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1. Resumo
As abelhas constituem o grupo economicamente mais importante e proeminente entre os
polinizadores. Aproximadamente 35% da produção mundial de culturas alimentares
depende em algum grau de polinizadores. A abelha Apis mellifera é a espécie mais
importante para a polinização de culturas, teve um rápido crescimento global no número
de colônias. A abelha da espécie Apis mellifera é um inseto eussocial e suas colônias são
compostas por uma rainha, milhares de operárias e alguns machos sazonais. As operárias
são facultativamente estéreis, seus ovários são muito reduzidos em relação aos das
rainhas, mas permanecem funcionalmente competentes. Através de qRT-PCR,
investigamos a transcrição relativa de genes ao longo da vida adulta das abelhas operárias
tanto em condições normais quanto em condição de orfandade e assim definimos a
participação de microRNAs específicos, miR -8, miR-14, miR-34 e bantam na regulação
dos genes E75, EcR, Kr-h1, USP e Vg que são regulatórios da capacidade reprodutiva e
os efeitos da modificação da colônia sobre esses genes. Verificamos também a transcrição
relativa dos mesmos genes em rainhas virgens e fecundadas. Ao final pudemos concluir
que a estrutura da população muda a expressão dos genes que atuam na reprodução.
Palavras chave: Apis mellifera; Capacidade Reprodutiva; Organização Social
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2. Abstract
Bees are the most economically important and prominent group among pollinators.
Approximately 35% of world food crop production depends on pollinators. The honeybee
Apis mellifera is the most important species for the pollination of crops, it had a rapid
global growth in the number of colonies. The bee of the species A. mellifera is an eusocial
insect and its colonies are composed of a queen, thousands of workers and some seasonal
males. The workers are optionally sterile, their ovaries are very small compared to those
of queens, but they remain functionally competent. Through qRT-PCR, we define the
participation of specific microRNAs, miR-8, miR-14, miR-34 and bantam in the
regulation of the E75, EcR, Kr-h1, USP and Vg genes that are regulators of reproductive
capacity and the effects of colony modification on these genes. We also verified the
relative transcription of the same genes in virgin and fertilized queens. In the end we were
able to conclude that the population structure changes the expression of genes that act in
reproduction.
Keywords: Apis mellifera; Reproductive Capacity; Social Organization
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3.

INTRODUÇÃO

3.1. Apis mellifera
As abelhas constituem o grupo economicamente mais importante e proeminente
entre os polinizadores. Aproximadamente 35% da produção mundial de culturas
alimentares depende em algum grau de polinizadores, (Potts et al., 2016; Klein et al.,
2007; Velthuis e van Doorn, 2006). A abelha Apis mellifera é a espécie mais importante
para a polinização de culturas, teve um rápido crescimento global no número de colônias
gerenciadas nas últimas décadas, em grande parte onde essa especie foi introduzida
(Geldmann, 2018), visto que sua distribuição natural é restrita a alguns continentes
Pertencentes à ordem Hymenoptera, as abelhas apresentam aproximadamente
20.000 espécies distribuídas em 7 famílias (Michener, 2007). As abelhas melíferas
pertencem à família Apidae dividindo-se em três subfamílias, Bombinae, Meliponinae e
Apinae, sendo que esta última inclui a tribo Apini, gênero Apis (Devillers, 2002).
Acredita-se que as abelhas evoluíram juntamente com o surgimento das plantas
fanerógamas, no Período Cretáceo, entre 146 a 76 milhões de anos (Collet, 2004) e se
diversificaram juntamente com a irradiação evolutiva das s angiospermas (Raven et al.,
2001). O sucesso evolutivo desses insetos se deu principalmente devido a capacidade de
se agruparem, o que permitiu o controle da temperatura interna das colônias. Essas
características garantiram a permanência das abelhas em locais com temperaturas
variadas, favorecendo a sua dispersão por regiões de climas diversos (Collet, 2004).
A abelha da espécie Apis mellifera é um inseto eussocial, isto é, apresenta, entre
outras características, a divisão reprodutiva do trabalho entre os indivíduos da colônia,
cuidados com a cria e sobreposição de gerações (Gullan & Cranston, 1994). As colônias
são compostas por uma rainha, milhares de operárias e alguns machos sazonais (zangões)
(Figura 1) que são criados apenas durante a estação reprodutiva, quando os recursos da
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colônia são abundantes.

Figura 1. Os três diferentes tipos de individuos de uma colmeia de
Apis mellifera (https://www.britannica.com)
Apesar de sua presença transitória na colmeia, os zangões têm a importante função
de acasalar com rainhas virgens, as rainhas em seu voo nupcial acasalam com diversos
machos isso contribui para a manutenção da variabilidade genética da colônia para seus
parceiros para a produção de ovos fertilizados que se desenvolvem em operárias (Rangel,
2019). Os zangoes se desenvolvem de ovos não fertilizados, portanto são haploides. O
dimorfismo de castas, com a presença de rainhas e operárias, também é uma das
características dessa espécie. As rainhas têm por funções o controle da colônia e a
reprodução, produzindo substâncias denominadas feromônios e um aparelho reprodutor
altamente desenvolvido (Michener, 1974; Barchuk et al., 2018), enquanto as operárias
são responsáveis por desempenhar tarefas que promovem a manutenção da colônia,
incluindo alimentação da cria e da rainha, construção de favos, coleta e processamento
do alimento, defesa e limpeza da colônia. As rainhas são poliândricas e acasalam com
vários zangões, atingem a maturidade sexual cerca de duas semanas após a emergência
(Ellis, 2015). Depois que uma rainha termina seu vôo nupcial final e retorna à colmeia,
ela começa a armazenar os espermatozoides em sua espermateca, um órgão especializado,
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encontrado em muitos insetos, e então inicia a oviposição dos ovos. Aproximadamente
cerca de 3% a 5% dos espermatozóides ejaculados de cada zangão são armazenados na
espermateca da rainha para futura fertilização dos ovos (Woyke, 1962; Schluns, 2005).
Uma rainha pode armazenar aproximadamente cinco a seis milhões de espermatozoides
em sua espermateca (Koeniger, 2000; Baer, 2002). Embora esse número posso apresentar
variações, as rainhas são altamente eficientes e fertilizam cada ovo com uma média de
dois espermatozoides; rainhas que são inseminadas com mais sêmen tendem a armazenar
mais espermatozóides e, por sua vez, fertilizar os ovos com mais espermatozóides (Baer,
2017).
As operárias são facultativamente estéreis, seu aparelho reprodutor sofreu
modificações durante o desenvolvimento, seus ovários são muito reduzidos em relação
aos das rainhas, mas permanecem funcionalmente competentes (Snodgrass, 1956). Na
ausência da rainha, as operárias da colônia podem ativar seus ovários e ovopositam ovos
que originam machos, portanto, de ovos não fertilizados (Malka et al., 2007). Após a
emergência, as operárias jovens normalmente começam como abelhas que cuidam da cria
e de outros membros da colônia, incluindo a rainha. Depois de alguns dias, as operárias
podem progredir para tarefas externas e coletar néctar, pólen e água (forrageiras). As
mudanças fisiológicas associadas à progressão da casta das operárias incluem mudanças
no armazenamento de nutrientes (Speth et al., 2015), regulação hormonal (Huang et al.,
1995; Amdam et al., 2004), resiliência ao estresse oxidativo (Seehuus et al., 2006),
mortalidade e dinâmica de envelhecimento (Speth et al., 2015; Amdam et al., 2005;
Munch et al., 2013; Remolina et al., 2009).
Dentro da família Apidae, a espécie A. mellifera é tida como um excelente modelo
para estudos voltados aos mecanismos de aprendizagem e memorização, e ainda, devido
a sua alta capacidade cognitiva, tem sido usada para pesquisas básicas e aplicadas, pois
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sua natureza singular associada ao interesse econômico faz com que elas sejam
consideradas “rainhas dos insetos” (Menzel et al., 1996; Winston, 1991).

3.2. Modulação hormonal do desenvolvimento de A.mellifera
O principal fator responsável pelo dimorfismo das fêmeas na espécie A. mellifera
é a nutrição diferencial da larva que ocorre durante os primeiros dias de desenvolvimento
pós-embrionário. Dependendo do tipo e da quantidade de alimento recebido, uma mesma
larva pode se tornar uma rainha ou operária. Essa alimentação diferencial ocorre a partir
do 3º instar larval, afetando a atividade dos corpora allata e das glândulas prototorácicas,
levando à liberação de diferentes títulos hormonais característicos de cada casta
(Rachinsky et al., 1990). O desenvolvimento das casta em Apis mellifera é governado
pela expressão diferencial de conjuntos de genes em resposta à alimentação diferencial
durante o estágio larval, onde as rainhas são favorecidas com uma dieta mias rica
contendo geléia real e açúcar (Barchuk et al., 2007; Maleszka, 2018 Redes de interação
gênica são características de cada casta envolvem principalemente os títulos de hormônio
juvenil e ecdisteróides, promovendo mudanças na expressão gênica da larva garantindo
assim o seu destino (Hartfelder & Rembold, 1991; Barchuk et al 2007). Desse modo, o
dimorfismo entre fêmeas não é uma consequência de diferenças genéticas, mas sim da
influência de fatores como a alimentação diferencial modulando os títulos hormonais e a
expressão gênica em larvas (Weaver, 1957; Shuel & Dixon 1960).
O sistema nervoso central das abelhas funciona como um órgão sensor, sinalizador
e controlador dos eventos fisiológicos do organismo. Entre os insetos, um dos exemplos
mais marcantes é a metamorfose, um processo finamente regulado por hormônios
produzidos nas células neurossecretoras do cérebro em resposta a estímulos como,
crescimento, aumento de peso e “timing”. O cérebro reage a estímulos ambientais
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sintetizando e liberando um hormônio peptídico protoracicotrópico que estimula as
glândulas protorácicas a sintetizarem e a secretarem ecdisona, uma proteína que faz parte
da família dos ecdisteróides. A ecdisona no corpo gorduroso inicia o processo de muda.
Além da ecdisona, vários outros ecdisteróides apresentam papéis essenciais na
coordenação das mudas larvais e a metamorfose, como o 20-hidroxiecdisona (20E) (Niwa
& Niwa, 2014). Este hormônio ativa a expressão dos receptores hormonais nucleares
codificados pelos genes Ecdysone receptor (EcR) e ultraspiracle (usp), os quais formam
um heterodímero que tem a capacidade de se ligar a regiões promotoras de genes sensíveis
à ecdisona, regulando assim sua expressão (Koelle et al., 1991; Yao et al., 1992; Yao et
al., 1993). Grande parte das informações sobre os ecdisteróides foi obtida pela observação
das transições durante o desenvolvimento, ou seja, estes hormônios apresentam um forte
papel na coordenação do desenvolvimento a partir da fase larval, garantindo que a
metamorfose ocorra no ritmo e momento adequados e que ao final o inseto adulto seja
formado (Riddiford, 1993). Após a emergência do inseto adulto, não ocorrem grandes
mudanças na morfologia e acredita-se que os ecdisteródeis não mais exibirão papéis
evidentes ao longo da vida adulta. No entanto, estudos recentes em Drosophila
melanogaster revelaram que a biossíntese e sinalização pelos ecdisteróides ainda
acontece durante a vida adulta e que estes hormônios estão envolvidos em vários
processos como a ovogênese, resistência ao estresse, longevidade e atividade neuronal.
Tanto em A.mellifera quanto em D. melanogaster, já foi demonstrado que enzimas
esteroidogênicas são expressas no cérebro e que a síntese dos ecdisteróides pode ter um
envolvimento com a modulação das atividades neuronais em adultos (Tsutsui et al., 2014;
do Regoa & Vaudry, 2015). Em abelhas, ainda há uma grande lacuna, sendo necessário
estudos que apontem o envolvimento dos ecdisteróides no desenvolvimento adulto.
Possivelmente, estes hormônios podem estar envolvidos em diversos processos ao longo
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da vida adulta de operárias, uma vez que estas apresentam uma grande plasticidade
comportamental e podem sofrer mudanças fisiológicas de acordo com o avanço de sua
idade. Além disso, nos perguntamos se o status reprodutivo de rainhas e operárias pode
ser modulado pelos títulos de ecdisteróides, uma vez que estes são produzidos nos ovários
e podem regular diversas etapas da ovogênese, como já foi visto em D. melanogaster
(revisado em Niwa et al., 2015).
Em associação com a sinalização pela via dos ecdisteróides, a vitellogenin (Vg)
também apresenta um importante papel, as operárias sofrem uma maturação
comportamental associada à idade que depende dos títulos de Vg em sua hemolinfa
(Amdam e Omholt, 2003, Guidugli et al., 2005, Nelson et al., 2007). Ainda, o hormônio
juvenil apresenta também uma conexão com os ecdisteróides, principalmente agindo
juntamente com o 20E para modular o desenvolvimento larval e possivelmente processos
que ocorrem no inseto adulto. Uma queda acentuada nos títulos de Vg e um aumento nos
títulos do hormônio juvenil levam as operárias a fazer a transição para forrageiras e deixar
o ninho para coletar néctar e pólen (Amdam e Omholt, 2003, Nelson et al., 2007). Além
disso, a Vg é usada pelas abelhas nutrizes como um doador de aminoácidos para a
produção de geleia real (Amdam et al., 2003). A transcrição da vitelogenina é regulada
hormonalmente por fatores de transcrição que interagem com a região reguladora
upstream do gene Vg. Sítios de ligação são encontrados relacionados à ecdisona, como o
complexo receptor de ecdisteróide (EcR / USP) (Paul et al., 2005) e os genes de resposta
ao 20E Broad-Complex (BrC), ecdysone-induced protein 74 (E74) e ecdysone-induced
protein 75 (E75) (Sun et al. 2002; Yang et al. 2014), foram detectados na região upstream
do mosquito Aedes aegypti Vg (Zhen et al., 2018).
Assim como a Vg esta ligada a transição das operarias o Kruppel homolog 1 (Krh1) é associado a ativação dos ovarios em Apis mellifera. Minakuchi e colaboradores em
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2008 mostraram que a expressão de Kr-h1 é regulada positivamente pelo hormônio
juvenil durante o desenvolvimento pupal em Drosophila melanogaster. Assim como a
Vg esta ligada a transição das operárias o Kruppel homolog 1 (Kr-h1) é associado a
ativação dos ovarios em Apis mellifera. Minakuchi e colaboradores em 2008 mostraram
que a expressão de Kr-h1 é regulada positivamente pelo hormônio juvenil durante o
desenvolvimento pupal em Drosophila melanogaster. A alta expressão de Kr-h1 é uma
resposta ao aumento do hormônio juvenil na hemolinfa dos insetos, em resposta a esse
aumento do hormônio juvenil a expressão da Vg vai caindo.

3.2.1. Complexo EcR / Usp
O heterodímero EcR / Usp se liga a uma série de elementos de resposta à ecdisona
promovendo a expressão de vários genes responsivos ao ecdisteróide (Nakagawa e
Henrich, 2009). Assim, o complexo EcR / USP induz a ativação transcricional de genes
no processo de muda (Figura 2), o que desencadeia os genes das vias de sinalização
reguladas por ecdiesteróide em artrópodes, o complexo EcR / USP controlam rigidamente
o mecanismo regulatório da transdução de sinal e a compreender a modulação dos genes
EcR e USP proporcionará uma melhor compreensão das vias ecdiesteróides em
artrópodes. Dessa forma, os tempos das mudas larvais e a coordenação dos eventos
metamórficos são regulados pelas flutuações nos títulos dos ecdisteróides na hemolínfa e
pela subsequente ativação de cascatas gênicas dependentes desses hormônios (Pinto et
al., 2002).
A expressão dos genes EcR e USP e seus papéis durante a embriogênese e muda
foram extensivamente investigados em artrópodes (Kato et al., 2007, Bortolin et al.,
2011). É amplamente documentada a função de EcR e USP na regulação da reprodução
e embriogênese na mosca Drosophila melanogaster (Oro et al., 1992; Thomas et al. 1993;
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Lezzi et al., 2002), no escaravelho vermelho Tribolium castaneum (Xu et al., 2010) e no
mosquito Aedes aegypti (Martin et al., 2001) foi bem estudado. Além disso, EcR / USP
provou ser um alvo eficaz para inseticidas e outros estressores químicos / ambientais
(Nakagawa e Henrich, 2009, Hwang et al., 2016). A ativação desses produtos químicos
dependente da ligação com os genes EcR e USP, essa ligação foi estudada na pulga d'água
Daphnia magna e D. melanogaster (Kato et al., 2007). Além disso, os efeitos adversos
de uma série de ecdiesteróides comotestosterona, tebufenozida e bifenis policlorados em
EcR e USP foram relatados em invertebrados (Zou e Fingerman, 1997, LeBlanc et al.,
2000, Dinan et al. 2001, Mu et al., 2005a, Planello et al., 2008).
O complexo EcR / usp ainda regulam pós-transcricionalmente a expressão de
genes envolvidos na morfogênese neuromuscular, levando a características corporais
adultas em Apis mellifera e Drosophila melanogaster (Chawla e Sokol, 2012; Bellés, 2014).

Figura 2. Ilustração das vias de sinalização do ecdiesteróide e o envolvimento dos
genes EcR e USP (modificado de Puthumana et al., 2017).
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3.2.2.

Vitellogenin (Vg)

A vitelogenina (Vg) é um precursor do vitelo em insetos e animais produtores de
ovos, como peixes e pássaros (Tufail e Takeda, 2008; Tufail et al., 2014; Sun e Zhang,
2015). Em insetos a Vg é expressa no corpo gorduroso de maneira que atua no
aparecimento de vários traços fenotípicos em rainhas e abelhas operárias (Amdam et al.,
2003; Guidugli et al., 2005). A concentração de vitelogenina no sangue em rainhas se
correlacionou positivamente com a taxa de produção de ovos. A vitelogenina também
desempenha um papel importante no processo de diferenciação de castas é secretada na
hemolinfa e, então, absorvidos pelo desenvolvimento de oócitos por meio de endocitose
mediada por receptores de Vg (Tufail e Takeda, 2008; Tufail et al., 2014). Uma série de
estudos mostrou diversos papéis da Vg que não estão ligados a reprodução, como
imunidade, longevidade e antioxidação, (Havukainen et al., 2013; Singh et al., 2013;
Salmela et al., 2015; Salmela e Sundström, 2017).
É possivel encontrar na literatura artigos que relatam atividade imune de Vgs,
incluindo propriedades antibacterianas (Singh et al., 2013; Salmela et al., 2015). Vg se
liga a bactérias Gram-negativas e Gram-positivas e moléculas padrão associadas a
patógenos, como lipopolissacarídeo (LPS), peptidoglicano (PG) e zimosan (Singh et al.,
2013; Salmela et al., 2015). A Vg também está envolvida na regulação da função
imunológica por meio da interação direta com as células imunológicas (Amdam et al.,
2004). Recentemente, foi demonstrado que o Vg atua como portador de eliciadores
imunológicos da rainha para os ovos em abelhas (Salmela et al., 2015).
Um título mais alto de Vg em abelhas operárias está associado a uma maior
resistência ao estresse oxidativo e a uma vida útil prolongada (Seehuus et al., 2006). Além
disso, diferenças específicas de casta na expressão de Vg estão envolvidas na regulação
da longevidade da abelha rainha (Corona et al., 2007). A Vg protege as células contra o
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dano oxidativo e melhora a tolerância ao estresse oxidativo celular, o que sugere um
mecanismo de Vg que estende o tempo de vida das abelhas (Havukainen et al., 2013).

3.2.3.

Kruppel homolog 1 (Kr-h1)

O Kruppel homolog 1 (Kr-h1) é um gene que foi identificado pela primeira vez
em um estudo utilizando D. melanogaster, este gene esta ligado e pode regular a
metamorfose dos inseto (Schuh et al. 1986). Kr-h1 está intrinsicamente relacionado à
regulação do comportamento, ativação do ovário e divisão do trabalho (Fussnecker e
Grozinger, 2008) e servindo como um importante sinalizador em processos de muda e
metamorfose mediados pelo hormonio juvenil (Kayukawa et al., 2012; Minakuchi et al.,
2008) em abelhas da especie A. mellifera (Grozinger et al. 2007; Whitfield et al. 2003;
Shpigleret al. 2010; Kilaso et al., 2017).
A expressão do Kr-h1 está fortemente ligada ao comportamento de forrageiras nas
operárias de A. mellifera. A expressão do fator de transcrição Kr ‐ h1 no cérebro das
abelhas foi significativamente maior em forrageiras do que em abelhas que desempenham
funções dentro da colônia (Whitfield et al., 2003; Grozinger e Robinson, 2007). Além
disso, o feromônio mandibular da rainha retarda a transição do comportamento de cuidado
com as crias para forrageamento (Robinson et al., 1998; Pankiw & Page, 2003) e
desregula a expressão de genes que podem estar associados ao forrageamento, incluindo
Kr ‐ h1 (Grozinger et al., 2003). No entanto, uma vez que as forrageiras são muito
diferentes em quase todos os aspectos como fisiologia, estrutura neuroanatômica e
comportamento (Robinson & Ben ‐ Shahar, 2002), a expressão de Kr ‐ h1 pode estar
envolvida diretamente no comportamento de forrageiras.
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3.3. MicroRNAs como sensores e moduladores dos genes
Além das vias de sinalização hormonais regularem espacial e temporalmente o
desenvolvimento de insetos, outra classe de moléculas reguladoras denominadas
microRNAs também atuam modulando diversos processos biológicos, como a
organogênese, metamorfose, apoptose, crescimento celular, desenvolvimento do sistema
nervoso, ovogênese, comportamento, locomoção, entre outros (Grun et al., 2005).
Estudos recentes têm evidenciado que os miRNAs também atuam como integrantes das
vias de sinalização sistêmicas, como a biossíntese de hormônios. Estes atuam como
potenciais reguladores da expressão gênica em nível pós-transcricional e também podem
ter sua expressão modulada em resposta às mudanças ambientais e fisiológicas (revisado
por Luhur et al., 2013).
Uma variedade de miRNAs já foi descrita em insetos, incluindo abelhas. Em D.
melanogaster alguns miRNAs já foram descritos como reguladores da via de insulina,
principalmente em resposta ao status nutricional, com destaque para os miRNAs miR-14,
miR-278, miR-8, miR-33 e miR-1. Estes atuam dentro da via de insulina de forma a
regular a expressão de genes envolvidos na produção de Insulin-like no cérebro de adultos
(miR-14), na homeostase energética, muscular e lipídica (miR-278, miR-1 e miR-33), e
no tamanho corporal (miR-8). (Sokol & Ambros, 2005; Teleman et al., 2006; Hyun et al.,
2009; Varghese et al., 2010; Davalos et al., 2011).
Os miRNAs também atuam como integrantes das vias hormonais, como nas vias de
sinalização pelo hormônio juvenil e ecdisteróides, e podem agir tanto regulando a
expressão dos genes envolvidos nessas vias, como ter a sua expressão modulada pelos
títulos flutuantes destes hormônios (revisado por Luhur et al., 2013). O miR-34 é um
exemplo de miRNA que é regulado diferencialmente pelos hormônios 20E e JH. Em
células cultivadas de D. melanogaster, altos títulos de 20E reprimem a expressão de miR-
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34, enquanto o tratamento com um análogo do JH, metropeno, atua de forma antagônica
ao 20E, induzindo a expressão desse miRNA. Outros miRNAs como o miR-100, miRlet-7, miR-125 e miR-8 podem ser ativados ou inibidos de acordo com o tipo de
sinalização endócrina (Aravin et al., 2003; Sempere et al., 2003; Leaman et al., 2005; Jin
et al., 2012). Em especial, acredita-se que a co-expressão de miR-100, let-7 e miR-125,
os quais estão localizados no mesmo cluster gênico denominado let-7-Complex (let-7-C),
seja regulada pelo receptor de ecdisona (EcR) ou por seus próprios alvos (Sokol et al.,
2008). A regulação dos níveis transcricionais de let-7-C dependente de ecdisona é um
processo conservado que apresenta papel importante na diferenciação e proliferação
celular, na metamorfose e no desenvolvimento do sistema nervoso central (revisado por
Luhur et al., 2013). Enquanto a sinalização desencadeada pela ecdisona ativa a expressão
de let-7-C, a repressão da expressão de miR-8 e miR-14 acontece pela mesma via (Jin et
al., 2008; Varghese & Cohen., 2007).
Os miRNAs miR-14 e miR-8 também representam conexões moleculares entre as duas
vias, onde estes são reprimidos por 20E e por sua vez regulam negativamente a expressão
de genes da via de insulina (Hyun et al., 2009; Jin et al., 2012; Varghese & Cohen, 2007;
Varghese et al., 2010). Dessa forma, o que se acredita é que há uma interação entre as
vias de sinalização hormonais e os miRNAs, no sentido de coordenar espacial e
temporalmente diversos processos biológicos em insetos através da regulação da
expressão gênica em níveis transcricionais e pós-transcricionais.
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4. JUSTIFICATIVA
As bases genéticas e moleculares da via de ecdisteróides em insetos têm sido melhor
exploradas no contexto da metamorfose e na reprodução de insetos adultos. Entretanto,
em abelhas, pouco se sabe como essa via responde ao longo da vida de operárias e se esta
interage com a via de insulina, bem como se afeta a expressão dos miRNAs. Poucos
trabalhos descrevem a ocorrência da síntese de ecdisteróides ao longo da vida adulta em
abelhas e há uma escassez de dados que apontem suas possíveis funções nessa fase do
desenvolvimento. O que se sabe é que alguns neurônios no sistema nervoso central
respondem a sinais endócrinos e que alguns subtipos de células Kenyon dos corpos
cogumelares (mushroom bodies) expressam genes da via de ecdisteróides em larvas,
pupas e operárias jovens de A.mellifera, sugerindo que esses hormônios podem estar
associados à regulação do funcionamento dos gânglios nervosos (Velarde et al., 2009).
Além disso, também foi descrito que o gene E75 é expresso em ovários de rainhas, o que
implica que a via de sinalização dos ecdisteróides apresenta um papel importante na
fisiologia reprodutiva de abelhas adultas. No entanto, ainda há pouca informação que
aponte de que forma os ecdisteróides se comportam ao longo de toda a vida de abelhas
adultas, e ainda se os miRNAs são sensíveis à essa sinalização podendo ter sua expressão
modulada ou se apresentarem como potencias reguladores. É provável que a interação
dessa via juntamente com os miRNAs exerça papéis importantes no desenvolvimento
cerebral e status reprodutivo de abelhas ao longo da vida adulta, principalmente em
operárias que apresentam uma alta plasticidade comportamental e a possibilidade de
mudar seu status reprodutivo de acordo com as condições da colônia. Ainda uma pergunta
possível: os genes ligados ao comportamento e reprodução e os miRNAs podem ter o
papel de promover a resistência ao estresse e interferir na longevidade tanto em rainhas
como em operárias?
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Nesse contexto, assumindo que existem ainda muitas questões não elucidadas a
respeito do envolvimento dos genes ligados a vias de ecdisteróides e do desenvolvimento
adulto de insetos, propomos nesse projeto avaliar como estas vias se comportam ao longo
da vida adulta em abelhas operárias de A.mellifera em condições normais ou de estresse,
como a orfandade, as possíveis relações entre elas. Além disto, pretendemos investigar
como os miRNAs podem ser modulados ou regulam essas duas vias. Nossa proposta é
baseada na hipótese de que tanto as vias de ecdisteróides e insulina em conjunto com os
miRNAs atuam regulando processos biológicos em diferentes momentos da vida adulta
de operárias, os quais podem estar associados à maturação comportamental, status
reprodutivo e longevidade.

25
5. OBJETIVOS
5.1. Objetivo geral
O principal objetivo desse trabalho é avaliar como os genes ligados as via de
ecdisteróide e reprodução insulina são moduladas ao longo do desenvolvimento adulto de
abelhas A.mellifera e como os miRNAs interagem e respondem em ambas as vias.

5.2. Objetivos especificos
Para alcançar o objetivo principal, foram traçados os seguintes objetivos específicos:
•

Caracterizar a expressão gênica dos componentes genéticos da via dos
ecdisteróides ao longo da idade adulta de operárias de A.mellifera;

•

Realizar a predição de miRNAs que potencialmente regulam genes da via de
ecdisteróides e avaliar como a expressão destes é modulada ao longo da idade
adulta de operárias;

•

Determinar se os componentes genéticos da via de ecdisteróides, incluindo os
miRNAs, apresentam uma modulação diferencial em situações de orfandade e
estresse.

Verificar se existem diferenças entre as vias de ecdisteróides rainhas virgens e acasaladas
tanto no sistema nervoso central.
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6. MATERIAL E MÉTODOS
6.1. Material Biológico
Nesse estudo foram utilizadas abelhas africanizadas da espécie A. mellifera,
mantidas no apiário experimental do Departamento de Genética da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, São Paulo (FMRP-USP).

6.1.1.

Colônia especial de observação

Para o presente trabalho foram utilizadas 2 colônias especiais de observação
(Figura 3) com abelhas provenientes de duas colônias distintas. O experimento foi
realizado em duas etapas, primeiramente com a presença da rainha e posteriormente sem
a presença da rainha, com as operárias em condições de orfandade. O uso desse modelo
de colônia permitiu o acompanhamento da maturação comportamental e coleta de abelhas
com a mesma idade. Inicialmente, para a montagem da colônia de observação foram
introduzidas aproximadamente 2000 abelhas operárias, provenientes do apiário,
juntamente com um quadro rico em pólen, mel, cria e espaço para postura. Uma rainha
virgem sem parentesco com as abelhas foi introduzida no mesmo dia. Após um período
de aproximadamente 15 dias, com a colônia já estabelecida (rainha fecundada em postura
e com a constatação de abelhas forrageiras), foram introduzidas cerca de 500 abelhas
recém-emergidas, com cerca de 2 horas depois de emergidas, marcadas com tinta
indelével (Figura 4) dando início a primeira etapa do experimento, em condições normais
com a presença da rainha. A marcação nos garantiu o controle da idade de todas as abelhas
introduzidas. Foram então coletadas abelhas em diferentes idades de desenvolvimento
adulto (recém-emergidas, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 25 dias e 45 dias). Após essa etapa do
experimento, foi realizada a segunda etapa, na condição sem rainha, onde a rainha foi
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retirada da caixa de observação, após a retirada da rainha foi aguardado um período de 5
dias, este período foi necessário para não haver influência dos feromônios da rainha nas
novas abelhas que seriam introduzidas. Após esse tempo 500 abelhas recém-emergidas
(irmãs das operárias utilizadas na primeira etapa do experimento) e marcadas foram
introduzidas. Essa etapa teve por finalidade coletar abelhas nas condições de orfandade e
estresse. As coletas foram realizadas do mesmo modo em que ocorreram na primeira
etapa. As abelhas coletadas em ambas as etapas do experimento (n=5) foram anestesiadas
em gelo e dissecadas para a verificação do grau de ativação dos ovários, e era retirada a
cabeça. As cabeças foram colocadas imediatamente em 500μL de TRIzol®, para posterior
extração de RNA total. Todas as amostras coletadas foram estocadas em freezer -80º C
até uso.

Figura 3. Colônia de observação
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Figura 4. Abelha operária de Apis melífera marcada com tinta indelével.
6.1.2.

Verificação do grau de atividade dos ovários

Para verificar o grau de ativação dos ovários as abelhas tinham suas
cabeças removidas e o tórax e abdômen eram colocados em solução salina (NaCl 0,9 %)
preparada com água DEPC (dietilpirocarbonato – inibidor de RNAase) estéril e gelada.
Com o auxílio de um Microscópio Estereoscópio e o uso de micro-pinças e alfinetes
esterilizados, as abelhas eram fixadas em uma placa de Petri com parafina e o o ovário
era retirado e fotografado para posterior classificação. Foi considerado uma escala de 5
pontos para a classificação onde:
•

0 – Ovário sem sinal de ativação

•

1 – Ovário no início da ativação

•

2 – Ovário ativo

•

3 – Ovário com a presença ou formação de ovos

•

4 – Ovário com sinais de oviposição (Figura 5)

•

5 – Ovário em desintegração (Figura 6)
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Figura 5. Ovário com a presença de ovos e sinais de oviposição. Ovários
ativados de operárias órfãs de A. mellifera de 25 dias de idade. Setas apontam sinais de
oviposição.

Figura 6. Ovário desintegrado. Ovários de operárias órfãs de A. mellifera de 40
dias de idade, mostrando sinais claros de desintegração.
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6.1.3.

Amostras de rainhas

Para avaliar as diferenças nos níveis de expressão de genes envolvidos na
via do ecdisteróides, para tanto também realizamos a coleta das cabeças das rainhas
virgens e acasaladas. Para isso, foi realizada a coleta de rainhas virgens e acasaladas
provenientes de diferentes colônias mantidas no apiário experimental. Além disso, as
rainhas virgens e acasaladas tinham a mesma idade, sendo que para manter a virgindade
das primeiras, estas eram mantidas em uma tela excluidora de rainha dentro da colônia.
Dessa forma, a rainha virgem não saiu para o voo nupcial e pode ser coletada no status
reprodutivo inativo, porem na mesma idade das outras rainhas acasaladas e em postura.
6.2. Análise in sílico
6.2.1.

Caracterização

dos

componentes

da

via

de

ecdisteróides.
Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico dos principais genes
que participam das vias de ecdisteróides. A partir disso, foram recuperadas as sequências
ortólogas daqueles genes selecionados a partir de bancos de dados específicos como
GenBanK,

BeeBase

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

e

http://hymenopteragenome.org/beebase/) e a versão 4.5 do genoma de A.mellifera. As
sequências de aminoácidos de cada gene foram também recuperadas e utilizadas no banco
de dados Beebase através da ferramenta tBLASTn com a finalidade de obtermos as
sequências codificadoras de cada gene (CDS) (tabela 1). A partir da região CDS obtida,
foram utilizadas as coordenadas dos éxons para realizar a anotação da estrutura de cada
gene através da ferramenta Artemis 7.0. Após a anotação gênica, foram desenhados
oligonucleotídeos específicos para posterior amplificação de cada gene nas análises
moleculares. Foram selecionados os genes E75, Vg, USP, Kr-h1 e EcR os quais

31
respondem à sinalização por ecdisona e também codificam as enzimas que participam da
síntese de ecdisteróides.
Gene

Forward Primer

Reverse Primer

E75

5’ CTTCGCCGAGAGGGTGAC 3’

5’ CGGAACAGAAGAGGCCGAG 3’

Vg

5' GCAGAATACATGGACGGTGT 3'

5' GAACAGTCTTCGGAAGCTTG 3'

USP

5' CTCATCAACCCCGGAAACT 3'

5' ACTTCCGGAGAGAGGGTGGT 3'

Krh-1

5' GGAAAAACCATATACTTGCGACA 3'

5' TCCATTGTTTTCTTTGAACCAA 3'

Ecr

5' CCAACAGCAACAACGGCTAC 3'

5' AAAGAGCCAGGCTGCGACAA 3'

Rpl-32

5´- CGTCATATGTTGCCAACTGGT-3´

5´- TTGAGCACGTTCAACAATGG-3´

6.2.2.

Predição computacional de interações miRNA-mRNA e

reconstrução de redes regulatórias
Em abelhas da espécie A. mellifera, já foram descritos 254 microRNAs
(mirBase v 21). Para selecionar aqueles microRNAs que possivelmente regulam ou são
modulados pelas vias de ecdisteróides e insulina, realizamos inicialmente uma predição
computacional de miRNAs com probabilidade de se ligarem a sítios específicos das
regiões 3`UTR dos mRNAs selecionados nesse trabalho através da ferramenta
RNAhybrid e parâmetros default. A partir disso, foram reconstruídas redes de interação
miRNA-mRNA utilizando a ferramenta computacional Cytoscape® 3.7.1. A partir da
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literatura, selecionamos previamente um grupo de miRNAs que já foram descritos com
algum envolvimento nas vias aqui estudadas em D.melanogaster, sendo estes os miRNAs
miR 8, Bantam, Mir-14, Mir-34,. Dessa forma, baseando-se na predição computacional,
confirmaremos se estes miRNAs foram descritos em A.mellifera e se estes apresentam
sítios de interação com genes das vias estudadas. Assim, foi possível realizar uma seleção
criteriosa de miRNAs para a validação experimental. As sequências para os microRNAs
em

estudo

foram

recuperadas

a

partir

do

banco

de

dados

miRBase

(http://www.mirbase.org/), onde a própria sequência do miRNA maduro corresponderá
ao primer que foi utilizado para a análise da expressão gênica.
Gene

Forward Primer

miR-8

5´-TAATACTGTCAGGTAAAGATGTC-3´

Bantam

5’ TGAGATCATTGTGAAAGCTGATT 3’

miR- 14

5´-TCAGTCTTTTTCTCTCTCCTA-3´

miR- 34

5´-TGGCAGTGTTGTTAGCTGGTTG-3´

miR- 252b

5´-TTAAGTAGTAGTGTCGTAGATGA-3´
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6.3. Extração de RNA total
A extração do RNA total foi realizada a partir da cabeça das abelhas utilizando o
reagente TRIzol® (Invitrogen), de acordo com as especificações do fabricante. Para evitar
degradação por RNAses, as amostras foram ressuspendidas em água DEPC 0,1%. Em
seguida as amostras foram incubadas em presença de 10 unidades de DNAse I por 30
minutos à 37ºC para evitar contaminação com DNA genômico. A pureza e a quantidade
de RNA foram avaliadas partir da leitura da absorbância óptica obtida em aparelho
NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer V3.03 (NanoDrop Technologies).
6.4. Síntese de cDNA e PCR em tempo real (qRT-PCR) para
quantificação de mRNAs e microRNAs

•

Genes Codificadores de proteínas (mRNAs)

O RNA total purificado foi padronizado em 3µg por microlitro e foi submetido à
reação de Transcrição Reversa (RT) para a síntese de moléculas de cDNA, em volume
final de 20µL utilizando o kit Super Script III a partir do seguinte protocolo: 1 μL de
oligo(dT)12-18 (500 ng/μL), 1 μL de uma mistura de dNTPs (10 mM), com incubação
em termociclador a 65ºC por 5 min; 2 μL de tampão RT (Invitrogen), 4 μL de cloridrato
de magnésio (Invitrogen), 2 μL de ditriotreitol 0,1 M (DDT, Invitrogen), 1 μL de inibidor
de Rnase (RNase OUTTM, 40 U/μL, Invitrogen) e 0,5 μL da enzima SuperScriptTM III
Reverse Transcriptase (Invitrogen) com incubação a 50ºC por 50 min, com posterior ciclo
de inativação da enzima a 70ºC por 15 min.
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6.5. PCR convencional e eletroforese para avaliação da eficiência
dos primers

Foi realizada uma PCR convencional a fim de verificar se a temperatura de
pareamento para qual o primer foi desenhado atendia ao esperado. Nesta etapa verificouse também se o produto da amplificação é único. Para realizar a PCR convencional
adicionou-se 10 μL do reagente PCR Master Mix 2x (Promega), 7,4 μL de água milliq,
0,8 μL do primer Reverse, 0,8 μL do primer Forward e 1 μL de cDNA. As amostras
foram então colocadas no termociclador variando o número de ciclos e a temperatura de
pareamento de acordo com cada par de primer. O produto da reação foi analisado em gel
de agarose 1% em tampão SB corado com UniSafe. O tamanho do fragmento amplificado
foi comparado ao Ladder de 100pb. Os primers foram desenhados para amplificarem
fragmentos de aproximadamente 130 pb.

6.6. Perfil de expressão dos genes da via de insulina e dos miRNAs
candidatos a reguladores
As análises dos níveis de transcrição dos genes de interesse e dos miRNAs
candidatos foram realizadas por meio de qPCR utilizando-se Power SYBR® Green
(Applied Biosystems) no sistema StepOnePlus Real-Time PCR (Applied Biosystems).
Foram analisadas 5 amostras biológicas em triplicata técnica (5 réplicas biológicas
e 3 réplicas técnicas). O gene da proteína ribossomal L32 (rpl32) foi utilizado como
normalizador para os genes (LOURENÇO et al., 2008) e o miR-252b para os microRNAs.
A partir do cDNA obtido, foi feita a análise da expressão gênica de genes selecionados
da via de ecdisteróides de qRT- PCR, utilizando o protocolo do reagente SYBR Green
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(Applied Biosystems). Foram desenhados primers específicos para amplificação de cada
gene selecionado. A reação final consiste em: 10 μL de solução SYBR® Green (Applied
Biosystems), 6,4 μL de água deionizada e autoclavada, 0,8 μL de cada primer (10
ρmol/μL) e 2 μL da solução de cDNA (diluição 1:10). As reações serão realizadas em
triplicatas e processadas em aparelho 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems),
nas seguintes condições: 50ºC (2 minutos), 95ºC (10 minutos), seguidos por 40 ciclos de
95ºC (15 segundos), 60ºC (1 minuto). Para normalizar a expressão dos genes será
utilizado o gene RpL 32 e as análises da expressão relativa serão realizadas a partir do
método 2-ΔΔCt (Livak & Schmittgen 2001). As análises dos níveis de transcritos foram
feitas de acordo com a metodologia de ΔΔCt comparativo formulada por PFAFFL et al.,
2004, em que foi utilizado um nível de significância p≤0,05 (test t de Student) a fim de
comparar e analisar os níveis dos transcritos entre as amostras com a presença e ausência
de rainha. As análises estatísticas para um mesmo grupo foram realizadas utilizando o
programa estatístico GraphPad PRISM v. 6.0 (One way ANOVA) e para comparação
entre os grupos, Two way ANOVA. Para verificarmos como se comportam os genes E75,
Vg, USP, Krh-1 e Ecr e dos microsRNAs miRNAs miR-8, miR-14 e miR34 e miRbatmam.
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO
7.1. Construção da rede de interações gênicas
Neste presente trabalho iniciamos as etapas com um levantamento da literatura
para escolha dos genes, posteriormente uma predição dos miRNAs que interagem com
esses genes e a construção de uma rede de interação até o perfil de transcrição desses
genes e miRNAs.
Para a identificação das possíveis interações miRNA-RNAm, realizamos análises
in silico para verificar a estrutura desses genes através da anotação dos mesmos utilizando
o software Artemis v. 15.0.0, permitindo assim o desenho de primers. Os sítios putativos
de ligação dos miRNAs, miR-8, miR-14, miR-34 e Bantam foram preditos utilizando o
software RNAhybrid e através do programa Cytoscape® versão 3.8.2 foram reconstruídas
redes de interações entre os genes e miRNAs alvos do estudo. Ao realizarmos o
cruzamento dos genes selecionados com todos os miRNAs de Apis mellifera disponíveis
no banco de dados do National Center for Biotechnology Information (NCBI)
construímos a Figura 7 que mostra uma clara interação do miR-8 com os genes E75, Vg
e EcR. O miR-14 mostrou interação com os dois genes, Vg e Krh-1. Na predição de
interação o miR-34 interage com os genes E75, Vg, Krh-1, e EcR. Os genes USP e Krh1 apresentaram interação com miRNA Bantam.
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Figura 7. Rede de interação miRNA-mRNA alvo. Rede de interação entre todos
miRNAs de Apis mellifera (quadrados coloridos agrupados) e seus genes alvos
(quadrados coloridos) reconstruída através da predição de interação pelo software
online RNAhybrid e graficamente desenhada através do programa Cytoscape.
7.2. Análise de qualidade e validação dos primers
Para uma análise mais robusta dos dados de expressão gênica, foram analisadas 5
amostras biológicas em triplicata técnica (5 réplicas biológicas e 3 réplicas técnicas) para
cada idade. Realizadas as devidas checagens de integridade das amostras, em que
constatamos que os fragmentos amplificados utilizando-se primers para o gene rpL32,
não só tinham o tamanho esperado, como também, um único fragmento de 130 bp
(Figuras 8), prosseguimos com a análise por qPCR dos primers para os genes E75, Vg,
USP, Krh-1 e EcR, bem como dos miRNAs miR-8, miR-14 e miR-34 e Bantam (Figura
9) em que as abelhas foram mantidas em suas colônias de origem sem que houvesse
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qualquer interferência, ou seja, em condições normais.

0

3 7 15 25 40 B

Figura 8. Experimentos de PCR convencional e análise em gel de agarose para
checagem dos primers descritos na Tabela 1. Foi utilizado como normalizador, o gene
rpl32. Marcador:100pb. cérebro; 0 dias de idade; 3 dias de idade; 7 dias de idade; 15 dias
de idade; 25 dias de idade e 40 dias de idade; B: Branco.
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EcR

Kr-h1

USP

Vg

E75

Figura 9. Análise dos produtos de PCR para verificação da eficiência dos primers
desenhados para amplificação de E75, Vg, USP, Krh-1 e EcR. Eletroforese em gel de
agarose 1%. Marcador:100pb. B: Branco.
7.3. Análise da ativação dos ovários
As operárias em idades e condições controladas foram primeiramente dissecadas
para extração dos ovários, para análise referente a sua ativação a mesma abelha teve a
cabeça removida para a extração do RNA.
A esterilidade facultativa das operária tipo requer um controle das operárias por
parte da rainha, este controle se da por meio da liberação de feromônio por parte da rainha,
mantendo assim a maioria das operárias com o ovário no status inativo (Dietemann et al.,
2005, van Oystaeyen et al., 2014).
No presente trabalho utilizamos ovários de abelhas recém-emergidas como grupo
controle, onde nenhum dos ovários, de um total de 10 abelhas para cada colonia utilizada
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no trabalho, apresentou qualquer sinal de ativação. Foi utilizado o teste qui-quadrado para
a comparação do controle com os demais dias de coleta, apenas abelhas com 3 dias de
idade não mostraram diferença significativa em relação ao controle (Figura 10). Nas
coletas das abelhas com idade entre 15 e 25 dias foi tomado o cuidado de coletar abelhas
de dentro da colônia e abelhas que trabalham como forrageiras, para isso as forrageiras
eram coletadas na entrada da colônia e quando era observada a presença de pólen na
corbícula.

Figura 10. Gráfico com as porcentagens dos ovários inativos e ativos
coletados na colônia 1. Abelhas com idade de 7, 15, 25 e 40 dias mostraram diferença
significativa em relação ao controle (p = 0,025). Zero significa ovário não ativado, 1
ovário no início da ativação, 2 ovário ativo, 3 ovário com a presença ou formação de ovos,
4 ovário com sinais de oviposição, desintegrado: ovário em desintegração.

Nossos resultados corroboram com diversos trabalhos que mostram a constância
no efeito que o feromônio da rainha exerce sobre as operárias, sendo este feromônio um
agente supressor da ativação do ovário (por exemplo, Strauss et al., 2008). A supressão
da ativação dos ovários resultaria de uma corrida evolucionária por dominância entre as
castas, na qual as mutações reprotudivas nas operárias seriam contrariadas por mudanças
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no feromônio rainha para restabelecer a dominância (Hefetz e Katzav-Gozansky, 2004).
Espera-se que tal corrida evolutiva leve a uma proliferação de compostos feromonais ao
longo do tempo (Hefetz e Katzav-Gozansky, 2004) e à perda de função de outros
feromonios (Keller e Nonacs, 1993). A função e composição fortemente conservada dos
feromônios da rainha e da operária ao longo do tempo evolutivo aponta para a hipótese
de que os feromônios da mandíbula medeiam um 'diálogo' entre operárias e rainhas e
entre operárias (Kocher e Grozinger, 2011) sobre sua fertilidade e seu domínio
reprodutivo.
Além do feromônio mandibular da rainha outros fatores influenciam na ativação
dos ovários das operárias, como mudanças na dieta, por exemplo (Dombroski et al., 2003;
Pirk et al. 2010, Frias et al., 2015), níveis de CO2 (Koywiwattrakul et al., 2005), e
expressão diferencial de genes (Thompson et al., 2007; Duncan et al., 2020). Wang e
colaboradores (2020) mostram que o neurotransmissor tiramina tem efeito na
vitelogênese e na produção de Vg em dois tecidos diferentes (ovário e corpo gorduroso)
em larvas e operárias de A. mellifera, em contrapartida Cardoso-Júnior et al. (2019)
mostram que a expressão de Vg não está correlacionada com a ativação de ovários de
operárias, e sugere que Vg tem funções não reprodutivas em ovários de operárias.
Assim como em nosso trabalho Koywiwattrakul e Sittipraneed (2009) mostraram
que as operárias sem a presença de rainha mostraram um nível significativamente mais
alto de desenvolvimento e ativação ovariana, incluindo operárias com ovários totalmente
ativos. Em seu trabalho esse nível de ativação apareceu pela primeira vez em operárias a
partir de 10 dias, em nosso trabalho esse nível de ativação foi verificado a partir da idade
de 7 dias após a emergência. Nossos dados vão de acordo, onde também foi demonstrado
que abelhas com poucos dias de idade já mostravam sinais de ativação dos ovários.
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7.4. Análise da expressão dos genes candidatos e miRNAs em
operárias de A. mellifera.
Os resultados obtidos pela amplificação dos genes alvo, por qPCR
(Termociclador StepOne Plus, Applied Biosystems), foram analisados quanto aos
níveis de expressão, utilizando-se o método ΔΔCt comparativo. Para isso foi
calculado a média dos valores de Ct entre as réplicas técnicas das amostras. O valor
numérico de Ct é inversamente proporcional à quantidade inicial do transcrito, ou
seja, quanto menor valor de Ct, maior é a expressão do gene de interesse (LIVAK;
SCHMITTGEN, 2001). Calculando-se a diferença de Ct entre o gene de interesse e
o gene controle (rpl32 e miR-252b), foram obtidos os valores de ΔCt, usados nos
testes estatísticos (Two Way ANOVA) com nível de significância ≤ 0,05, e para
construção dos gráficos foram transformados em 2^−ΔΔCt (figuras 11 a 16).
Na primeira etapa do experimento, com a presença da rainha, é possível
observar que há uma clara modulação na expressão dos genes estudados. Avaliamos
também como esses mesmos genes e miRNAs respondem à condição de orfandade,
isto porque as operárias podem passar para status de poedeiras e ainda podem
regredir ou avançar na transição nutriz-forrageira a fim de manter o funcionamento
do ninho. Para tal estudo, realizamos novamente o perfil de expressão dos genes
selecionados utilizando abelhas das mesmas idades que a primeira etapa (0, 3, 7, 15,
25 e 40 dias) porém provenientes de um ninho sem a rainha, ou seja, operárias órfãs.
Observamos que, diferentemente da condição normal, os genes não apresentaram, de
forma geral, um padrão bem evidente dos níveis de transcrição. Apenas o gene E75
(Figura 11) não mostrou diferença significativa nos níveis de expressão em todas as
idades quando comparado na colônia com a presença de rainha e na condição de
orfandade.
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Figura 11. Perfil de transcrição dos genes E75 e EcR no cérebro durante o
desenvolvimento de Apis mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha, 0,5,10,15,20 dias de vida. * Diferença significativa: * Nível de significância ≤0,01; ** Nível de
significância ≤ 0,001; *** Nível de significância ≤ 0,0001; **** Nível de significância ≤
0,00001.

Figura 12. Perfil de transcrição dos genes Kr-h1 e USP no cérebro durante o
desenvolvimento de Apis mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha, 0,5,10,15,20 dias de vida. * Diferença significativa: * Nível de significância ≤0,01; ** Nível de
significância ≤ 0,001; *** Nível de significância ≤ 0,0001; **** Nível de significância ≤
0,00001
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Figura 13. Perfil de transcrição do gene Vg no cérebro durante o
desenvolvimento de Apis mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha, 0,5,10,15,20 dias de vida. * Diferença significativa: * Nível de significância ≤0,01; ** Nível de
significância ≤ 0,001.

Na análise de dados cruzados apenas as abelhas com 3 dias de idade mostraram
diferença significativa em relação as abelhas com 7 dias de idade em relação aos níveis
de expressão do gene E75 na condição com rainha. Já para as abelhas órfãs aquelas com
15 dias de idade mostram diferença significativa para as abelhas recém-emergidas. Porém
é notável um pico de expressão do gene E75 nas abelhas com 3 dias de idade na condição
com rainha (Figura 11).
O gene E75 juntamente com o gene Broad-Complex (BR-C) está associado a uma
cascata genica que eventualmente induz a morte celular programada e respondem a
Ecdisona (Baehrecke e Thummel, 1995). Essas cascatas de genes reguladas por
ecdisteróides também têm papéis importantes na oogênese em insetos (Tzolovsky et al.,
1999; Kozlova et al., 2000; Sun et al., 2002). Considerando que os genes regulados por
ecdisteróides são necessários para a morte celular programada em D. melanogaster
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(Martin e Baehrecke, 2004), BR-C, E75 e E74 podem estar envolvidos na degeneração e
remoção de células foliculares dos oócitos. Essas descobertas sugerem ainda que os genes
regulados por ecdiesteróides estão envolvidos na oogênese de uma maneira específica em
A. mellifera (Paul et al., 2006). Assim como no presente trabalho Velaverde et al. (2009)
encontraram picos e E75 nos primeiros 3 dias de vida de A. mellifera em colônias com a
presença de rainha. Takeuch et al. (2007) demonstrou que E74, E75 e BR-C são
preferencialmente expressos nas células foliculares do ovário da rainha, sugerindo um
papel na oogênese. O gene E75 está envolvido no destino do ovócito. Se continua ou não
o progresso pela ovogênes ou se é conduzido ao processo de morte celular. Segundo
alguns autores, os ovários das operárias, mesmo na presença das rainhas, estão sempre
tentando iniciar o processo de ativação (Ronai et al., 2015; Ronai et al., 2016; da CruzLandim et al., 2017). Este fato poderia explicar a rápida resposta à ausência da rainha
O gene EcR, um receptor da ecdisona forma um heterodimérico com o gene
ultraspiracle (USP) (Hill et al., 2013). O EcR é expresso nos corpos cogumelares de
abelhas operárias e forrageadoras jovens. Isso é importante pois a expressão coincidente
de AmEcR e AmUSP, que acontece no cérebro das abelhas, é necessária para a formação
do heterodímero que permite a regulação da transcrição do ecdiesteróide (Yao et al.,
1993).
Em nosso trabalho o EcR não mostrou diferença significativa nos níveis de
expressão quando cruzamos os dados entre as idades das abelhas na condição com rainha,
já na condição sem rainha a expressão de EcR mostrou diferença significativa em relação
às recém-emergidas com 15 e 25 dias de idade, porém, o gene foi mais expresso aos 7
dias de idade das operárias, na presença da rainha e uma maior expressão aos 15 dias de
idade nas abelhas sem rainha (Figura 11).
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O gene Krh-1 teve um pico de expressão nas operárias com 3 dias de idade na
condição com rainha que se diferenciou significativamente das demais idades; na colônia
sem da rainha, operárias com 7 e 40 dias mostraram diferença em relação as abelhas de 0
e 3 dias.
Assim como a Vg, o gene Kr‐h1 está fortemente associado ao comportamento de
forrageamento. Whitfield et al. (2003) mostraram que Kr ‐ h1 no cérebro das abelhas foi
significativamente maior em forrageadoras do que em abelhas mais jovens (Whitfield et
al., 2003) e é maior em forrageiras do que em todos os outros grupos comportamentais
(Grozinger e Robinson, 2007). Apesar dessas afirmações chama a atenção em nosso
trabalho os resultados obtidos nas idades de 7 dias na condição sem rainha e 3 dias com
rainha. A expressão desse gene poderia estar sofrendo interferência de algum outro gene
também expresso nessa idade? Apesar dos resultados inesperados é possível verificar que
nos níveis de Kr-h1 quando comparados com os níveis de Vg mostraram um
comportamento esperado, quando os níveis de Vg aumentam os de Kr-h1 caem (Figura
14).
Os níveis do feromonio da rainha podem atrasar a mudança no comportamento
das operárias dentro da colônia, de nutridoras para forrageiras (Robinson et al., 1998;
Pankiw & Page, 2003), este atraso leva a desregulação da expressão de genes associados
ao forrageamento como é o caso do Kr-h1. Ao utilizarmos um modelo de colônia de
observação, tratando-se de uma colônia pequena, para a execução desse experimento
podemos ter influenciado no grau de influência do hormônio da rainha, o que pode
explicar a expressão incomum nas idades já mencionadas. Fussnecker e Grozinger (2008)
afirmam que os níveis de Kr‐h1 nos cérebros de abelhas que após passarem pela fase de
forrageamento e voltarem ao comportamento de nutridoras não são menores do que os
níveis de forrageiras; assim, a alta expressão de Kr ‐ h1 não está especificamente
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associada à produção ativa do comportamento de forrageamento, mas pode estar
associada a alguma outra mudança fisiológica associada ao estado de forrageamento,
como mudanças neuroanatômicas no cérebro, e também concluem que como as
forrageiras são diferentes em quase todos os aspectos de suas irmãs mais novas em termos
de idade, fisiologia, estrutura neuroanatômica e comportamento (Robinson & Ben ‐
Shahar, 2002), a expressão de Kr‐h1 pode não estar envolvida na produção direta do
comportamento de forrageamento, mas pode ser diferencialmente expresso simplesmente
como um subproduto de um desses outros fatores comportamentais.
Orlova et al. (2003) verificou os níveis de expressão de diversos genes estando
entre eles Kr-h1 e Vg e mostrou que em seu estudo todos os genes foram afetados pela
presença da rainha e pela presença da cria da mesma maneira, embora em graus
diferentes, isso sugere que a abelha A. mellifera apresenta um repertório maior e mais
diverso de mecanismos regulatórios do que outros insetos eusociais mais primitivos, onde
os efeitos de diferentes fatores sociais usam as mesmas alavancas regulatórias (Robinson
e Ben-Shahar, 2002; Toth et al., 2010).
O gene USP em A. mellifera liga-se ao hormônio juvenil e sua expressão pode ser
modulada pelos títulos de hormônio juvenil. Existe uma relação direta entre o título de
hormônio juvenil e os níveis de Vg na hemolinfa de fêmeas de A. mellifera durante as
horas finais do desenvolvimento pupal e durante os primeiros dias de vida adulta
(Barchuk et al., 2002). A expressão USP segue de perto os perfis de título de hormônio
juvenil (Fang et al., 2005). Esta relação entre os níveis de Vg/ USP através do hormônio
juvenil é percebida nos resultados obtidos neste trabalho os níveis de USP e Vg aumentam
nas mesmas idades, pois USP é expresso no cérebro das abelhas ao longo de todo o
período de desenvolvimento comportamental adulto (Velarde et al., 2006). Os níveis de
USP e EcR também podem se associados em nosso trabalho, este resultado coincide com
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o mostrado por Yao et al. (1993) e Velaverde et al. (2009) onde EcR e USP formam
heterodímero que permite a regulação da transcrição do ecdiesteróide (Yao et al., 1993).

Figura 14. Perfil comparativo de transcrição do gene Vg e Kr-h1 no cérebro
durante o desenvolvimento de Apis mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha,
0,5,10,15,20 - dias de vida. * Diferença significativa: * Nível de significância ≤0,01
Em nosso trabalho os genes escolhidos assim como os miRNAs que avaliamos
responderam à condição de orfandade, isto porque as operárias podem passar para status

49
de poedeiras ativando seu ovário e ainda podem regredir ou avançar na transição nutrizforrageira a fim de manter o funcionamento do ninho. Diversos estudos mostram que a
expressão de alguns genes nos “mushroom bodies” muda de acordo com a divisão de
trabalho e a fase em que a operária de encontra (Ben-Shahar, 2005; Yamazaki et al., 2006;
Denison e Raymond-Delpech, 2008; Heylen et al., 2008).
No presente trabalho é possível notar uma diferença significativa entre os níveis
de transcrição dos microRNAs escolhidos, tanto entre as idades quanto na comparação
entre as colônias com e sem a presença da rainha (Figuras 15 e 16). Os microRNAs foram
identificados como importantes reguladores pós-transcricionais. MicroRNA são RNAs
não codificadores de pequeno tamanho (aproximadamente 22 nucleotídios) que regulam
a expressão gênica reprimindo a tradução ou degradação do RNA mensageiro (mRNA).
Alguns microRNAs foram verificados ou previstos para regular até centenas de alvos por
meio de emparelhamento impreciso de bases (Bartel e Chen, 2004; Grun et al., 2005;
Krek et al., 2005; Lim et al., 2005; Bartel, 2009). Desse modo alguns miRNAs podem ter
efeitos significativos na regulação pós-transcricional. Além disso, alguns miRNAs podem
trabalhar juntos por meio de sinergismo (Bartel, 2009). Esta característica dos miRNAs
de regular diversos genes e atuarem em conjunto pode explicar as diferenças nos níveis
de transcrição que ocorreram na comparação entre idade e entre as colônia nesse nosso
trabalho.
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Figura 15. Perfil de transcrição dos miRNAs miR-8, miR-14 no cérebro
durante o desenvolvimento de Apis mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha,
0,5,10,15,20 - dias de vida. * Diferença significativa: * Nível de significância ≤0,01; **
Nível de significância ≤ 0,001; *** Nível de significância ≤ 0,0001; **** Nível de
significância ≤ 0,00001.
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Figura 16. Perfil de transcrição dos miRNAs miR-8, Bantam no cérebro
durante o desenvolvimento de Apis mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha,
0,5,10,15,20 - dias de vida. * Diferença significativa: * Nível de significância ≤0,01; **
Nível de significância ≤ 0,001; *** Nível de significância ≤ 0,0001; **** Nível de
significância ≤ 0,00001.

Os miRNAs bantam, miR-8, miR-14 e miR-34 em A. mellifera estão ligados a
orientação do axônio, fatores de transcrição basais, cálcio, endocitose, transdução
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olfativa, via Wnt, antígenos, endocitose, insulina, endocitose, vias metabólicas diversas,
digestão e absorção de proteínas, proteólise mediada por ubiquitina (Shi et al, 2014).
Hori e coloborabores (2011) inferem que o miR-34 pode atuar em funções neurais
em A. mellifera e que a expressão dos miRNAs podem variar de acordo com os processos
biológicos que estão relacionados (He et al., 2005; Fiore et al., 2009).
Um pequeno número de miRNAs com altos níveis de expressão desempenham
um papel importante nas mudanças comportamentais dependentes da idade nas abelhas
desde a função de nutriz até forrageiras (Liu et al., 2012). Em sua pesquisa Liu et al.
(2012) testou a expressão de diversos miRNAs no desenvolvimento de forrageiras e
nutridoras e também verificou uma variação dos níveis de expressão dos miRNAs nas
diferentes fases das abelhas usadas em seu estudo.
Podemos verificar que a colônia órfã altera os níveis de expressão dos genes e
micros utilizados no estudo. O tipo de colônia utilizada, por ser de tamanho reduzido,
pode também ter influência nos níveis de expressão dos genes.

7.5. Análise da expressão dos genes candidatos em rainhas virgens e
fecundadas de A. mellifera.
As abelhas são insetos sociais que possuem a capacidade de se desenvolver em
duas castas distintas, com características morfológicas e fisiológicas diferentes, a partir
de um mesmo genoma, em resposta a estímulos ambientais (Winston, 1991; Groh e
Rössler, 2008). Este fascinante fenômeno biológico é conhecido como diferenciação de
castas.
A nutrição é uma pista chave que induz a diferenciação de casta (Haydak, 1943;
Weaver, 1955; Kucharski et al., 2008; Maleszka, 2014). Muitos nutrientes são diferentes
entre a geleia real e a geleia consumida pelas operárias (Wang et al., 2016). Além disso,
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as vias alternativas de desenvolvimento das abelhas rainhas e operárias também estão
associadas a mudanças transcricionais sutis (Barchuk et al., 2007).
No presente trabalho, avaliamos novamente o perfil de expressão dos genes
selecionados utilizando abelhas rainhas de mesma idade, portanto foram usados dois
grupos, um com rainhas virgens que foram impedidas de realizar o voo nupcial e um
segundo grupo com rainhas fecundadas. Observamos que os genes, de forma geral,
tiveram um padrão bem evidente dos níveis de transcrição, porem nos genes
selecionados apenas o gene Vg mostrou uma diferença significativa na comparação
entre os grupos.

Figura 17. Perfil de transcrição do gene E75 no cérebro de rainhas de A.
mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha. * Diferença significativa: * Nível de
significância ≤0,01; ** Nível de significância ≤ 0,001; *** Nível de significância ≤
0,0001; **** Nível de significância ≤ 0,00001
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Figura 18. Perfil de transcrição do gene EcR no cérebro de rainhas de A.
mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha. * Diferença significativa: * Nível de
significância ≤0,01; ** Nível de significância ≤ 0,001; *** Nível de significância ≤
0,0001; **** Nível de significância ≤ 0,00001

Figura 19. Perfil de transcrição do gene E75 no cérebro de rainhas de A.
mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha. * Diferença significativa: * Nível de
significância ≤0,01; ** Nível de significância ≤ 0,001; *** Nível de significância ≤
0,0001; **** Nível de significância ≤ 0,00001
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Figura 20. Perfil de transcrição do gene Vg no cérebro de rainhas de A.
mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha. * Diferença significativa: * Nível de
significância ≤0,01; ** Nível de significância ≤ 0,001; *** Nível de significância ≤
0,0001; **** Nível de significância ≤ 0,00001

Figura 21. Perfil de transcrição do gene E75 no cérebro de rainhas de A.
mellifera. CR – Com rainha, SR – Sem rainha. * Diferença significativa: * Nível de
significância ≤0,01; ** Nível de significância ≤ 0,001; *** Nível de significância ≤
0,0001; **** Nível de significância ≤ 0,00001

56
A expressão de genes é diferente em operárias e rainhas (Hepperle e Hartfelder
2001; Barchuk et al. 2007; Chen et al. 2012; Cameron et al. 2013). O desenvolvimento
das castas em A. mellifera é governado pela expressão diferencial de conjuntos de genes
em resposta à alimentação diferencial durante o estágio larval, o que favorece rainhas na
quantidade de geléia real e açúcar (Barchuk et al., 2007; Maleszka, 2018).
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8. Conclusão
A estrutura da população está intrinsecamente ligada a expressão dos genes que
atuam na reprodução. Os genes selecionados estão comprovadamente ligados a
capacidade reprodutiva de abelhas operárias da espécie Apis mellifera.
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