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Resumo

A maior parte dos insetos possui uma estrutura anatômica em forma de filme
(membrana peritrófica, MP) composta de quitina e proteínas (peritrofinas), que separa o
alimento do epitélio do intestino médio. A MP protege o epitélio de microorganismos e da
abrasão, e possui outras funções baseadas no fato de que a MP promove a
compartimentalização de enzimas, que incluem: aumento da eficiência digestiva através
da diminuição da taxa de excreção das enzimas e de outros mecanismos postulados
que são testados nesta tese. A síntese das peritrofinas é mais conhecida do que a da
quitina componente da MP, tornando desejável um esforço no detalhamento dessa
última.
Foram realizadas a caracterização e expressão de genes de S. frugiperda que
codificam uma peritrofina e enzimas responsáveis pela síntese e degradação de quitina
(quitina sintases 1 (SfCHS1) e 2 (SfCHS2), e quitinase (SfCHI), respectivamente). As
sequências dos cDNAs correspondentes foram determinadas através da amplificação de
fragmentos de PCR que se sobrepõem. Os padrões de expressão dos genes envolvidos
no metabolismo da quitina da MP foram analisados durante o desenvolvimento do inseto
por RT-PCR. SfCHS2 é expresso no intestino médio durante os estágios de alimentação
da larva, enquanto que SfCHI é expresso durante as fases de pós-alimentação, prépupa, e pupa. Ambos os genes são predominantemente expressos na região anterior no
intestino médio com um gradiente decrescente de expressão ao longo do tubo digestivo.
A citolocalização da quitina revelou que o polissacarídeo está presente somente quando
SfCHS2 é expresso e não há quitina no intestino médio quando SfCHI é expresso.
Esses resultados levaram a formulação da hipótese de que SfCHS2 é responsável pela
síntese da quitina da MP durante o estágio larval e SfCHI degrada a quitina da MP
durante a muda larva-pupa, sugerindo padrões inversos de expressão desses genes.
Em Spodoptera frugiperda, Tenebrio molitor e Musca domestica é possível prever
o sítio de secreção das enzimas digestivas (ventrículo anterior, médio ou posterior) a
partir da distribuição antero-posterior das enzimas no espaço endoperitrófico. Também
foi possível mostrar, usando vários modelos experimentais, que a separação de
compartimentos luminais pela MP: a) impede a inibição de despolimerazes por remover
oligômeros do espaço endoperitrófico; b) evita a inibição de oligômero hidrolases
restringindo-as ao espaço ectoperitrófico e impedindo que entrem em contato com o
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alimento e c) anula a inibição de enzimas envolvidas na digestão terminal presentes na
superfície do epitélio, impedindo que o alimento entre em contato com elas.
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Summary
Most insects have a film-like anatomical structure (peritrophic membrane, PM)
composed of chitin and proteins (peritrophins), which separates food from midgut
tissue. It protects the epithelium against food abrasion and microrganisms and has
other functions based on compartmentalization of enzymes, which include: increasing
digestive efficiency by decreasing enzyme excretion and by other mechanisms that
were tested in this thesis. The peritrophin synthesis is less known than PM chitin
synthesis, which needs to be better understood.
The characterization and expression of S. frugiperda genes encoding a
peritrophin and enzymes responsible for the synthesis and degradation of chitin,
chitin synthases 1(SfCHS1) and 2 (SfCHS2), and chitinase (SfCHI), respectively,
were analysed. Sequences of corresponding

cDNAs were determined by

amplification of overlapping PCR fragments and the expression patterns of chitin
metabolism genes were analyzed during insect development by RT-PCR. SfCHS2 is
expressed in the midgut during the feeding stages, whereas SfCHI is expressed
during the wandering and pupal stages. Both genes are predominantly expressed in
the anterior portion of the midgut with a decreasing gradient of transcript levels in the
medial and posterior portions. Chitin staining revealed that the polysaccharide is
present in the PM only when SfCHS2 is expressed. There is little or no chitin in the
midgut when SfCHI is expressed. These results support the hypothesis that SfCHS2
is responsible for PM chitin synthesis during the larval stage and SfCHI for PM chitin
degradation during larval-pupal molting, suggesting inverse patterns of expression of
these genes.
The secretion site (anterior, middle or posterior midgut) of digestive enzymes
can be predicted in Spodoptera frugiperda, Tenebrio molitor and Musca domestica
based on enzyme activity distribution along the endoperitrophic space. We also have
shown, using several experimental models, that the luminal compartment separation by
PM: a) avoid the polimer hidrolases inhibition by removing oligomer from endoperitrophic
space; b) decrease the oligomer hidrolases inhibition by restricting them to the
ectoperitrophic space (by avoiding their contact with food); and c) block the inhibition of
enzymes located at the cell surface involved in terminal digestion by avoiding their
contact with food.
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