to energetic metabolism, 

protein synthesis and modification machinery, immunity and viral transcripts. A considerable 

variety of transcripts was isolated and these are consistent with their tissue of expression 

(anterior midgut) and organism. For instance, we observed transcripts coding for defensin, 

lysozyme, brasiliensin and digestive enzymes. Five transcripts were submitted to RT-qPCR 

analysis. The expression of three transcripts tends to be influenced by fasting and the other 

two, by blood feding. Three hours proved to be a very short time for gene expression 

analysis and a larger sample size and other time points after blood feding are desirable for 

further analysis. The characterization of the T. brasiliensis midgut transcriptome will help us 

to understand the feeding evolution of arthropod vectors, as well as to provide useful 

information to develop new strategies for vector control and to understand the processes 

involved in vector – vertebrate host – T. cruzi complex interaction. 

 

Key-words: Triatoma brasiliensis; Expressed Sequence Tags; Anterior Midgut 
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1.1 Doença de Chagas 

A doença de Chagas, também conhecida como Tripanosomíase Americana, é uma 

zoonose transmitida pelo parasito cinetoplastida flagelado Trypanosoma cruzi. Seu principal 

mecanismo de transmissão se dá através da picada do inseto vetor triatomíneo (Hemiptera: 

Reduviidae: Triatominae), também conhecido como barbeiro. Durante a hematofagia, o 

barbeiro defeca, liberando fezes contaminadas no hospedeiro. Os parasitos presentes nas 

fezes podem penetrar no organismo através da mucosa ou da pele, contaminando o 

hospedeiro (MASSAD, E., 2008; MILES et al., 2003; WHO, 2013). 

Descoberta em 1909, a doença de Chagas é, até hoje, considerada a infecção 

parasitária de maior importância na América Latina, em termos de saúde pública e impacto 

econômico. Estima-se que haja cerca de 7 – 8 milhões de pessoas infectadas em todo o 

mundo. Já foram encontrados focos da doença nos Estados Unidos da América, Canadá e 

Europa, devido, principalmente, à migração entre esses locais e a América Latina, mas 

também através de transfusão sanguínea, transmissão vertical ou doação de órgãos (WHO, 

2013). 

Como consequência do endemismo da doença no Brasil, implementou-se, em 1975, 

o Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh), objetivando a eliminação do 

principal vetor da doença, o Triatoma infestans, reduzindo sua população quase que 

completamente (Figura 1). As estratégias de controle consistiram-se, principalmente, na 

pulverização de inseticidas nos ambientes domiciliares e peridomiciliares e na triagem dos 

bancos de sangue de modo a se evitar a transmissão por transfusão sanguínea. A 

transmissão congênita também foi reduzida devido à investigação de gestantes chagásicas 

no pré-natal e ao tratamento de recém-nascidos infectados (DIAS, 2006; DIAS et al., 2002; 

SILVEIRA & VINHAES, 1999). 

Em junho de 2006, a Organização Pan-Americana de Saúde concedeu ao Brasil o 

Certificado Internacional de Eliminação da doença de Chagas pelo vetor T. infestans. 

Entretanto o controle efetivo da doença não foi alcançado, uma vez que esta não foi 

erradicada, mas apenas interrompida momentaneamente. Existem relatos da capacidade de 

repovoamento de T. infestans quando as ações regulares de controle e vigilância são 

interrompidas (DIAS et al., 2002; FERREIRA & SILVA, 2006). Além disso, apesar dos 

excelentes resultados obtidos com o programa de controle da doença, as espécies nativas 

de triatomíneos presentes no Brasil são difíceis de ser controladas. Essas espécies ditas 

secundárias persistem na natureza e podem ocupar o nicho deixado pelas espécies 

exclusivamente domiciliadas que foram eliminadas, como o T. brasiliensis. A distribuição de 
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T. brasiliensis (Neiva, 1911), reduziu em apenas 44% e, atualmente, pode ser considerado o 

principal vetor da doença de Chagas nas zonas semiáridas do Nordeste do Brasil (COSTA 

et al., 2003). Sendo assim, é fundamental que as ações de controle e vigilância sejam 

mantidas e revisadas de forma a se adequarem ao risco de que a transmissão vetorial da 

doença de Chagas seja restabelecida (COSTA & LORENZO, 2009; DIAS, 2006; SILVEIRA 

& VINHAES, 1999).  

 

 

Figura 1 – Redução da área com transmissão vetorial pelo Triatoma infestans no Brasil, no 

período de 1983 a 1996, após a implementação do Programa de Controle da Doença de Chagas 

(SILVEIRA & VINHAES, 1999). 

 

1.2 Triatomíneos  

 Os triatomíneos pertencem à ordem Hemiptera, subordem Heteroptera, família 

Reduviidae e subfamília Triatominae. Todos os membros dessa subfamília são 

hematófagos, característica evolutiva recente. O seu ciclo biológico de desenvolvimento 

passa pelas fases de ovo, ninfa (com cinco estádios ninfais) e adulto (macho e fêmea), 

sendo classificados como paurometábolos (Figura 2) (LENT & WYGODZINSKY, 1979). 

 



Introdução 

 

 

4 
 

 

Figura 2 – Ciclo de desenvolvimento de Triatoma brasiliensis. A: ovo; B: cinco estágios ninfais; 

C: adulto macho e fêmea. 

 

Acredita-se que os triatomíneos se originaram de um grupo ancestral predador 

baseado em características anatômicas, fisiológicas e etológicas (CARCAVALLO et al., 

1999). Alguns autores sugerem que os triatomíneos representam um grupo monofilético e 

que a hematofagia surgiu apenas uma vez no grupo (GAUNT & MILES, 2000; USINGER et 

al., 1966). Gorla e colaboradores (1997) sugerem que este seja um grupo polifilético e que a 

hematofagia tenha surgido diversas vezes entre diferentes grupos da família Reduviidae e 

também de outros hemípteros, associada a uma coevolução com os vertebrados. A hipótese 

de origem polifilética é, atualmente, a mais aceita, baseada em seus caracteres apormóficos 

convergentes relacionados à hematofagia (TARTAROTTI et al., 2006). 

 A origem e diversidade dos triatomíneos se concentram nos países do Novo Mundo. 

Existem, aproximadamente, 137 espécies de triatomíneos, das quais 105 são encontrados 

nessa área. O gênero Triatoma, por sua vez, é encontrado tanto nos países do Velho Mundo 

quanto nos do Novo Mundo (GALVÃO et al., 2003). A maioria das espécies de triatomíneos 

é capaz de portar o T. cruzi, entretanto, cerca de 20 espécies tem importância 

epidemiológica na transmissão da doença de Chagas em humanos (GOURBIÈRE et al., 

2012) (Figura 3). 

Entre os ambientes silvestres que ocupam destacam-se: palmeiras, buracos de 

árvores, epífitas arborícolas, tocas, fendas de rochas ou refúgios de animais. Entretanto, 

algumas espécies de triatomíneos se adaptaram ao ambiente domiciliar e peridomiciliar, 

transmitindo o parasito aos humanos e animais domésticos. T. infestans, por exemplo, 

encontra-se distribuído nos seis países do Cone Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Paraguai e Uruguai) e é exclusivamente doméstico ou peridoméstico na maior parte da sua 

distribuição geográfica. Os ciclos de transmissão silvestre e doméstico em uma determinada 
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localidade podem estar separados ou sobrepostos, dependendo do grau de interação entre 

eles (MILES et al. 2003). 

 

Figura 3 – Distruibuição dos triatomíneos de maior relevância epidemiológica. As áreas em 

vermelho indicam a distribuição geográfica aproximada das espécies. As espécies destacadas em 

vermelho são consideradas os vetores de maior importância na transmissão de T. cruzi  

(GOURBIÈRE et al., 2012). 

 

1.2.1 Organismo de estudo: Triatoma brasiliensis 

T. brasiliensis Neiva, 1911, é o principal vetor da doença de Chagas nas zonas 

semiáridas do Nordeste do Brasil. A espécie possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo 

em 12 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins (COSTA et al., 1998, 2003; 

SILVEIRA et al., 1984) (Figura 4). A espécie pode ser encontrada em diferentes ecótopos 

naturais ou artificiais, podendo colonizar casas e áreas peridomiciliares (COSTA et al., 2002; 

SILVEIRA & VINHAES, 1999). 
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Figura 4 – O Triatoma brasiliensis e sua distribuição geográfica no Brasil. A- distribuição 

geográfica e ambiental de T. brasiliensis capturados em ecótopos domiciliares no período de 1993-

1999 (AL: Alagoas; BA: Bahia; CE: Ceará; GO: Goiás; MA: Maranhão; MG: Minas Gerais; PB: 

Paraíba; PE: Pernambuco; PI: Piauí; RN: Rio Grande do Norte; SE: Sergipe; TO: Tocantins); B- Vista 

dorsal de Triatoma brasiliensis. Adaptado de Costa et al. (2003). 

 

T. brasiliensis apresenta grande variação cromática, o que levou à sua classificação 

em quatro subespécies: brasiliensis, juazeiro, melanica e macromelasoma (COSTA et al., 

1997a, 1997b, 1998). Os autores alegaram que todas as quatro formas são exemplares de 

T. brasiliensis, uma vez que a variação cromática é comum na natureza. Entretanto, estudos 

multidisciplinares foram realizados a fim de esclarecer se essas formas melânicas 

representam diferentes variações de T. brasiliensis ou se estas podem ser consideradas 

unidades evolucionárias distintas. Dados moleculares, morfológicos, biológicos, ecológicos, 

epidemiológicos e isoenzimáticos sugerem que as quatro formas melânicas são unidades 

evolucionárias independentes, formando o complexo de espécies de T. brasiliensis, cuja 

revisão taxonômica está em preparação (BORGES et al., 2000, 2005; COSTA et al., 1997a, 

1997b, 1998, 2002; COSTA & FELIX, 2007; COSTA & MARCHON-SILVA, 1998; 

MONTEIRO et al., 2004). Costa e colaboradores em 2006 e Costa & Felix em 2007 

sugeriram que T. melanica e T. juazairensis (antiga forma juazeiro) fossem consideradas 

espécies distintas. 
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A importância epidemiológica da espécie já foi demonstrada por Costa e 

colaboradores (2003) e Dias e colaboradores (2000). A metodologia usual de controle 

através da borrifação de inseticidas nas unidades domiciliares infestadas não é muito eficaz 

no controle de T. brasiliensis, devido à sua alta capacidade de recolonização de ambiente 

artificial após a pulverização, a partir de exemplares provenientes do ambiente silvestre. 

Além disso, a carência de informações acerca da sua dinâmica populacional dificulta a 

definição de formas de controle eficazes (DIOTAIUTI et al., 2000). 

 

1.2.2 Comportamento alimentar 

A hematofagia provavelmente surgiu independente em uma ampla gama de insetos 

(RIBEIRO, 1995). As principais etapas desse processo nos triatomíneos constituem-se: 

detecção do hospedeiro através de receptores localizados nas antenas; contato com o 

hospedeiro e sondagem da epiderme; penetração da superfície pela mandíbula; procura de 

vasos sanguíneos (vênulas ou arteríolas) na derme através do movimento de chicoteamento 

das maxilas; ingestão de sangue através de movimentos de contração da bomba cibarial e 

término da alimentação quando um determinado volume é atingido ou quando esta é 

interrompida por algum fator do ambiente (FRIEND & SMITH, 1977; LAVOIPIERRE et al., 

1959). 

Tanto o barbeiro adulto quanto todos os cinco estádios larvais se alimentam de 

sangue de vertebrados. Normalmente, um ingurgitamento completo de sangue já é 

suficiente para o desenvolvimento da ninfa para o próximo estágio larval (KOLLIEN & 

SHAUB, 2000). Após digestão sanguínea, o barbeiro passa por um período sem 

alimentação que pode durar até doze meses dependendo da espécie, ínstar e condições 

climáticas. (SHAUB & LÖSCH, 1989).  

Cada espécie de triatomíneo se comporta de maneira específica durante o repasto 

sanguíneo e o seu sucesso depende das adaptações obtidas e acumuladas durante a 

evolução. Sabe-se que diferentes espécies de hospedeiros vertebrados estimulam 

diferentes respostas fisiológicas no barbeiro, mas ainda não se evidenciou variação na 

expressão gênica conforme a fonte alimentar. Estudos comparativos entre T. infestans e 

Panstrongylus megistus demonstraram que T. infestans ingere mais sangue durante a sua 

alimentação em hospedeiros não anestesiados. Além disso, o ciclo de vida de T. infestans é 

menor que o de P. megistus, necessitando de menor quantidade de sangue, o que confere a 

esta espécie uma vantagem competitiva com relação à P. megistus (PEREIRA et al., 1995). 
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Vários fatores contribuem para o sucesso alimentar, dentre eles: a densidade 

populacional; o tempo de contato com o hospedeiro; a taxa de ingestão sanguínea; as 

dimensões do tubo digestivo; a viscosidade sanguínea; o bombeamento pela bomba 

cibarial; a pressão negativa gerada no tubo e o tamanho das células sanguíneas do 

hospedeiro (KINGSOLVER & DANIEL, 1995; SANT'ANNA et al. 2001). Um aumento na 

densidade populacional de triatomíneos no intradomicílio aumenta a sensibilidade e 

percepção das picadas, aumentando as interrupções durante a alimentação e diminuindo a 

taxa de ingestão sanguínea (PEREIRA et al. 2006; SCHOFIELD et al., 1986). Taxas de 

alimentação também influenciam na dinâmica de defecação e, consequentemente, na 

transmissão de T. cruzi pelas fezes do barbeiro. O momento da defecação depende da 

quantidade de sangue ingerido, sendo que animais que ingerem mais sangue tendem a 

defecar mais rápido (PEREIRA et al., 2006; TRUMPER & GOLA, 1991). 

Guarneri e colaboradores (2003) avaliaram o comportamento alimentar de ninfas de 

T. brasiliensis em diferentes estágios de desenvolvimento e observaram que todas são 

capazes de se alimentar eficientemente de sangue humano, apesar das diferenças 

encontradas. As principais diferenças se relacionam ao tempo de contato com o hospedeiro 

e a taxa de ingestão sanguínea, explicadas pelas diferenças morfológicas, como o tamanho 

entre os vários estágios. Também foi observada uma disparidade no perfil protéico salivar, 

sugerindo que essas diferenças também podem estar relacionadas à regulação da 

expressão gênica nas glândulas salivares. 

A interação com os mecanismos de defesa do hospedeiro também é muito 

importante para a eficiência da alimentação nos triatomíneos. É necessária a produção de 

uma larga variedade de moléculas capazes de antagonizar os efeitos principais das 

respostas do hospedeiro (AMINO et al., 1998, 2001; ROSSIGNOL et al., 1985). Em T. 

infestans foram identificadas e caracterizadas na saliva do barbeiro serino-proteases como a 

sialidase, enzima que remove o ácido siálico de moléculas envolvidas na migração celular e 

nas reações inflamatórias (AMINO et al., 1998) e a tripsina (AMINO et al., 2001). 

A hematofagia em hospedeiros vertebrados é a forma de alimentação preferencial, 

mas não única. Já foi observado que ninfas em jejum podem alimentar-se da hemolinfa 

(RUAS-NETO et al., 2001) ou do conteúdo intestinal (SANDOVAL et al., 2004) de ninfas 

ingurgitadas, como fonte alternativa de alimento em períodos de escassez de hospedeiros 

vertebrados. Esses processos são denominados de hemolinfagia e cleptohematofagia, 

respectivamente. Este hábito foi primeiramente relatado como "canibalismo" por Brumpt 

(1914), que também sugeriu que esse fenômeno poderia servir para aumentar a taxa de 

infecção de T. cruzi entre os triatomíneos. 
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1.2.3 Intestino Médio Anterior 

O trato digestivo é um tubo contínuo relativamente simples e pode ser separado em 

partes morfologicamente e funcionalmente diferentes (Figura 5). No intestino médio anterior 

o sangue é estocado sem ser digerido e sofre hidrólise enzimática parcial, além de ser 

processado por pequenas moléculas responsáveis pela hemaglutinação e anticoagulação. O 

sangue concentrado passa em pequenas quantidades para o intestino médio posterior onde 

será absorvido e digerido por catepsinas. Hormônios diuréticos são liberados e a água e os 

íons são transportados através da parede do tubo digestivo, ganham a hemolinfa e vão para 

os túbulos de Malpighi onde são excretados via reto (KOLLIEN & SHAUB, 2000). 

 

 

Figura 5 – Tubo digestivo dos triatomíneos. I- Intestino Anterior; II- Intestino Médio Anterior; III- 

Intestino Médio Posterior; IV- Intestino Posterior. Escala= 2mm (Adaptado de Kollien & Schaub, 

2000). 

 
Há uma íntima relação entre o trato digestivo do inseto vetor e o ciclo de T. cruzi. 

Durante a alimentação, as formas tripomastigotas presentes no sangue infectado do 

hospedeiro vertebrado são ingeridas pelo inseto e se transformam em formas epimastigotas 

e algumas esferomastigotas no intestino médio anterior. No intestino médio posterior as 

formas epimastigotas se dividem por divisão binária e no reto, local onde a população de 

parasitos atinge sua maior densidade, elas se transformam em formas tripomastigotas 

metacíclicas e são eliminadas pelas fezes e urina (Figura 6) (GARCIA et al., 2007) 

Apesar de ser uma região de extrema importância para a alimentação do barbeiro e 

transmissão do parasito, o intestino médio anterior ainda é pouco conhecido. Estudos 

referentes aos processos fisiológicos que ocorrem durante a hematofagia e os mecanismos 

de defesa do hospedeiro envolvidos, como tempo de coagulação, agregação plaquetária e 

eritrocitária, são de considerável valor. 
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Figura 6 – Ciclo biológico de T. cruzi no inseto vetor. As formas tripomastigotas são ingeridas 

através da hematofagia e se transformam em epimastigotas no intestino médio anterior (A). No 

intestino médio posterior elas se dividem e se multiplicam (B) e se transformam em formas 

tripomastigotas metacíclicas no reto (C) onde são eliminadas durante a defecação (Adaptado de 

Garcia et al., 2007). 

 

A importância dos processos de hemaglutinação e anticoagulação no intestino médio 

anterior já foi demonstrada em diversos estudos, uma vez que interferem no sucesso da 

alimentação. A presença de moléculas hemaglutinantes e anticoagulantes no intestino 

médio anterior dos barbeiros permitem um aumento na taxa de ingestão sanguínea e 

diminuição do tempo de contato com o hospedeiro, diminuindo os riscos destes serem 

detectados e interrompidos, ou de serem mortos durante a alimentação (PAIM et al., 2011; 

ROSSIGNOL et al., 1985). Isso confere uma vantagem evolutiva para os triatomíneos, 

favorecendo a sua capacidade vetorial. 

A hemaglutinação já foi descrita em diferentes tecidos de Rhodnius prolixus e T. 

infestans, incluindo hemolinfa, glândulas salivares e intestino médio anterior e posterior 

(GRUBHOFFER et al., 1997). Entretanto, o papel biológico das hemaglutininas ainda não foi 

elucidado. Acredita-se que algumas funcionam como fatores de defesa e do reconhecimento 

próprio/não próprio e que tenham um papel importante na interação parasito-vetor e vetor-

hospedeiro (HYPSA & GRUBHOFFER, 1995). 
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Araújo e colaboradores (2009) caracterizaram a atividade hemaglutinante do 

intestino médio anterior de T. brasiliensis contra eritrócitos de mamíferos e demonstraram 

que a hemaglutinação é um processo importante durante a hematofagia. Foi evidenciado 

que as proteínas do plasma do hospedeiro não interferem na alimentação, porém a 

aglutinação dos eritrócitos altera a sua eficiência. Ninfas de T. brasiliensis que se 

alimentaram de sangue de roedores cujos eritrócitos foram aglutinados apresentaram maior 

taxa de ingestão sanguínea quando comparadas com ninfas que se alimentaram de 

Thrichomys apereoides, importante hospedeiro de T. brasiliensis, onde não se observa 

hemaglutinação. Eles propõem que essa diferença é devida, entre outros fatores, à 

viscosidade sanguínea. A separação do sangue em duas partes, uma semi-sólida na parte 

inferior e uma líquida na parte superior do intestino médio anterior, facilita o bombeamento e 

a chegada do sangue ao intestino médio posterior devido à baixa viscosidade apresentada 

na fase líquida. Como o tubo intestinal é contínuo, um impedimento no fluxo sanguíneo em 

qualquer ponto do tubo, incluindo o intestino médio anterior, interfere na taxa de ingestão 

sanguínea e na eficiência da alimentação. 

Muitos anticoagulantes já foram descritos no intestino médio anterior de triatomíneos, 

como por exemplo: rodinina em R. prolixus (FRIEDRICH et al., 1993), dipetalogastina em 

Dipetalogaster maximus (MENDE et al., 1999), infestina em T. infestans (CAMPOS et al., 

2002) e brasiliensina em T. brasiliensis (ARAÚJO et al., 2007). Estudos comparativos entre 

ninfas não silenciadas e silenciadas para a brasiliensina mostraram menor capacidade de 

manutenção das contrações da bomba cibarial e menor taxa de ingestão naquelas ninfas 

cuja expressão do anticoagulante foi diminuída. Esse efeito, porém, foi revertido após 

tratamento prévio dos ratos com heparina. Como a brasiliensina é produzida exclusivamente 

no intestino médio anterior, sua função está diretamente relacionada com a manutenção da 

fluidez do sangue durante seu armazenamento (PAIM et al., 2011). Esses dados corroboram 

a hipótese de que o sangue deve permanecer no estado líquido durante a hematofagia ou o 

aumento da viscosidade sanguínea comprometerá o sucesso da alimentação (ARAÚJO et 

al., 2007). 

Há também no intestino médio anterior a presença de compostos antimicrobianos, 

destacando-se as defensinas e lisozimas, que são amplamente distribuídos no reino animal 

e vegetal. As proteínas antimicrobianas são importantes principalmente na defesa contra 

bactérias gram-positivas e sua alta expressão no intestino médio anterior está relacionada 

ao controle da população de simbiontes bacterianos ali existentes (ARAÚJO et al., 2006; 

LOPEZ et al., 2003). 
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1.3 Análise da expressão gênica 

1.3.1 Bibliotecas de cDNA 

Dentre as metodologias de estudo do transcriptoma de tecidos ou organismos 

existentes atualmente, podemos destacar a construção de bibliotecas de cDNA e o 

sequenciamento parcial de clones de cDNA escolhidos aleatoriamente para a geração das 

Etiquetas de Sequências Expressas (ESTs). A construção de bibliotecas de cDNA são úteis, 

uma vez que representam os genes que são expressos na forma de RNA mensageiro 

(mRNA) em determinadas células e/ou tecidos em um dado período, permitindo comparar a 

expressão gênica em diferentes situações (YING, 2004). 

Bibliotecas de cDNA são construídas usando como molde moléculas de mRNA 

presentes na amostra a ser estudada, utilizando a enzima transcriptase reversa. Estas 

moléculas de cDNA são inseridas em um vetor, como um plasmídeo e introduzidas em 

bactérias receptoras, através de transformação. Os plasmídeos recombinantes são 

extraídos dos clones bacterianos transformados e são sequenciados utilizando iniciadores 

específicos do plasmídeo que se anelam flanqueando o inserto. A estratégia básica envolve 

o sequenciamento em um único passo dos plasmídeos contendo os cDNAs provenientes de 

clones bacterianos que foram aleatoriamente selecionados das bibliotecas. O processo em 

único passo tem sido largamente utilizado por diferentes grupos de pesquisa e consiste em 

corrida eletroforética única dos produtos de sequenciamento em sequenciador automático 

de DNA, que fornece uma leitura acima de 500 nucleotídeos. Estas sequências foram 

denominadas de Etiquetas de Sequências Expressas (ESTs) pelo grupo pioneiro do Dr. J. 

Craig Venter (ADAMS et al., 1991). 

O sequenciamento em único passo resulta em sequências parciais, porém com 

tamanho suficiente para a identificação do gene ou transcrito correspondente através de 

pesquisa de similaridade com sequências depositadas em bancos de dados. Para tanto, 

utilizam-se programas do pacote de softwares BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 

(ALTSCHUL et al., 1990, 1997). Assim, as ESTs são produzidas através de uma 

metodologia extremamente simples, de custo moderado e sendo, portanto acessível a 

pequenos laboratórios. As etiquetas podem servir também na construção de mapas físicos, 

na caracterização de grandes sequências genômicas, na identificação de genes em 

genomas e em tecnologias aplicadas à indústria farmacêutica (ZWEIGER & SCOTT, 1997). 
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1.3.1.1 Transcriptoma dos triatomíneos 

O estudo do transcriptoma dos triatomíneos é ainda bem escasso. A maior parte dos 

trabalhos publicados tem como foco o transcriptoma da glândula salivar, também chamado 

de sialotranscriptoma ou sialoma, desses organismos. Já foi estudado o sialoma de diversos 

triatomíneos, como: T. brasiliensis (SANT’ANNA et al., 2002; SANTOS et al., 2007), R. 

prolixus (RIBEIRO et al., 2004), T. infestans (ASSUMPÇÃO et al., 2008), Triatoma dimidiata 

(KATO et al., 2010), Dipetalogaster maxima (ASSUMPÇÃO et al., 2011), P. megistus 

(BUSSACOS et al., 2011a), Rhodnius brethesi e Rhodnius robustus (BUSSACOS et al., 

2011b), Triatoma matogrossensis (ASSUMPÇÃO et al., 2012) e Triatoma rubida (RIBEIRO 

et al., 2012). Observou-se um grande número e variedade de proteínas do grupo das 

lipocalinas, sendo considerado o grupo mais abundante na maioria dos estudos. Também, 

podem-se destacar as apirases, serino-proteases, família do antígeno-5, proteínas contendo 

domínios proteicos do tipo Kazal, entre outras.  

Avila e colaboradores (2011) analisaram o transcriptoma de diferentes tecidos e 

estágios de desenvolvimento de T. infestans: todo o corpo de ninfas de 4° instar e intestino e 

tecido muscular de adultos. Medeiros e colaboradores (2011), por sua vez, analisaram o 

transcriptoma de células foliculares nos estágios pré-vitelogênico e 

vitelogênico/coriogênese.  

Recentemente, Buarque e colaboradores (2013) avaliaram os perfis de expressão do 

intestino médio anterior de T. infestans infectado e não infectado com T. cruzi. Alguns 

transcritos não apresentaram alteração no perfil de expressão após a infecção, como a 

defensina, infestina, triabina, FABL (do inglês: fatty acid binding lipocalin) e JHBP (do inglês: 

juvenile hormone binding protein). Outros tiveram sua expressão aumentada – lisozima, 

catepsina D, uma proteína de 14 kDa e uma nitroforina-like – ou diminuída – tioredoxina 

redutase. Alguns transcritos desconhecidos também foram super ou subexpressos. 

Em relação ao nosso organismo de estudo, o T. brasiliensis, Sant’Anna e 

colaboradores (2002) construíram uma biblioteca subtrativa da glândula salivar em relação 

ao corpo inteiro do triatomíneo, sem a cabeça e glândula salivar, a fim de estudar genes 

diferencialmente expressos. Foram identificados transcritos codificadores de proteínas com 

estrutura similar as lipocalinas: triabina (inibidor de trombina), palidipina (inibidor da 

agregação plaquetária induzida por colágeno) e procalina (alergênico); e transcritos 

desconhecidos. 
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Em 2007, Santos e colaboradores caracterizaram o sialotranscriptoma total de T. 

brasiliensis. O transcriptoma salivar apresentou um grande número de transcritos 

secretados (68,2 % das sequências). Dentre eles, destaca-se a abundância e variedade das 

lipocalinas, que representaram 93,8% das proteínas putativas secretadas. Peptídeos com 

domínios protéicos do tipo Kazal e serino-proteases também foram mais expressos que os 

demais. Os genes housekeeping, que representaram 17,8% das sequências, foram 

associados principalmente à maquinaria de síntese proteica e ao metabolismo energético e 

os 14% restante das sequências foram classificados como transcritos desconhecidos. 

 

1.3.2 Reação em Cadeia da Polimerase quantitativa acoplada à Transcrição Reversa 

(RT-qPCR) 

  A Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real, também denominada de PCR 

em Tempo Real, revolucionou a quantificação de fragmentos de ácidos nucléicos. A técnica 

consiste na amplificação e detecção dos dados no decorrer da reação, ou seja, em tempo 

real, através da correlação entre a quantidade do produto e a intensidade da fluorescência. 

O aumento na quantidade de ácido nucleico está diretamente relacionado ao aumento da 

fluorescência no meio. Os resultados podem ser qualitativos (presença ou ausência) ou 

quantitativos (números de cópias). Quando quantitativa, a PCR também é denominada de 

qPCR (BIO-RAD LABORATORIES, 2006). 

A técnica apresenta muitas vantagens em relação aos outros métodos de 

quantificação: a manipulação do material após a amplificação não é necessária, uma vez 

que a detecção não é feita por eletroforese em gel, diminuindo o tempo experimental, a 

chance de contaminação e o aumento no rendimento; a técnica é muito sensível e permite a 

detecção de apenas uma única cópia de um determinado transcrito e de diferenças de 

expressão menores que 23% entre amostras; requer menor quantidade de molde e 

consegue distinguir entre amostras de mRNA muito similares. Entretanto, a técnica requer 

equipamentos e reagentes de alto custo, além de um profundo conhecimento do 

equipamento e das técnicas de normalização (WONG & MEDRANO, 2005). 

A reação de PCR em tempo real pode ser realizada de duas formas: em uma etapa 

(one-step) ou em duas etapas (two-step). A primeira abordagem consiste na síntese do 

cDNA e amplificação em um único tubo, minimizando a variação experimental. A segunda 

abordagem consiste na síntese do cDNA e amplificação em reações diferentes e também 

pode ser denominada de Reação em Cadeia da Polimerase acoplada à transcrição reversa, 

ou RT-PCR. Ela permite a realização de diferentes ensaios experimentais a partir de um 
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mesmo cDNA, apesar de maior risco de contaminação da amostra devido à maior 

manipulação da mesma (WONG & MEDRANO, 2005). Quando quantitativa, ela é 

denominada de RT-qPCR e será a abordagem utilizada nesse trabalho. 

Diferentes químicas de detecção dos amplicons foram desenvolvidas, como as 

sondas de hidrólise TaqMan®, Molecular Beacons e SYBR® Green. A escolhida para esse 

trabalho e uma das mais utilizadas devido à sua facilidade de uso, sensibilidade e custo 

reduzido é o SYBR® Green, que consiste em um fluoróforo incorporado à fita dupla do DNA 

(dsDNA) durante a amplificação. O SYBR® Green só é detectado quando incorporado ao 

dsDNA e não na sua forma livre, devido à sua baixa emissão de fluorescência. A 

desvantagem na sua utilização se deve à ligação a todo dsDNA que surge na reação, como 

os dímeros de iniciadores e outros produtos inespecíficos, o que gera uma superestimação 

na concentração do fragmento de interesse (BIO-RAD LABORATORIES, 2006). 

Existem duas abordagens de quantificação da amostra: a quantificação absoluta e a 

quantificação relativa. Para este trabalho, será utilizado o método de quantificação relativa, 

que emprega o método da comparação de Ct (ciclo de quantificação ou threshold), descrito 

originalmente por Livak & Schmittgen (2001). 
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Os barbeiros são ótimos modelos experimentais, uma vez que são fáceis de 

manipular e de criar em laboratório. Grande parte do conhecimento sobre a fisiologia dos 

insetos é oriunda de estudos com barbeiros. Dentre as espécies de maior relevância 

epidemiológica na transmissão da Doença de Chagas, destaca-se o T. brasiliensis, o 

principal vetor transmissor da doença nas zonas semi-áridas do nordeste brasileiro. 

A capacidade vetorial do triatomíneo está diretamente relacionada à eficácia 

alimentar, que é modulada, principalmente, por dois órgãos: a glândula salivar e o trato 

gastrointestinal. O intestino é o primeiro local de contato entre o vetor e o patógeno e é o 

local crítico onde o patógeno terá que se estabelecer e se desenvolver para dar 

continuidade ao seu ciclo.  

Apesar da sua importância na alimentação dos triatomíneos e na transmissão da 

doença, o estudo do intestino ainda é negligenciado. Poucos projetos de sequenciamento do 

intestino foram desenvolvidos até o momento. A maioria dos projetos focou no estudo do 

transcriptoma da glândula salivar, também conhecido como sialoma. Já existem sialomas 

caracterizados de diversas espécies de triatomíneos. 

O presente estudo propõe a obtenção de sequências de ESTs de T. brasiliensis, 

tendo em vista que estão atualmente disponíveis no banco de dados de ESTs do NCBI 

27756 e 2115 sequências, respectivamente, sendo a maioria delas provenientes do 

sialotranscriptoma. Um maior conhecimento das proteínas expressas no órgão como um 

todo e em regiões específicas, como o intestino médio anterior, auxiliaria em um maior 

entendimento da biologia dos triatomíneos e das relações com seus hospedeiros 

vertebrados e da relação parasito-hospedeiro. 
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3.1 Objetivo geral 

 Caracterização parcial do transcriptoma do intestino médio anterior de T. brasiliensis 

através da construção de bibliotecas de cDNAs e do sequenciamento para a geração de 

ESTs.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 Construção de biblioteca de cDNAs a partir de mRNA obtido do intestino médio 

anterior de T. brasiliensis; 

 Sequenciamento automático de cDNAs, geração e anotação de ESTs através da 

utilização de ferramentas de bioinformática; 

 Obtenção de maior conhecimento a respeito das atividades protéicas e dos 

processos que ocorrem no intestino médio anterior do T. brasiliensis, através da 

análise do seu perfil de expressão gênica. 

 



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Materiais e Métodos
 

 

  



Materiais e Métodos 

 

 

21 
 

4.1 Construção da biblioteca de cDNA 

4.1.1 Obtenção do material biológico 

 O intestino médio anterior de 101 ninfas de 5° instar de T. brasiliensis foi cedido pelo 

Laboratório de Fisiologia de Insetos Hematófagos (LFIH), Departamento de Parasitologia, 

ICB, UFMG, e utilizados para a construção da biblioteca de cDNA. 

 
4.1.2 Extração do RNA total e isolamento do mRNA 

O pool de intestinos foi submetido à extração de RNA total através da utilização do 

TRIzol® Reagent (Invitrogen), seguindo as recomendações do fabricante. Para aumentar a 

eficiência da extração, após a adição de TRIzol®, a amostra foi submetida à maceração pelo 

homogeneizador portátil Polytron (Ultra Stirrer – Modelo Ultra 80). A fim de analisar a 

integridade e qualidade do RNA, 1 μg da amostra foi analisado por eletroforese em gel 

desnaturante de agarose 1% em tampão MOPS 1X, acrescido de formaldeído 5% e corado 

com brometo de etídio. Ao final da corrida, o gel foi fotografado em um transluminador com 

luz UV. Após confirmação da qualidade da amostra, esta foi submetida à limpeza em coluna 

e isolamento do mRNA. 

Após extração, a amostra foi limpa em coluna com o RNeasy® MinElute® Cleanup 

Kit (Qiagen), de forma a melhorar sua qualidade, e ressuspendida em água RNase-free. 1 μl 

de Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor (Promega) foi adicionado à amostra. A 

amostra de RNA foi quantificada em espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 (NanoDrop 

Technologies) na absorbância de 260 nm. 

O mRNA foi isolado e purificado em coluna de oligo(dT) através do Oligotex mRNA 

Midi Kit (Qiagen), seguindo as recomendações do fabricante. O mRNA foi ressuspendido em 

água RNase-free e 1 μl de RNasin® foi adicionado à amostra. A amostra também foi 

quantificada em espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies) na 

absorbância de 260 nm. 

Todas as vidrarias utilizadas nas extrações foram tratadas com água Milli-Q tratada 

com Dietilpirocarbonato (DEPC) (0,1% v/v) e esterilizadas por quatro horas a 200°C, com o 

intuito de evitar a presença de RNases. As soluções e tampões também foram preparados 

com água Milli-Q tratada com DEPC. Os materiais de eletroforese (cuba, pente e cama) 

foram limpos com detergente e enxaguados com água para posterior tratamento com 

solução de H2O2 3%, por 10 minutos e enxaguados com água Milli-Q tratada com DEPC. 

Sempre que possível, foram utilizadas ponteiras com filtro. 
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4.1.3 Construção das bibliotecas de cDNA 

 A construção da biblioteca de cDNA foi feita utilizando o CreatorTM SMARTTM cDNA 

Library Construction Kit (Clontech), seguindo as recomendações do fabricante, mas com 

algumas adaptações. A tecnologia SMART (Switching Mechanism At 5' end of RNA 

Transcript) desenvolvida pela Clontech foi desenhada para enriquecimento de cDNAs 

completos na biblioteca e eliminação do uso da T4 DNA polimerase e da ligação de 

adaptadores. Clones isolados de bibliotecas SMART de cDNA também tendem a conter a 

região completa da 5’ UTR do mRNA. 

 A síntese da 1ª fita de cDNA é realizada por meio da transcrição reversa com a 

enzima MMLV Reverse Transcriptase. Utiliza-se um oligo(dT) modificado que contém um 

sítio de restrição para a enzima SfiI. Ao final da transcrição reversa, a enzima adiciona 

alguns nucleotídeos à cauda 3’ do cDNA, preferencialmente citosinas. O SMART IV 

Oligonucleotide, oligonucleotídeo com uma sequência de guaninas e que também possui 

sítio de restrição para a enzima SfiI, anela-se à sequência de citosinas adicionadas, 

servindo como molde de extensão da extremidade 5’ do mRNA. O oligonucleotídeo SMART 

também serve de iniciador para a amplificação do cDNA por PCR de longa distância (LD-

PCR), impendindo que cDNAs incompletos ou truncados sejam amplificados.  

A amplificação do cDNA é feita por LD-PCR, ideal para experimentos com 

quantidade inicial limitada de RNA (50 ng de RNA, por exemplo), resultando em um cDNA 

dupla-fita com sítios de restrição para a enzima SfiI nas duas extremidades, sítios também 

presente no vetor pDNR-LIB (Anexo B). O uso de oligonucleotídeos com sítio de restrição 

durante a síntese da 1° fita de cDNA elimina o uso da enzima T4 DNA Ligase e a ligação de 

adaptadores nos próximos passos. Além disso, os sítios de restrição da SfiI são 

assimétricos, o que facilita a clonagem direcional ao vetor. O cDNA é digerido com a enzima 

SfiI e o cDNA é fracionado e ligado ao vetor pDNR-LIB. O produto da ligação é clonado em 

bactérias Escherichia coli eletrocompetentes e a biblioteca de cDNA é obtida. 

O Anexo A representa o fluxograma da construção da biblioteca, adaptado do 

manual do Kit. Os procedimentos alterados foram detalhados abaixo. 

 

4.1.3.1 Fracionamento dos cDNAs por tamanho em gel de agarose 

 Após digestão dos cDNAs com a enzima de restrição SfiI, 100 µl da amostra foram 

precipitados por adição de 10 µl de acetato de sódio 3 M, 1,3 µl de glicogênio (20 µg/µl) e 

260 µl de etanol 95% (temperatura ambiente). Em seguida, a amostra foi centrifugada por 20 
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minutos a 16.000 x g, a temperatura ambiente e o sobrenadante foi removido. O precipitado 

foi lavado com 100 µl de etanol 80% e seco a temperatura ambiente para retirar o etanol 

residual. A amostra foi ressuspendida em 10 µl de água Milli-Q livre de nucleases.  

Após a precipitação, a amostra foi submetida à eletroforese em gel de agarose 1,4%, 

juntamente com o padrão de peso molecular 1Kb DNA Plus (Invitrogen Life Technologies) e 

uma amostra controle (cDNA sintetizado a partir de mRNA de placenta humana, 

disponibilizado no kit). O gel foi visualizado em transluminador de mão de luz UV de ondas 

longas e foi cortado em três intervalos: fragmentos de 100 – 400 pb; fragmentos de 400 pb – 

3 Kb; 3 Kb – 12 Kb. Os fragmentos cortados foram invertidos e transferidos para um gel de 

agarose de baixo ponto de fusão 1% (agarose low-melt), de modo que os cDNAs de 

tamanhos menores ficassem posicionados na parte superior do gel e os de tamanho 

maiores ficassem na parte inferior. Quando transferidos para gel de agarose de baixo ponto 

de fusão, os fragmentos formam uma banda compacta e permitem sua remoção e 

purificação. O controle também foi submetido ao mesmo procedimento, sendo cortado 

apenas um fragmento no intervalo de 100 pb – 12 Kb. As bandas foram cortadas do gel e 

purificadas com o Gene Cleaner Kit (BioAgency), seguindo as recomendações do fabricante. 

As amostras foram dosadas em NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies), com a 

absorbância de 260 nm, e armazenadas em -20°C até o seu uso. 

4.1.3.2 Ligação dos fragmentos de cDNA ao vetor pDNR-LIB 

Foi construída a biblioteca de cDNA do intervalo de 400 pb – 3 Kb.Os cDNAs foram 

ligados ao vetor pDNR-LIB nos sítios de restrição SfiIA e SfiIB (Anexo B), conforme 

recomendações do fabricante, mas com algumas adaptações.  

Foi feita apenas uma reação de ligação, em um volume final de 5 μl , contendo 1 – 2 

μl de cDNA, 1 μl de pDNR-LIB (0,1 μg/μl), 0,5 μl de 10X Ligation Buffer (Clontech), 0,5 μl de 

ATP (10 mM) e 0,5 μl de T4 DNA Ligase. A amostra foi incubada a 16°C, overnight. Após a 

incubação, a amostra não foi precipitada conforme recomendação do fabricante e foi 

imediatamente utilizada para transformação de bactérias Escherichia coli DH5α 

eletrocompetentes frescas. 

 

4.1.3.3 Preparação e transformação de bactérias E. coli DH5α eletrocompetentes 

 Uma alíquota de bactérias E. coli DH5α foi crescida em 3 ml de meio de cultura 2xYT 

(1% Extrato de levedura, 1,6% Peptona, 0,5% NaCl pH 7,0) e incubada a 37°C, overnight, 

sob agitação (180 rpm). Após crescimento, 1 ml da cultura foi inoculado em 100 ml de meio 
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de cultura 2xYT e a nova cultura foi incubada a 37°C, sob agitação (180 rpm) até atingir a 

OD600nm= 0,5 – 0,9, preferencialmente a OD600nm= 0,6. A cultura foi adicionada em um frasco 

previamente resfriado e incubada por 5 minutos no gelo. Após, foi centrifugada por 10 

minutos a 4.000 x g, 4°C e o sobrenadante foi descartado. O pellet foi lavado 4 vezes com 

30 ml de água Milli-Q autoclavada gelada, centrifugado por 10 minutos a 4.000 x g, 4°C e o 

sobrenadante foi descartado. Após, o pellet foi lavado em 10 ml de glicerol 10% gelado, 

centrifugado por 10 minutos a 4.000 x g, 4°C e o sobrenadante foi descartado. As células 

foram ressuspendidas em um volume final de 300 – 400 ul de glicerol 10% gelado e foram 

aliquotadas em 40 µl por tubo.  

Para a transformação das bactérias E. coli DH5α eletrocompetentes, 1 µl do produto 

de ligação foi incubado com 40 µl de bactérias, por 5 minutos, em gelo. Foram feitas 5 

transformações, uma vez que o volume final da reação de ligação é de 5 µl. Após a 

incubação, as bactérias foram submetidas a uma descarga elétrica de 2.500 volts por 2,5 

milissegundos em eletroporador MicroPulser™ (Bio-Rad). Em seguida, as bactérias foram 

adicionadas em 500 µl de meio de cultura 2xYT e incubadas por 45 minutos, a 37°C, sob 

agitação (180 rpm). 

Como controle positivo da transformação, foi utilizado o vetor pBR322 não digerido 

(Anexo C). Para definirmos a melhor concentração a ser utilizada, foi feita uma diluição 

seriada do vetor (2,5 ng, 250 pg, 25 pg). Cada diluição foi testada e usada para a 

transformação de bactérias E. coli DH5α conforme protocolo acima. A concentração que 

apresentou melhor resultado foi 250 pg, sendo utilizada nos experimentos. Como controle 

negativo da transformação, as bactérias foram incubadas sem DNA. 

O volume total de uma das transformações foi plaqueado em placa petri contendo 

meio 2xYT agar suplementado com 30 µg/ml de cloranfenicol. O controle positivo foi 

plaqueado em meio 2xYT agar suplementado com 100 µg/ml de ampicilina. Já o controle 

negativo foi plaqueado em meio 2xYT agar sem antibiótico e em meio 2xYT suplementado 

com 100 µg/ml de ampicilina. O plasmídio pBR 322 possui gene de resistência à ampicilina, 

enquanto o pDNR-LIB possui gene de resistência ao cloranfenicol. Todas as placas foram 

incubadas a 37°C, overnight e, em seguida, foram armazenadas a 4ºC, até o seu uso. 

 As outras quatro transformações restantes foram adicionadas em 1 litro de meio 

2xYT e esse foi incubado durante 1 hora, a 37°C, sob agitação (180 rpm). Em seguida, 

foram adicionados 30 µg/ml de cloranfenicol à cultura, que foi incubada a 37°C, overnight, 

sob agitação (180 rpm). Após incubação, 300 ml da cultura foram retirados e submetidos à 

maxipreparação de plasmídeo com o kit GenElute™ HP Plasmid Maxiprep (Sigma-Aldrich), 
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seguindo as recomendações do fabricante. A maxiprep foi revelada em gel de agarose 1% 

em tampão TAE 0,5X, corado com brometo de etídio. Ao final da corrida, o gel foi 

fotografado em um transluminador com luz UV. 

 

4.1.4 Seleção dos clones para sequenciamento 

Os clones das bactérias recombinantes crescidos nas placas foram submetidos a 

reações de PCR de colônia. Como o vetor pDNR-LIB não possui o gene repórter de beta-

galactosidase (seleção azul/branco em placas contendo X-Gal), as colônias foram 

escolhidas aleatoriamente. Os clones selecionados foram isolados com palitos esterilizados 

e inoculados em placas de 96 poços contendo a mistura de PCR. 

 A reação de PCR de colônia foi realizada em volume final de 10 µl, contendo 1X de 

tampão de reação 1B (Phoneutria) (500 mM KCl; 100 mM Tris-HCl pH 8,4; 1% Triton X-100; 

15 mM MgCl2), 0,2 µM de cada iniciador M13 Forward (-20) (5’-GTAAAACGACGGCCAGT -

3’) e M13 Reverse (5’- CGAGAAACAGCTATGAC -3’), 200 µM de cada dNTP e 0,5 unidade 

de Taq DNA Polimerase (Phoneutria). A reação foi incubada a 95°C por 5 minutos, seguido 

de 25 ciclos de 95°C por 1 minuto, 52°C por 1 minuto e 72°C por 1 minuto, e por fim, 72°C 

por 8 minutos. A amplificação foi confirmada em gel de agarose 1% em tampão TAE 0,5X, 

corado com brometo de etídio. Ao final da corrida, o gel foi fotografado em um 

transluminador com luz UV e o tamanho dos fragmentos gerados foi estimado por 

comparação com padrão de peso molecular de 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). 

 Além da PCR de colônia, cada colônia selecionada foi crescida em placas deep-well 

com 96 poços, contendo 1 ml de meio 2xYT suplementado com 30 µl/ml de cloranfenicol. As 

placas foram incubadas a 37°C por 18 horas, sob agitação (180 rpm). Após crescimento, 

100 µl da cultura foram colocados em uma placa de 96 poços de fundo “U” contendo 100 µl 

de glicerol 30% gelado e congeladas em freezer -80°C. O restante do meio foi submetido à 

extração do DNA plasmidial. 

 

4.1.5 Extração do DNA plasmidial 

 As placas deep well foram sedimentadas por centrifugação (Centrífuga Eppendorf 

modelo 5804R) por 6 minutos a 1.700 x g, 20°C. Os sobrenadantes foram descartados e as 

placas invertidas em papel absorvente. As células foram ressuspendidas em 240 µl de GET 

gelado (0,9% glicose, 2% EDTA 0,5M pH 8,0, 2,6% Tris-HCl 1M pH 7,4) e agitadas em 

vortex por 2 minutos. Em seguida, as placas foram centrifugadas durante 9 minutos a 1.700 
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x g, 20°C. Os sobrenadantes foram descartados e as placas invertidas em papel absorvente 

por 5 minutos. Foram adicionados 80 µl de GET e as placas foram novamente agitadas em 

vórtex por 2 minutos. Foram adicionados 2 µl de RNase (10 mg/ml) em cada poço de 

microplacas de fundo “U” e toda a suspensão de células foi transferida para as mesmas. 

Após transferência, foram adicionados 80 µl de NaOH 0,2M/ SDS 1% em cada poço. 

Misturou-se 30 vezes por inversão e incubou-se por 10 minutos a temperatura ambiente. Em 

seguida, as placas foram submetidas a um pulso de centrifugação a 1.700 x g, 20°C e foram 

adicionados 80 µl de acetato de potássio 3M nas placas, que foram misturadas 30 vezes por 

inversão. As placas foram incubadas por 10 minutos a temperatura ambiente e um novo 

pulso de centrifugação foi aplicado. Após, incubou-se por 30 minutos em estufa a 90°C. As 

placas foram resfriadas em gelo por 10 minutos e centrifugadas durante 9 minutos a 1.700 x 

g, 20°C. Transferiu-se todo o volume dos poços das placas de fundo “U” para placas de filtro 

previamente fixadas em placas de fundo “V”. Estas foram centrifugadas por 6 minutos a 

1.700 x g, 20°C, visando filtrar detritos celulares e DNA genômico. As placas de filtro foram 

descartadas e foram adicionados 100 µl de isopropanol ao filtrado. Misturou-se 30 vezes por 

inversão e centrifugou-se por 45 minutos a 1.700 x g, 20°C. Os sobrenadantes foram 

descartados e ao precipitado foram adicionados 190 µl de etanol 70% gelado. Centrifugou-

se por 10 minutos a 1.700 x g, 20°C e descartou-se o sobrenadante. As placas foram 

invertidas em papel absorvente e, ainda invertidas, foram submetidas a um pulso de 

centrifugação a 900 x g e colocadas para secar durante 60 minutos a temperatura ambiente. 

Em seguida, foram adicionados 50 – 60 µl de água Milli-Q e as placas foram deixadas a 

temperatura ambiente, overnight.  

 Para análise da qualidade dos plasmídeos e a presença/ausência de RNA, as 

amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TAE 0,5X, 

corado com brometo de etídio. Ao final da corrida, o gel foi fotografado em um 

transluminador com luz UV. 

 

4.1.6 Sequenciamento dos insertos 

Os clones selecionados foram submetidos ao sequenciamento pela metodologia de 

Sanger (SANGER et al., 1977), através de duas plataformas diferentes: MegaBACE™ 1000 

(GE Healthcare) e ABI 3130 (Life Technologies). Em ambas, foi sequenciado cerca de 300 

ng de DNA plasmidial com os iniciadores M13 Forward (-20) (5’-GTAAAACGACGGCCAGT -

3’) e M13 Reverse (5’- CGAGAAACAGCTATGAC -3’). Os eletroferogramas obtidos foram 

submetidos à análise bioinformática. 
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4.1.6.1 MegaBACE™ 1000 

O sequenciamento na plataforma MegaBACETM 1000 DNA Analysis System foi 

executado com o DYEnamic™ ET Dye Terminator Kit (GE Healthcare), seguindo as 

recomendações do fabricante mais adaptações. A reação de sequenciamento foi feita 

utilizando 1 µM de iniciador M13 Forward ou Reverse, 4 µl do DYEnamic™ ET Dye 

Terminator Kit, cerca de 300 ng de DNA, em um volume final de 10 µl. As reações foram 

transferidas para um termociclador e submetidas ao seguinte programa: 30 ciclos de 95°C 

por 20 segundos, 55°C por 15 segundos, 60°C por 1 minuto. 

 Após reação de sequenciamento, as reações foram precipitadas. Foram adicionados 

1 µl de acetato de amônio 7,5 M e 30 µl de etanol absoluto gelado em cada poço. A placa foi 

agitada por 10 segundos em vortex e precipitada a temperatura ambiente durante 20 

minutos, protegida de luz. Em seguida, foi centrifugada por 45 minutos a 1.700 x g, 4°C e os 

sobrenadantes foram desprezados. Adicionou-se 100 µl de etanol 70% gelado por poço e as 

amostras foram centrifugadas durante 10 minutos a 1.700 x g, 4°C. Os sobrenadantes foram 

descartados e a placa foi invertida em papel absorvente e submetida a um pulso de 

centrifugação a 900 x g. As amostras foram secas a temperatura ambiente e, após 

secagem, foram adicionados 10 µl de Loading Solution (GE Healthcare) por poço. Em 

seguida, foram agitadas por 2 minutos em vortex e submetidas a um novo pulso de 

centrifugação a 900 x g. 

As amostras foram aplicadas no sequenciador automático MegaBACE™ 1000 do 

Núcleo de Análise de Genoma e Expressão Gênica (NAGE) e os seguintes parâmetros 

eletroforéticos foram utilizados:: 2 Kvolts por 100 segundos para injeção das amostras e 6 

Kvolts por 240 minutos para a corrida.  

 

4.1.6.2 ABI 3130 

O sequenciamento na plataforma ABI 3130 DNA Sequencer (Applied Byosystems) 

foi executado com o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, seguindo as 

recomendações do fabricante com adaptações. A reação de sequenciamento foi feita 

utilizando 1 µM de iniciador M13 Forward ou Reverse, 0,5 µl de BigDye® Terminator, 1,75 

μL do Terminator v1.1/3.1 Sequencing Buffer 5X (Applied Byosystems), cerca de 300 ng de 

DNA, em um volume final de 10 µl. As reações foram transferidas para um termociclador e 

submetidas ao seguinte programa: 96°C por 1 minuto, 30 ciclos de 96°C por 15 segundos, 

50°C por 15 segundos, 60°C por 4 minutos. 
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Após o sequenciamento, as reações foram precipitadas. Foram adicionados 2,5 µl de 

EDTA pH 8,0 125 mM, 30 µl de etanol 100% (Merck) em cada poço. A placa foi misturada 5 

vezes por inversão e foi incubada a temperatura ambiente durante 15 minutos, protegida de 

luz. Em seguida, foi centrifugada por 45 minutos a 2.200 x g e os sobrenadantes foram 

desprezados, seguido de novo pulso de centrifugação. Adicionou-se 30 µl de etanol 70% 

(Merck) por poço e as amostras foram centrifugadas durante 15 minutos a 1.800 x g. Os 

sobrenadantes foram descartados e a placa foi invertida sobre papel absorvente e 

submetida a um pulso de centrifugação. As amostras foram secas em estufa a 95°C, por 5 

minutos e, após secagem, foram adicionados 15 µl de formamida Hi-Di™ (Applied 

Biosystems) por poço. Em seguida, foram agitadas por 1 minuto em vortex e submetidas a 

um novo pulso de centrifugação. 

As amostras foram enviadas para o sequenciamento no ABI 3130 DNA Sequencer 

do Laboratório de Genética Animal da EV-UFMG. A eletroforese foi realizada com o 

polímero POP-7™ com capilares de 36 cm e com o módulo de corrida 

RapidSeq36_POP7_1. 

 

4.1.7 Análise bioinformática 

4.1.7.1 Edição in silico das sequências 

As sequências obtidas foram editadas no programa DNA Baser v3 (Heracle BioSoft), 

para remoção das bases de baixa qualidade. Este programa analisa a qualidade das 

sequências através da análise de janelas de nucleotídeos. Em cada janela, é calculado o 

valor médio de PHRED das bases. Caso este valor esteja abaixo do valor de corte, todas 

essas bases são removidas. Os parâmetros utilizados consideraram trechos de 18 pb que 

possuíam, no mínimo, 75% de suas bases com qualidade superior a de PHRED 15 (cerca 

de 3 bases incorretas a cada 100 bases). Trechos que não respeitaram esses parâmetros 

foram removidos. Os arquivos de saída do MegaBACE™ 1000 extensão .esd, não são 

reconhecidos pelo programa e foram convertidos para o formato .scf versão 3, um dos 

formatos de entrada do programa DNA Baser. Os arquivos de saída do ABI 3130 extensão 

.ab1, por sua vez, não precisaram de conversão, pois já são reconhecidos pelo programa. 

Após remoção das regiões de baixa qualidade, os arquivos de saída do DNA Baser 

(extensão FASTA) foram submetidas ao programa SeqClean (TIGR - The Institute for 

Genomic Research) para remoção da cauda poli(A), das sequências do vetor pDNR-LIB e 

dos adaptadores utilizados na construção da biblioteca, de acordo com os parâmetros 
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padrão do programa, com a seguinte alteração: -x = 80 (percentagem mínima de identidade 

no alinhamento com um contaminante).  

As sequências editadas foram agrupadas pelo programa CAP3 (HUANG & MADAN, 

1999). Para obtenção de um melhor agrupamento, foram processadas 11 iterações de 

CAP3, variando o tamanho de sobreposição entre as sequências (-o), de 300 a 50, para 

comparar a porcentagem de identidade mínima (-p) entre as sequências (80%, sendo a 

última iteração com um valor de 75%). Os seguintes parâmetros foram utilizados para cada 

round: 

 Round 1: -o 300 -p 80  

 Round 2: -o 280 -p 80  

 Round 3: -o 250 -p 80  

 Round 4: -o 200 -p 80  

 Round 5: -o 150 -p 80  

 Round 6: -o 100 -p 80  

 Round 7: -o 90 -p 80  

 Round 8: -o 80 -p 80  

 Round 9: -o 60 -p 80  

 Round 10: -o 50 -p 80  

 Round 11: -o 50 -p 75  

Sequências resultantes menores do que 100 nucleotídeos foram descartadas da 

análise. 

 

4.1.7.2 Análise funcional e anotação das sequências 

Após agrupamento, foram obtidos os uniques, que consistem no conjunto de 

singletons (sequências únicas que não foram agrupadas com nenhuma outra) e os contigs 

(agrupamento de 2 ou mais sequências). Os uniques foram submetidos à análise in silico 

pelo programa Blast2GO® (Biom-Bam).  

As sequências foram inicialmente submetidos ao blastx contra os bancos de dados 

de proteínas não redundantes do NCBI (nr) e contra o Swiss-Prot (e-value: 1e-6). Em 

seguida, foi feito mapeamento e análise através do InterProScan, GO e KEEG, e anotação 

das sequências. As sequências também foram submetidas ao blastn contra os bancos de 

dados de nucleotídeo do NCBI (nt) e contra o dbEST (e-value: 1e-10). Os resultados dos 

blast foram combinados e em alguns casos foi feita correção manual da anotação. Os vários 
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resultados foram tabulados em planilha Excel com hyperlinks que permitiram a anotação dos 

contigs de forma automatizada, assim como sua classificação funcional, utilizando-se o 

programa Classifier escrito em Visual Basic pelo Dr. José Marcos C. Ribeiro do NIAID, NIH, 

EUA. O Classificador leva em consideração palavras-chave dos matches de todos os 

resultados de blast, assim como os e-values para classificar os transcritos em 

aproximadamente 30 categorias funcionais.  

 

4.2 Reação em Cadeia da Polimerase quantitativa acoplada à Transcrição Reversa 

(RT-qPCR) 

4.2.1 Obtenção do material biológico 

O intestino médio anterior de 27 ninfas de 4° instar de T. brasiliensis foi cedido pelo 

Laboratório de Fisiologia de Insetos Hematófagos (LFIH), Departamento de Parasitologia, 

ICB, UFMG e foi submetido à análise de expressão gênica. Foram utilizadas ninfas de 4° 

instar em três diferentes tempos: T1 (tempo 1) = 2 dias após a muda, T2 (tempo 2) = 12 dias 

após a muda e T3 (tempo 3) = 12 dias após a muda com 3 horas após a alimentação. Para 

cada condição foram separados 9 insetos, sendo 3 grupos com 3 insetos cada, 

representando triplicata biológica. As amostras foram identificadas como T1A, T1B, T1C; 

T2A, T2B, T2C; T3A, T3B e T3C. 

 

4.2.2 Extração do RNA total e tratamento com DNase 

A extração de RNA total foi feita através da utilização do TRIzol® Reagent 

(Invitrogen) e do RNeasy® Mini Kit (Qiagen). Os protocolos de ambos foram combinados de 

forma a obter uma amostra mais limpa e de melhor qualidade. 

As amostras foram homogeneizadas em 1 mL de TRIzol®, através da maceração 

pelo homogeneizador portátil Polytron (Ultra Stirrer – Modelo Ultra 80) e submetidas à 

separação das fases com a utilização de clorofórmio, seguindo as recomendações do 

fabricante. A fase aquosa foi transferida para novo microtubo e lavada com 1 volume de 

etanol 75% gelado e a mistura foi transferida para a mini coluna do RNeasy Mini Kit. Os 

passos de lavagem da coluna e obtenção do RNA foram realizados seguindo as 

recomendações do fabricante. As amostras foram quantificadas em espectrofotômetro 

NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies) na absorbância de 260 nm, e a sua qualidade 

e integridade foram avaliadas no equipamento Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 
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Technologies) com o Agilent RNA 6000 Nano Kit (Agilent Technologies), seguindo as 

recomendações do fabricante. 

Após confirmação da qualidade, o RNA foi tratado com TURBO DNA-free™ 

(Ambion®), seguindo as recomendações do fabricante, para remoção de eventual DNA 

genômico contaminante. A ausência de contaminação foi comprovada através de PCR, 

realizada em volume final de 15 µl, contendo 1 μl do RNA, 1X de tampão de reação 10X 

PCR Buffer, minus Mg (Ambion®), 1,5 mM de MgCl2 50 mM (Ambion®), 0,2 µM de cada 

iniciador rRNA 18S Forward (5’- GGCGGGGGCATTCGTATTG -3’) e Reverse (5’- 

ATCGCTGGCTGGCATCGTTTAT -3’), 200 µM de cada dNTP e 1 unidade de Platinum® 

Taq DNA Polimerase (Ambion®).  A reação foi incubada a 95°C por 6 minutos, seguido de 

25 ciclos de 95°C por 1 minuto, 60°C por 1 minuto e 72°C por 1 minuto, e por fim, 72°C por 5 

minutos. A reação foi revelada em gel de agarose 1% em tampão TAE 0,5X, corado com 

SYBR® Safe DNA Gel Stain (Invitrogen). Ao final da corrida, o gel foi fotografado em um 

transluminador com luz UV.  O RNA foi, então, submetido à síntese da primeira fita de 

cDNA. 

Todas as vidrarias utilizadas nas extrações foram tratadas com água Milli-Q tratada 

com DEPC (0,1% v/v) e esterilizadas por quatro horas a 200°C, com o intuito de evitar a 

presença de RNases. As soluções e tampões também foram preparados com água Milli-Q 

tratada com DEPC. Os materiais de eletroforese (cuba, pente e cama) foram limpos com 

detergente e enxaguados com água para posterior tratamento com solução de H2O2 3%, por 

10 minutos e enxaguados com água Milli-Q tratada com DEPC. Sempre que possível, foram 

utilizadas ponteiras com filtro. 

 

4.2.3 Síntese da primeira fita de cDNA 

A síntese da primeira fita de cDNA foi realizada usando os kits SuperScript® III First-

Strand Synthesis for RT-PCR (Invitrogen) e ImProm-II™ Reverse Transcription System 

(Promega), utilizando-se o iniciador oligo(dT)18 (Thermo Scientifc), seguindo as 

recomendações dos fabricantes. 

A transcrição reversa foi comprovada através de PCR, realizada em volume final de 

15 µl, contendo 1 μl de cDNA, 1X de tampão de reação 10X PCR Buffer, minus Mg 

(Ambion®), 1,5 mM de MgCl2 50 mM (Ambion®), 0,2 µM de cada iniciador rRNA 18S 

Forward (5’- GGCGGGGGCATTCGTATTG -3’) e Reverse (5’- 

ATCGCTGGCTGGCATCGTTTAT -3’), 200 µM de cada dNTP e 1 unidade de Platinum® 

Taq DNA Polimerase (Ambion®). A reação foi incubada a 95°C por 6 minutos, seguido de 25 
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ciclos de 95°C por 1 minuto, 60°C por 1 minuto e 72°C por 1 minuto, e por fim, 72°C por 5 

minutos. A reação foi revelada em gel de poliacrilamida 6%, corado brometo de etídeo. Ao 

final da corrida, o gel foi fotografado em um transluminador com luz UV e o tamanho dos 

fragmentos foi estimado por comparação com padrão de peso molecular de 1 Kb Plus DNA 

Ladder e 25 pb DNA Ladder (Invitrogen). 

 

4.2.4 Escolha e teste dos iniciadores 

Para a quantificação da expressão gênica, foram escolhidos 7 transcritos obtidos 

após sequenciamento da biblioteca de cDNA. Escolheu-se transcritos codificadores de 

proteínas que apresentaram predição de peptídeo sinal, uma vez que proteínas secretadas 

tendem a atuar no lúmen do intestino médio anterior e suas expressões podem ser 

influenciadas durante o processo alimentar. Foram escolhidos transcritos com similaridade 

à: 

 1 transcrito hipotético conservado, 1 transcrito putativo presente no intestino médio 

anterior, uma poliproteína viral, uma proteína salivar e uma proteína associada à 

autofagocitose, para melhor caracterização dos mesmos e entendimento da sua 

atuação no âmbito da hematofagia; 

 transcritos já devidamente classificados e com importância para hematofagia, como 

pacifastina e lipocalina salivar. 

Os iniciadores utilizados nas reações de PCR foram desenhados pelo software 

Primer Express® 3.0 (Applied Biosystem), utilizando os parâmetros padrão do programa, 

com as seguintes alterações:  

 o intervalo de tamanho do iniciador foi alterado para 17 – 23 pb, com tamanho ótimo 

de 20 pb;  

 a diferença máxima de temperatura de anelamento entre os iniciadores foi alterado 

para 1°C; 

 o tamanho do amplicon foi alterado para 70 – 150 pb. 

Os genes GAPDH e α-tubulina, denominados juntamente com o rRNA 18S de genes 

de referência ou normalizadores neste trabalho, foram desenhados por Paim e 

colaboradores (2012) e utilizados para padronização experimental e normalização dos 

dados.  
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A descrição dos transcritos testes e normalizadores, as sequências de cada iniciador 

utilizado na amplificação e o tamanho esperado dos amplicons estão listados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Descrição, sequência dos iniciadores e tamanho do amplicon para os candidatos e 

normalizadores selecionados para a RT-qPCR 

Símbolo Descrição Sequência 
Amplicon 

(pb) 

Rp_Gapdh 
Glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase 

   For 5' GATGGCGCCCAGTACATAGT 3' 
111 

   Rev 5' AGCTGACGGGGCTGTTATTA 3' 

Rp_Tub α-tubulin 
   For 5' TTTCCTCGATCACTGCTTCC 3' 

129 
   Rev 5' CGGAAATAACTGGGGCATAA 3' 

Rp_18S 18S ribosomal RNA 
   For 5' TCCTTCGTGCTAGGAATTGG 3' 

105 
   Rev 5' TACAAAGGGCAGGGACGTA 3' 

Tb_Asb5 putative midgut protein 
   For 5' TGGGAAGAACTATGGTTGAAGGA 3' 

90 
   Rev 5' GCTCTCGTCCATCGAATGGT 3' 

Tb_Asb7 autophagocytosis associated protein 
   For 5' TGTACCTTGCACCCGACGAT 3' 

90 
   Rev 5' CCCAACCCCCATCTGGAT 3' 

Tb_Asb104 salivary lipocalin 
   For 5' TGTACCGGCTAAAGAAAAATTCG 3' 

111 
   Rev 5' AAGCTTTCTTGGCATACGTCTGT 3' 

Tb_Asb146 
pacifastin-related serine protease 

inhibitor precursor 

   For 5' GAATCTGGCAAGCATGGAAAC 3' 
100 

   Rev 5' CAGGAATAGTTCGCCAGGATTG 3' 

Tb_Asb230 polyprotein 
   For 5' GATTGTGCGAACTGGGTTCA 3' 

100 
   Rev 5' ACTCTCGACCACGGCCATAC 3' 

Tb_Asb255 
hypothetical conserved insect 

secreted protein 

   For 5' ACATCCACCATTTCCATTCTGAT 3' 
105 

   Rev 5' GGCTATGCTACAGCAGACATGAA 3' 

Tb_Asb276 salivary secreted protein 
   For 5' TTTGCCATTTCTGCCACATC 3' 

90 
   Rev 5' CCATTGTCTACGACCCTGAATCA 3' 

 

Nota: Rp: Rhodnius prolixus; Ti: Triatoma infestans; Tb: Triatoma brasiliensis 

 

Os iniciadores foram previamente testados através de PCR com uma amostra de 

cDNA produzida a partir de um pool de intestinos médio anterior de quatro ninfas de 4° 

instar de T. brasiliensis e cedidas pelo LFIH, ICB, UFMG. A reação foi realizada em volume 

final de 15 µl, contendo 1 μl de cDNA, 1X de tampão de reação 10X PCR Buffer, minus Mg 

(Ambion®), 1,5 mM de MgCl2 50 mM (Ambion®), 0,2 µM de cada iniciador Forward e 

Reverse (Tabela 1), 200 µM de cada dNTP e 1 unidade de Platinum® Taq DNA Polimerase 

(Ambion®). Foram feitas duas reações para cada par de iniciador, com duas diferentes 

temperaturas de anelamento: 52°C e 55°C. A reação foi incubada a 95°C por 6 minutos, 

seguido de 25 ciclos de 95°C por 1 minuto, 52 ou 55°C por 1 minuto e 72°C por 1 minuto, e 

por fim, 72°C por 5 minutos. A reação foi revelada em gel de poliacrilamida 6%, corado com 

brometo de etídeo. Ao final da corrida, o gel foi fotografado em um transluminador com luz 
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UV e o tamanho dos fragmentos foi estimado por comparação com padrão de peso 

molecular de 1 Kb Plus DNA Ladder e 25 pb DNA Ladder (Invitrogen). Os iniciadores que 

amplificaram o cDNA com o fragmento de tamanho esperado forma utilizados nas reações 

de RT-qPCR. 

 

4.2.5 Reação em Cadeia da Polimerase quantitativa (qPCR) 

Para padronização das reações de RT-qPCR, foi utilizada a amostra de cDNA cedida 

pelo LFIH, ICB, UFMG. Foram feitas curvas de diluição seriada do cDNA, utilizando a 

proporção 1:2 v/v, para cada um dos iniciadores. As reações tiveram sua eficiência (E) 

calculada e sua especificidade avaliada. Foi considerada eficiência entre 90-110% e com um 

único pico nas curvas de dissociação.  

As reações de RT-qPCR foram realizadas em um volume final de 12 µL contendo 6 

µL de SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), 0,3 µL de cada iniciador a 10 

µM e 2 µL de cDNA. As reações foram adicionadas em placas 96 Well Optical Reaction 

Plates (Applied Biosystems) para amplificação dos transcritos, que foi realizada em 

equipamento ABI Prism 7500 thermocycler (Applied Biosystems), pertencente ao 

Laboratório de Genética Animal da EV-UFMG, pelas Dra. Marcela Drummond e mestranda 

Lissandra Dalsecco. As condições para as reações foram de 50ºC por 2 minutos, 95ºC por 

10 minutos, seguidos de 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC por 1 minuto. Após cada 

reação de amplificação foram realizadas curvas de dissociação a 95ºC por 15 segundos, 

anelamento a 60ºC por 1 minuto, separação das fitas com aquecimento a 95ºC por 15 

segundos com uma rampa de aquecimento de 1% e, finalmente, o resfriamento a 60°C por 

15 segundos. Todas as reações foram feitas em triplicada técnica. 

O método utilizado para análise da expressão gênica foi o delta-delta Ct (∆∆Ct). 

Calculou-se inicialmente o ∆Ct de cada amostra, subtraindo-se os valores de Ct do gene de 

referência (rRNA 18S) dos valores de Ct do gene alvo (Ctgene alvo – Ctgene de referência). Após, 

determinou o 2-∆∆Ct, onde ∆∆Ct = ∆Ctamostra teste - ∆Ctamostra calibradora. Os resultados foram 

expressos graficamente usando média e desvio padrão dos valores do valor relativo de 

mRNA de cada gene. 

 

4.2.6 Análise Estatística 

Para a análise estatística dos dados obtidos foi utilizado o software GraphPad 

Prism®4 (GraphPad Software Inc). Devido ao baixo n amostral dos grupos (n=3) não foi 
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possível avaliar a normalidade dos dados e para todos foi realizado o teste Kruskal-Wallis e 

o pós-teste de Dunn’s de múltiplas comparações. As diferenças foram identificadas nos 

gráficos com asteriscos (*) localizados acima das barras de desvio-padrão. 
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5.1 Construção da biblioteca de cDNA 

5.1.1 Extração do RNA total e isolamento do mRNA 

 Obteve-se, após extração de RNA, uma concentração de 4,13 µg/µl e uma 

quantidade total de aproximadamente 206 µg. Para análise da qualidade do RNA, 1 µg da 

amostra foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1% desnaturante em tampão MOPS 

1X, corado com brometo de etídio (Figura 7). 

 

Figura 7 – Avaliação da qualidade do RNA total de T. brasiliensis. Eletroforese em gel de agarose 

1% desnaturante em tampão MOPS 1x corado com brometo de etídeo. 1: RNA total de T. cruzi 

utilizado como controle positivo. 2: RNA total de T. brasiliensis. 

 

Como evidenciado no gel, o RNA total de T. brasiliensis apresentou apenas uma 

banda. Winnebeck e colaboradores (2010) demonstraram que o aparecimento de apenas 

uma banda de rRNA é comum e não representa degradação da amostra e que o perfil da 

amostra no gel depende do pré-tratamento da amostra e da condição da eletroforese (nativa 

ou desnaturante). Amostras que não são aquecidas apresentam as duas bandas esperadas: 

rRNA 18S e rRNA 28S. Entretanto, caso a amostra seja submetida à aquecimento prévio ou 

seja submetida a condições desnaturantes, apenas uma banda será visualizada no gel. O 

rRNA 28S na maioria dos insetos consiste de dois fragmentos, 28Sα e 28Sβ, que se ligam 

através de pontes de hidrogênio. O aquecimento da amostra leva ao rompimento dessa 

interação e à comigração do complexo rRNA 28S (28Sα e 28Sβ) juntamente com o rRNA 

18S. 

A amostra foi submetida à limpeza através do Rneasy® MinElute® Cleanup Kit 

(Qiagen) e obteve-se uma concentração de 565 ng/µl e um total de aproximadamente 62,15 

µg. Cerca de 30% da amostra inicial foi recuperado. Porém, obteve-se uma amostra mais 
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limpa e de melhor qualidade. Após limpeza, o mRNA foi isolado através do Oligotex Midi Kit 

(Qiagen). Foram feitas duas eluições, obtendo-se duas amostras com as respectivas 

concentrações e quantidades: 18,2 ng/µl e 364 ng; 13,1 ng/µl e 262 ng. As amostras foram 

misturadas e concentradas em SpeedVac refrigerado e usadas para a construção da 

biblioteca de cDNA. 

 

5.1.2 Construção da biblioteca de cDNA e seleção dos clones para sequenciamento 

 O mRNA obtido foi utilizado para construção de uma biblioteca de cDNA através do 

CreatorTM SMARTTM cDNA Library Construction Kit (Clontech). A biblioteca primeiramente 

construída contém fragmentos de cDNA de tamanho  400 pb – 3 Kb. Posteriormente 

pretendemos construir outra biblioteca de cDNA de insertos maiores (faixa 3  a 12 Kb). 

 Moléculas de cDNA foram produzidas, amplificadas, selecionadas por tamanho em 

gel de agarose e ligadas ao vetor pDNR-LIB. Um mil duzentos e quarenta e oito colônias 

foram selecionadas aleatoriamente e submetidas à reação de PCR e os fragmentos 

amplificados foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TAE 0,5X 

corado com brometo de etídio, como ilustrado na figura 8. Setecentos e sessenta e oito 

clones que apresentaram somente um amplicon como produto da PCR e de tamanho acima 

de 400 pb foram selecionados para sequenciamento. 

 

 

Figura 8 – Análise de tamanho dos insertos de cDNA amplificados da biblioteca de T. 

brasiliensis. Eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TAE 0,5X corado com brometo de etídio 

para avaliação dos resultados da PCR de colônia de clones de cDNA selecionados ao acaso. Gel 

ilustrativo da amplificação de alguns clones da biblioteca. 
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5.1.3 Extração do DNA plasmidial  

O DNA plasmidial dos clones selecionados foi extraído e purificado para 

sequenciamento. Para análise de qualidade dos plasmídeos e a presença/ausência de RNA, 

as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TAE 0,5X, 

corado com brometo de etídio, como ilustrado na figura 9.  

 

 

Figura 9 – Análise da qualidade do DNA plasmidial de clones da biblioteca de cDNA de T. 

brasiliensis. Eletroforese em gel de agarose 1%, corado com brometo de etídio para quantificação e 

análise de qualidade dos plasmídeos para sequenciamento. Gel ilustrativo da extração de plasmídeos 

de alguns clones da biblioteca. 

 

Após análise da qualidade do DNA plasmidial, os clones foram submetidos ao 

sequenciamento pelos sequenciadores MegaBACE™ 1000 ou ABI 3130. Setenta e oito 

clones não obtiveram sucesso no sequenciamento e, portanto, 690 clones foram analisados 

nos passos seguintes. 

 

5.1.4 Perfil da biblioteca de T. brasiliensis 

 As sequências foram, primeiramente, analisadas pelo programa DNA Baser para 

retirada de regiões de baixa qualidade (Figura 10). Duas ou mais sequências derivadas do 

mesmo clone foram agrupadas e também aparadas pelo programa (Figura 11).  
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Figura 10 – Exemplo de edição in silico de sequência pelo programa DNA Baser. A região cinza 

à esquerda do eletroferograma foi descartada devido à sua baixa qualidade. Os retângulos verdes 

localizados acima de cada base representam a qualidade da mesma (quanto maior o retângulo, maior 

a qualidade da base). 

 

 

Figura 11 – Exemplo de agrupamento e edição in silico de algumas sequências pelo programa 

DNA Baser. Cada sequência é representada esquematicamente por uma linha na parte superior da 

imagem e a região aceita pelo programa é representada por uma seta verde. O contig resultante é 

representado por uma seta azul. A região cinza à direita do último eletroferograma foi descartada 

devido à sua baixa qualidade. Os retângulos verdes localizados acima de cada base representam a 

qualidade da mesma. 

 

Após análise da qualidade, as sequências foram submetidas ao programa SeqClean, 

onde regiões de vetores, adaptadores e cauda poli(A) foram retirados. As sequências 
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resultantes com tamanho menor que 100 nucleotídeos também foram descartadas, restando 

755 sequências (derivadas de 690 clones) para análise.  

As sequências aparadas foram submetidas ao agrupamento pelo programa CAP3, 

obtendo-se 311 uniques: 173 singletons (sequências únicas) e 138 contigs (agrupamento de 

2 ou mais sequências). O tamanho médio das uniques foi de 375,49 pb. É desejável a 

obtenção de sequências maiores, uma vez que sequências maiores oferecem maior 

sensibilidade na detecção de similaridade entre sequências utilizando o algorítimo blast e, 

consequentemente, uma classificação funcional mais acurada e fácil da sequência 

(WOMMACK et al, 2008). Os resultados da anotação e classificação funcional dos uniques 

estão listados no anexo D e também representados na figura 12. 

 

 

Figura 12 – Histograma de frequência resultante da classificação funcional dos transcritos 

sequenciados do intestino médio anterior de T. brasiliensis. 

 

Dos 311 uniques obtidos, 21 representavam transcritos contaminantes – sequências 

de vetor que não foram eliminadas pelo SeqClean ou transcritos de hospedeiros utilizados 

na alimentação dos barbeiros – e foram descartados. 
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Cento e oitenta uniques não apresentaram similaridade com nenhuma sequência 

depositada nos bancos de dados. Como pouco se sabe sobre o perfil de expressão gênica e 

sua regulação em T. brasiliensis, assim como dos genes expressos no intestino médio 

anterior, a existência de muitos transcritos sem similaridade a genes ou proteínas 

conhecidas era esperada, sendo que estes podem representar genes específicos de T. 

brasiliensis. Dos 180, 53 foram preditos como apresentando peptídeo sinal, domínio 

transmembrânico ou ambos e 127 não apresentaram nenhuma predição. 

Para melhor comparação entre as classes de transcritos conhecidos, as classes 

Unkown e Unkown conserved foram retiradas e nova classificação funcional foi feita (Figura 

13). 

 

 

Figura 13 – Histograma de frequência resultante da classificação funcional dos transcritos 

sequenciados de T. brasiliensis sem a representação dos transcritos desconhecidos. 

 

Evidenciou-se um alto número de transcritos secretados. Tendo em vista que as 

células epiteliais do trato gastrointestinal secretam diversos compostos e enzimas 

(BILLINGSLEY, 1988; KOLLIEN & SCHAUB, 2000; TERRA et al., 2006), era de se esperar o 

alto nível de expressão de transcritos secretados. Esse número seria maior se considerado 
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todos os transcritos preditos com peptídeo sinal (50,69%). Entretanto, a maioria foi 

classificada como desconhecido e inserida na classe Unkown.  

 Também foi observado o grande número de transcritos de função imune. É 

comprovado o alto nível de proteína e peptídeos antimicrobianos no intestino médio anterior 

de T. brasiliensis, como as lisozimas (ARAÚJO, C. et al., 2006; WANIEK et al., 2009b), 

defensinas (ARAÚJO, C. et al., 2006; WANIEK et al., 2009a) e lipocalinas (BUARQUE et al, 

2013), como forma de controle da população de simbiontes bacterianos, entre outras 

funções. Essas proteínas serão discutidas na seção 5.1.5. 

O alto nível de transcritos relacionados à maquinaria de modificação proteica 

também era esperado. Insetos utilizam durante o processo digestivo diferentes tipos de 

proteases, dentre elas a catepsina-D, uma protease aspártica lisossomal envolvida na 

digestão sanguínea (BALCZUN et al., 2012; KOLLIEN & SCHAUB, 2000). Em triatomíneos, 

a catepsina-D foi primeiramente caracterizada por Balczun e colaboradores (2012) e sua 

atividade no intestino médio anterior foi comprovada, apesar de apresentar máxima 

atividade no intestino médio posterior de T. infestans. Também foram identificadas diversas 

proteínas secretadas e de função desconhecida, que podem estar envolvidas no processo 

digestivo. 

Um alto número de transcritos virais foi obtido. Eles apresentaram similaridade com a 

poliproteína do SBPV (Slow Bee Paralysis Virus), na região da RNA polimerase dependente 

de RNA (RdRp). A presença desse transcrito também foi observada por Buarque e 

colaboradores (2013). Esse transcrito pode estar relacionado aos mecanismos de 

amplificação do sinal de interferência por RNA (RNAi). Pesquisas mais detalhadas precisam 

ser realizadas para esclarecer o motivo da alta incidência desse transcrito. 

A classe de síntese proteica também é bastante representativa. A alta 

representatividade se deve ao sequenciamento de transcritos de rRNA que não foram 

completamente eliminados durante a obtenção do mRNA em colunas de oligo(dT). Sabe-se 

que a poliadenilação não é restrita a mRNAs, também sendo encontrados rRNAs 

poliadenilados ( ABERNATHY et al., 2009; KUAI et al., 2004; SLOMOVIC et al., 2006). Além 

disso, já foi demonstrado que vários comprimentos de sequências de rRNA estão presentes 

em RNAs poliadenilados, também conhecidos como PART (Polyadenylated rRNA containing 

transcripts) (KONG et al., 2008). 
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5.1.5 Transcritos de destaque durante a anotação 

Defensina 

  Em nossa biblioteca foram identificadas 73 sequências apresentando similaridade 

com defensinas já identificadas de T. brasiliensis e T. infestans. Os peptídeos 

antimicrobianos são amplamente distribuídos nos reinos animal e vegetal. Dentre os 

peptídeos ricos em cisteína, a defensina é o mais difundido nos vertebrados (BULET et al., 

2004). As defensinas são peptídeos catiônicos com 3 pontes dissulfídicas e peso molecular 

aproximado de 4kDa (BULET et al., 1999). São consideradas a primeira linha de defesa 

contra infecções microbianas e são efetivos contra uma grande gama de bactérias gram-

positivas (LAMBERTY et al., 1999). Quatro isoformas de defensina já foram identificadas em 

T. brasiliensis: Def1, Def2 (ARAÚJO, C. et al., 2006), Def3 e Def4 (WANIEK et al., 2009a). A 

abundância constitutiva de mRNA de def1 no intestino médio anterior de T. brasiliensis 

parece ser essencial para o controle populacional das bactérias existentes no intestino 

(ARAÚJO, C. et al., 2006) e especula-se sua importância no controle populacional de T. 

cruzi durante a infecção (GARCIA et al., 2010; WANIEK et al., 2011). 

 
Lisozima 

Outra sequência que deve ser destacada teve similaridade com a enzima lisozima, 

uma proteína antimicrobiana muito difundida, descrita em muitos grupos de vertebrados e 

invertebrados. Já foi caracterizada como molécula do sistema imune (ROXSTRÖM-

LINDQUIST et al., 2004), enzima digestiva (GRUNCLOVÁ et al., 2003) e molécula 

multifuncional (LI et al., 2005; URSIC BEDOYA et al., 2005). Possui atividade de 

muramidase através da quebra de ligações glicosídicas β-(1,4) das paredes celulares de 

bactérias gram-positivas (GRUNCLOVÁ et al., 2003), além de atividade antimicrobiana. O 

mRNA da lisozima é produzido constitutivamente e em alta concentração no intestino médio 

anterior de T. brasiliensis, assim como observado com o mRNA de Def1 (ARAÚJO, C. et al., 

2006). Entretanto, é no intestino médio posterior que ela possui sua atividade máxima 

(WANIEK et al., 2009b). 

 
Brasiliensina 

Também é importante comentar a identificação de 4 transcritos codificadores de 

proteínas contendo o domínio do tipo Kazal, domínio esse encontrado em proteínas 

inibidoras de trombinas, dentre elas a brasiliensina, também identificada em nossa 

biblioteca. A presença de anticoagulantes em invertebrados hematófagos é de extrema 
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importância. A brasiliensina é uma serino-protease intestinal cuja função é de inibir a 

coagulação sanguínea e evitar o aumento da viscosidade do sangue (ARAÚJO et al., 2007). 

Outros inibidores de trombina já foram caracterizados em triatomíneos: a rodinina em R. 

prolixus (FRIEDRICH et al., 1993), a dipetalogastina em D. maximus (MENDE et al., 1999) e 

a infestina em T. infestans (CAMPOS et al., 2002) que possuem domínios protéicos tipo-

Kazal. As moléculas são sintetizadas e armazenadas no intestino médio anterior mesmo 

antes da hematofagia. A alteração na viscosidade sanguínea deve alterar a interação 

parasito-hospedeiro, uma vez que quanto menor for a viscosidade, mais fácil será a 

movimentação de T. cruzi no intestino (ARAÚJO et al., 2007). 

 

Lipocalinas 

Foram obtidos 7 transcritos similares à Biogenic Aminebinding-like Protein. Essa 

proteína se enquadra na classe das lipocalinas e são capazes de se ligar a moléculas não 

polares como o óxido nítrico, que podem reagir com outros radicais, gerando compostos 

tóxicos para o T. cruzi (WHITTEN et al., 2007). Buarque e colaboradores (2013) 

demonstraram que este transcrito foi superexpresso quando o T. infestans estava infectado 

com T. cruzi. 

 

Peroxiredoxina  

Insetos hematófagos possuem diversos mecanismos de defesa ao estresse 

oxidativo. A digestão sanguínea leva à acumulação de grupos heme no lúmen do intestino, 

induzindo a produção de espécies reativas de oxigênio (DANSA-PETRETSKI et al., 1995). 

Nesse trabalho foi obtido um transcrito relacionado à peroxiredoxina, uma enzima 

antioxidante ainda pouco estudada em triatomíneos, pois só há uma sequência depositada 

no banco de dados do NCBI (RIBEIRO et. al, 2013; Não publicado). Outros estudos devem 

ser feitos a fim de determinar o seu efeito protetor contra o estresse oxidativo durante o 

processo alimentar.  

 

5.2 Reação em Cadeia da Polimerase quantitativa acoplada à Transcrição Reversa 

(RT-qPCR) 

5.2.1 Extração do RNA total e tratamento com DNase 

A integridade e qualidade do RNA total do intestino médio anterior de ninfas de 4° 

instar de T. brasiliensis, nos 3 diferentes tempos foram analisadas no Agilent 2100 
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Bioanalyzer. O Bioanalyzer 2100 tem se tornado um padrão ouro para análise de RNA em 

alta resolução por fornecer uma análise mais quantitativa, necessária para a análise da 

expressão gênica. É uma plataforma de base microfluídica para a eletroforese de gel 

baseada em microchip, que apresenta vantagens quando comparada com as técnicas 

tradicionais, como a eletroforese em gel de agarose. O equipamento oferece uma análise 

mais automatizada, precisa e reprodutível, devido à diminuição na interferência manual. 

Experimentos que exigem uma maior manipulação do RNA permitem a introdução de 

impurezas e ribonucleases na amostra, podendo causar efeitos consideráveis no 

experimento. O equipamento também necessita de menor quantidade de amostra, 

extremamente vantajoso para análise de fontes limitadas de amostra, pois grande parte do 

RNA seria consumido em uma eletroforese convencional.  

Para a construção da biblioteca de cDNA, 1 µg de amostra foi utilizado para 

eletroforese em gel desnaturante de agarose (Figura 7), enquanto menos de 500 ng foi 

utilizado para análise em Bionalyzer (Figuras 14 e 15). O equipamento também apresenta 

maior sensibilidade e desempenho, detectando amostras que são indetectáveis em gel de 

agarose (VITALE, 2000). O gel virtual dos RNAs está representado na figura 14 e os perfis 

eletroforéticos com os géis individualizados estão representados na figura 15. 
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Figura 14 – Gel virtual dos RNAs do intestino médio anterior de T. brasiliensis, nos diferentes 

tempos, gerado pelo Agilent 2100 Bioanalyzer. Apenas uma banda é observada para todas as 

amostras e representa a comigração do complexo rRNA 28S e o rRNA 18S. T1 (tempo 1) = 2 dias 

após a muda; T2 (tempo 2) = 12 dias após a muda; T3 (tempo 3) = 12 dias após a muda com 3 horas 

após após a alimentação. L = Ladder. T1A, T1B e T1C representam triplicata biológica para um 

mesmo tempo. O mesmo ocorre com T2A, T2B e T2C; e T3A, T3B e T3C. 
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Figura 15 – Perfis eletroforéticos e géis individuais dos RNAs do intestino médio anterior de T. brasiliensis, nos diferentes tempos, gerado pelo 

Agilent 2100 Bioanalyzer. Apenas um pico é observado nas amostras no intervalo de 45-50 segundos e representa a comigração do complexo rRNA28S e 

o rRNA 18S. T1 (tempo 1) = 2 dias após a muda; T2 (tempo 2) = 12 dias após a muda; T3 (tempo 3) = 12 dias após a muda com 3 horas após após a 

alimentação. L = Ladder. T1A, T1B e T1C representam triplicata biológica para um mesmo tempo. O mesmo ocorre com T2A, T2B e T2C; e T3A, T3B e T3C. 
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O perfil não alinhado apresentado no gel virtual (Figura 14) deve-se à ausência do 

marcador superior durante a análise, que impossibilitou o alinhamento das amostras. A 

presença desse marcador permitiria uma análise mais fiel do perfil de bandas de cada 

amostra. Entretanto, a sua ausência não invalida o resultado. 

Como já discutido no item 5.1.1, o RNA total de T. brasiliensis apresenta apenas uma 

banda quando a amostra é previamente aquecida. Essa banda representa a comigração do 

complexo rRNA 28S (28Sα e 28Sβ) e rRNA 18S no gel (WINNEBECK et al., 2010) (Figura 

14) e é representada por um pico único no intervalo de 45 – 50 segundos nos 

eletroferogramas (Figura 15).  

Através dos eletroferogramas e géis individuais (Figura 15), podemos inferir sobre a 

qualidade e integridade das amostras. Há uma correspondência nos perfis das triplicatas 

biológicas de cada tempo. Entretanto, as amostras de tempos diferentes não apresentaram 

a mesma qualidade. Os RNAs do tempo 1 apresentaram maior degradação, quando 

comparados com os RNAs dos tempos 2 e 3, evidenciada pelo maior número de picos 

presentes à esquerda do pico principal (pico dos rRNAs 28S e 18S) e maior número de 

bandas abaixo da banda principal (banda dos rRNAs 28S e 18S) no gel. Esse perfil é 

característico de uma extração menos eficiente pelo TRIzol.  

As amostras também foram submetidas a tratamento com a TURBO DNA-free™ 

(Ambion®), para eliminação do DNA genômico, e a eficiência no tratamento foi comprovada 

através de PCR e eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TAE 0,5X. Os iniciadores 

utilizados foram do rRNA 18S, testados previamente. A ausência de amplificação indicou a 

ausência de DNA Genômico nas amostras e o sucesso no tratamento com DNase (Figura 

16).  

 

5.2.2 Síntese da primeira fita de cDNA 

Após tratamento com DNase, as amostras de RNA foram submetidas à síntese da 

primeira fita de cDNA pelos kits SuperScript® III First-Strand Synthesis for RT-PCR 

(Invitrogen) e ImProm-II™ Reverse Transcription System (Promega). Como controle positivo 

da PCR, foi utilizado o cDNA de intestino médio anterior de T. brasiliensis cedido pelo LFIH 

(ICB, UFMG). Utilizou-se os iniciadores rRNA 18S forward e reverse para as reações de 

PCR para avaliar a eficiência da síntese da primeira fita de cDNA (Figura 17). 

O fragmento esperado de 173 pb foi obtido para todos os cDNAs sintetizados que foram, 

em seguida, utilizados para análise da expressão gênica. 
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Figura 16 – Avaliação dos produtos de amplificação do rRNA 18S de T. brasiliensis, em 

diversas amostras de RNA tratadas com DNase. Eletroforese em gel de agarose 1% em tampão 

TAE 0,5X corado com SYBR® Safe. A ausência de amplificação indica ausência de DNA genômico 

nas amostras de RNA. 1: Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). 2: Controle 

negativo (sem RNA). 3: RNA T1A. 4: RNA T1B. 5: RNA T1C. 6: RNA T2A. 7: RNA T2B. 8: RNA T2C. 

9: RNA T3A. 10: RNA T3B. 11: RNA T3C. 

 

 

 

Figura 17 – Avaliação dos produtos de amplificação do rRNA 18S de T. brasiliensis, em 

diversas amostras de RNA após transcrição reversa. Eletroforese em gel de poliacrilamida 6% 

corado com brometo de etídeo. Um amplicon de 173 pb era esperado. Foi avaliada a amplificação do 

cDNA produzido pelos Kits SuperScript III (SS) e ImProm-II (IM), respectivamente. 1 e 19: Marcador 

de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). 18: Marcador de peso molecular 25 pb DNA 

Ladder (Invitrogen). 2, 3 e 4: Controles negativos (sem cDNA) da PCR, SuperScript III (SS) e 

ImProm-II (IM), respectivamente. 5: Controle positivo da PCR. 6 e 7: cDNA T1A. 8 e 9: cDNA T2C. 10 

e 11: cDNA T1C. 12 e 13: cDNA T2A. 14 e 15: cDNA T2B. 16 e 17: cDNA T2C. 20 e 21: cDNA T3A. 

22 e 23: cDNA T3B. 24 e 25: cDNA T3C. 
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5.2.3 Teste e padronização dos iniciadores para a RT-qPCR 

 Os iniciadores para amplificação dos genes normalizadores e dos genes 

selecionados (Tabela 1) foram testados em reações de PCR, cujos produtos de amplificação 

foram analisados em gel de poliacrilamida 6% corado com brometo de etídeo. Para todas as 

reações foi utilizado como molde o cDNA de T. brasiliensis cedido pelo LFIH, ICB, UFMG. 

 A detecção e quantificação do mRNA por qPCR exige a normalização dos dados, de 

forma a obter-se uma análise de dados mais acurada. É comum o uso de genes de 

referência, como a actina, tubulina, gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e rRNA 

18S, como normalizadores para a análise de expressão gênica. Os níveis de expressão 

desses genes devem permanecer constantes para serem utilizados como normalizadores. 

Análises prévias devem ser realizadas a fim de validar o seu uso para aquela determinada 

condição, uma vez que diversos estudos demonstraram que a expressão desses genes 

pode variar de acordo com a condição experimental (DHEDA et al., 2004; JIANG et al., 

2010; MAJEROWICZ et al., 2011; PAIM et al., 2012; THELLIN et al., 1999). Além disso, o 

uso de pelo menos dois genes de referência é aconselhável, uma vez que diminui os erros 

de análise, produzindo uma normalização mais confiável (THELLIN et al., 1999; 

VANDESOMPELE et al., 2002). 

 Paim e colaboradores (2012) validaram genes de referência para a análise da 

expressão gênica em intestino de R. prolixus antes e após a alimentação. Os autores 

demonstaram que os genes que apresentaram maior estabilidade e homogeneidade de 

níveis do transcrito foram GAPDH, rRNA 18S e α-tubulina, justificando a nossa escolha 

como candidatos a normalizadores neste trabalho. Majerowicz e colaboradores (2011) 

também validaram o uso do rRNA 18S na análise de transcritos de insetos alimentados e 

não alimentados.  

O uso de rRNA endógeno como controle da qPCR é controverso. Solanas e 

colaboradores (2001) demonstraram que há um desbalanço entre a fração de rRNA e de 

mRNA, o que pode levar a erros na normalização. As polimerases utilizadas na transcrição 

dos rRNAs e mRNAs também são diferentes e uma alteração na atividade enzimática da 

polimerase pode não alterar as duas transições de forma similar (SPANAKIS, 1993). Devido 

a essa controvérsia, priorizamos o uso dos iniciadores Rp_Gadpdh e Rp_Tub. Entretanto, 

esses iniciadores não amplificaram o cDNA com a temperatura de anelamento de 55°C 

(Figura 18) e de 60°C (dado não apresentado).  

Devido à ausência da sequência desses genes para T. brasiliensis nos bancos de 

dados, utilizamos os oligos feitos para R. prolixus. A não amplificação deve ser devido à 
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especificidade dos iniciadores ao R. prolixus e não à nossa espécie de estudo, T. 

brasiliensis, invalidando o uso destes como normalizadores. Os iniciadores Ti_18S 

(baseados na sequência do rRNA 18S de T. infestans) amplificaram para as diferentes 

temperaturas de anelamento e foram utilizados como controle positivo nos testes dos 

demais iniciadores e como normalizadores da qPCR.  

 

 

Figura 18 – Teste de amplificação dos transcritos candidatos a normalizadores para análise 

por RT-qPCR. Eletroforese em gel de poliacrilamida 6% corado com brometo de etídeo. Apenas o 

iniciador Ti_18S amplificou a amostra de cDNA do intestino médio anterior de T. brasiliensis. 1: 

Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). 2: Controle negativo (sem cDNA) da 

PCR. 3: Iniciadores Rp_Gapdh. 4: Iniciadores Rp_Tub. 5: Iniciadores Ti_18S e controle positivo. 

 

Dos 7 transcritos selecionados para a RT-qPCR, apenas 5 resultaram em 

amplificação do fragmento de tamanho esperado para ambas as temperaturas de 

anelamento utilizadas. Os iniciadores Tb_Asb104 e Tb_Asb230 não funcionaram para 

nenhuma temperatura de anelamento e foram descartados das análises (Figura 19). 
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Figura 19 – Teste de amplificaçao dos transcritos selecionados para análise por RT-qPCR. 

Eletroforese em gel de poliacrilamida 6% corado com brometo de etídeo. O tamanho esperado do 

amplicon para cada par de iniciadores está especificado entre parênteses, acima de cada canaleta. 

As temperaturas de anelamento utilizadas foram de 52°C e 55°C, respectivamente. Os iniciadores 

Tb_Asb104 e Tb_Asb230 não funcionaram para nenhuma temperatura utilizada e estão assinalados 

com um X vermelho. 1: Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). 2: Controle 

negativo da PCR. 3: Controle positivo da PCR com os iniciadores Ti_18S. 4 e 5: Iniciadores Tb_Asb5. 

6 e 7: Iniciadores Tb_Asb7. 8 e 9: Iniciadores Tb_Asb104. 10 e 11: Iniciadores Tb_Asb146. 12 e 13: 

Iniciadores Tb_Asb230. 14 e 15: Iniciadores Tb_Asb255. 16 e 17: Iniciadores Tb_Asb276. 18: 

Marcador de peso molecular 25 pb DNA Ladder (Invitrogen). 

 

5.2.4 Efeito da alimentação sobre a expressão de transcritos no intestino médio 

anterior 

Para análise da expressão relativa pelo método de 2-∆∆Ct, a eficiência da amplificação 

foi avaliada para o intervalo 90-110% (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Eficiência da amplificação 

Iniciador Eficiência (E) 

Ti_18S 93% 

Tb_Asb5 97% 

Tb_Asb7 100% 

Tb_Asb146 98% 

Tb_Asb155 92% 

Tb_Asb176 99% 
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 Com a eficiência validada, os genes selecionados foram submetidos à análise de 

expressão por RT-qPCR. As curvas de dissociação foram avaliadas e apenas um pico foi 

observado. 

 O transcrito Tb_Asb5, referente a uma proteína putativa do intestino médio anterior, 

apresentou diferença de expressão estatisticamente significativa entre os tempos 1 e 3 com 

p<0,05, revelando que esse transcrito tende a ser influenciado pela hematofagia (Figura 20). 

Para os transcrito Tb_Asb255, referente a uma proteína hipotética conservada, e o transcrito 

Tb_Asb276, referente a uma proteína secretada salivar, nenhum dos tempos apresentou 

diferença de expressão estatisticamente significativa entre si (Figura 21 e 22, 

respectivamente). Como esses transcritos são pouco conhecidos e se referem a proteínas 

putativas ou hipotéticas, outras técnicas de genômica funcional podem ser utilizadas a fim 

de uma melhor caracterização dos mesmos. Araújo R. e colaboradores (2006) validaram 

ensaios de RNA de interferência para R. prolixus e demonstraram ser uma técnica útil na 

avaliação funcional de genes de triatomíneos, podendo ser utilizada em análises futuras 

desses genes. 

 

 

Figura 20 – Expressão gênica do transcrito Tb_Asb5 representada pelo nível relativo de mRNA 

(RQ) dos grupos. Apenas os tempos T1 e T3 apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre si. As barras verticais representam o desvio-padrão. O grupo T1 foi considerado a amostra 

calibradora. Os grupos que apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si foram 

identificados com asteriscos acima: * equivale a p<0,05. T1 (tempo 1) = 2 dias após a muda; T2 

(tempo 2) = 12 dias após a muda; T3 (tempo 3) = 12 dias após a muda com 3 horas após a 

alimentação.  
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Figura 21 – Expressão gênica do transcrito Tb_Asb255 representada pelo nível relativo de 

mRNA (RQ) dos grupos. Nenhum dos tempos apresentou diferenças estatisticamente significativas 

entre si (p<0,05). As barras verticais representam o desvio-padrão. O grupo T1 foi considerado a 

amostra calibradora. T1 (tempo 1) = 2 dias após a muda; T2 (tempo 2) = 12 dias após a muda; T3 

(tempo 3) = 12 dias após a muda com 3 horas após a alimentação.  

 

 

Figura 22 – Expressão gênica do transcrito Tb_Asb276 representada pelo nível relativo de 
mRNA (RQ) dos grupos. Nenhum dos tempos apresentou diferenças estatisticamente significativas 
entre si (p<0,05). As barras verticais representam o desvio-padrão. O grupo T1 foi considerado a 
amostra calibradora. T1 (tempo 1) = 2 dias após a muda; T2 (tempo 2) = 12 dias após a muda; T3 
(tempo 3) = 12 dias após a muda com 3 horas após a alimentação.  

 

O transcrito Tb_Asb7 se refere a uma proteína associada à autofagocitose. Nenhum 

dos tempos apresentou diferença de expressão estatisticamente significativa entre si (Figura 

23). A autofagia é dependente de um sistema proteolítico essencial que age em diversos 

processos celulares, dentre eles a supressão de nutrientes, e fornece uma fonte alternativa 
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de energia para o organismo (SIGH, 2012). Os triatomíneos suportam prolongados períodos 

em jejum, como já demonstrado para T. brasiliensis (COSTA & PERONDINI, 1973), 

Triatoma vitticeps (MOREIRA & SPATA, 2002), Rhodnius neivai (CABELLO, 2001), entre 

outras espécies. Em carrapatos, evidenciou-se um aumento da expressão de genes 

associados à autofagocitose quando em supressão alimentar e acredita-se que a autofagia 

é utilizada como fonte alternativa de aminoácidos e nutrientes (UMEMIYA-SHIRAFUJI et al., 

2010). Os 12 dias em jejum não demonstraram ser suficientes para a ativação desta via e 

estudos com um período de jejum mais prolongado devem ser realizados a fim de 

comprovar a influência da autofagia durante períodos de excassez alimentar. 

 

 

Figura 23 – Expressão gênica do transcrito Tb_Asb7 representada pelo nível relativo de mRNA 
(RQ) dos grupos. Nenhum dos grupos apresentou diferenças estatisticamente significativas entre si 
(p<0,05). As barras verticais representam o desvio-padrão. O grupo T1 foi considerado a amostra 
calibradora. T1 (tempo 1) = 2 dias após a muda; T2 (tempo 2) = 12 dias após a muda; T3 (tempo 3) = 
12 dias após a muda com 3 após após a alimentação. 

 

 O transcrito Tb_Asb146 se refere a um inibidor de serinoproteases do tipo 

pacifastina. Nenhum dos tempos apresentou diferença de expressão estatisticamente 

significativa entre si (Figura 24). Os inibidores de proteases desempenham um papel 

importante no controle da atividade proteolítica no trato digestivo dos artrópodes (KANOST, 

1999) e, em espécies hematófagas, também atuam na coagulação e inflamação, 

importantes processos envolvidos na hematofagia (ARAUJO et al., 2007). De Marco e 

colaboradores (2010) caracterizaram a primeira pacifastina de um animal hematófago e 

demonstraram que a atividade da pacifastina aumenta 24h após a alimentação de T. 

infestans, com um aumento mais significativo de 2 a 3 dias, no corpo gorduroso. Como a 

expressão desse transcrito foi avaliada apenas em jejum e 3 horas após a alimentação, 
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novos tempos devem ser avaliados a fim de comprovar esses resultados também para o 

intestino médio anterior. 

 

 

Figura 24 – Expressão gênica do transcrito Tb_Asb146 representada pelo nível relativo de 
mRNA (RQ) dos grupos. Nenhum dos grupos apresentou diferenças estatisticamente significativas 
entre si (p<0,05). As barras verticais representam o desvio-padrão. O grupo T1 foi considerado a 
amostra calibradora. T1 (tempo 1) = 2 dias após a muda; T2 (tempo 2) = 12 dias após a muda; T3 
(tempo 3) = 12 dias após a muda com 3 após após a alimentação. 

 

Para uma avaliação mais robusta de como os transcritos são influenciados pela 

alimentação, tempos posteriores à hematofagia devem ser escolhidos para análise, como 

feito por De Marco e colaboradores (2010). Três horas após a alimentação demonstrou ser 

um tempo muito curto para análise de variações na expressão gênica dos transcritos. Além 

disso, um n amostral maior para cada grupo seria mais adequado, pois perimitiria avaliação 

da normalidade dos dados e, quando possível, análise por testes paramétricos. Os testes 

não-paramétricos são menos eficientes que os paramétricos, podendo levar a interpretações 

erradas dos resultados. 
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O sequenciamento de clones da biblioteca de cDNA correspondente a fragmentos de 

400pb a 3Kb foi eficaz na caracterização de transcritos expressos no intestino médio 

anterior de T. brasiliensis. Vários transcritos sequenciados não apresentaram similaridade 

com nenhuma sequência depositada nos bancos de dados, sendo, possivelmente, genes 

específicos de T. brasiliensis. Foram obtidos transcritos coerentes com a região e organismo 

de estudo como a defensina, lisozima, brasiliensina e enzimas digestivas, o que confirma a 

qualidade da biblioteca. A grande quantidade de singletons gerada após agrupamento deve-

se à geração de sequências pequenas que impossibilitaram o agrupamento de sequências 

forward e reverse de um mesmo clone. 

Apesar do esforço para anotação das sequências, um grande número de sequências 

permanece como proteínas hipotéticas ou produtos desconhecidos, o que dificulta a 

identificação da função biológica desses genes. Entretanto, foi possível identificar as classes 

funcionais gênicas mais frequentes, como: transcritos codificadores de proteínas 

secretadas, proteínas relacionadas ao sistema imune e à maquinaria de modificação 

proteica e proteínas virais.  

A análise por RT-qPCR fornece informações valiosas sobre a influência da 

alimentação ou outras condições ambientais na expressão de transcritos no intestino médio 

anterior. A caracterização do transcriptoma de T. brasiliensis e a análise do perfil de 

expressão de determinados genes podem ajudar a entender a evolução da hematofagia nos 

vetores artrópodes e oferecer informações úteis para o desenvolvimento de novas 

estratégias de controle do vetor. 
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 Construção das bibliotecas de cDNA de fragmentos de 100 – 400 pb e 3 – 12 Kb; 

 Sequenciamento dos clones obtidos e análise bioinformática das sequências; 

 Depósito das sequências no dbEST, aumentando o conhecimento do perfil de 

expressão gênica em T. brasiliensis. 

 Análise do perfil de expressão gênica de outros clones e outros tempos após a 

hematofagia através da RT-qPCR; 

 Utilizar estratégias de sequenciamento de nova geração para aumentar a cobertura 

do transcriptoma de T. brasiliensis. 
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Anexo A – Fluxograma da construção da biblioteca de cDNA pelo Creator
TM

 SMART
TM

 cDNA 

Library Construction Kit (Adaptado do Manual do Kit, Clontech). 
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Anexo B – pDNR-LIB: Vetor utilizado para clonagem dos insertos (Clontech) 
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Anexo C – pBR 322: Vetor utilizado para controle da transformação (Promega) 

 

 



Anexos 

 

 

76 
 

Anexo D – Anotação e classificação funcional dos uniques 

(continua) 

Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_c1 4 803 nr actin related protein 1 cs 1,20E-36 62.4% tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c2 2 803 nr shn zinc finger protein tf 1,10E-15 50.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c3 2 660 nt RNA-binding protein 8A tf 7,00E-08 37,0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c4 2 329 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c5 8 422 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c7 7 299 nr Def1 imm 2,90E-09 50.5% tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c8 3 228 nt cytochrome oxidase subunit 2 (cox2) met/energy 4,00E-26 78.85% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c9 2 487 nr Tetratricopeptide repeat protein 36 uc 3,20E-09 59.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c10 37 640 nt salivary secreted protein - signalP detected s/ 1,00E-06 67,0% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c11 30 521 nt Def1 imm 0.022 39.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c12 14 527 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c13 9 348 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c14 5 370 nr Def1 imm 2,20E-07 54.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c15 8 590 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c16 2 165 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_c17 2 400 nt 
triatoma infestans clone ti-41 salivary 

secreted protein complete cds 
s/ 1,10E-80 88.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c18 2 271 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c19 2 123 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c21 3 118 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c22 25 650 nr Def1 imm 1,20E-08 70.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c23 10 503 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c25 3 547 nr beta tubulin cs 1,50E-21 52.8% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c27 9 466 nt mitochondrial 16S rRNA ps 
2,40E-

134 
91.35% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c28 5 622 nr ornithine aminotransferase met/aa 3,90E-16 43.45% tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c29 4 614 nr spectrin beta chain extmat 8,00E-06 36.0% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c30 4 663 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c32 2 389 nr 
echinoderm microtubule-associated protein-

like 1-like 
cs 5,00E-05 45.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c33 2 433 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c34 3 239 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c35 2 226 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c36 2 136 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c37 2 183 nt salivary secreted protein  s/ 8,80E-46 85.0% no IPS match 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_c38 2 121 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c39 2 649 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c40 2 136 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c41 2 443 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c42 2 123 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c43 2 116 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c44 2 139 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c45 2 111 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c46 2 203 
 

Unknown product uk - - tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c47 5 842 nr Mitochondrial ATPase subunit 6 met/energy 1,50E-11 49.2% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c48 4 431 nr Def1 imm 6,00E-15 80.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c49 2 275 nt hypothetical conserved protein uc 1,00E-07 75,0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c50 2 109 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c51 2 154 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c52 2 107 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c53 3 1271 nr limpet, isoform n st/apoptosis 1,80E-45 42.55% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c54 3 330 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_c55 3 123 
 

Unknown product uk - - tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c56 3 139 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c57 7 553 nr 40s ribosomal protein s5 ps 2,10E-19 53.9% IPR000235; IPR005716; IPR023798 

Tb_N5_midgut_c58 20 597 nr salivary secreted protein  s/ 4,50E-12 57.5% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c59 4 1026 nr protein disulfide-isomerase a3 pm 1,50E-21 47.05% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c60 4 522 nr mitochondrial ADP/ATP translocase tr 1,50E-12 51.12% 
IPR002067; IPR023395; PTHR24089 
(PANTHER), PTHR24089:SF31 
(PANTHER), tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c61 22 929 nr cytochrome c oxidase subunit i met/energy 4,50E-30 47.3% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c62 3 562 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c63 4 682 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c64 4 852 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c65 4 496 nt 28s ribosomal rna  ps 0,00E+00 90.65% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c66 3 420 nr hypothetical conserved protein uc 3,20E-08 49.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c67 3 667 nr peroxiredoxin-6-like pm 3,20E-07 44.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c68 6 475 nr salivary secreted protein  s/ 1,80E-07 57.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c69 3 413 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c70 2 530 
 

hypothetical protein uc - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c71 2 1071 nr paramyosin long form-like extmat 1,70E-31 49.1% no IPS match 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_c72 2 945 nr adducin cs 3,00E-16 42.85% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c73 3 636 nr glutathione s-transferase detox 6,40E-10 47.69% 
IPR010987; PTHR11260 
(PANTHER), PTHR11260:SF29 
(PANTHER) 

Tb_N5_midgut_c74 2 793 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c75 2 502 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c76 2 161 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c77 3 616 nr 60s acidic ribosomal protein p0 ps 3,40E-16 48.2% tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c78 4 665 nt  biogenic aminebinding-like protein uc 3,00E-20 67,0% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c79 43 1582 nt polyprotein vir/ 2,80E-11 46.5% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c80 4 757 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c81 2 371 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c82 2 214 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c83 2 303 nr brasiliensin precursor s/protinh 6,80E-25 93.0% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c84 3 494 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c85 8 444 nt 
mitochondrial import inner membrane 

translocase subunit Tim22 
tr 6,00E-15 72,0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c86 3 402 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c87 3 559 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c88 3 570 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_c89 3 989 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c90 2 310 nt hypothetical conserved protein uc 2,00E-06 67.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c91 2 960 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c92 2 327 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c93 2 506 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c94 4 446 nr c-3 lysozyme imm 4,00E-17 54.75% tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c95 2 353 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c96 2 320 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c97 2 414 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c98 2 452 nt salivary secreted protein - signalP detected s/ 1,90E-78 91.0% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c99 2 482 nr transcription elongation regulator 1-like tm 1,50E-07 62.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c100 2 617 nt 
Glycerol-3-phosphate 

dehydrogenase/dihydroxyacetone 3-
phosphate reductase 

met/energy 6,60E-67 95.0% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c101 3 423 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c102 2 560 nr tyrosine aminotransferase met/aa 4,80E-07 50.0% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c103 2 719 nr ribosomal protein l3 ps 3,00E-31 50.25% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c104 2 675 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c105 2 354 nr Ester hydrolase met/int 4,00E-05 40.0% no IPS match 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_c106 2 534 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c107 2 659 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c108 2 795 nr Cathepsin_D pm/protease 5,60E-09 47.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c109 2 586 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c110 2 597 nr alpha-tubulin cs 1,10E-19 52.8% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c111 2 426 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c112 2 423 nt kruppel  tf 4,00E-11 70,0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c113 2 704 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c114 2 516 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c115 2 757 nr eukaryotic translation initiation factor partial ps 8,00E-10 48.0% tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c116 6 414 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c117 2 542 nr 14-3-3 zeta protein pm 3,90E-16 54.25% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c118 2 669 nr d-2-hydroxyglutarate mitochondrial-like met/energy 2,20E-09 44.0% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c119 2 375 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c120 2 424 nr phosphopyruvate hydratase met/carb 1,20E-12 59.57% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c121 2 373 nr 40s ribosomal protein partial ps 1,10E-15 63.0% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c122 2 438 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_c123 3 733 
 

Unknown product uk - - tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c124 2 475 nr nadh dehydrogenase subunit 4 met/energy 4,40E-10 48.33% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c125 2 416 
 

Unknown product uk - - tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c126 2 456 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c127 2 608 nr spectrin beta chain-like isoform 1 extmat 2,00E-06 38,0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c128 2 421 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c129 2 466 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c130 2 612 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c131 3 554 
 

Unknown product uk - - tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_c132 4 551 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c133 4 471 nr S-methyl-5-thioadenosine phosphorylase  met/nuc 9,00E-07 34,0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_c135 3 904 nr afg3-like protein 2-like pm/protease 1,40E-25 46.9% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c136 2 755 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_c137 3 758 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_c138 4 499 nr calcium-binding protein p22 cs 8,60E-16 60.6% 
PTHR23056 (PANTHER), 
PTHR23056:SF4 (PANTHER) 

Tb_N5_midgut_s1 1 468 nr salivary secreted protein s/ 8,40E-29 69.5% tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s2 1 220 nr Lysosomal aspartic protease pm 2,00E-06 56,0% 
IPR001461; IPR021109; 
PTHR13683:SF84 (PANTHER) 

(continuação) 
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Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_s3 1 567 nr glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase met/carb 2,20E-80 80.5% 
IPR016040; IPR020828; IPR020831; 
SSF51735 (SUPERFAMILY) 

Tb_N5_midgut_s4 1 448 nr arginine kinase met/energy 
3,00E-

104 
99,0% 

IPR000749; IPR014746; IPR022414; 
PTHR11547:SF13 (PANTHER), 
SSF55931 (SUPERFAMILY) 

Tb_N5_midgut_s5 1 559 nr tubulin alpha-1c chain-like cs 3,40E-57 91.8% 
IPR000217; IPR002452; IPR008280; 
IPR018316; PTHR11588:SF24 
(PANTHER) 

Tb_N5_midgut_s6 1 650 nr polyprotein vir/ 6,80E-23 56.85% 

IPR001205; G3DSA:3.30.70.270 
(GENE3D), SignalP-NN(euk) 
(SIGNALP), SSF56672 
(SUPERFAMILY) 

Tb_N5_midgut_s7 1 289 nr d-3-phosphoglycerate dehydrogenase met/aa 4,10E-36 81.05% 
IPR006140; IPR006236; IPR016040; 
PTHR10996 (PANTHER), SSF51735 
(SUPERFAMILY) 

Tb_N5_midgut_s8 1 590 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s9 1 528 nr 
cytochrome b-c1 complex subunit 

mitochondrial 
met/energy 9,50E-28 56.9% IPR011237 

Tb_N5_midgut_s10 1 677 nr alpha tubulin cs 
3,80E-

150 
98.65% 

IPR000217; IPR002452; IPR003008; 
IPR008280; IPR017975 

Tb_N5_midgut_s11 1 157 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s12 1 188 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s13 1 652 nr acetyl- mitochondrial met/carb 6,50E-75 83.6% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s15 1 519 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s16 1 486 nr conserved secreted protein s/ 4,00E-09 49,0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s17 1 277 nr cathepsin d pm/protease 2,60E-15 72.25% 
IPR001461; IPR021109; 
PTHR13683:SF84 (PANTHER) 

Tb_N5_midgut_s18 1 528 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

(continuação) 
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Tb_N5_midgut_s19 1 463 nr glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase met/carb 4,00E-42 83.2% 
IPR020829; IPR020831; 
G3DSA:3.30.360.10 (GENE3D), 
SSF55347 (SUPERFAMILY) 

Tb_N5_midgut_s20 1 581 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s21 1 575 nr 
ubiquinol-cytochrome c reductase complex 

core protein 
met/energy 1,10E-11 68.0% IPR011237 

Tb_N5_midgut_s22 1 318 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s23 1 538 nr lian-aa1 retrotransposon protein te 1,30E-08 49.5% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s24 1 235 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s25 1 476 nr ornithine aminotransferase met/aa 7,50E-21 52.1% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s26 1 232 nr activating transcription factor isoform 1 tf 7,60E-08 83.67% 
IPR004827; G3DSA:1.20.5.170 
(GENE3D), PTHR13044 (PANTHER), 
PTHR13044:SF1 (PANTHER) 

Tb_N5_midgut_s27 1 132 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s28 1 120 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s29 1 353 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s30 1 448 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s31 1 417 nr autophagy-related protein 3 st 3,00E-16 75.7% tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s33 1 114 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s34 1 180 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s35 1 246 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 
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Tb_N5_midgut_s37 1 164 nr hypothetical protein uk 1,10E-07 70.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s38 1 254 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s39 1 185 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s40 1 213 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s41 1 145 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s43 1 123 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s44 1 412 nr ubiquitin-like-conjugating enzyme atg3-like st 1,10E-18 73.95% tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s45 1 144 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s47 1 126 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s48 1 385 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s50 1 460 nr myosin heavy chain  cs 7,90E-47 95.4% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s51 1 523 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s52 1 171 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s53 1 107 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s54 1 100 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s55 1 438 nr u6 snrna-associated sm-like protein lsm3-like tm 6,50E-40 93.1% 

IPR001163; IPR006649; IPR010920; 
G3DSA:2.30.30.100 (GENE3D), 
PTHR13110 (PANTHER), 
PTHR13110:SF0 (PANTHER) 
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Tb_N5_midgut_s56 1 298 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s57 1 110 nt  arp2 actin-related protein 2 homolog cs 1,50E-20 93.35% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s58 1 441 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s59 1 483 
 

Unknown product uk - - tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s60 1 398 nr protein lap4 pe 9,50E-16 84.4% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s61 1 438 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s62 1 174 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s63 1 515 nr Protein tyrosine phosphatase st 5,80E-38 63.95% 

IPR000106; IPR002115; IPR017867; 
IPR023485; G3DSA:3.40.50.270 
(GENE3D), PTHR11717:SF7 
(PANTHER), SignalP-NN(euk) 
(SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s64 1 456 nr protein cdv3 homolog a-like uc 2,30E-12 55.6% IPR026806 

Tb_N5_midgut_s65 1 412 nr biogenic aminebinding-like protein uc 1,10E-31 74.0% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s66 1 343 nr conserved secreted protein s/ 3,80E-11 71.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s67 1 221 nr 40s ribosomal protein s5 ps 6,50E-15 81.0% IPR023798 

Tb_N5_midgut_s68 1 180 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s69 1 472 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s70 1 584 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s71 1 435 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

(continuação) 
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Tb_N5_midgut_s72 1 123 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s73 1 350 nr U6 small nuclear RNA associated tm 1,30E-32 87.4% 

IPR001163; IPR006649; IPR010920; 
G3DSA:2.30.30.100 (GENE3D), 
PTHR13110 (PANTHER), 
PTHR13110:SF0 (PANTHER) 

Tb_N5_midgut_s75 1 564 nr 
pacifastin-related serine protease inhibitor 

precursor 
s/protinh 7,70E-07 45.0% 

SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s76 1 302 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s77 1 309 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s78 1 571 nr Protein tyrosine phosphatase st 5,90E-39 58.3% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s79 1 105 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s80 1 509 nr biogenic aminebinding-like protein cs 1,10E-21 53.0% IPR012674 

Tb_N5_midgut_s81 1 532 nr four and a half lim domains st/apoptosis 1,40E-53 66.15% 

IPR001781; PTHR24205 
(PANTHER), PTHR24205:SF0 
(PANTHER), SSF57716 
(SUPERFAMILY) 

Tb_N5_midgut_s82 1 524 nr 
ABC transporter C family member 12 - 

Multidrug resistance-associated 
protein/mitoxantrone resistance protein 

tr 4,80E-29 73.05% 

IPR003439; IPR027417; 
G3DSA:3.40.50.300 (GENE3D), 
PTHR24223 (PANTHER), SignalP-
NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s83 1 220 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s84 1 164 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s85 1 195 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s86 1 160 nr brasiliensin precursor s/protinh 7,50E-26 87.57% 
IPR002350; G3DSA:1.10.1890.10 
(GENE3D), PTHR21312 (PANTHER), 
SSF100895 (SUPERFAMILY) 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_s87 1 131 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s88 1 246 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s89 1 474 nr sequestosome 1-like detox 4,00E-10 69.0% 
IPR000270; G3DSA:3.10.20.240 
(GENE3D), SSF54277 
(SUPERFAMILY) 

Tb_N5_midgut_s90 1 185 nr tyrosine aminotransferase met/aa 1,40E-15 77.1% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s92 1 104 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s93 1 115 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s94 1 106 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s95 1 248 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s96 1 167 nr phosphorylated adapter rna export protein tm 5,20E-12 79.05% IPR019385; PTHR13135 (PANTHER) 

Tb_N5_midgut_s98 1 146 
 

Unknown product uk - - 
IPR026183; PTHR16127:SF11 
(PANTHER) 

Tb_N5_midgut_s99 1 218 nt Kazal-type inhibitor s/protinh 2,00E-36 86,0% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s100 1 136 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s101 1 104 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s102 1 228 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s103 1 132 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s104 1 123 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s106 1 182 nr hypothetical conserved protein uc 1,00E-10 71,0% no IPS match 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_s107 1 446 nt mitochondrial 16S rRNA  ps 4,70E-86 83.5% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s108 1 194 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s109 1 175 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s110 1 110 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s111 1 180 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s112 1 173 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s113 1 368 
 

Unknown product uk - - IPR001542; IPR003614 

Tb_N5_midgut_s114 1 472 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s115 1 144 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s116 1 409 nr Def1 imm 7,00E-25 85,0% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s117 1 104 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s118 1 368 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s119 1 418 nr Polyprotein vir/ 7,40E-24 52.7% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s120 1 484 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s121 1 133 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s122 1 228 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s123 1 177 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_s124 1 261 
 

Unknown product uk - - tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s125 1 202 
 

Unknown product uk - - tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s126 1 310 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s127 1 191 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s128 1 156 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s129 1 104 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s130 1 159 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s131 1 204 nr coiled-coil domain-containing protein uc 3,10E-14 93.8% 
PTHR22741 (PANTHER), 
PTHR22741:SF3 (PANTHER) 

Tb_N5_midgut_s132 1 174 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s133 1 116 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s134 1 415 nr transmembrane protein 120 homolog uc 6,40E-35 75.3% 
IPR012926; SignalP-NN(euk) 
(SIGNALP), tmhmm (TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s135 1 112 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s137 1 456 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s138 1 171 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s139 1 111 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s140 1 112 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s141 1 144 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_s142 1 126 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s143 1 113 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s144 1 113 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s145 1 230 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s146 1 130 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s147 1 163 nr 40S ribosomal protein SA ps 1,30E-16 87.0% no IPS match 

Tb_N5_midgut_s148 1 107 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s149 1 181 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s150 1 265 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s151 1 340 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s152 1 187 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s153 1 197 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s154 1 104 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s155 1 284 nr Polypeptide release factor 3 ps 8,20E-30 77.1% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s156 1 295 
 

Unknown product uk - - SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s157 1 159 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s158 1 138 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

(continuação) 
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Unique Name 
Number of 
sequences 

Length Db Sequence description Class E-value Similarity InterPro 

Tb_N5_midgut_s162 1 153 nt defensin imm 7,00E-81 81,0% 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s164 1 358 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s165 1 249 nr hypothetical conserved protein uc 3,00E-06 37,0% SignalP-NN(euk) (SIGNALP) 

Tb_N5_midgut_s166 1 112 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s167 1 121 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s168 1 102 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s169 1 179 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s170 1 132 
 

Unknown product uk - - 
SignalP-NN(euk) (SIGNALP), tmhmm 
(TMHMM) 

Tb_N5_midgut_s171 1 182 
 

Unknown product uk - - no IPS match 

Tb_N5_midgut_s172 1 369 nt biogenic aminebinding-like protein cs 8,00E-38 71.0% 
IPR011038; IPR012674; PTHR10612 
(PANTHER), PTHR10612:SF4 
(PANTHER) 

Tb_N5_midgut_s173 1 175   Unknown product uk - - no IPS match 

Nota: Db: Database; nt: banco de dados de nucleotídeos; nr: banco de dados não redundante de proteínas; cs: Cytoskeletal; extmat: Extracellular matrix/cell 

adhesion; imm: Immunity; met/aa: Metabolism, amino acid; met/carb: Metabolism, carbohydrate; met/energy: Metabolism, energy; met/int: Metabolism, 

intermediate; met/nuc: Metabolism, nucleotide; detox: Oxidant metabolism/detoxification; pe: Protein export machinery; pm e pm/protrease: Protein modification 

machinery; ps: Protein synthesis machinery; s/: Secreted; s/protinh: Secreted proteinase inhibitor; st: Signal transduction; st/apoptosis: Signal transduction, 

apoptosis; tf: Transcription factor; tm: Transcription machinery; tr: Transporters/storage; te: Transposable element; uk: Unknown; uc: Unknown, conserved; vir: 

Viral. 

 

(conclusão) 
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