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RESUMO 

 

Os stem-bulge RNAs (sbRNAs) são moléculas descritas como homólogas aos Y RNAs de vertebrados, tanto 
em função quanto estrutura. Os Y RNAs formam uma família de ncRNAs cujos genes de vertebrados possuem 
função de licenciamento da replicação celular. Embora sejam semelhantes aos Y RNAs de vertebrados, a 
família dos sbRNAs está presente apenas em invertebrados. Os sbRNAs foram descobertos em 
Caenorhabditis elegans, em 2006. Em 2015, o primeiro gene em insetos, denominado BmsbRNA, foi mostrado 
expresso Bombyx mori. No ano de 2019, dois genes para sbRNAs de Drosophila melanogaster, denominados 
Dm1 e Dm2, foram mostrados expressos tanto em células quanto moscas, mas apenas o gene Dm1 
apresentou função de licenciamento da replicação celular. Utilizando a técnica de RT-qPCR, a expressão 
destes dois genes é comparada nas linhagens celulares S2 e Cnn21, derivadas de embriões de Drosophila 
melanogaster. A expressão do gene Dm1 se mostra muito maior do que Dm2, em ambas as linhagens. A 
razão Dm1/Dm2 se mostrou elevada em Cnn21, quando comparada com S2. A diferença de expressão destes 
genes pode estar diretamente relacionada com a diferença cromossomal destas células, além do fato de Dm1 
ter função de licenciamento da replicação do DNA e, por isto, ser mais expresso. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os stem-bulge RNAs (sbRNAs) são moléculas descritas como homólogas aos Y 
RNAs de vertebrados, tanto em função quanto estrutura (Kowalski & Krude, 2015). Ambos 
são integrantes da crescente família dos non-coding RNAs (ncRNAs), que são moléculas 
de RNA que não codificam proteínas. Os Y RNAs formam uma família de ncRNAs cujos 
genes de vertebrados possuem função de licenciamento da replicação celular, ao passo 
que os Y RNAs de invertebrados não apresentam a mesma função, possivelmente estando 
relacionados a outros processos celulares (Kowalski et al., 2015; Kowalski & Krude, 2015). 
A literatura descreve que os Y RNAs de humanos podem ser encontrados na corrente 
sanguínea (na forma de small Y RNas) e tumores, sugerindo que estas moléculas 
apresentam um grande potencial clínico que ainda é inexplorado (Dhahbi et al., 2014).   

Embora sejam semelhantes aos Y RNAs de vertebrados, a família dos sbRNAs está 
presente apenas em invertebrados e ainda permanece muito menos explorada do que seus 
homólogos. Os sbRNAs foram descobertos em Caenorhabditis elegans (Deng et al., 2006), 
através de uma biblioteca de cDNAs, e até o ano de 2015 não havia nenhum registro destas 
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moléculas em insetos, com exceção da sugestão in silico de um gene para Y RNA em 
Anopheles gambiae (Perreault et al., 2007). Este cenário mudou quando o gene BmsbRNA 
foi mostrado expresso no bicho-da-seda (Bombyx mori) (Duarte Junior et al., 2015), mas 
ainda não havia nenhum indício da atividade desta molécula, como havia para C. elegans. 
No ano de 2019, foram descritos dos DmsbRNAs, dois genes para sbRNAs de Drosophila 
melanogaster, denominados Dm1 e Dm2. Embora ambos sejam expressos tanto em células 
quanto moscas, apenas o gene Dm1 apresenta função de licenciamento da replicação 
celular (Duarte Junior et al., 2019). A família dos sbRNAs ainda é relativamente nova e 
carece de informações a respeito das suas funções e até expressão nos mais diferentes 
organismos. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo elucidar mais um pouco a 
respeito da família dos sbRNAs de insetos, mais precisamente dos DmsbRNAs, primeiras 
moléculas funcionais desta classe.   

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostras de RNA total foram extraídas de três populações diferentes das linhagens 
embrionárias S2 e Cnn21. As amostras de RNA foram dosadas em 260 nm no equipamento 
NanoDrop 2000 (Thermo-Ficher) e padronizadas para um total de 4000 ng, para posterior 
tratamento com DNAse I (Biolabs). A reação de transcriptase reversa, para síntese da 
primeira fita de cDNA, foi realizada com o kit iScript (Bio-Rad). As reações de RT-qPCR 
foram realizadas com o kit Power SYBR Green PCR Master Mix (Thermo Fisher), com 
temperatura de anelamento de 58°C e 40 ciclos, no equipamento LightCycler 96 System 
(Roche). As sequências dos primers e a fórmula para cálculo da expressão relativa foram 
as descritas por Duarte Junior et al., 2019. Os cálculos dos experimentos foram realizados 
através da média e desvio padrão de três amostras biológicas diferentes, corridas em 
duplicatas.  

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos experimentos de expressão relativa mostram que, de acordo com 
o Gráfico 1, o gene Dm1 apresenta maior taxa de expressão do que o gene Dm2, em ambas 
as linhagens celulares. Quando comparamos a expressão do gene Dm1, é possível 
observar que a linhagem Cnn21 apresenta maior expressão do que a linhagem S2. Por 
outro lado, a comparação da expressão do gene Dm2 mostra que este se encontra mais 
expresso na linhagem S2 do que na linhagem Cnn21. É importante ressaltar que o resultado 
obtido para Cnn21, referente à expressão do gene Dm2, quase chega a sugerir a falta de 
expressão nestas células. Ao atribuir a expressão do gene 5S como 100%, as taxas de 
expressão relativa do gene Dm1, nas linhagens S2 e Cnn21, foram de aproximadamente 
0,3 e 2,7%, respectivamente. Já o gene Dm2 teve uma expressão relativa de 
aproximadamente 0,13 e 0,02%, para as linhagens S2 e Cnn21.  

Ao calcularmos a proporção Dm1/Dm2 de cada linhagem, é possível observar que 
há uma grande diferença entre as duas. A proporção da linhagem Cnn21 é maior do que a 
apresentada por S2, talvez mostrando reflexo da diferença do metabolismo destas células 
e até do seu cariótipo. Estas diferenças já foram relatadas, onde as linhagens celulares 
apresentaram até quantidades de cromossomos diferentes (Lee et al., 2014). 
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Gráfico 1: Expressão relativa dos DmsbRNAs, Dm1 e Dm2, nas linhagens celulares S2 e Cnn21. 
Taxas de expressão em relação à expressão do gene 5S ribossomal de Drosophila melanogaster. 
Os dados apresentados são resultados dos cálculos das médias e desvio padrão de três amostras 

biológicas diferentes, analisadas em duplicatas (n = 3). Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4  CONCLUSÃO 

 

A taxa de expressão na linhagem S2 é condizente com a descrita por Duarte Junior 
et al (2015), possibilitando uma comparação com a expressão destes sbRNAs em Cnn21 
com a expressão de moscas selvagens. Além disso, é possível observar que as moléculas 
com função de licenciamento da replicação celular, neste caso Dm1, se encontram 
altamente expressas, quando comparadas com Dm2, que não apresentou relação com este 
processo fundamental para as células. Ademais, a proporção Dm1/Dm2 se mostra 
diferenciada entre S2 e Cnn21, mostrando que há diferenças metabólicas entre estas 
linhagens celulares.  
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