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O sistema olfativo de insetos ocorre com a participação de diversas proteínas. Dentre elas se 

destacam as OBPs, que são pequenas proteínas solúveis com cerca de 14 kDa. Estas 

proteínas são responsáveis pelo transporte de pequenas moléculas hidrofóbicas, as moléculas 

de odor. O Rhodnius prolixus, pertence à família Reduvidae e à ordem Hemiptera. Essa 

espécie é um dos principais vetores da doença de Chagas nas Américas e é popularmente 

conhecido como barbeiro. Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo, 

principalmente na América Latina, estejam infectadas pelo Trypanosoma cruzi, o parasita 

causador da doença de Chagas.O estudo da olfação de R. prolixus é importante para o 

desenvolvimento de formas alternativas de controle deste vetor. Dessa forma, este trabalho 

teve como objetivo a caracterização funcional da OBP 6 e OBP 17 de R. prolixus, utilizando a 

técnica de RNA de interferência. (RNAi). A primeira etapa deste estudo envolveu a análise do 

perfil de expressão da OBP 6 e OBP 17 em diferentes órgãos de insetos adultos através de 

PCR convencional e PCR quantitativo (qPCR). O qPCR revelou que os genes OBP6 e OBP17 

se mostraram mais expressos nas antenas de macho e fêmea. A segunda etapa deste estudo 

envolveu a amplificação do fragmento utilizando primers contendo a sequência do sítio de 

ligação da T7 polimerase, necessário para a síntese do dsRNA. Em seguida foi realizada a 

produção do dsRNA para os genes OBP6, OBP17 e βgal (gene controle). Os insetos adultos 

foram separados em dois grupos e injetados com dsOBP6 e dsβgal.  O RNA dos insetos 

injetados foram extraídos e o cDNA foi sintetizado. A próxima etapa consiste em avaliar o 

silenciamento da OBP6 através de PCR quantitativo. Uma vez confirmado, bioensaios 

comportamentais estão previstos para avaliar o fenótipo obtido e investigar a função fisiológica 

das OBPs de interesse. 

 

 
Figura 1. Amplificação do fragmento contendo a sequência de ligação da T7 polimerase. Eletroforese em gel de 
agarose do produto de PCR para amplificação do fragmento da (a) OBP6 e (b) OBP17 utilizando primers contendo a 
sequência do sítio de ligação da T7 polimerase, necessário para a síntese do dsRNA. 
 

 
 

 

Figura 2. Produção de dsRNA e síntese de cDNA após injeção do dsRNA. (a) Eletroforese em gel de agarose do 
dsRNA para o gene não-relacionado β-gal e para os genes de interesse RproOBP6 e RproOBP17. (b) Eletroforese em 
gel de agarose do produto de PCR para amplificação do gene constitutivo RproR18S utilizando cDNA dos insetos 
injetados com dsRNA como molde. O cDNA íntegro será utilizado em ensaios de qPCR para avaliar o silenciamento. 
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