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RESUMO 

A proteína KIN foi descoberta em 1989 é conservada filogeneticamente em eucariotos e participa dos 
processos de reparo, recombinação e replicação do DNA. O Bombyx mori, também conhecido como bicho-
da-seda é o segundo inseto mais estudado em todo o mundo e possui grande importância econômica na 
indústria de produção de seda. O objetivo deste trabalho foi analisar a expressão relativa do gene da proteína 
KIN em diferentes tecidos de B. mori, através da técnica de PCR em tempo real. As gônadas apresentaram 
o maior nível na expressão relativa do gene, indicando a função desta proteína no processo de replicação e 
reparo, com a finalidade de que danos não sejam transmitidos para as próximas gerações. Este trabalho 
corrobora para o entendimento das funções da proteína KIN. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A sobrevivência das espécies está condicionada à eficiência do processo de 

replicação e reparo do DNA. Os fatores que determinam a seleção das origens de 
replicação são pouco compreendidos para eucariotos multicelulares, porém é reportado na 
literatura várias origens de replicação e de proteínas envolvidas nesta função (Miccoli et al., 
2005). Dentre estas proteínas está a kin17 (KIN), que foi descrita pela primeira vez em 
1989, devido à reação cruzada com anticorpos policlonais dirigidos contra a RecA de 
Escherichia coli (Angulo et al., 1989; 1991). 

A proteína KIN foi descrita por participar por estar associada ao complexo 
multiproteico de replicação do DNA (Mazin et al., 1994a; 1994b; Kannouche et al., 2000; 
Biard et al., 2002; Despras et al., 2003; Miccoli et al., 2005). Também está presente no 
reparo recombinacional do DNA e da regulação de genes da resposta SOS em bactérias 
(Anderson e Kowalczykowski, 1998).  

O gene da KIN é bastante conservado filogeneticamente entre os eucariotos, o que 
aponta um papel essencial desta proteína (Despras, 2006). E em muitas linhagens celulares 
derivadas de tumores, foi constatado um alto nível de expressão da KIN (Kannouche et al., 
2000; Despras et al., 2003), carcinoma colorretal (Yu et al., 2014) carcinoma hepatocelular 
(Zhang et al., 2017), em câncer de pulmão (Kou et al., 2014) e tecidos tumorais de pacientes 
com câncer de mama (Zeng et al., 2011).  

Devido as características, o fácil manuseio e simplicidade na criação, o Bombyx mori, 
da classe Insecta é a segunda espécie mais estudada como organismo modelo, estando 
atrás somente de Drosophila melanogaster (Nagaraju, 2000; Parthasarathy e Gopinathan, 
2005). Bombyx mori foi descrito por Linnaeus em 1758 e apresenta grande importância 
econômica para a indústria têxtil, pois o produto de secreção de suas glândulas sericígenas, 
uma proteína filamentosa que origina o fio da seda. 
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Tendo em vista a importância do conhecimento sobre os mecanismos de 
envolvimento da proteína KIN nos processos de replicação, recombinação e reparo do 
DNA, este trabalho propôs estudar a diferença de expressão nos diferentes tecidos do gene 
utilizando o Bombyx mori como organismo modelo. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Material Biológico 
Foram utilizadas lagartas híbridas no 5° dia do 5° ínstar de Bombyx mori, cedidas pela 
indústria sericícola Fiação de Seda BRATAC S.A. (Paraná, Brasil). Os insetos foram 
mantidos em ambiente controlado (temperatura média de 25°C e umidade relativa média 
do ar de 70%), sendo alimentadas três vezes ao dia com folhas frescas de amoreira (Morus 
sp). 
Extração de RNA total e síntese da primeira fita de cDNA 
O RNA total foi extraído de amostras de tecidos larvais de glândula sericígena, túbulo de 
malpighi, gônadas e corpo gorduroso de B. mori. Para a extração foi utilizado o reagente 
TRIzol LS (Invitrogen) e ressuspendidas em água ultrapura tratada com DEPEC (dietil 
pirocarbonato). As concentrações de cada amostra de RNA foi quantificada no equipamento 
NanoDrop 2000 (Thermo Fisher) e 1 μg foi tratado com DNAse I (Biolabs). Para a 
transcrição reversa foi utilizado o kit da enzima iScript cDNA Synthesis (Bio Rad, USA), 
juntamente com random primers, de acordo com as instruções do fabricante.  
Para a análise dos fragmentos foi realizada uma eletroforese em gel de agarose com 
concentraçãos de 0,7 %, utilizando tampão TBE 0,5 x (Tris-HCl 40mM; ácido bórico 45mM; 
EDTA 1mM, pH 8,3) com adição de 1,2 mL de água sanitária comercial para cada 50 mL 
de tampão TBE 0,5 x. Para a aquisição da imagem se utilizou o sistema de 
fotodocumentação UVP Bio lmaging System. 
qPCR 
Para a análise da expressão gênica da KIN foram utilizados 150 ng cDNA de cada tecido 
larval de B. mori. Para a reação foi utilizado o kit Master Power SYBR Green PCR (Thermo 
Fischer) com 40 ciclos e temperatura de anelamento de 58 °C no equipamento LightCycler 
96 (Roche). Para o cálculo da análise comparativa da expressão do gene de interesse foi 
utilizado a equação 2-Δ Ct sample- Δ Ct calibrator, e o gene constitutivo utilizado foi o 
Bombyx RP49 (F: CATTGGTTACGGTTCCAACAAG, R: GCATCATCAAGATTTCCAGCT). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A expressão gênica relativa foi analisada em quatro tecidos larvais de híbridos de B. mori 
(Figura 1). Foi comparado o nível de expressão relativa do gene da KIN entre os tecidos 
resultando em uma maior expressão em gônadas, seguido de corpo gorduroso, glândula 
sericígena e túbulo de Malpighi. Os resultados foram submetidos a análise de variância 
(ANOVA) com o nível de significância de 95.0%, onde foi possível constatar uma diferença 
significativa entre gônadas e túbulo de Malpighi (p<0,05). Entretanto, não houve diferença 
significativa entre os outros tecidos. 

A expressão gênica exibe uma forte relevância para as funções fisiológicas de cada 
tecido. Mazin, 1994 descreveu a expressão do gene da KIN em diferentes tecidos 
somáticos. A diferença na expressão nos diferentes tecidos sugere que a KIN pode estar 
envolvida em processos distintos de reparo, replicação e recombinação. Ao término do 
quinto estágio larval há uma superexpressão nos genes de fibroína e sericina em 
glândulas sericígenas, entretanto não há um aumento na expressão da KIN, se mantendo 
com uma expressão média. A análise semelhante é feita em corpo gorduroso, não 
havendo um aumento no estágio larval analisado. A baixa expressão em túbulo de 
Malpighi está relacionada a baixa produção de excretas nesse período. 
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Figura 1. Quantificação da expressão relativa do gene da KIN em Bombyx mori 
usando 2^ΔCt. 

 
No estágio larval as células germinativas encontram-se em processo de replicação, 

o que exige um controle extremo no reparo para que danos não sejam passados as novas 
gerações. Pinon-Lataillade, 2004 descreve a expressão da KIN em células de testículos 
de camundongos em diferentes estágios, indicando a participação desta proteína no 
processamento do RNA. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da análise da expressão relativa do gene da proteína KIN em B. mori foi 
possível constatar a existência da conservação em diferentes tecidos desta proteína. Neste 
trabalho, a presença da KIN em diferentes tecidos ressaltou sua importância nos processos 
de reparo, recombinação e replicação do DNA. 

O estudo da expressão e identificação da proteína KIN se faz necessário para 
elucidar sua função em diferentes tecidos tumorais. 
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