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Resumo 
 

Os ácidos ribonucleicos não codificadores de proteínas (ncRNA) são um importante 
conjunto de RNA dentro da totalidade dos transcritos existentes nas células animais. 

Os ncRNA contêm nas suas moléculas informações variadas que lhes permitem ter 
diversas funções. 

Nos ncRNA há que considerar diversos tipos , mas para o seu funcionamento há que 
atender aos aspectos subjacentes ao emparelhamento entre moléculas. 

O fenómeno do RNA de interferência (RNAi) desencadeado pelos ncRNA (mi/siRNA) 
revelou que a estabilidade e tradução dos RNA mensageiros (mRNA) e a estrutura da 
cromatina podem ser reguladas por esses ncRNA nos animais. 

A biogénese, mecanismos de acção (cisão ou repressão da tradução), tal como a distinção 
entre miRNA e siRNA vão sendo descobertas correlativamente com a respectiva 
identificação e especificidade celular. 

A presença de miRNA específicos no tecido muscular está bem assinalada tal como a sua 
possível regulação em hipertrofias musculares notáveis em ovinos (Texel). 

As potencialidades do conhecimento aprofundado dos fenómenos de RNAi e a construção 
de miRNA exógenos específicos e sua introdução em células, tecidos ou órgãos, antevêm 
diversas hipóteses biotecnológicas, terapêuticas, produtivas ou preventivas, acauteladas 
que estejam as muitas implicações envolvidas. 

Palavras chave : ncRNA ; RNAi ; miRNA ; si RNA ; Drosha ; Dicer . 
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Sunmary 
 
RNA non-coding proteins (nc RNA) are important component of all transcripts in animal 
cells. 
 
Nc RNA molecules contain different information to allow various display. 
 
Nc RNA include many types, but for your functionality is required complementarity 
between molecules. 
 
Interference RNA (RNA i) breaking out by nc RNAA (mi/si RNA) disclose that mRNA 
stability and translation and chromatine structure can be regulated by ncRNA in animals. 
 
Biogenesis, action mechanism (slicing or translation repression) like differences bet ween 
miRNA and siRNA go discovered as own identification and specificity. 
 
Specific miRNA in muscular tissue stay remarkabled like your regulation who affects 
muscularity in sheep (Texel). 
 
The RNAi enlarge knowledge and construction of miRNA exogenous specifics, like your 
cells, tissues or organs introduction foresee varied possibilities biotechnological, 
terapeutics, produtives or preventive, since that implications envolved was prevent. 
 
Keywords : : ncRNA ; RNAi ; miRNA ; si RNA ; Drosha ; Dicer . 
 
 
 
Nota Preliminar 
 
Neste trabalho RNA tanto exprime a palavra no singular como no plural, pois não quisemos utilizar 
para a forma no plural o termo anglo-saxonico RNAs para evitar confusões com ácidos ribonucleicos 
solúveis ou de transferência (RNAs ou RNAt). 
 
 
1- RNA não codificante (ncRNA ) e pequenos RNA reguladores nos  mamíferos  
 
1.1  Tipos   
 
Por RNA não codificante (ncRNA) entende-se o RNA que não codifica proteínas, embora 
este ncRNA contenha na sua estrutura informações variadas podendo pois ter funções 
especiais. 
 
O genoma dos mamíferos codifica milhares de ncRNA (Pang, K.C.,2007). 
 
Como temos referido (Correia e Correia ,2007) na maioria dos mamíferos os genomas são 
transcritos em ncRNA sendo algum destes ncRNA cortados /ou processados para 
fragmentos mais pequenos. 
 
Por vezes este ncRNA é também denominado RNA não mensageiro (nmRNA), pequeno 
RNA não mensageiro (snmRNA) ou RNA funcional (fRNA). 
 
A sequência do DNA da qual é transcrito um RNA não codificante é denominada gene RNA 
ou gene RNA não codificante (non-coding RNA). 
 
Nos genes RNA não codificantes incluem-se os RNA de transferência (tRNA) os RNA 
ribossomais (rRNA), e os pequenos (small) RNA tais como os snoRNA, microRNA, siRNA e 
piRNA. 
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Nos tipos ou famílias de ncRNA, deixando de lado os bem conhecidos tRNA e rRNA, os 
pequenos RNA nucleares envolvidos no splicing (snRNA) encontram-se no interior dos 
núcleos das células eucariotas e os pequenos RNA nucleolares (snoRNA) são pequenas 
moléculas envolvidas na modificação dos rRNA, que nos nucléolos conduzem a 
modificações químicas (metilação ou pseudouridilação) dos rRNA e de outros genes RNA. 
 
Os microRNA (miRNA) são genes RNA que são o complemento inverso de porções de 
transcritos de outros genes mRNA e que muitas vezes inibem a expressão do gene alvo 
(Non-coding RNA-Wikipedia). 
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Outro tipo de ncRNA são os eRNA (RNA de “efference”) que deriva de sequências intrão de 
genes ou de DNA não codificador. 
 
Os pRNA (promotor RNA) são RNA que correspodem a regiões promotoras actuando como 
um suporte para ligar uma cadeia promotora dirigida pelo siRNA, originando uma 
remodelação epigenética e o silenciamento do gene transcriptional dirigido pelo siRNA em 
células humanas (Non-coding RNA –Wikipedia..). 
 
As moléculas de mRNA (RNA mensageiro) possuem regiões não codificantes (UTR) nas 
suas extremidades as quais possuem “riboswitches”(vide adiante) e elementos SECIS (já 
referidos  in Correia e Correia, 2007) e apesar de estas regiões não codificarem proteínas 
não estão incluídas nos ncRNA. 
 
Nos ncRNA incluem-se portanto diversíssimas classes de RNA, inclusive os pequenos RNA 
reguladores, e dezenas de milhares de longos transcritos inclusive complexos que se 
interligam e transcritos que se sobrepõem como sense e antisense, a maioria com funções 
ainda ignoradas, além de ncRNA derivados de intrões. 
 
Todo este conjunto de RNA parecem controlar a vários níveis a expressão dos genes, 
durante o funcionamento normal dos organismos e durante o seu desenvolvimento, 
através da modelação da arquitectura da cromatina, da respectiva memória epigenética. 
da transcrição, do splicing do RNA e sua edição, tradução e turnover (vide Figura 1). 
 
Como referimos (Correia e Correia, 2007) apenas uma minoria dos genomas dos 
organismos multicelulares corresponde a sequências que codificam proteínas e isto é tanto 
mais acentuado quanto mais complexos são os organismos aumentando 
consequentemente nestes as sequências intergenes não codificantes e sequências 
intrónicas que são no entanto na sua maioria transcritas. 
 
Nos eucariotas superiores está assinalado um grande número de proteínas que 
interactuam quer com o RNA quer com diversos ácidos nucleicos, bem como com a 
cromatina e estão bem identificados diversos complexos de RNA:RNA e RNA:DNA que 
interactuam com diversíssimos tipos de proteínas. 
 
Nas regiões não codificadoras dos mRNA e pré-mRNA há sequências reguladoras cis-
actuantes o que parece realizar-se através do emparelhamento com sequências 
complementares de outros RNA e DNA formando complexos que são reconhecidos por 
outros complexos como por exemplo o RISC (vide adiante complexo silenciador induzido 
pelo RNA). 
 
Estão também assinaladas sequencias reguladoras RNA nas regiões UTR de mRNA que 
interactuando com sinais adequados formam depois estruturas secundárias que se ligam a 
proteínas reguladoras ou a pequenos ligandos moleculares controlando desta forma a 
estabilidade, tradução e localização dos mRNA. É o caso dos “riboswitches” que 
interactuando com vitaminas, ácidos aminados ou purinas desencadeiam efeitos 
alostéricos nos mRNA regulando por essa forma diversas vias metabólicas. 
 
As UTR nos mRNA, assim como sequências codificadoras destes mRNA podem funcionar 
como sensores de RNA reguladores como é o caso de miRNA (alguns dos quais são 
codificados em intrões de outros genes ( Mattick e Makunin, 2006). 
Literalmente, há dezenas de milhares de ncRNA expressos nos mamíferos e muitos destes 
transcritos são específicos de um determinado tipo de células, tecidos ou órgãos, com 
localizações subcelulares também especificas, e o seu desenvolvimento é regulado 
(Quadro 1). 
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Conhecem-se hoje nos mamíferos mais de 800 ncRNA funcionais, excluindo tRNA, rRNA e 
snRNA ( Matttick e Makunin, 2006). 
 
 
1.2- Aspectos subjacentes ao emparelhamento entre moléculas. 
 
Para comodidade expositiva recorda-se a nomenclatura habitualmente adoptada para 
designar as duas cadeias de DNA e as cadeias de RNA que delas podem ser transcritas 
servindo-nos de parte de uma sequência operadora do gene do triptofano (Figura 2) 
(Streyer, 1995). 
 
As sequencias nucleotídicas da figura anterior cada uma com 26 nucleótidos foram 
desenhadas numa perspectiva de biossíntese, havendo portanto complementaridade, 
emparelhamento ou seja hibridação perfeita entre a cadeia 1 e 2 do DNA, entre a cadeia 1 
do DNA e a cadeia mRNA sense, entre a cadeia 2 do DNA e a cadeia RNA antisense e entre 
a cadeia mRNA sense e RNA antisense. 
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No entanto os diversos tipos de RNA com as suas múltiplas diferentes moléculas podem 
ter sequências nucleotídicas de variadíssimos tamanhos, e a hibridação potencial que se 
pode estabelecer entre elas pode ser mais ou menos parcial, em maior ou menor extensão 
e perfeita ou imperfeita, conforme veremos adiante. A partir do DNA dos cromossomas, 
como é conhecido há muito, o RNA é copiado como uma simples cadeia, a qual como não 
tem cadeia partner se dobra sobre si própria para originar uma diversidade de formas. 
 
Pode ainda suceder que dentro de uma mesma cadeia de RNA esta se possa dobrar sobre 
si própria e hibridar alguns nucleótidos complementares entre si formando por exemplo 
estruturas em gancho de cabelo. 
 
Nos ncRNA de maior talhe molecular como os tRNA e rRNA que não consideramos neste 
trabalho, os problemas levantados pela sua conformação molecular levam-nos a fazer as 
considerações que se seguem (Herschlag, 1995). 
 
Os RNA em geral têm dificuldade para assumir dobragens de um só tipo nas suas 
conformações tridimensionais (folding) pois têm tendência para se dobrar em diversas 
conformações sendo difícil assumir uma só estrutura terciária que seja 
termodinamicamente mais estável que as outras estruturas alternativas. 
 
Esta situação pode ser ajudada com a interacção com proteínas e resulta das 
características gerais intrínsecas das moléculas dos RNA de maior talhe molecular por ex: 
do tipo tRNA, e das proteínas e que se resumem no quadro 2. 
 
Os RNA têm pois uma estrutura primária muito menos diversificada (quatro tipo de bases) 
do que as proteínas ( vinte tipos de ácidos aminados). Nos RNA as “cadeias laterais” 
(bases púricas e pirimídicas) planares são dadoras ou aceitadoras de hidrogénio enquanto 
as cadeias laterais dos vinte ácidos aminados são muito mais diversificadas na forma e 
tamanho( hidrófilicas, hidrófóbas e carregadas ). 
 
Num polímero de RNA, e em relação a um polímero de proteína, torna-se mais difícil ao 
RNA especificar uma estrutura terciária única. 
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Quanto à estrutura secundária os duplexes de RNA com dez pares de bases têm semi-
vidas para dissociação de cerca de trinta minutos e os duplexes de dez pares de bases 
ricos em GpC têm semi-vidas até cem anos a 30º C (ref. 30 in Herschlag, 1995) enquanto 
a maioria das proteínas estáveis na forma de α-hélices dissociam-se em sub-
microsegundos (ref. 28 in Herschlag, 1995). 
 
Assim os RNA podem assumir uma conformação errada ou inactiva se as conformações 
correctas não forem adoptadas com a ajuda de outras moléculas com que interactuem e 
que o convertam numa forma activa. 
 
A interacção dos RNA com DNA ou com outras moléculas de RNA e sobretudo com 
proteínas é fundamental para que adquiram a sua conformação favorável para o 
desempenho de uma funcionalidade correcta. Portanto no emparelhamento dentro de uma 
molécula monocatenária de RNA para formar por ex: um gancho de cabelo, ou nos 
duplexes de RNA, emparelhamentos mais ou menos extensos, mais perfeitos ou menos 
perfeitos, envolvem conformações adequadas das moléculas envolvidas, deixando ainda 
subentendido que outras interconversões poderão ser disponibilizadas e estabelecidas com 
outras populações moleculares em ordem a modelar a biologia molecular funcional em que 
estão envolvidas essas populações. 
Como veremos adiante os RNA envolvidos nos fenómenos de interferência (RNA i) são 
moléculas relativamente pequenas, com cerca de 20-22 nucleótidos, sendo verdade que 
provenientes de moléculas precursoras maiores (mas mesmo assim mais pequenas que as 
moléculas de tRNA ou rRNA que podem ter milhares de nucleótidos) em que portanto as 
interacções com outras moléculas estarão em princípio mais simplificadas, sendo no 
entanto os emparelhamentos entre bases púricas e pirimídicas decisivos para a sua 
funcionalidade. 
 
A transcrição antisense decorre a partir da cadeia oposta (como vimos na figura 2) à 
cadeia sense do DNA que é a cadeia codificadora de proteínas (transcritos sense de 
mRNA). 
 
Os transcritos antisense como temos vindo a desenvolver são reguladores dos genes ao 
estarem envolvidos na degradação dos transcritos sense (ou seja dos mRNA) ou no 
silenciamento dos genes constituindo o fenómeno da interferência RNA (RNAi). 
 
Ocorre ainda que os transcritos antisense frequentemente englobam “genes” vizinhos de 
loci complexos, em cadeias, constituindo assim unidades transcricionais ligadas (TU). 
 
Nestas ocorrências o transcrito antisense pode hibridar com a cadeia de DNA ou com os 
transcritos RNA sense complementares. 
 
Nos transcriptomas mamíferos há referências que apontam que cerca de 20% dos 
transcritos podem formar pares sense/antisense (S/AS), mas há sugestões de que estes 
valores são na realidade muito superiores. 
 
 
1.3- RNA de interferência (RNA i). 
 
A estabilidade e tradução dos mRNA e a estrutura da cromatina podem ser reguladas por 
pequenas moléculas de RNA (Advanced Information: The 2006 Nobel Prize in Phisiology or 
Medicine; Tomari e Zamore, 2004). 
 
Estas pequenas moléculas de RNA que não codificam proteínas, podem afectar a 
transcrição, a tradução, a replicação e a estrutura dos cromossomas, enquanto outras 
regulam o processamento do RNA. 
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Em 2001 um grande número de RNA, denominados micro RNA (mi RNA) foram 
descobertos como intervenientes no fenómeno de interferência RNA (RNAi) que consiste 
em vias de silenciamento de genes que são desencadeadas por RNA de dupla cadeia 
(dsRNA),(Hammond, 2005), (quadro 3). 

 
Estes miRNA são pequenas moléculas de RNA endógenas ( cerca de 21-25 nucleótidos) 
que regulam a expressão dos genes alvejando ou interactuando com um ou mais mRNA 
reprimindo a sua tradução ou promovendo a sua cisão. 
 
Os miRNA são RNA de dupla cadeia que derivam do processamento pela nuclease Dicer de 
transcritos endógenos expressos com estruturas características em gancho de cabelo 
dsRNA (quadros 4, 5, 6 e figura 3). 
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Craig C. Mello e A. Fire (Prémios Nobel de Fisiologia e Medicina ,2006) investigando a 
regulação da produção de proteínas musculares no nematodo C. elegans verificaram que 
nem injecções experimentais nas gonadas do C. elegans com o mRNA nem com o RNA 
antisense do gene unc-22 (codificador de proteínas miofibrilhares), qualquer deles com 
uma só cadeia, tinham qualquer efeito sobre a produção de proteínas, mas com a injecção 
de dsRNA (RNA de dupla cadeia) silenciava-se este gene alvo (Fire e Mello, 1998). 
 
Este dsRNA pode provir do meio exterior às células ou pode derivar do próprio genoma na 
forma de microRNA.  

 
 
O silenciamento dos genes pode ser consequência da degradação nucleolítica do mRNA, ou 
por inibição da tradução, intervindo nessas vias dois complexos ribonucleásicos, um a 
enzima Dicer (Ribonuclease III) que inicia esta via RNAi ao produzir um curto RNA 
interferente activo.Depois outra enzima Argonauta que constitui o âmago de um complexo 
RNase H silenciador que silencia o gene em causa. 
 
Em alguns organismos, os sinais RNAi são transmitidos horizontalmente entre as células 
ou de tecido para tecido e em certos casos transmitidos verticalmente de geração em 
geração através das linhas germinativas e dos espermatozóides e óvulos (Mello e Conte, 
2004). 
 
O RNA em cadeia dupla (dsRNA) sabe-se hoje que é um potente regulador da expressão 
dos genes em organismos superiores inclusive nos seres humanos (ref.7 in Exploring the 
new RNA world). 
 
 As células possuem vias com diversas etapas para lidar com os dsRNA quer endógenos 
(formados pela transcrição a partir dos seus próprios genes) quer exógenos. Para isso em 
certos sistemas celulares intervem uma enzima Dicer que corta os dsRNA em fragmentos 
com cerca de 20 pares de bases. Uma das cadeias é depois transferida para uma 
sequência, com a qual interactua, de um mRNA, intervindo depois outra enzima  a Slicer, 
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que cinde o mRNA em determinadas posições do duplex formado. Este mRNA cindido é 
rapidamente degradado. 
Noutros sistemas celulares, o mRNA não é degradado, permanecendo intacto, mas a 
presença dos curtos duplexes (mRNA-RNAi) não permite a tradução, não sendo pois 
expressa proteína. 
 
O emparelhamento do miRNA com as regiões 3´UTR de mRNA alvo pode regular muitos 
processos biológicos (Lau e Lai, 2005). 
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A descoberta do RNAi permitiu identificar diversos pequenos RNA celulares que não 
codificam proteínas mas que regulam a expressão de outros genes. Estes miRNA formam 
estruturas dobradas sobre si próprias e que emparelham umas bases com outras e que 
são processadas pelas vias do RNAi.  
 
Foi ainda possível construir e introduzir nas células dsRNA com determinadas sequências 
que interactuavam com determinados alvos, sendo esses dsRNA por vezes chamados 
siRNA (small interfering RNA) que existem contudo tambem como formas 
endógenas(Bartel,2004). 
 
Os micro RNA são RNA com uma única cadeia de cerca de 22 nucleótidos que são 
processados a partir dos precursores de cerca de 70 nucleotidos em gancho de cabelo, 
pela RNase III nuclease Dicer e que bloqueia a tradução do mRNA homólogo nos animais( 
RNAi pathway and glossary of terms). 
 
Os microRNA e as proteínas que lhe estão associadas são um dos mais abundantes 
complexos ribonucleoproteicos que se encontram nas células(Bartel,2004). 
 
Alguns miRNA que têm origem nos intrões parecem partilhar os seus elementos 
reguladores e o transcrito primário com o seu pré-mRNA dos genes hospedeiros. Outros 
genes miRNA são transcritos a partir dos seus próprios promotores sem a intervenção de 
transcritos primários. 
 
O siRNA (small interfering RNA) é um RNA de 21-23 nucleótidos com duas cadeias, que 
conduz à cisão e degradação do seu RNA cognato( RNAi pathway and glossary of terms). 
 
 
1.4- Papel regulador dos ncRNA nos animais 
 
Para efeitos expositivos agrupam-se estes ncRNA reguladores em duas amplas classe, a 
dos snoRNA e as dos miRNA/siRNA (Mattick e Makunin, 2006). 
 
1.4.1.- snoRNA 
 
Estes pequenos snoRNA nucléolares têm um comprimento de 60 a 300 nucleótidos e 
desencadeiam modificações locais de nucleótido no RNA alvejado através do 
emparelhamento de curtas sequências. Assim pode ocorrer no RNA alvo a 2´-O-ribose 
metilação com um tipo de snoRNA e noutro tipo a pseudo uridilação. 
Alem das modificações do rRNA durante a biogénese dos ribossomas, outros alvos alem do 
rRNA podem ser atingidos inclusive snRNA e mRNA. 
 
A maioria dos snoRNA provêm de intrões de genes codificadores de proteínas ou de genes 
não codificadores, e alguns exibem especificidade tecidular e regulam o desenvolvimento. 
São conhecidos mais de 300 snoRNA diferentes nos humanos e quasi 200 no ratinho. 
 
1.4.2.- MicroRNA (miRNA) e pequenos interferentes RNA (siRNA). 
 
Estes miRNA e siRNA são como temos vindo a referir, moléculas de cerca de 22 
nucleótidos que derivam de RNA precursor em gancho de cabelo ou em cadeia dupla. a. 
 
Os miRNA suprimem a tradução ao interactuar por emparelhamento ( através de 6-8 
nucleótidos) imperfeito com mRNA alvo enquanto no caso dos siRNA originam a 
degradação do RNA alvo com o concurso do complexo RISC no caso de um 
emparelhamento perfeito com o local alvo, o que constitui o fenómeno do RNA de 
interferência (RNAi). 
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Calcula-se que nos humanos  1/3 dos genes codificadores de proteínas são controlados 
pelos miRNA. 
 
Por outro lado os siRNA derivados de repetições, silenciam a cromatina (heterocromatina) 
e condicionam a dinâmica dos cromossomas. 
 
Os miRNA provêm de curtas estruturas em gancho de cabelo endógenas e alvejam 
habitualmente outros loci com sequências similares mas não idênticas para reprimir a 
tradução. Os siRNA são produzidos a partir de cadeias mais longas (bimoleculares) ou de 
longos ganchos de cabelo por vezes de origem exógena e, normalmente, têm como alvo 
sequências homólogas no mesmo local ou em qualquer lado do genoma destruindo-o 
(silenciamento de genes) o que constitui o RNAi. 
 
A distinção entre miRNA e siRNA é no entanto obscura pois são produzidos por vias 
similares e funcionam de forma similar também. 
 
No caso de emparelhamento imperfeito com o alvo os miRNA e siRNA podem suprimir a 
tradução do mRNA mas no caso de emparelhamento perfeito podem cindir o RNA alvo. 
 
Estão assinalados 222 miRNA nos humanos e 224 no ratinho (Mattick e Makunin, 2006). 
 
Os miRNA derivam de intrões e exões de transcritos codificadores de proteínas ou não 
codificadores de proteínas que são sintetizados pela RNA polimerase II. 
 
Alguns miRNA dos mamíferos derivam de repetições sobretudo de transposões. 
Os miRNA têm um papel importante nos processos de desenvolvimento, na proliferação 
celular, desenho do lado esquerdo e direito dos organismos, diferenciação das células 
neuronais e outras, apoptose, metabolismo adiposo, expressão de genes, morfogénese , 
diferenciação muscular e divisão das células estaminais. 
 
Os miRNA parecem suprimir a tradução ou originar até a degradação dos mRNA através da 
interacção imperfeita entre o miRNA e o mRNA na região 3´-UTR. 
Contudo parece que os locais alvo nos mRNA podem localizar-se em qualquer sítio do 
transcrito. 
 
No genoma humano cerca de 30% deste parece corresponder a intrões, admitindo-se que 
estes constituam a principal fonte de ncRNA regulador. 
 
Nos animais quasi todos os snoRNA e uma grande parte dos miRNA são codificados por 
intrões localizados quer em genes codificadores de proteínas quer em genes não 
codificadores de proteínas (Mattick e Makunin, 2006). 
 
Os genes miRNA são transcritos por uma RNA polimerase II como transcritos primários 
miRNA (pri-miRNA) capeados (capped) e poliadenilados (Kloosterman e Plasterk, 2006). 
 
A enzima RNase III Drosha (ou segundo a nova designação, RNASEN) inicia o 
processamento do pri-miRNA originando um precursor miRNA com cerca de 70 nucleótidos 
(pré-miRNA) (vidé figura 4). 
 
A maturação do pré-miRNA já no citoplasma, num RNA duplex imperfeito, com uma 
saliência de dois nucleótidos na extremidade 3´, é realizada pela enzima citoplasmica 
Dicer. 
 
A cadeia do duplex com o emparelhamento mais fraco na extremidade 5´é de preferência 
“carregada” num complexo RISC (indutor do silenciamento RNA). 
Esta miRNA conduz o complexo RISC para a região 3´UTR do mRNA alvo. 
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Os miRNA dos animais habitualmnete emparelham os pares de bases de forma imperfeita 
com o mRNA alvo. Esta região de interacção (2-8 nucleótidos) do miRNA é a mais 
importante para o reconhecimento do alvo e seu silenciamento. 
Como já referimos, cálculos ultimamente realizados (McCarthy e Esser, 2007) admitem 
que os miRNA podem regular até 1/3 do genoma mamífero sugerindo que os miRNA têm 
um papel central na regulação da expressão dos genes. 
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1.4.2.1.- Biogénese dos miRNA. 
 
No que se refere á biogénese dos miRNA  há que considerar ( Bartel, 2004): (vidé figura 
4)  

           -A transcrição do miRNA 
           - A maturação do miRNA 
           -O seu “assembly” no RISC 
 

 
-Transcrição do miRNA 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2007 Volumen VIII Número 10 

 

Funcionalidades dos RNA não codificantes (ncRNA) e pequenos RNA reguladores, nos mamíferos 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/101007/1007005.pdf 
 

15

Alguns genes miRNA residentes em intrões parecem partilhar os seus elementos 
reguladores e os transcritos primários com os seus genes hospedeiro pré-mRNA. 
Os restantes genes miRNA para serem transcritos têm os seus próprios promotores, não 
estando definidos transcritos primários. 
 
Os transcritos primários miRNA, chamados pri-miRNA são geralmente bastante mais 
compridos que a clássica coluna-ansa conservada que caracteriza os miRNA. 
A RNA polimerase II produz os mRNA e alguns ncRNA, inclusive os snoRNA e alguns dos 
snRNA do spliceossoma. A RNA polimerase III produz alguns dos ncRNA mais curtos 
inclusive tRNA 5 S ribosomal e U6 snRNA. 
 
Os miRNA processados a partir de intrões de genes hospedeiros codificadores de proteínas 
são transcritos pela polimerase II RNA. 
 
Diversos miRNA durante o desenvolvimento dos animais são expressos de forma 
diversificada. 
 
-Maturação do miRNA (vide figura 4). 
 
Interpretação da figuras 4 e 5  
 

1- Ocorre primeiro a cisão no núcleo da célula do pri-miRNA (transcrito primário) que 
liberta o pré-miRNA ou seja o precursor, cisão esta promovida pela endonuclease 
RNase III Drosha que cinde o duplex RNA deixando no pré-miRNA uma 
extremidade fosfato 5´e na outra, na extremidade 3´, cerca de dois nucleotidos 
que se projectam para fora . 

2- Este pré-miRNA por transporte activo é deslocado do núcleo para o citoplasma 
através de um complexo exportina-5 Ran GTP. 

3-  No núcleo a enzima Drosha define uma das extremidades do miRNA maduro, 
sendo a outra extremidade processada pela enzima Dicer no citoplasma.Esta 
mesma enzima Dicer está envolvida como veremos adiante na biogénese de 
siRNA que medeia a RNAi. 

4- No caso do processamento do pré-miRNA a enzima Dicer corta ambas as cadeias 
do duplex separando a porção em coluna da porção em ansa deixando a 
extremidade fosfato 5´ e a extremidade 3´com a saliência de dois nucleótidos 
formando portanto um duplex de miRNA com um fragmento do braço oposto, 
chamado miRNA*. 

A semi-vida do duplex miRNA : miRNA* é muito mais curta do que a de uma simples 
cadeia miRNA. 
A cisão promovida pela enzima Drosha define ambas as extremidades “maduras” do 
miRNA. 
      Assembly do RISC. 
5- A biogénese do miRNA e do siRNA são relativamente comuns. Na via do siRNA o 

início é uma longa dupla cadeia de RNA, quer de um duplex bimolecular quer de 
uma estrutura extensa em gancho de cabelo, provenientes quer do exterior da 
célula ou do animal, quer de natureza endógena a partir de transcritos genómicos 
sense e antisense (figura 5). 

6- A dupla cadeia de RNA é processada pela enzima Dicer produzindo diversos siRNA 
de cerca de 22 nucleotidos (figura 5). 

Estes siRNA são inicialmente curtas cadeias duplas com fosfato em 5´e com 
saliências ou projecções de 2 nucleótidos na extremidade 3´, sendo eventualmente 
incorporada uma única cadeia RNA nos complexos ribonucleoproteicos RISC que 
induzem silenciamento(Bartel, 2004). 
Os complexos RISC interactuam com os seus alvos através de um emparelhamento 
perfeito (ou quasi perfeito) do siRNA com o mRNA alvo ocorrendo depois a cisão 
endonucleolitica deste mRNA sensívelmente a meio da zona de emparelhamento (vide 
figura 6). 
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Este RISC tem sido isolado a partir de células humanas e contem proteínas da família 
Argonauta de cerca de 100KDa contendo domínios PA2 e PIWI. 
 

1.4.2.2.- Mecanismos de acção dos miRNA.  
 
Mecanismos da cisão do mRNA (vide figura 6). 

 
O RISC induzido pelo micro RNA regula os mecanismos postranscrição do mRNA alvo por 
duas vias distintas , ou cindindo esse mRNA ou reprimindo a sua consequente tradução, 
sendo essa via determinada não pelo tipo, siRNA ou miRNA, mas sim pela identidade do 
alvo, sendo que se o emparelhamento for suficiente no complexo miRNA:mRNA ocorrerá a 
cisão do alvo (mRNA), mas se este emparelhamento não for suficiente para a cisão, 
ocorrerá a repressão da tradução respectiva (ver figura 6). 
 

 
 
 
Repressão da tradução. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2007 Volumen VIII Número 10 

 

Funcionalidades dos RNA não codificantes (ncRNA) e pequenos RNA reguladores, nos mamíferos 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/101007/1007005.pdf 
 

17

 
Após a cisão do mRNA desencadeada pelo miRNA este miRNA continuará intacto podendo 
promover intervenções análogas sobre outras moléculas de mRNA. 
 
Esta cisão guiada pelo miRNA, tal como a guiada pelo siRNA ocorre na zona de 
emparelhamento ao nível dos resíduos nucleótidos 10 e 11 do miRNA. 
 
 
Na cisão do mRNA é necessário um emparelhamento quasi perfeito com o complexo RISC 
o que não sucede na repressão da tradução o que parece ocorrer mais nos animais. 
 
Os locais de emparelhamento nos mRNA alvo residem nas zonas 3´UTR parecendo ocorrer 
diversos locais de emparelhamento múltiplo nas extremidades 3´. 
 
Não há provas de  miRNA activadores da expressão de genes, mas existem sugestões de 
que os miRNA possam silenciar a própria transcrição como se esquematiza seguidamente 
(Figura 7). 
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1.4.2.3- Distinção entre miRNA e siRNA (vide quadro 7) 

 
 
1.4.2.4- Identificação e especificidade tecidular de alguns miRNA. 
 
Centenas de miRNA têm sido clonados a partir de ratinhos , órgãos humanos e linhas 
celulares e muitíssimos mais miRNA têm sido preditos com algoritmos computacionais (ref. 
8 in Sempere et al., 2004) que constituem um método excelente para a descoberta de 
genes miRNA (desde que depois sejam validados). 
 
Num estudo feito (Sempere et al., 2004) com 119 miRNA de órgãos adultos de ratinho e 
seres humanos, 30 eram especificamente expressos ou grandemente enriquecidos num 
determinado órgão, o que sugere que tenham uma função especifica para cada órgão ou 
para cada tecido (vide quadros 8 e 9). 
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A base de dados “miRNA Base”(Huang e Gu, 2007) possui cerca de 4039 miRNA de 45 
espécies (Release 8.2). 
 
Alguns miRNA são agrupados em famílias muitas vezes provenientes de duplicações 
ocorridas na totalidade dos genomas. 
 
Uma família miRNA (miFam) engloba precursores dos miRNA similares isto baseado em 
análises computacionais e inspecções manuais. 
 
Na base de dados RNA db 2.0 estão assinalados mais de 1.800 miRNA nos mamíferos, 
mais de 500 snoRNA e scaRNA também nos mamíferos. E também mais de 80.000 piRNA  
têm sido clonados e sequenciados no ratinho, seres humanos e ratazanas. 
 
O projecto Functional Annotation of Mouse (FANTOM) tem anotados manualmente cerca de 
34.030 possiveis ncRNA. 
 
Os diversos miRNA são designados pelo prefixo miR e um único número de identificação 
(por ex: miR-1, miR-89, miR-278, etc.)(Ambros et al. 2003). 
Os genes que codificam os miRNA são também denominados com o mesmo prefixo de três 
letras com letras maísculas, hifenização (-) e itálico, consoante os organismos (por ex: 
MIR -156 no Aridopsis e mir-1 na Drosophila. 
 
Os precursores miRNA (pré-miRNA) têm habitualmente a designação mir, enquanto as 
formas maduras miRNA são designadas miR (Mathupala, 2007). 
miRNA maduros cuja sequência difere em uma ou em duas posições são designados com 
sufixos com letras pequenas, por ex: miR-1a e miR-1b (Mathupala, 2007). 
 
Os miRNA isolados devem ser identificados de acordo com uma combinação de critérios 
referentes à sua expressão e à sua biogénese. 
 
Assim, quanto à sua expressão procura-se detectar e verificar se se trata de um transcrito 
novo de RNA com cerca de 22 nucleótidos (geralmente através do metodo de Northern 
blotting), e qual a sua sequencia dentro dos cerca de 22 nucleótidos. Nos critérios quanto 
à sua biogénese procura-se predizer qual a estrutura do seu precursor, a sua conservação 
filogenética e a detecção aumentada do respectivo precursor em organismos com a função 
do complexo enzimático DICER reduzida.  
 
Apenas um destes critérios não é suficiente só por si para anotar um gene isolado e 
candidato a catalogação como um novo miRNA, sendo necessário nestas circunstâncias 
que ambas as características de expressão e biogénese sejam satisfeitas. 
 
Foram detectados no ratinho exclusivamente num determinado órgão os seguintes miRNA 
(Sempere et al., 2004), (vide quadro 8). 
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Foram detectados em dois ou mais órgãos de ratinho 14 miRNA, surgindo alguns em 
concentrações duas vezes mais elevadas num dado órgão do que em todos os outros. 
Assim por exemplo foi observado com os miR -9*-125 b, -128, -132, -137, -139 no 
cérebro, com os miR-1d, -133, -206 nos músculos do esqueleto e com miR-99a no baço. 
 
No quadro 9 refere-se a especificidade tecidular de alguns miRNA identificados nos animais 
e sua funcionalidade. 
 
Também é conhecido que miRNA alvejam genes relacionados com o cancro como 
oncogenes, protooncogenes e genes supressores da tumorigénese. 
 
Também estão identificadas doenças associadas com alterações das sequências dos miRNA 
ou do local alvo dos miRNA. 
 
Nos vírus também têm sido encontrados miRNA que podem ajudar a infecção por eles 
promovida, mas os miRNA das células infectadas podem por exemplo desenvolver miRNA 
par controlar a infecção viral. 
 

 
 
1.4.2.5- Os miRNA no tecido muscular e como potenciador cárneo. 
 
Como já referimos os miRNA estão implicados em diversos processos celulares tais como a 
determinação dos destinos das células, a morte celular e a tumorigénese, sendo vários 
miRNA expressos de uma forma específica por cada tecido. 
 
Os micro RNA, miR-206, miR-1 e miR-133 são os três específicos do tecido muscular,e são 
induzidos durante a diferenciação de certos tipos de culturas de células musculares como 
por ex: os mioblastos C2C12 in vitro, sendo muito importantes para a miogénese 
(Kim,2006). 
 
Os miR-1 e miR-133 são abundantes no tecido muscular e no coração enquanto o miR-206 
é especificamente abundante nos músculos do esqueleto. Por outro lado os diversos 
miRNA no tecido muscular podem ser diferenciadamente expressos de musculo para 
músculo (McCarthy e Esser, 2007) inclusive com diversos graus de expressão das formas 
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primárias de miRNA (pri-miRNA) em relação às formas maduras desse mesmo miRNA 
(miR). 
 
Mesmo nos músculos do esqueleto já adultos, ocorrem alterações na expressão dos miRNA 
específicos desses músculos parecendo que essas alterações podem corresponder a 
adaptações, por exemplo, a sobrecargas musculares devidas a funcionamento mais 
intenso. 
 
Um estudo genético quantitativo na raça de ovinos Texel permitiu localizar o gene da 
miostatina que controla o desenvolvimento muscular, no cromossoma 2, cujas mutações 
são bem conhecidas como aumentando notavelmente as massas musculares de bovinos, 
ratinhos e seres humanos (Clop, 2006). Com efeito a perda de miostatina nos ratinhos, 
bovinos e humanos origina uma hipertrofia muscular notável ( a chamada garupa dupla 
nos bovinos). 
 
Nos ovinos Texel com musculatura hipertrofiada não foram detectados polimorfismos na 
ORF do gene da miostatina, mas foram encontrados 20 polimorfismos num único 
nucleótido (SNP) numa região de 10,5 kb da 3´UTR do gene da miostatina ovina. 
 
Foram pois identificados 20 polimorfismos de um simples nucleótido, dois correspondendo 
estreitamente ao fenótipo Texel. 
 
 Uma destas mutações estava pois localizada na sequência 3´UTR do gene da miostatina( 
o que lhe permitia interactuar com os miRNA 1 e 206) e correspondia a uma mudança de 
G para A o que originava um octamero que correspondia a uma determinante específica 
crítica do miRNA, miR-1 e miR-206 ambos expressos em elevadas concentrações nos 
músculos ovinos e que interactuavam assim com o seu gene cognato, o gene da 
miostatina (Georges,2007). 
 
Nestes ovinos Texel as concentrações de miostatina eram muito reduzidas o que apontava 
para a sua interacção com o miRNA reprimindo assim a tradução dessa miostatina e 
originando a hipertrofia muscular notável. 
 
Os polimorfismos que alteram os locais alvo para vários miRNA são frequentes nos 
animais, quer em locais alvo conservados, quer não conservados, podendo pois constituir 
importantes mediadores de variações fenotipicas várias  inclusive situações patológicas. 
 
Como temos vindo a referir admite-se que os miRNA regulem até 1/3 do genoma 
mamífero através da regulação da expressão dos genes (McCarthy e Esser, 2007). 
 
Portanto o ganho de um local alvo para o miRNA pode afectar significativamente a 
variação do fenotipo dos animais (Kloosterman e Plasterk, 2006). 
 
 
1.4.2.6-Potencialidades dos RNAi num contexto geral. 
 
O conhecimento aprofundado dos fenómenos de RNA i e a construção de miRNA exógenos 
específicos para um dado gene e a sua introdução através de lipossomas ou por outro 
meio disponível em espécies animais, tecidos ou células variadas, permite especular sobre 
as hipóteses de natureza biotecnológica, terapêutica , produtiva ou preventiva que se 
antevêm como viáveis num futuro próximo, acauteladas que estejam as muitas 
implicações que essas biotecnologias envolvem. 
 
2- Bibliografia 

1. Advanced Information: The 2006 Nobel Prize in Phisiology or Medicine 
2. Ambros,V.,…….e Tuschl,T..2003.A uniform system for microRNA annotation. RNA, 

9:277-279. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2007 Volumen VIII Número 10 

 

Funcionalidades dos RNA não codificantes (ncRNA) e pequenos RNA reguladores, nos mamíferos 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/101007/1007005.pdf 
 

22

3. Bartel,D.P..2004. MicroRNAs:genomics,biogenesis, mechanism, and function. Cell, 
116:281-297. 

4. Correia, J.H.R.D. e Correia, A.A.D..2007.Alguns aspectos funcionais do epigenoma, 
genoma e transcriptoma nos animais.  

5. Clop,A. ,……..e Georges, M..2006.A mutation creating a potential illegitimate 
microRNA target site in the myostatin gene affects muscularity in sheep. Nature 
Genetics 38:813-818.  

6. Exploring the new RNA world. Nobelprize.org 
7. FANTOM consortium and RIKEN genome exploration research group and genome 

science group.2005.The transcriptional landscape of the mammalian 
genome.Science,309 :1559-1563. 

8. Fire, A.,Xu, S. Montgomery, M.K.,Kosta, S.A., Driver, S.E. e Mello,C.C..1998.Potent 
and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis 
elegans.Nature, 391:806-811. 

9. Georges,M.,Clop,A. ……….e Charlier,C..2007.Polymorphic polymorphic MicroRNA-
target onteractions: A novel source of phenotypic variation. Cold Spring Harbor 
Symposia on Quantitative Biology 2006,Symposium 71:343-350 

10. Hammond,S.M..2005.Dicing and slicing. The core machinery of the RNA 
interference pathway. FEBS, 579 (26):5822-5829. 

11. Herschlag,D. 1995.RNA chaperones and the RNA folding problem. J. Biol. Chem. 
270(36):20871-20874. 

12. Huang,Y. e Gu,X..2007.A bootstrap based analysis pipeline for efficient 
classification of phylogeneticaly related animal miRNAs. BMC Genomics,8:66 

13. Kim,H.K.,Lee,Y.S., Sivaprasad,U., Malhotra,A. e Dutta,A..2006, Muscle-specific 
microRNA miR-206 promotes muscle differentiation. J. Cell Biol., 174(5):677-687. 

14. Kloosterman,W.P. e Plasrek,R.H.A..2006.The diverse functions of microRNAs in 
animal development and disease. Development Cell, 11:441-450 

15. Lau,N.C. e Lai,E.C..2005.Diverse roles for RNA in gene regulation.Genome Biology, 
6:315 

16. Mathupala,S.P. Mittal,S., Guthikonda,M. e Sloan,A.E..2007. MicroRNA and brain 
tumors: A cause and a cure? DNA and Cell Biology,26 (5):301-310. 

17. Mattick,J.S. e Makunin, I.V. ,2006.Non-coding RNA.Human Molecular 
Genetcs,15,Review Issue 1:R17-R29 

18. Mattick,J.S. e Makunin,I.V.,2005. Small regulatory RNAs in mammals. Human 
Molecular Genetics,14,Review Issue1:R121-R132. 

19. McCarthy, J.J. e Esser, K.A..2007.Micro RNA-1 and microRNA-133ª expression are 
decreased during skeletal muscle hypertrophy. J. Appl. Physiol. 102:306-313. 

20. Mello, C.C. e Conte Jr,D..2004.Revealing the world of RNA interference.Nature, 
431:338-341. 

21. Micro ARNs, comparaison,prediction.Eric Bonnet. Bioinformatics & Evolutionary 
Genomics. Department of Plant Systems Biology. Ghent University/VIB. Belgium. 
http://www.inra.fr/internet/Projets/agroBI/PHYLO/EBonnet.ppt 

22. Non-coding RNA-Wikipedia, the free encyclopedia 
23. Pang, K.C., Stephen,S., Dinger, M.E., Engstrom, P.G., Lenhard, B. e 

Mattick,J.S..2007 NAdb 2.0-an expanded database of mammalian non-coding 
RNAs.Nucleic Acids Res. 35 (Database issue):D178-D182. 

24. RNAi pathway and glossary of terms 
25. Sempere, L.F., Freemantle,S., Pitha-Rowe,I., Moss,E., Dimitrovsky,E. e 

Ambros,V..2004.Expression profiling of mammalian microRNAs uncovers a subset 
of brain-expressed microRNAs with possible roles in murine and human neuronal 
differentiation. Gene Biology, 5:R 13. 

26. Stryer,L.. 1995. Biochemistry, 4 ed..W. H. Freeman and company .New York. 
27. Tomari, Y. e Zamore, P.D..2004.MicroRNA biogenesis:Drosha can´t cut it without a 

partner. Current Biology ,15 (2): R61-R64. 


