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Resumo 

 

MicroRNAs (miRNAs) são pequenos RNAs não codificantes envolvidos na  

regulação gênica pós-transcricional por meio da degradação da molécula de RNA 

mensageiro ou da inibição da tradução. Alguns miRNAs foram relatados como sendo 

responsáveis pela regulação da expressão do gene HLA-G, um importante 

imunomodulador que inibe a ação de células Natural Killer e células T citotóxicas ao 

interagir com receptores inibitórios. Este gene está associado à tolerância materno-

fetal, aceitação de tecidos após transplantes e progressão de tumores. Os 

mecanismos subjacentes à regulação da expressão de HLA-G não foram 

completamente elucidados, mas sabe-se que sua região 3’ não traduzida (3’NT) 

possui um papel importante na regulação gênica tanto por manter a estabilidade da 

molécula de mRNA quanto por interagir com miRNAs como miR-148a-3p. Neste 

estudo, foram inferidos miRNAs que são bons candidatos para atuarem como 

reguladores do gene HLA-G. Para determinar os miRNAs com o maior potencial de 

operarem no controle pós-transcricional dos níveis de HLA-G, comparamos os 

resultados de três algoritmos distintos – miRanda, RNAhybrid e Pita. Para tanto, foi 

desenvolvida uma estratégia de inferência de miRNAs que utiliza scripts em Perl 

para comparação e filtragem dos dados e um sistema de pontuação que permite 

avaliar tanto a estabilidade da interação miRNA/mRNA quanto a especificidade do 

miRNA à sua sequência alvo. Assim, um painel confiável de miRNAs com grande 

possibilidade de influenciar a expressão de HLA-G foi gerado considerando as 

regiões polimórficas e não polimórficas da região 3’NT do gene HLA-G 

individualmente. 

 

Palavras-chave: microRNAs, HLA-G, inferência de miRNAs, regulação pós-

transcricional       



 
 

Abstract 

 

MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs involved in post-transcriptional 

expression regulation by inducing mRNA degradation or translation inhibition. Some 

miRNAs are known to regulate HLA-G expression, an important immunemodulatory 

molecule that inhibits both Natural Killer and cytotoxic T cells through interaction with 

inhibitory receptors. The HLA-G is associated with maternal-fetal tolerance, tissue 

acceptance in transplants and the progression of tumors. The mechanisms 

underlying HLA-G expression control are not completely understood, however, its 

3’untranslated region (3’UTR) is reported to play an important role on gene regulation 

influencing mRNA stability and interacting with miRNAs such as miR-148a-3p. In this 

study, we performed a systematic analysis of all miRNAs that are good candidates to 

act as HLA-G regulators. In order to determine the miRNAs with the highest potential 

to influence HLA-G expression, we compared the outputs of three distinct algorithms 

- miRanda, RNAhybrid and Pita. For this purpose, a method of miRNA inference was 

developed using Perl scripts to compare and filter results and a scoring system was 

created in order to evaluate both the binding stability of the miRNA/mRNA interaction 

and the miRNA specificity to its target sequence. Then, a panel of miRNAs with great 

potential of controlling HLA-G expression was generated.  

 

Key words: microRNAs, HLA-G, miRNAs inference, post-transcriptional regulation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. microRNAs e seu papel na regulação gênica pós-transcricional 

 

 Os microRNAs (miRNAs) são pequenos RNAs (19-22 nucleotídeos) não 

codificadores que atuam na regulação gênica pós-transcricional (BARTEL, 2004). 

Foram primeiramente descobertos há pouco mais de uma década pelo grupo de 

Victor Ambros ao estudar genes controladores do desenvolvimento de 

Caernohabtidis elegans (LEE, R. C.; FEINBAUM; AMBROS, 1993). Ambros e 

colaboradores notaram que a sequência do gene lin-4 (lin de lineage) não dava 

origem a uma proteína, mas originava um par de RNAs pequenos com sequência 

complementar à região 3’NT do gene lin-14. Após essa observação eles sugeriram 

que esses pequenos RNAs atuariam na regulação de lin-14 a partir da interação 

RNA-RNA (LEE, R. C. et al., 1993). Esse fato foi comprovado por Wightman, que 

mostrou que o produto de lin-4 gerava uma redução dos níveis da proteína LIN-14 

sem diminuição dos níveis do mRNA de lin-14, indicando que havia, de fato, um 

controle pós transcricional por meio da inibição da tradução (WIGHTMAN; HA; 

RUVKUN, 1993). 

 Outros miRNAs foram descobertos em C. elegans nos anos seguintes, até 

que sequências homólogas à do miRNA let-7 foram descobertas em outros animais 

que incluíam Drosophila melanogaster e seres humanos (PASQUINELLI et al., 

2000). O número de miRNAs identificados cresceu exponencialmente na última 

década, chegando a mais de 2000 para humanos e 1908 para camundongos. O 

banco de dados miRbase (disponível em www.mirbase.com) é responsável pelo 

armazenamento e disponibilização das sequências (tanto do pré-miRNA quanto a 

sequência final do miRNA), nomenclatura, localização dos genes, entre outros dados 

(GRIFFITHS-JONES, S., 2006).  

 Os miRNAs são codificados pelo próprio genoma a partir de genes próprios, 

regiões intrônicas ou até mesmo de sequências pertencentes a éxons. Acredita-se 

que pelo menos metade do transcriptoma humano seja regulado por miRNAs 

(LAGOS-QUINTANA et al., 2001;  PASQUINELLI, 2012). Aproximadamente 45% 

dos genes que codificam miRNAs possuem motivos de ligação a fatores de 

http://www.mirbase.com/
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transcrição, indicando que os fatores de transcrição podem ser responsáveis pela 

regulação da transcrição desses genes de miRNAs (PIRIYAPONGSA et al., 2011).  

 Inicialmente, os miRNAs derivam de uma sequência de tamanho variável 

(aproximadamente 70 nt) que possuem regiões complementares de modo a formar 

uma estrutura de grampo conhecida como miRNA primário ou pri-miRNA; o pri-

miRNA dá origem ao pré-miRNA ou precursor de miRNA após clivagem pela enzima 

Drosha. O pré-miRNA é um duplex de RNA que mantém a estrutura em grampo até 

sua clivagem pela enzima Dicer, já no citoplasma. O transporte para o citoplasma é 

feito pela proteína Exportina 5 (Exp5). A clivagem pela Dicer é extremamente exata. 

Ela é capaz de reconhecer os dois nucleotídeos que permanecem não pareados da 

ponta 3’ do pré-miRNA e cliva a fita dupla aproximadamente após 20-nt, produzindo 

um duplex com dois ou três nucleotídeos sobressalentes nas duas pontas. A 

sequência que dará origem ao miRNA maduro é, geralmente, aquela que possui a 

ponte de hidrogênio menos estável em sua ponta 5’, o que explicaria a presença de 

uma uracila no início da maioria dos miRNAs (Figura 1) (CULLEN, 2005;  

KHVOROVA; REYNOLDS; JAYASENA, 2003;  LAGOS-QUINTANA et al., 2001;  

PARKER, 2007;  PASQUINELLI, 2002;  ZENG, 2006). 

 Para ser capaz de exercer suas funções, o miRNA maduro precisa, ainda, 

associar-se a um complexo proteico da família Argonauta, formando o Complexo de 

Silenciamento Induzido por RNA (RISC ou miRISC) (Figura 1). O silenciamento 

gênico ocorre a partir da complementaridade total ou parcial entre miRNA e RNA, 

resultando na degradação do mRNA ou na inibição da produção proteica (BARTEL, 

2004). A interação miRNA/mRNA ocorre geralmente na região 3’NT do seu gene 

alvo e a ligação da região seed (8 nucleotídeos da ponta 5’ do miRNA) ou parte dela 

é essencial para o funcionamento do miRISC (BRENNECKE et al., 2005). 
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Figura 1 – Biogênese e processamento de miRNAs. 
Fonte: PALMERO, 2011 
 

 Como mencionado, a degradação da molécula de mRNA ocorre em alvos 

onde há complementaridade total entre miRNA e mRNA (YEKTA; SHIH; BARTEL, 

2004). Quando o miRISC interage perfeitamente com sua sequência alvo, o mRNA é  

primeiramente deadenilado, perdendo sua cauda poli-A pelo complexo enzimático 

CAF1-CCR4-NOT e, posteriormente, o Cap da ponta 5’ pela enzima DCP2. mRNAs 

sem cauda poli-A e Cap são degradados por exonucleases (BEHM-ANSMANT; 

REHWINKEL; DOERKS; et al., 2006;  BEHM-ANSMANT; REHWINKEL; 

IZAURRALDE, 2006). Já a inibição da tradução ocorre principalmente antes do 

estágio de iniciação por recrutamento de complexos proteicos, como GW182, 

capazes de inibir a junção das subunidades ribossomais (EULALIO; HUNTZINGER; 

IZAURRALDE, 2008;  EULALIO; TRITSCHLER; IZAURRALDE, 2009;  

HUNTZINGER; IZAURRALDE, 2011;  HUNTZINGER et al., 2013;  PILLAI et al., 

2005 ). 
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 Nesse contexto de regulação gênica, os miRNAs, geralmente, possuem 

especificidade tecidual e alterações em seus níveis já foram evidenciadas em uma 

série de contextos patológicos, entre eles, câncer, onde atuam como oncogenes e 

supressores de tumor (CHEN, 2005;  HUNTZINGER; IZAURRALDE, 2011;  PILLAI 

et al., 2005), Alzheheimer (GEEKIYANAGE et al., 2011), desordens psiquiátricas e 

neurodegenerativas (HA, 2011;  MEZA-SOSA et al., 2012). Como um determinado 

miRNA é capaz de regular uma série de genes, é difícil prever o resultado de 

miRNAs em níveis alterados no ambiente celular.  

 

1.1.1. Nomenclatura dos miRNAs - miRbase 

 

 Com a descoberta da existência de miRNAs em outras espécies além de C. 

elegans e com o número crescente de genes de miRNAs identificados e de 

sequências disponíveis, um banco de dados específico que regesse as normas de 

notação e nomenclatura tornou-se indispensável. O surgimento do miRbase 

(www.mirbase.org) veio então com o objetivo de evitar a sobreposição de 

sequências, criar regras de notação e nomenclatura de miRNAs e ainda facilitar a 

submissão de novas sequências (GRIFFITHS-JONES, SAM, 2004;  GRIFFITHS-

JONES, S., 2006).  

 Com o miRbase, os miRNAs passaram a receber identificadores numéricos 

baseados na similaridade entre as sequências seguindo as seguintes normas 

(GRIFFITHS-JONES, S., 2006;  GRIFFITHS-JONES, S. et al., 2007): 

a) miRNAs homólogos de organismos diferentes devem receber o mesmo 

número; 

b) sequências maduras idênticas devem receber o mesmo número; 

c) sequências idênticas que venham de loci diferentes, devem receber 

sufixos numéricos, por exemplo: miR-6-1 e miR-6-2; 

d) quando há uma diferença de uma ou duas bases entre as sequências 

maduras, elas recebem sufixos alfabéticos, por exemplo: miR-548a e miR-

548b; 

http://www.mirbase.org/
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e) quando as sequências maduras se originam do mesmo hairpin, elas 

recebem os sufixos “3p” quando originado da fita 3’, e “5p” quando 

originado da fita 5’, por exemplo: miR-148a-3p e miR-148a-5p.  

f) o transcrito primário recebe o sufixo “mir”, que, na sequência madura 

passa a ser “miR” e 

g) um prefixo com três ou quatro letras deve ser adicionado para identificar a 

espécie a qual o miRNA pertence, por exemplo: hsa-miR-1 (miR-1 de 

Homo sapiens) e mmu-miR-1 (miR-1 de Mus musculus).  

 

1.1.2. Inferência computacional dos alvos de miRNAs 

 

 Desde a descoberta de seus mecanismos de ação, a busca por alvos de 

miRNAs ganhou a atenção dos pesquisadores e as ferramentas de bioinformática se 

tornaram importantes aliadas. Uma série de algoritmos foram desenvolvidos na 

tentativa de avaliar quais miRNAs seriam capazes de atuar no controle pós-

transcricional de certos genes, sem a necessidade de se realizar estudos funcionais, 

surgindo assim, os primeiros algoritmos de inferência de interação miRNA/mRNA.  

 Os algoritmos desenvolvidos até o momento podem ser divididos em três 

grupos: os baseados em sequência, onde o grau de complementaridade entre as 

sequências é o principal critério levado em consideração – como ocorre no algoritmo 

miRanda (JOHN et al., 2004); os que se baseiam em energia, onde os princípios de 

termodinâmica são empregados para determinar os locais de ligação 

energeticamente mais favoráveis – técnica utilizada no algoritmo RNAhybrid 

(REHMSMEIER et al., 2004), e os que envolvem inteligência artificial e 

aprendizagem de máquina – busca de padrões compartilhados entre interações 

miRNA/mRNA reais e seu uso na inferência computacional (ZHANG; VERBEEK, 

2010), como observado no algoritmo miTarget (KIM et al., 2006).  

 O uso de algoritmos diferentes na inferência de alvos de miRNAs e a 

união/comparação de seus resultados vem sido apresentado como uma maneira de 

evitar interações falso-positivas e falso-negativas, gerando ao final das análises um 

painel de miRNAs com alto potencial de regulação do alvo em questão. A falta de 

sistemas que verifiquem a acurácia dos resultados gerados por esses algoritmos 
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vem sendo a grande limitação do seu uso de forma confiável e eficaz e, até o 

momento, não há uma estratégia definida que avalie a confiabilidade desses dados. 

Outra dificuldade é avaliar a especificidade dos miRNAs encontrados pelos 

algoritmos aos seus alvos sem a necessidade de estudos funcionais.  

 Nesse contexto, a elaboração de uma estratégia eficaz de predição de 

miRNAs, que leva em consideração o uso de diferentes algoritmos (pertencentes a 

grupos diferentes) e que ainda verifique a qualidade desses dados quanto à 

estabilidade e especificidade das interações encontradas, faz-se cada vez mais 

necessária.  

 

1.2. O sistema imunológico humano  

 

 O sistema imunológico humano tem como principal função impedir o 

desenvolvimento de doenças infecciosas, bem como controlar e eliminar as que 

possivelmente estejam instaladas no organismo. Para que isso ocorra, é preciso que 

ele reconheça as moléculas “próprias” do indivíduo, distinguindo-as das “não 

próprias”. O reconhecimento de moléculas não próprias ocasiona uma cadeia de 

processos que se inicia com o reconhecimento de patógenos e termina, geralmente, 

com a eliminação deste patógeno envolvendo uma série de moléculas e células 

responsáveis pelo funcionamento e modulação das respostas imunes. 

 De acordo com os tipos de células envolvidas e moléculas liberadas, as 

respostas imunes podem ser classificadas como inata ou natural e adquirida. A 

resposta imune natural tem como principais componentes as barreiras físicas (pele e 

epitélios), fagócitos, elementos do complemento e células Natural Killer (NK), que 

reconhecem, a partir dos receptores semelhantes à Toll (TLRs), estruturas 

compartilhadas entre grupos de microrganismos, os PAMPs (Padrões Moleculares 

Associados a Patógenos). As respostas naturais são precisas e rápidas e, muitas 

vezes, são capazes de eliminar o patógeno antes da instalação de um quadro 

infeccioso (ABBAS et al., 2008). A resposta imune adaptativa é composta por 

linfócitos (B e T) e anticorpos que reconhecem antígenos microbianos de forma 

específica e resultam na destruição do microrganismo ou da célula infectada, 

podendo gerar dano tecidual (ABBAS et al., 2008). 
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O sistema imune adaptativo possui um conjunto de características que o 

diferencia do natural e o torna vital para a manutenção da saúde. São elas: 

- especificidade e diversidade: os receptores de linfócitos são capazes de 

reconhecer pequenas diferenças nos antígenos microbianos, fato que torna o 

repertório de linfócitos de um indivíduo extremamente amplo; 

- capacidade de gerar um sistema de “memória”, que aumenta a eficiência e a 

velocidade da resposta imunológica em uma segunda exposição a um determinado 

antígeno;  

- especialização: respostas diferentes são geradas a depender do tipo de 

microrganismo responsável pela infecção;  

- homeostasia: diminuição da resposta com o passar do tempo, de modo a 

normalizar o sistema imunológico;  

- tolerância a antígenos próprios do indivíduo (quando em condições 

normais), respondendo somente a antígenos estranhos (ABBAS et al., 2008). 

 Os componentes celulares do sistema imunológico possuem características 

que garantem um funcionamento perfeitamente orquestrado. Fagócitos ingerem 

microrganismos e substâncias estranhas e liberam citocinas que ativam mais 

células, inclusive linfócitos B; as células NK, dependendo do tipo de receptor 

ativado, liberam substâncias responsáveis pela destruição de células anormais; as 

células apresentadoras de antígenos (APCs) capturam os microrganismos ou 

substâncias estranhas e, após processamento, os apresentam às células efetoras 

por meio de receptores especializados, pertencentes ao Complexo Principal de 

Histocompatibilidade (MHC – Major Histocompatibility Complex), que são 

reconhecidos pelos receptores dos linfócitos T (TCRs), resultando na ativação e 

expansão clonal destes (ABBAS et al., 2008). 

O tipo de linfócito ativado também altera o tipo de resposta gerada. Linfócitos 

B são responsáveis pela produção de anticorpos ou imunoglobulinas (Ig) que 

interagem com microrganismos e antígenos, bloqueiam sua entrada nas células, 

neutralizam toxinas, facilitam a fagocitose e destruição por um processo chamado de 

opsonização e ativam células efetoras (células NK, basófilos, eosinófilos e 

mastócitos). Já os linfócitos T existem em duas classes: linfócitos T CD4 ou 

auxiliares (Th ou Thelper) e linfócitos T CD8 ou citotóxicos. Os linfócitos T CD4 ainda 



17 
 

são divididos em Th1, Th2, Th17 e T regulatórias (Treg) de acordo com as 

substâncias que liberam bem como seu papel na resposta imunológica: células Th1 

ativam macrófagos e linfócitos T citotóxicos; células Th2 estimulam a ativação de 

eosinófilos em processos anafiláticos, além de promover a produção de anticorpos 

por células B; as células Th17 promovem a autoimunidade (resposta a antígenos 

próprios) e inflamação; e, as células Treg suprimem a autoimunidade. Já os linfócitos 

T CD8 reconhecem antígenos, geralmente endógenos, ligados a moléculas de MHC 

e induzem a apoptose de células infectadas (ABBAS et al., 2008.; ALBERTS et al., 

2008; STRACHAND; READ, 2011). 

 

1.2.1. O Complexo Principal de Histocompatibilidade 

 

 O Complexo Principal de Histocompatibilidade, em humanos conhecido como 

Antígenos Leucocitários Humanos (HLA), é formado por um conjunto de 

aproximadamente 224 genes, responsáveis pelo funcionamento das respostas 

imunológicas, que ocupam cerca de 3,6 megabases (Mb) do braço curto do 

cromossomo 6 (6p21.3) (KLEIN; SATO, 2000). O MHC constitui a região mais 

polimórfica do genoma humano e da maioria dos vertebrados. 

O primeiro “antígeno leucocitário” foi descoberto em 1936, por Peter A. Gorer, 

que percebeu, ao analisar seu próprio soro, que neste havia anticorpos capazes de 

distinguir seus eritrócitos dos de diferentes espécies de camundongos. Porém, o 

termo Histocompatibilidade só foi acrescido no vocabulário cientifico na década de 

40, por George Snell e colaboradores (entre eles Peter Gorer), quando os mesmos 

estudavam a rejeição de enxertos em camundongos e observaram que a taxa de 

rejeição de transplantes entre camundongos da mesma linhagem era menor do que 

a de transplantes realizados entre linhagens diferentes (THORSBY, 2009). A 

descoberta da relação entre a rejeição e os genes de histocompatibilidade rendeu a 

Snell o prêmio Nobel em 1980. 

 Em humanos, a descoberta de genes relacionados à imunidade ocorreu em 

1953, quando Jean Dausset estudava o soro de pacientes que haviam recebido 

múltiplas transfusões sanguíneas. Ele observou que alguns deles apresentaram 

reações adversas à transfusão, já que seus soros possuíam anticorpos que reagiam 
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com os leucócitos do doador. Após inúmeras experiências, o antígeno responsável 

pela reação de aglutinação sanguínea foi identificado e recebeu o nome MAC 

(iniciais de três voluntários), que mais tarde tornou-se o conhecido HLA-A2, levando 

Dausset a dividir o prémio Nobel com George Snell em 1980 por sua contribuição 

para o desenvolvimento cientifico (TERASAKI, 2007;  THORSBY, 2009).  

 O complexo HLA, ainda na década de 1970, passou a ser dividido em três 

classes conforme ilustrado na Figura 2. A maioria dos genes que compõem as três 

classes possui em comum a participação em respostas imunológicas e processos 

que envolvem a sobrevivência celular (KLEIN; SATO, 2000). No início da década de 

1980, sabia-se que os genes de histocompatibilidade até então descobertos 

localizavam-se no cromossomo 6 e que, os antígenos HLA-A, HLA-B e HLA-C 

estavam presentes em praticamente todas as células nucleadas, enquanto os 

antígenos HLA-DP, HLA-DQ e HLA-DR estavam limitados às células B, monócitos e 

células dendríticas (TERASAKI, 2007;  THORSBY, 2009).  

 

Figura 2 - Localização e divisão do MHC humano. 
Fonte: KLEIN; SATO, 2000 
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Os genes do MHC de classe I são fundamentais nas respostas imunes 

adaptativas, uma vez que atuam na apresentação antigênica às células T citotóxicas 

ou CD8. Os genes de classe II também são responsáveis pela apresentação 

antigênica, mas sua interação ocorre com os receptores de células T auxiliares ou 

CD4. Na região de classe III, encontram-se genes que codificam citocinas, 

componentes do sistema complemento, entre outros (HORTON et al., 2004).  

 

1.2.2. MHC de classe I  

 

 As moléculas do MHC de classe I são compostas por uma cadeia alfa, 

codificada por um gene de classe I HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-G, HLA-E ou HLA-F, 

e um domínio β2-microglobulina, codificado no cromossomo 15. A cadeia alfa é 

formada por cinco domínios: α1 e α2, que juntos formam a fenda de ligação ao 

peptídeo, um domínio extracelular semelhante à imunoglobulina (α3), um domínio 

transmembranar e um domínio citoplasmático, responsável pelo envio de sinais 

intracelulares que resultam, geralmente, na ativação das células efetoras (KLEIN; 

SATO, 2000); ABBAS et al., 2008).  

Após a tradução, as moléculas de classe I são montadas no retículo 

endoplasmático, onde as cadeias alfa e beta se unem não covalentemente. As 

chaperonas calnexina, calreticulina, p57 do retículo endoplasmático e tapasina 

(proteína ligante de TAP) são responsáveis pela montagem da molécula de MHC. A 

TAP é ainda responsável pela manutenção da estabilidade da molécula recém 

formada até que um peptídeo seja inserido na fenda e a proteína completa possa ser 

exportada para a membrana celular (Figura 3). Este peptídeo pode variar entre 8 e 

11 resíduos de aminoácidos. (KLEIN; SATO, 2000); ABBAS et al., 2008.; ALBERTS 

et al., 2008).  

 Os antígenos proteicos que se associam ao MHC de classe I são, geralmente, 

citoplasmáticos – sintetizados pela célula ou antígenos que entram no citosol por 

meio de fagossomos. Grande parte desses peptídeos é derivada de vírus ou outros 

microrganismos intracelulares. Substâncias produzidas em excesso pela célula 

também podem produzir antígenos que são apresentados às células T CD8, como 

ocorre em alguns tumores. Os peptídeos gerados no citosol devem, ainda, ser 
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transportados para o retículo endoplasmático pela proteína transportadora associada 

ao processamento antigênico (TAP), onde, finalmente, se ligam à molécula de MHC, 

que se torna estável o suficiente para ser expressa na superfície celular (Figura 3). A 

sua expressão em praticamente todas as células nucleadas permite que as células T 

monitorem todo o organismo constantemente (ABBAS et al., 2008)  

Uma vez na superfície celular, a conjunto molécula de MHC de classe I / 

peptídeo interage com os receptores TCR (T cell receptor) e CD8 dos linfócitos T 

citotóxicos ou, ainda, com uma série de receptores (ativadores ou inibitórios) das 

células NK. A ligação entre MHC e TCR é estabilizada por uma série de moléculas 

acessórias presentes na superfície dos linfócitos. Assim, elas permanecem unidas 

por tempo suficiente para que ocorra a transdução de sinais que resulta na ativação 

do linfócito. A ativação de células T e NK por antígenos não próprios geralmente 

resulta na destruição de células anormais ou infectadas (GAO et al., 2000;  KLEIN; 

SATO, 2000). A presença de moléculas de MHC na superfície celular funciona 

também como um mecanismo de proteção celular, uma vez que sua ausência, 

ocorrência comum em células tumorais, resulta na ativação de células NK e 

destruição celular (ABBAS et al, 2008; STRACHAND; READ, 2011).  

 

Figura 3 – Processamento e apresentação antigênica. 
Fonte: YEWDELL; REITS; NEEFJES, 2003 
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 A classe I do MHC envolve dois conjuntos de genes que possuem 

propriedades diferentes apesar da semelhança estrutural, o que resultou na sua 

subdivisão em genes clássicos ou Ia (HLA-A, HLA-B e HLA-C) e genes não 

clássicos ou Ib (HLA-E, HLA-F e HLA-G). Os genes clássicos são extremamente 

polimórficos (Tabela 1). Juntos, eles totalizam 7678 alelos e sua expressão é 

constitutiva em praticamente todas as células nucleadas (KLEIN; SATO, 2000). Em 

contrapartida, os genes não clássicos são pouco polimórficos e possuem padrões 

distintos de expressão tecidual, além de possuírem propriedades tolerogênicas 

(MOSCOSO et al., 2006). Os genes não clássicos, apesar de serem capazes de 

apresentar antígenos, têm como função principal a imunomodulação, resultante do 

envio de sinais inibitórios às células efetoras do sistema imunológico. 

 

Tabela 1 – Variabilidade dos genes MHC de classe I. 

Gene HLA-A HLA-B HLA-C HLA-E HLA-F HLA-G 

Alelos 2.579 3.285 2.133 15 22 50 

Proteínas 1.833 2.459 1.507 6 4 16 

Alelos Nulos 121 109 63 0 0 2 

 

Fonte: The International Immunogenetics Database, versão 3.15.0, disponível em 
http://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/stats.html, acesso em 05 de fevereiro de 2014. 

 

 

1.3. O gene HLA-G 

 

 O gene HLA-G foi o primeiro MHC de classe I não clássico descrito, tendo 

sido primeiramente identificado em células de trofoblasto e coriocarcinoma (ELLIS et 

al., 1986;  GERAGHTY; KOLLER; ORR, 1987), e por isso associado à tolerância 

materno-fetal. A única diferença estrutural observada na molécula de HLA-G, 

quando comparada às moléculas clássicas, é sua cauda citoplasmática reduzida, 

resultado de um códon de parada prematuro no éxon 6  (GERAGHTY et al., 1987).  

 Até o momento foram descritos somente 50 alelos ou haplótipos de região 

codificadora do gene HLA-G, responsáveis pela codificação de 16 variantes 

http://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/stats.html
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proteicas (IMGT/HLA database, versão 3.14.0). Uma particularidade do HLA-G é a 

existência de isoformas solúveis funcionais, geradas a partir da edição alternativa do 

RNA mensageiro (mRNA) (Figura 4) (FUJII; ISHITANI; GERAGHTY, 1994;  

ISHITANI; GERAGHTY, 1992;  LEE, N. et al., 1995). 

 A expressão de HLA-G é limitada a certos tecidos, como placenta, córnea, 

timo, pâncreas, precursores endoteliais e eritróides e matriz da unha (CAROSELLA 

et al., 2008). A molécula de HLA-G é um potente imunossupressor, uma vez que 

atua na inibição de células T citotóxicas e células NK.  

 A molécula de HLA-G envia sinais inibitórios ao interagir com os receptores 

CD8 e TCR e receptores da família das imunoglobulinas KIR e LILR (ou ILT) 

presentes em linfócitos T (GAO et al., 2000;  SHIROISHI et al., 2003) e em células 

NK, que também contam com receptores CD94/NKG2 (NKG2A, B, C, E e H). 

NKG2A e B são receptores inibitórios devido à presença de dois motivos inibitórios 

baseados em tirosina (ITIM), que removem grupos fosfatos pelo recrutamento de 

fosfatases, (BROOKS et al., 1997), enquanto as outras isoformas possuem resíduos 

ativadores baseados em tirosina (ITAMs) (BORREGO et al., 2006). A molécula HLA-

G possui preferência pelo receptor NKG2A e essa interação resulta na supressão 

dos processos de ativação de células NK (BORREGO et al., 2005). A inibição da 

proliferação de células T auxiliares mediada por HLA-G também já foi evidenciada, 

bem como a inibição da apresentação antigênica por células apresentadoras de 

antígenos (LEMAOULT et al., 2007;  RISTICH et al., 2005).  

Nesse contexto, o HLA-G tornou-se conhecido por suas propriedades 

imunomodulatórias, em especial a tolerância materno-fetal, aceitação de 

transplantes e escape à vigilância imunológica durante a tumorigênese 

(CAROSELLA, 2011). O estudo dos mecanismos de controle dos níveis de HLA-G 

vem elucidar sua função em uma série de contextos fisiológicos e patológicos, tais 

como doenças autoimunes, infecções virais e neoplasias. 
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Figura 4 - Estrutura do gene HLA-G e suas isoformas. 
Fonte: DONADI et al., 2011 
 

   

 As propriedades tolerogênicas do gene HLA-G começaram a ser descritas há 

pouco tempo. Observou-se primeiramente que a citólise mediada por células NK era 

inibida em células de trofoblasto transfectadas com as isoformas HLA-G1 e -G2, 

evidenciando seu papel na tolerância materna ao feto (ROUAS-FREISS et al., 1997). 

Logo após a descoberta do seu papel na gravidez, a presença de HLA-G em níveis 

aumentados em células tumorais foi comprovada em biópsias ex vivo de 

melanomas, confirmando a hipótese de que essa molécula atuaria também na 

tumorigênese, impedindo a morte das células tumorais por células NK (PAUL; 

ROUAS-FREISS; CAROSELLA, 1999;  PAUL et al., 1998). Estudos sobre a 

expressão de HLA-G continuam sendo realizados na tentativa de entender 

totalmente suas funções e mecanismos de imunomodulação e como esse gene 

interfere em contextos patológicos.  
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1.3.1. Região 3’ Não Traduzida do gene HLA-G 

 

 As regiões regulatórias do gene HLA-G possuem um papel fundamental no 

controle dos níveis de expressão e, ao contrário de sua região codificadora, são 

altamente polimórficas (DONADI et al., 2011). Sua região 5’ regulatória é 

responsável pelo nível de mRNA produzido a partir do recrutamento e ação de 

fatores de transcrição. Entre os motivos regulatórios da região promotora do HLA-G, 

destacam-se os alvos de intérferon (DONADI et al., 2011;  GOBIN et al., 1999;  

LEFEBVRE et al., 2001) – intérferon-γ induz a produção de HLA-G – e um sítio de 

ligação à progesterona. Existem estudos que evidenciam que os níveis de 

progesterona durante a gravidez aumentam a produção de HLA-G e garantem a 

proteção do feto (IVANOVA-TODOROVA et al., 2009;  SZEKERES-BARTHO; 

HALASZ; PALKOVICS, 2009). 

 A região 3’ não traduzida (3’NT ou 3’UTR, de UnTranslated Region) do gene 

HLA-G é conhecida por atuar no controle pós-transcricional dos níveis de HLA-G, 

influenciando principalmente a manutenção da estabilidade da molécula de mRNA, 

sua estrutura secundária e a ligação de microRNAs (CASTELLI et al., 2010;  

CASTELLI et al., 2011;  DONADI et al., 2011). Os principais polimorfismos da região 

3’NT do HLA-G e suas frequências na população mundial estão apresentados na 

figura 5.  

 

Figura 5 – Estrutura da região 3’ não traduzida do gene HLA-G com seus principais 
polimorfismos e frequência haplotípica na população mundial. 

Fonte: Acervo pessoal. Frequências mundiais são apresentadas em SABBAGH; 
LUISI; et al., 2013. 
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 Pelo menos três polimorfismos são responsáveis por controlar os níveis de 

HLA-G: uma inserção/deleção (indel) de 14 pares de bases (pb); um polimorfismo de 

base única (SNP) na posição +3142 (considerando o primeiro nucleotídeo do 

primeiro códon traduzido como +1) e um SNP na posição +3187 (ROUSSEAU et al., 

2003;  TAN et al., 2007;  YIE et al., 2008). A presença do fragmento de 14-pb está 

associada com transcritos mais estáveis originados por edição alternativa que 

remove 92-pb do início do éxon 8 (ROUSSEAU et al., 2003). Em contrapartida, esse 

mesmo alelo foi associado a uma baixa produção de HLA-G solúvel (HVIID et al., 

2003). 

 O SNP +3142C/G é um importante alvo de microRNAs (miRNAs). Pelo menos 

três miRNAs possuem afinidade pelas sequências adjacentes à este SNP, causando 

a redução dos níveis proteicos de HLA-G (MANASTER et al., 2012;  TAN et al., 

2007;  ZHU et al., 2010). Tan e colaboradores (2007) demonstraram que os miRNAs 

miR-148a-3p, miR-148b-3p e miR-152 são capazes de regular os níveis de HLA-G e 

possuem maior afinidade pelo alelo +3142G (TAN et al., 2007). No entanto, 

Manaster e colaboradores (2012) relataram não haver interferência desse 

polimorfismo na ação desses miRNAs, uma vez que a regulação ocorre igualmente 

(redução da expressão) considerando ambos os alelos (MANASTER et al., 2012).  

 Finalmente, o polimorfismo da posição +3187 (G/A) está localizado próximo a 

um motivo rico em Adenina e Uracila. A presença de uma adenina nessa posição é 

responsável pelo aumento desse motivo, resultando em mRNAs menos estáveis e, 

portanto, mais facilmente degradados (YIE et al., 2008). Desta forma, este alelo foi 

associado com uma diminuição da proteção fetal contra o sistema imune materno e 

susceptibilidade à eclampsia (YIE et al., 2008).  

 

1.4. A atuação de miRNAs no controle pós-transcricional do gene HLA-G 

 

 Alguns estudos já mostraram a influência de miRNAs na regulação dos níveis 

de HLA-G. A presença de miR-148a-3p, miR-148b-3p e miR-152 é, 

comprovadamente, capaz de reduzir a expressão de HLA-G na superfície celular e, 

ainda, induzir a ativação de citólise mediada por células NK (MANASTER et al., 

2012;  TAN et al., 2007;  ZHU et al., 2010). Todos eles interagem com uma região 
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polimórfica da região 3’NT do gene HLA-G, fato que nos leva a questionar a 

influência das variações de sequência na interação miRNA/mRNA.  

 Outro miRNA apresentado como regulador dos níveis de HLA-G é o miR-

133a, que foi recentemente associado à patogênese dos abortos recorrentes por 

redução dos níveis de HLA-G e, consequentemente, a perda da tolerância materno-

fetal conferida por esse gene ao feto (WANG et al., 2012). 

 Ainda não se sabe se outros miRNAs também são capazes de regular os 

níveis de HLA-G. Levando em consideração a importância desse gene para a 

manutenção do funcionamento bem orquestrado do sistema imunológico humano, a 

descoberta de novos miRNAs que possivelmente regulem a expressão desse gene 

contribuirá com o entendimento desse mecanismo de regulação bem como da 

instalação de processos patológicos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 Devido à importância clínica do gene HLA-G, sua função imunomoduladora e 

sua expressão comprovadamente desbalanceada em diversos contextos 

patológicos, a elucidação dos mecanismos que controlam os níveis de expressão 

deste gene torna-se fundamental. O gene HLA-G é um importante alvo para 

imunoterapias, em especial em situações em que sua expressão deve ser diminuída 

(tumores e infecções crônicas) ou aumentada (doenças autoimunes e transplantes). 

A região 3’NT do gene HLA-G já esta bem caracterizada e possui um papel 

importante no controle dos níveis proteicos dessa molécula, mantendo a estabilidade 

do mRNA e funcionando como alvo para miRNAs. Desta forma, o conhecimento dos 

miRNAs com afinidade pelo mRNA do gene HLA-G permitirá estudos funcionais que 

visam manipular a expressão deste potente imunossupressor natural.  

 Desta forma, a elaboração de um painel de miRNAs com potencial de ligação 

à região 3’NT do mRNA de HLA-G permite estudos funcionais futuros que 

comprovem a influência desses miRNAs no padrão de expressão de HLA-G, como 

já foi observado para os miRNAs miR-148a-3p, miR-148b-3p e miR-152. Há, ainda, 

a possibilidade de confrontar nossos dados com os que se encontram disponíveis 

em bancos de dados biológicos e na literatura, detectando padrões de expressão de 

miRNAs relacionados com situações onde há expressão diferenciada de HLA-G, 

como por exemplo tumores, gestação, doenças autoimunes, infecções virais e em 

órgãos transplantados.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral: 

 

 Este estudo tem como objetivo principal elaborar uma estratégia para a 

identificação de alvos de miRNAs e detectar os miRNAs que teriam a região 3’NT do 

gene HLA-G como alvo.  

 

3.2. Objetivos específicos: 

 

 Elaborar uma estratégia de detecção de alvos de microRNAs usando 

diferentes ferramentas de predição de alvos, avaliação de especificidade e de 

classificação dos miRNAs que possa ser utilizada para qualquer gene; 

 Montar um painel de miRNAs com afinidade por regiões não-variáveis da 

3’NT do gene HLA-G; 

 Analisar a influência de SNPs presentes na 3’NT do HLA-G na afinidade de 

miRNAs pelo mRNA; 

 Determinar os miRNAs com potencial para regular a expressão de HLA-G. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Obtenção das Sequências Analisadas 

 

 Para avaliar quais miRNAs possuem afinidade pela região 3’NT do gene HLA-

G, primeiramente, determinamos os polimorfismos e haplótipos mais frequentemente 

encontrados em populações ao redor do mundo (ALVAREZ et al., 2009;  CASTELLI 

et al., 2011;  COURTIN et al., 2013;  DI CRISTOFARO et al., 2013;  DONADI et al., 

2011;  GARCIA et al., 2013;  OBER; ALDRICH, 1997;  SABBAGH; COURTIN; et al., 

2013;  SANTOS et al., 2013). Sete haplótipos foram selecionados, denominados 

UTR-1 a UTR-7, representando mais de 94% dos haplótipos de 3’NT do gene HLA-

G (Figura 5). Esses haplótipos foram baseados em oito polimorfismos que incluem: o 

polimorfismo de 14-pb (rs66554220 ou rs371194629) e os SNPs nas posições 

+3003 (rs1707), +3010 (rs1710), +3027 (rs17179101), +3035 (rs17179108), +3142 

(rs1063320), +3187 (rs9380142) e +3196 (rs1610696). A sequência de mRNA 

NM_002127 foi utilizada como referência e os polimorfismos foram inseridos 

manualmente para gerar as sete sequências de 3’NT utilizadas neste estudo.  

 As sequências dos 2042 miRNAs descritos em humanos foram obtidas no 

banco de dados miRbase (GRIFFITHS-JONES, S., 2006). Até o momento, 2042 

miRNAs foram descritos em humanos. 

 

4.2. Elaboração do método de detecção dos microRNAs 

 

 Para inferir quais miRNAs possuem afinidade pela região 3’NT do gene HLA-

G, três algoritmos distintos foram utilizados - RNAHybrid (REHMSMEIER et al., 

2004), miRanda (JOHN et al., 2004) e PITA (KERTESZ et al., 2007). Os dois 

primeiros calculam a Energia Livre Mínima (MFE), gerada na interação 

miRNA/mRNA, que se baseia na paramento de bases estabelecido por Watson e 

Crick. Quanto menor este valor, mais estável é a ligação do miRNA à sequência 

alvo. O terceiro algoritmo, PITA baseia-se na diferença entre a energia adquirida na 

formação do duplex miRNA/mRNA e a energia necessária para romper a estrutura 

secundária da região alvo para torna-la acessível (ΔΔG ou ddG).  
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 As interações mRNA/miRNA foram obtidas por meio de um pacote de scripts 

em Perl desenvolvido pelo nosso grupo, chamado miRP (www.castelli-lab.net), que 

automatiza essa análise do seguinte modo (Figura 6):  

 

 

Figura 6 – miRP: processamento de sequências alvos e automatização das 
análises. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

a) as sequências alvo (neste caso, cada sequência de 3’NT) foram 

fragmentadas em sequências sobrepostas de 80 nucleotídeos, avançando em 

janelas de 10 nucleotídeos, de forma que uma certo grau de redundância ocorresse 

na análise, maximizando os resultados obtidos; 

b) os três algoritmos foram usados para inferir todas as interações 

mRNA/miRNA considerando como alvo cada um dos fragmentos de sequência; 

http://www.castelli-lab.net/
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c) para cada algoritmo e cada sequência de 3’NT, os registros contendo todas 

as interações mRNA/miRNA foram filtrados para manter somente as ligações mais 

estáveis encontradas para o mesmo miRNA na mesma região, utilizando o último 

nucleotídeo da região seed como referência (com uma tolerância de 3 nucleotídeos). 

Este procedimento gerou um banco de dados de interações miRNA/mRNA para 

cada algoritmo e para cada sequência de 3’NT; 

d) Os dados obtidos por diferentes algoritmos para uma mesma sequência 

foram comparados, detectando-se a compatibilidade entre os diferentes algoritmos. 

Nesta fase, foi constituído um banco de dados contendo cada interação 

miRNA/mRNA encontrada e os resultados obtidos pelo algoritmo RNAhybrid, 

miRAnda e PITA, para cada uma das sequências de estudo (neste caso, UTR-1 a 

UTR-7). 

e) Um último script comparou as diversas sequências detectando os pontos 

de variação entre elas. Em seguida, os resultados obtidos no item d foram filtrados 

separando os dados em dois conjuntos: miRNAs que ligam-se a regiões não 

variáveis da 3’NT do HLA-G e miRNAs que ligam-se à regiões variáveis da 3’NT do 

HLA-G. 

 

 Um sistema de pontuação (scores) foi designado para avaliar as interações 

mais estáveis e/ou específicas, evitando-se assim o uso de valores de corte 

arbitrários. Primeiramente, 1000 sequências de 1000 nucleotídeos foram geradas 

aleatoriamente mantendo-se a mesma proporção de nucleotídeos das 3’NTs 

humanas, i.e., 23% Guanina, 22,8% Citosina, 26,4% Adenina e 27,8% 

Timina/Uracila. Estes valores foram obtidos avaliando-se todas as sequências de 

3’NT disponíveis no banco de dados UTRdb (GRILLO et al., 2010). Os algoritmos 

propostos acima foram usados para inferir a melhor interação miRNA/mRNA (menor 

valor de MFE ou ddG) para cada sequência aleatória e cada miRNA. Desta forma, 

foi elaborada uma matriz contendo os 1000 menores valores de MFE ou ddG (um 

para cada sequência aleatória) para cada miRNA. O menor valor encontrado em 

cada método (-49,5 para o RNAhybrid, -45,66 para o miRanda e -41,5 para o PITA) 

foi utilizado como valor de referência para calcular os scores de energia (afinidade 

do miRNA) conforme especificado abaixo.  
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Utilizando o banco de dados de miRNAs gerado a partir das sequências não 

variáveis do HLA-G, os valores de MFE (obtidos pelo RNAhibrid ou miRanda) ou 

ddG (obtidos pelo PITA) de cada interação miRNA/mRNA foi dividido pelo valor de 

referência estabelecido acima. O valor resultante foi definido como um score de 

força de ligação (ε) considerando cada algoritmo. Quando um miRNA não foi 

detectado por um determinado algoritmo (desta forma não gerando um valor de MFE 

ou ddG), o score foi considerado como zero. O score final de força de ligação para 

uma interação miRNA/mRNA foi obtido pela soma dos scores dos três algoritmos, da 

seguinte forma: ε = εhybrid + εmiRanda + εPITA. Quanto maior o score, maior a 

probabilidade de que esse miRNA se ligue de forma estável à sequência em 

questão.  

Um segundo score foi calculado na tentativa de refletir a especificidade da 

interação miRNA/mRNA. Para isso, os valores de energia (valores MFE ou ddG) 

encontrados para cada interação miRNA/mRNA foi comparada com a distribuição 

dos valores de energia encontrados para cada miRNA em cada uma das 1000 

sequências aleatórias (matriz mencionada acima). O numero de valores menores 

que o encontrado para a 3’NT do HLA-G na matriz de valores obtidos nas 

sequências aleatórias foi dividido por 1000, gerando um valor de probabilidade (ρ) 

que reflete a especificidade do miRNA. Quanto menor o valor ρ, maior é a 

possibilidade de que este miRNA interaja exclusivamente com o gene HLA-G. O 

score de especificidade (s) foi calculado usando a fórmula s = 1 - ρ, de forma que 

valores elevados de s estão relacionados com miRNAs que interagem de forma mais 

específica com a sequência em questão. O score final de especificidade (s) foi 

obtido pela soma dos scores de cada algoritmo: s = shybrid + smiRanda + sPITA. Quanto 

maior o score, maior a probabilidade de interação desse miRNA somente com o 

HLA-G. 

 Um terceiro score foi calculado, combinando-se ε e s (ε+s) para indicar 

miRNAs cuja a interação com o HLA-G seja tanto forte quanto específica. O valor de 

ε+s foi calculado do seguinte modo: ε+s = (ε/εmax) + (s/smax), onde εmax e smax 

representam os valores máximos de ε e s encontrados ao longo de todo o conjunto 

de dados.  

A estratégia definida acima foi usada tanto para as regiões polimórficas 

quanto para as regiões não polimórficas. No entanto, para regiões que possuem 
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polimorfismos, o menor valor de energia encontrado para um determinado alelo foi 

utilizado para calcular ε e s.  

 Em regiões polimórficas, o score da diferença entre os valores de MFE e ddG 

obtidos para os diferentes alelos foi calculado para cada haplótipo (Δε) dividindo o 

valor absoluto da diferença de energia entre as sequências diferentes pelo maior 

valor de diferença encontrado. Quando um miRNA não foi encontrado por algum dos 

algoritmos, a maior energia encontrada foi usada como referência. Como o PITA é o 

algoritmo em que os valores de ddG são mais afetados por um polimorfismo, o valor 

final de Δε foi calculado do seguinte modo: Δε = {[(Δεhybrid  + ΔεmiRanda) x 4] + (ΔεPITA x 

2) / 10}. Quanto maior esse score, maior a probabilidade desse miRNA ser afetado 

por um polimorfismo. Uma combinação adicional de score foi calculada pela soma 

dos score individuais divididos por seus valores máximos. Assim, ε, Δε e s foram 

somados para gerar um score que sugere uma interação forte, influência de 

polimorfismos e alta especificidade (ε+Δε+s).  

 Para avaliar se uma região de variação pode afetar a estrutura secundária do 

mRNA, sequências completas de transcritos dos alelos mais comuns de HLA-G 

encontrados mundialmente (DONADI et al., 2011) foram usadas para inferir a 

estrutura secundária do mRNA, usando os algoritmos mfold (ZUKER, 2003) e sfold 

(DING; CHAN; LAWRENCE, 2004). A sequência NM_002127 foi utilizada como 

referência para a sequencia de mRNA. Os pontos de variação descritos no 

IMGT/HLA e na região 3’NT (CASTELLI et al., 2010;  CASTELLI et al., 2011) foram 

considerados para gerar mRNAs completos compatíveis com os haplótipos mais 

comuns de HLA-G para as regiões codificadora e 3’NT (CASTELLI et al., 2011;  

DONADI et al., 2011;  SANTOS et al., 2013). 

 Finalmente, um painel de miRNAs que leva em consideração tanto as regiões 

polimórficas quanto as regiões que não apresentam variações foi elaborado, com um 

número considerável de miRNAs que, possivelmente, atuem como reguladores 

desse importante gene. 
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5. RESULTADOS 

5.1. miRNAs que interagem com regiões não polimórficas da região 3’NT do 

gene HLA-G 

 Utilizando a metodologia descrita anteriormente, uma lista de miRNAs que 

podem interagir com sequências não polimórficas da região 3’NT do gene HLA-G foi 

compilada. Considerando os sete haplótipos, cinco regiões foram consideradas 

como não polimórficas. A primeira região engloba a sequência entre o códon de 

parada e o polimorfismo de 14-pb; a segunda região localiza-se entre o 14-pb e o 

polimorfismo na posição +3003; a terceira região entre as posições +3036 e +3141; 

a quarta região entre +3143 e +3186 e; a quinta região vai da posição +3197 ao fim 

da região 3’NT do HLA-G (figura 5). 

 Um grande número de miRNAs apresentaram afinidade por essas regiões e 

uma lista com os 20 miRNAs com os maiores scores segundo cada sistema de 

pontuação está apresentada na tabela 2. De acordo com o sistema de pontuação 

proposto, a interação miRNA/mRNA mais estável (maior valor ε) foi encontrada para 

os miRNAs miR-139-3p (ε = 2,1278) e miR-4298 (ε = 2,0246), enquanto as 

interações mais específicas foram observadas para o miR-5089-3p (s = 2,9840) e 

miR-3913-3p (s = 2,9640). Alguns miRNAs apresentaram mais de um alvo estável 

e/ou específico ao longo da região 3’NT do HLA-G, como o miR-4298 e miR-6165. 

Os maiores ε+s foram encontrados para o miR-139-3p (ε+s = 1,9899) e miR-4298 

(ε+s = 1,8623). Além disso, alguns miRNAs que apresentaram regiões não variáveis 

como alvo também são capazes de interagir com regiões polimórficas, como é o 

caso do miR-4725-3p. Observou-se que miRNAs com afinidade pela região 3’NT 

após o polimorfismo da posição +3142, geralmente, apresentam scores de ligação 

(ε) baixos, refletindo os altos valores de MFE e ddG encontrados nesta região.  
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Tabela 2 – microRNAs com afinidade por sequências não polimórficas da região 3’NT do gene HLA-G. Nesta tabela estão os 20 

miRNAs de maior pontuação para cada sistema de pontuação. 

 

miRNAa 
RNAHybrid miRanda PITA 

ε s ε+s 
Posição de ligação do 

miRNA MFEb ρc MFEb ρc ddGd ρc 

miR-1 -21,4 0,080 -17,61 0,052 -17,3 0,010 

 

• 

 

Entre +3035 e +3142 

miR-1273f -29,1 0,019 -23,09 0,039 -22,3 0,012 

 

• • Entre +3035 e +3142 

miR-1301 -34,7 0,013 -13,40 1,000 -29,3 0,002 • 

  

Antes dos 14-bp 

miR-1303 -31,1 0,016 -23,41 0,098 -25,5 0,009 

 

• • Entre +3035 e +3142 

miR-139-3p -36,1 0,013 -30,74 0,031 -30,1 0,002 • • • Entre +3035 e +3142 

miR-188-3p -30,4 0,019 -23,29 0,081 -24,7 0,006 • • • Antes dos 14-pb 

miR-24-3p -28,6 0,034 -22,05 0,111 -23,6 0,010 

 

• • Antes dos 14-pb 

miR-3137 -31,2 0,163 -24,03 0,373 -26,1 0,023 • 

  

Antes dos 14-pb 

miR-3147 -32,2 0,224 -24,75 0,554 -26,1 0,074 • 

  

Entre +3035 e +3142 

miR-3913-3p -27,0 0,018 -23,85 0,009 -21,6 0,009 

 

• • Entre +3035 e +3142 

miR-4252 -28,3 0,062 -23,39 0,034 -24,2 0,010 

 

• • Antes dos 14-pb 

miR-4298 -36,0 0,005 -27,77 0,065 -28,6 0,006 • • • Entre +3035 e +3142 

miR-4298 -31,5 0,070 -27,74 0,067 -27,3 0,012 • • • Entre +3035 e +3142 

miR-4510 -27,8 0,082 -26,05 0,023 -22,0 0,033 

 

• • Entre +3035 e +3142 

miR-4632-5p -30,2 0,806 -23,59 0,880 -27,1 0,095 • 

  

Antes dos 14-pb 

miR-4644 -24,8 0,044 -21,63 0,024 -19,5 0,019 

 

• 

 

Entre +3035 e +3142 

miR-4725-3p -31,6 0,09 -29,38 0,048 -26,0 0,047 • 

 

• Entre +3035 e +3142 

miR-4728-5p -31,6 0,116 -27,06 0,081 -26,4 0,046 • 

 

• Entre +3035 e +3142 
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miR-4730 -31,3 0,107 -28,88 0,038 -27,2 0,008 • • • Entre +3035 e +3142 

miR-4779 -24,9 0,051 -19,76 0,075 -19,7 0,029 

 

• 

 

Entre +3035 e +3142 

miR-4789-3p -24,1 0,037 -20,00 0,031 -15,8 0,069 

 

• 

 

Antes dos 14-pb 

miR-508-3p -29,4 0,009 -24,12 0,029 -24,4 0,003 • • • Antes dos 14-pb 

miR-5089-3p -32,3 0,004 -25,22 0,010 -26,1 0,002 • • • Entre 14-bp e +3003 

miR-512-5p -31,2 0,007 -27,32 0,008 -19,6 0,109 

 

• • Antes dos 14-pb 

miR-602 -32,9 0,105 -22,38 0,683 -27,8 0,021 • 

  

Antes dos 14-pb 

miR-6124 -31,3 0,007 -20,32 0,213 -26,2 0,001 • 

 

• Entre +3035 e +3142 

miR-6165 -31,1 0,023 -26,10 0,035 -25,0 0,013 • • • Entre +3035 e +3142 

miR-6165 -29,2 0,001 -26,41 0,029 -22,4 0,052 • • • Entre +3035 e +3142 

miR-6512-3p -30,1 0,014 -24,52 0,031 -24,1 0,012 • • • Entre +3035 e +3142 

miR-668 -29,2 0,179 -26,25 0,084 -23,1 0,076 • 

  

Antes dos 14-pb 

miR-939-5p -32,9 0,362 -18,38 1,000 -28,5 0,057 •     Antes dos 14-pb 

a: Os mIRNAs são apresentados em ordem alfabética 
b: Minimum Free Energy 
c: Probabilidade do miRNA se ligar de modo específico à sequência alvo (nº de valores de energia menores que o encontrado para a região 3’NT do HLA-
G/1000) 
d:ddG – diferença entre a energia necessária para romper a estrutura secundária do mRNA e a energia gerada na interação miRNA/mRNA  
•: este miRNA deve ser considerado entre os 20 mais pontuados para este sistema de pontuação  
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5.2. miRNAs que apresentam afinidade por regiões polimórficas da 3’NT do 

gene HLA-G 

 

 A afinidade de alguns miRNAs por seus alvos pode ser influenciada por alelos 

de sítios polimórficos ao da sequência alvo. Utilizando as sequências dos principais 

haplótipos de 3’NT do HLA-G (UTR-1 a UTR-7), quatro regiões variáveis associadas 

a alelos ou haplótipos específicos foram detectados (Figura 5):  

 A região do polimorfismo de 14-pb; 

 Quatro sítios de variação localizados próximos uns aos outros: +3003, +3010, 

+3027 e +3035; 

 O polimorfismo da posição +3142;  

 Polimorfismos das posições +3187 e +3196. 

Para avaliar a influência do polimorfismo de 14-pb na afinidade de ligação de 

miRNAs, os locais de interação inferidos pelos três algoritmos para sequências com 

e sem os 14-pb foram comparados. Neste caso, comparou-se os resultados obtidos 

para os haplótipos UTR-1 e UTR-2. A tabela 3 lista os 10 miRNAs com maior 

pontuação para cada sistema de pontuação. Considerando somente o score ε, os 

miRNAs da tabela 3 apresentam ligações altamente estáveis para pelo menos um 

dos alelos. Os melhores scores foram encontrados para os miRNAs miR-1226-5p, 

miR-149-3p, miR-365a-5p, miR-365b-5p, miR-4498, miR-4725-3p, miR-4739, miR-

4747-5p, miR-4756-5p e miR-5196-5p. Os valores de ε variaram entre 1,98 para 

miR-365b-5p e 1,551 para miR-149-3p. Esses miRNAs não são necessariamente 

afetados pela presença ou ausência dos 14-pb. O miR-365b-5p, por exemplo, 

apresenta maior afinidade por alelos 14-bp/del. Considerando o score ε+s, (força e 

especificidade), a variação de valores ficou entre 1,609 para miR-365b-5p e 1,285 

para miR-4475. Finalmente, considerando o sistema de score ε+s+Δε, a variação de 

valores ficou entre 2,261 para miR-365b-5p e 1,769 para miR-4498. Neste contexto, 

miR-365b-5p apresentou os melhores valores de ε, ε+s e ε+s+Δε e exibiu maior 

afinidade por alelos que não carregam a sequência de 14-pb. Em algumas 

situações, houve inconsistência entre os dados gerados pelos três algoritmos, como 

ocorreu com o miR-4498, em que miRanda e RNAHybrid mostram uma interação 

melhor deste miRNA com alelos que apresentam a sequência de 14-pb, enquanto 

que o PITA mostra um resultado oposto. Entretanto, foi observado que a maioria dos 
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miRNAs que possuem essa região como alvo apresentam maior afinidade por 

transcritos que possuem a sequência de 14-pb. Este fenômeno pode ser uma 

consequência da estrutura secundária do mRNA nessa região. O polimorfismo de 

14-pb não altera a estrutura secundária do mRNA do HLA-G, mas ele se mantém 

em uma configuração de fita simples (Figura 6) que provavelmente facilita a ligação 

de miRNAs, como pode ser observado nos resultados do algoritmo PITA.  

 

 

Figura 7 – Estrutura secundária do mRNA de HLA-G inferida por dois métodos de 
predição: mfold e sfold. 

A estrutura secundária foi inferida por dois algoritmo (mfold e sfold) usando a sequência completa de 

mRNA dos alelos G*01:01:01:01/UTR-1 (que não apresenta a sequência de 14-pb) e 

G*01:01:01:01/UTR-2 (que apresenta a sequência de 14-pb). Não houve diferenças nas estruturas 

inferidas pelos dois métodos. A estrutura secundária completa mostrada na figura foi predita pelo 

algoritmo mfold. Em destaque, o início das regiões 3’NTs segundo os dois métodos com a região dos 

14-pb indicada. 
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Tabela 3 – miRNAs com afinidade pela região do polimorfismo de 14-pb e do SNP +3142 

 

microRNA
a
  

RNAhybrid miRanda PITA 
Alvo 

(Alelo) 

Sistema de Score 

14bp DEL 14bp INS 14bp DEL 14bp INS 14bp DEL 14bp INS (Top 10 Scores) 

MFE
b
 ρ

c
 MFE

b
 ρ

c
 MFE

b
 ρ

c
 MFE

b
 ρ

c
 ddG

d
 ρ

c
 ddG

d
 ρ

c
 ε s εs ε+s+Δε 

miR-1226-5p -29,8 0,912 -30,7 0,807 -16,79 1,000 -21,13 1,000 * * -27,69 0,072 INS • 
   

miR-149-3p -25,4 0,985 -25,0 0,992 -15,81 1,000 -19,62 0,985 * * -25,25 0,106 INS • 
   

miR-185-3p -25,8 0,884 -20,8 1,000 -22,97 0,373 -12,6 1,000 -20,50 0,273 * * DEL 
   

• 

miR-19a-3p -14,0 1,000 -20,8 0,346 -9,46 1,000 -15,67 0,362 * * -14,80 0,111 INS 
 

• 
  

miR-3199 -25,0 0,385 -17,6 1,000 -19,99 0,332 -13,05 1,000 -19,24 0,142 * * DEL 
  

• • 

miR-365a-5p -31,8 0,039 -24,4 0,935 -17,03 0,999 -15,54 1,000 -23,85 0,047 * * DEL • 
 

• 
 

miR-365b-5p -38,7 0,003 -31,2 0,055 -19,16 0,771 -13,27 1,000 -32,31 0,001 * * DEL • • • • 

miR-4475 -21,6 0,354 -17,3 0,999 -16,89 0,272 -10,21 1,000 -16,50 0,104 -12,16 0,452 DEL 
 

• • 
 

miR-4498 -19,4 1,000 -27,8 0,705 -14,35 1,000 -22,19 0,597 -21,16 0,350 * * - • 
  

• 

miR-4652-5p -23,2 0,343 -19,3 0,993 -19,65 0,151 -14,22 0,984 -17,40 0,170 * * DEL 
 

• • • 

miR-4719 -19,4 0,189 -19,2 0,215 -7,98 1,000 -12,86 0,547 * * -13,73 0,055 INS 
 

• 
  

miR-4725-3p -25,3 0,958 -28,3 0,489 -17,78 1,000 -21,69 0,881 * * -24,92 0,074 INS • 
   

miR-4739 -30,4 0,781 -30,5 0,774 -21,06 0,978 -25,91 0,475 * * -23,40 0,363 INS • 
   

miR-4747-5p -26,8 0,302 -28,0 0,164 -16,33 0,978 -20,72 0,371 * * -23,61 0,04 INS • • • • 

miR-4756-5p -26,7 0,669 -26,8 0,656 -22,46 0,603 -15,4 1,000 * * -21,71 0,141 - • 
   

miR-4761-3p -28,1 0,11 -29,2 0,070 -22,09 0,141 -19,37 0,432 * * -19,60 0,132 - 
 

• • • 

miR-4762-5p -17,2 0,981 -23,2 0,074 -8,44 1,000 -19,08 0,052 * * -17,60 0,013 INS 
 

• • • 

miR-5196-5p -23,1 1,000 -27,1 0,657 -13,60 1,000 -25,48 0,253 * * -21,40 0,267 INS • 
 

• • 

miR-583 -24,4 0,090 -22,5 0,258 -14,77 0,753 -16,74 0,395 * * -12,65 0,357 - 
 

• 
  

miR-7-2-3p -11,5 1,000 -21,9 0,208 -5,83 1,000 -16,24 0,232 * * -16,60 0,017 INS 
 

• • • 
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microRNA
a
  

3142 C 3142 G 3142 C 3142 G 3142 C 3142 G Alvo 

(Alelo) 
ε s εs ε+s+Δε 

MFE
b
 ρ

c
 MFE

b
 ρ

c
 MFE

b
 ρ

c
 MFE

b
 ρ

c
 ddG

d
 ρ

c
 ddG

d
 ρ

c
 

miR-148a-3p -23,9 0,082 -30,5 0,003 -20,47 0,044 -26,52 0,003 -16,80 0,071 -23,40 0,001 3142 G • • • • 
miR-148b-3p -23,6 0,081 -30,2 0,004 -20,83 0,034 -26,88 0,003 * * -23,10 0,002 3142 G • • • • 
miR-152 -20,5 0,662 -26,8 0,012 -16,35 0,618 -22,40 0,025 * * -20,40 0,012 3142 G • • • • 
miR-3138 -30,7 0,102 -26,0 0,825 -20,35 0,891 -15,52 1,000 -26,40 0,020 * * 3142 C • • • • 
miR-3144-5p -22,4 0,213 -17,6 0,987 -16,26 0,434 -11,43 1,000 -16,82 0,127 * * 3142 C 

 
• • 

 
miR-3663-3p -21,8 1,000 -27,2 0,608 -13,01 1,000 -17,09 1,000 * * -21,70 0,164 3142 G • 

   
miR-3691-5p -27,7 0,172 -21,6 0,999 -16,66 0,995 -11,92 1,000 -21,32 0,081 * * 3142 C • 

  
• 

miR-371b-3p -22,3 0,932 -25,6 0,427 -19,76 0,476 -22,44 0,154 * * -18,90 0,220 3142 G • • • • 
miR-3926 -25,5 0,137 -23,6 0,372 -20,68 0,076 -5,66 1,000 -19,80 0,044 * * 3142 C • • • • 
miR-4776-5p -29,5 0,217 -24,8 0,944 -23,22 0,269 -18,39 0,943 -21,60 0,148 * * 3142 C • • • • 
miR-4800-5p -26,6 0,149 -21,9 0,908 -19,25 0,563 -14,42 1,000 -20,70 0,073 * * 3142 C • • • • 
miR-588 -24,1 0,229 -22,0 0,607 -19,00 0,305 -15,50 0,936 -17,60 0,151 * * 3142 C 

 
• • 

 
miR-6076 -19,0 1,000 -24,9 0,398 -11,01 1 -16,90 0,873 * * -21,20 0,065 3142 G       • 

a: Os mIRNAs são apresentados em ordem alfabética 

b: Minimum Free Energy 

c: Probabilidade do miRNA se ligar de modo específico à sequência alvo (nº de valores de energia menores que o encontrado para a região 3’NT do HLA-

G/1000) 

d:ddG – diferença entre a energia necessária para romper a estrutura secundária do mRNA e a energia gerada na interação miRNA/mRNA  

•: Este miRNA deve ser considerado entre os 10 mais pontuados para este sistema de pontuação 
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 A tabela 3 também apresenta os miRNAs com afinidade pelo SNP da posição 

+3142, utilizando o mesmo sistema de pontuação. Considerando o score de força de 

ligação, ε variou entre 1,761 para o miR-148a-3p e 1,438 para miR-3691-5p. Estes 

miRNAs poderiam interagir com a região do +3142 apresentando ou não diferenças 

entre alelos. Considerando o score de especificidade, s variou entre 2,993 para o 

miR-148a-3p e 2,199 para o miR-371b-3p. Considerando o score ε+s, força e 

especificidade, os valores variaram entre 1,770 para o miR-148a-3p e 1,275 para o 

miR-3144-5p. Finalmente, considerando o sistema de score ε+s+Δε, alguns miRNAs 

apresentam uma alta afinidade a pelo menos um dos alelos +3142, além de grande 

especificidade com uma diferença entre alelos substancial. Os valores de ε+s+Δε 

variaram entre 2,246 para miR-148b-3p e 1,771 para o miR-371b-3p. Neste 

contexto, miR-148a-3p teria, como alvo de preferência, sequências portadoras do 

alelo +3142G. 

 Para avaliar a região que engloba os polimorfismos +3003, +3010, +3027 e 

+3035, os locais de interação preditos foram comparados usando cinco haplótipos 

diferentes. A tabela 4 mostra os miRNAs com maiores scores segundo os quatro 

sistemas de score. De acordo com o score ε, o miRNAs selecionados apresentam 

maior afinidade a pelo menos um dos haplótipos em questão. Ele variou entre 2,287 

para miR-5787 e 2,033 para o miR-3945. Considerando o score de especificidade, s 

variou entre 1,987 para miR-5787 e 1,852 para miR-4653-3p. Enfim, considerando o 

sistema de score ε+s+Δε, alguns miRNAs, além de alta afinidade e especificidade a 

determinados haplótipos, são, ainda, influenciados por diferenças na sequência de 

nucleotídeos. Este score variou entre 2,751 para mir-4507 e 2,325 para miR-3653-

3p. Assim, miR-4507, seria o miRNA que melhor regularia o haplótipo 

+3003T/+3010C/+3027A/+3035T (UTR-7). 

 Para avaliar a região que engloba os polimorfismos +3187 e +3196, três 

haplótipos foram comparados. Os 10 melhores scores dos quatro sistemas utilizados 

estão apresentados na tabela 5. Segundo o score ε, pelo menos um haplótipo 

apresentou maior estabilidade de ligação. Ele variou entre 1,164 para miR-6074 e 

0,924 para miR-548i. Considerando o score de especificidade, s variou entre 2,816 

para miR-559 e 1,275 para miR-6074. O score εs variou entre 1,903 para miR-550 e 

1,122 para miR548i. Já o sistema de score ε+s+Δε variou entre 2,749 para miR-

5583-5p e 1,610 para miR-548i. Neste contexto, o miR-5583-5p possui o haplótipo 

+3187A/+3196G (UTR-2) como alvo de preferência. 
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 Tabela 4 – miRNAs com afinidade pela região que engloba os polimorfismos +3003, +3010, +3027 e +3035. 

 

a: Os mIRNAs são apresentados em ordem alfabética 

b: Minimum Free Energy 

c: ddG – diferença entre a energia necessária para romper a estrutura secundária do mRNA e a energia gerada na interação miRNA/mRNA  

•: Este miRNA deve ser considerado entre os 10 mais pontuados para este sistema de pontuação 

 

 

microRNA
a
  

RNAhybrid miRanda PITA Sistema de Scores 

MFE
b
 MFE

b
 MFE

b
 MFE

b
 MFE

b
 MFE

b
 MFE

b
 MFE

b
 MFE

b
 MFE

b
 ddG

c
 ddG

c
 ddG

c
 ddG

c
 ddG

c
 (Top 10 Scores) 

T/G/C/C T/C/C/C C/G/C/C T/C/C/T T/C/A/T T/G/C/C T/C/C/C C/G/C/C T/C/C/T T/C/A/T T/G/C/C T/C/C/C C/G/C/C T/C/C/T T/C/A/T ε s εs ε+s+Δε 

miR-1268b -36,7 -36,7 -36,7 -37,4 -32,8 -26,77 -26,77 -26,77 -34,79 -28,93 -18,65 -18,65 -18,90 -18,65 *       • 

miR-3620-5p -41,1 -41,1 -41,1 -38,4 -38,4 -27,66 -28,02 -27,66 -28,02 -25,2 -26,02 -23,36 -26,02 -23,36 -23,66 •       

miR-3940-5p -34,9 -34,9 -34,9 -29,6 -30,6 -30,40 -30,40 -30,40 -27,63 -27,48 -20,13 -20,13 -20,13 -20,13 -26,50   • •   

miR-3945 -33,5 -33,5 -33,5 -30,8 -30,3 -28,69 -28,69 -28,69 -26,40 -25,35 -30,20 -30,20 -30,20 * * • • • • 

miR-4462 -29,4 -29,4 -29,4 -33,6 -27,2 -27,92 -27,92 -27,92 -31,86 -24,99 * * * -29,50 -22,90 • • • • 

miR-4507 -37,1 -37,1 -37,1 -33,1 -36,1 -21,90 -21,36 -21,90 -21,36 -32,68 -23,12 -20,46 -23,12 -20,46 -31,6 • • • • 

miR-4649-5p -43,6 -44,5 -43,8 -41,8 -35,5 -39,96 -39,96 -39,96 -37,67 -31,09 * * * * *         

miR-4653-3p -28,8 -28,8 -31,7 -28,8 -28,8 -26,98 -26,98 -29,81 -26,98 -26,98 * * -27,60 * *   • • • 

miR-4763-3p -35,5 -36,5 -35,5 -36,5 -33,9 -28,98 -28,98 -28,98 -29,43 -26,38 -30,35 -31,60 -30,35 -31,60 * •       

miR-513b -22,9 -16,9 -25,3 -16,9 -16,9 -19,26 -13,47 -21,79 -14,08 -12,92 -18,20 * -21,40 * *   •   • 

miR-5189 -34,9 -34,9 -34,9 -32,2 -28,9 -29,17 -29,17 -29,17 -26,88 -22,77 -28,80 -28,80 -28,80 -26,10 -23,89 • • • • 

miR-541-3p -34,7 -34,7 -34,7 -32 -32 -30,11 -30,11 -30,11 -27,82 -27,3 -29,16 -28,30 -29,16 -25,60 -25,60 • • •   

miR-5572 -33,4 -33,4 -33,4 -30,3 -26,6 -27,41 -27,41 -27,41 -26,23 -20,06 -23,40 -23,40 -23,40 -23,40 -17,85       • 

miR-5787 -37,9 -33,9 -39,6 -32,7 -32,7 -32,82 -27,62 -35,54 -27,62 -27,62 -27,20 -23,60 -29,40 -23,60 -23,60 • • • • 

miR-608 -34,9 -34,9 -34,9 -34,9 -29,1 -29,81 -29,81 -29,81 -29,81 -22,68 -27,30 -27,30 -27,30 -27,30 -17,80       • 

miR-6722-3p -39,9 -39,9 -39,9 -37,2 -37,2 -34,88 -34,88 -34,88 -32,59 -32,59 -26,62 -26,62 -27,46 -26,62 -21,62 •   •   

miR-937-5p -32,7 -32,7 -32,7 -35,4 -37,5 -30,38 -30,38 -30,38 -28,20 -29,48 -24,06 -22,33 -26,16 -22,33 -22,33 • • •   
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Tabela 5 – miRNAs com afinidade pela região que engloba os polimorfismo +3187 e +3196. 

microRNA
a
 

MFE
b
 - RNAhybrid MFE

b
 - miRanda ddG

c
 - PITA 

Alvo (alelo) 

Sistema de scores 

(Top 10 Scores) 

3187G 3187A 3187A 3187G 3187A 3187A 3187G 3187A 3187A 
ε s εs ε+s+Δε 

3196C 3196G 3196C 3196C 3196G 3196C 3196C 3196G 3196C 

hsa-miR-148b-5p -21,4 -14,9 -17,1 -18,01 -12,93 -9,62 * * * UTR-1 
 

•   • 

hsa-miR-181b-5p -19,5 -13 -13 -9,75 -7,92 -7,34 -16,36 * * UTR-1 •   • • 

hsa-miR-181d -19 -11,4 -11,4 -7,95 -8,53 -7,95 -16,16 * * UTR-1 •   •   

hsa-miR-221-3p -11,5 -15 * -5,95 -11,18 -6,66 * -10 * UTR-2     •   

hsa-miR-30b-5p -19 -6,8 -13 -16,02 -9,01 -9,68 * * * UTR-1   •     

hsa-miR-3185 -19,1 -11,7 -16,2 -10,37 -8,61 -10,3 -13,51 * -9,8 not UTR-2 •       

hsa-miR-4262 -17,7 -13,3 -13,3 -12,39 -6,34 -6,34 -12,1 -7,7 -7,7 UTR-1   •   • 

hsa-miR-510 -18,8 -20,2 -20,2 -13,81 -13,91 -13,91 -11,48 -11 -10,96 All •       

hsa-miR-548ap-5p -16,3 -8,5 -12,4 -11,41 -4,63 -6,61 -10,1 * -5,5 UTR-1   • • • 

hsa-miR-548f * -13,1 * -3,65 -8,66 -3,32 * -7 * UTR-2   •     

hsa-miR-548i -17,4 -14,1 -17,4 -13,72 -9,21 -13,72 -11,27 * -10,5 not UTR-2 •       

hsa-miR-548j -17,4 -9,2 -12,6 -13,47 -5,27 -8,15 -10,3 * -6,94 UTR-1   • • • 

hsa-miR-5582-3p * -14,9 * -4,2 -12,01 -6,13 * -9,9 * UTR-2   • • • 

hsa-miR-5583-5p * -18,8 -3,6 -8,57 -14,9 -8,71 * -12,2 * UTR-2 • • • • 

hsa-miR-5584-5p -16,9 -22,9 -16,9 -13,65 -19,5 -13,65 -3,2 * -2,53 UTR-2 •     • 

hsa-miR-5584-5p -16,9 -22,9 -16,9 -13,65 -19,53 -13,65 -3,2 * -2,53 UTR-2   •     

hsa-miR-5585-3p -14,6 -18 -12,4 -7,65 -11,86 -7,19 * -12,2 * UTR-2     •   

hsa-miR-559 -19,2 -10,6 -14,5 -14,77 -4,84 -9,35 -14,1 -5 -8,9 UTR-1 • • • • 

hsa-miR-593-5p -19,2 -6,1 * -9,26 -11,26 * * * * UTR-1 or -2     •   

hsa-miR-6074 -19,9 -19,9 -19,9 -16,43 -16,46 -16,46 * -17 -17 All •     • 

hsa-miR-6505-5p -16,3 -16,9 -16,9 -13,9 -13,7 -13,93 -11,6 * -11,6 All •       
a: Os mIRNAs são apresentados em ordem alfabética 
b: Minimum Free Energy 
c: ddG – diferença entre a energia necessária para romper a estrutura secundária do mRNA e a energia gerada na interação miRNA/mRNA  
•: Este miRNA deve ser considerado entre os 10 mais pontuados para este sistema de pontuação 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Nesse estudo, realizamos uma análise computacional para avaliar as 

possíveis interações entre sequências maduras de miRNAs e a sequência completa 

da região 3’NT do gene HLA-G, com foco tanto em regiões variáveis quanto nas não 

variáveis desse importante gene imunomodulador. Utilizando uma metodologia em 

que três algoritmos distintos de predição de ligação e um sistema pontuação para 

inferir a especificidade e a estabilidade do duplex miRNA/mRNA, identificamos uma 

lista de miRNAs que poderiam influenciar a expressão de HLA-G.  

Os miRNAs vêm sendo usados como marcadores de doenças e devem 

possuir um potencial terapêutico. Desta forma, considerando o potencial terapêutico 

do HLA-G como um imunossupressor natural, a busca por miRNAs que possam 

modular sua expressão faz-se necessária. A construção de um painel de miRNAs 

pode fornecer subsídios para o entendimento dos mecanismos de regulação pós-

transcricional do HLA-G, bem como sua biologia. Além disso, a detecção de miRNAs 

que se ligam a regiões polimórficas da região 3’NT do HLA-G pode levar a uma 

aplicação mais restrita, dependente das variações desse gene, enquanto que 

miRNAs que se ligam a regiões não polimórficas podem atuar de forma mais ampla 

no controle pós-transcricional do HLA-G, independente da variabilidade do indivíduo. 

Ainda, a especificidade de ligação entre um determinado miRNA e a sequência algo 

(neste caso o mRNA de HLA-G) deve ser avaliada, uma vez que um determinado 

miRNA pode interagir com vários genes.  

 A metodologia desenvolvida neste estudo nos permitiu definir vários miRNAs 

que apresentam potencial para interagir com sequências não polimórficas da região 

3’NT do HLA-G de modo estável e/ou específico (tabela 2). Entre esses miRNAs 

propostos (20 para cada sistema de pontuação), miR-139-3p, miR-188-3p, miR-

4298, miR-4730, miR-508-3p, miR-5089-3p, miR-6165 e miR-6512-3p estão entre os 

miRNAs que se ligariam de forma mais estável (ε), de forma específica (s) ou ambos 

(ε+s). Esses miRNAs seriam bons candidatos para modular a expressão de HLA-G 

independentemente da variabilidade genética do indivíduo, uma vez que eles se 

ligam a sequências conservadas considerando a população mundial. Alguns 

miRNAs, como o miR-668, provavelmente podem interagir também com outros 

genes. Em contrapartida, outros miRNAs, como o miR-4644, provavelmente se ligam 
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somente ao mRNA de HLA-G ou poucas sequências relacionadas (como o parálogo 

HLA-C).  

 O sistema de pontuação utilizado nesse estudo usou como parâmetro os 

valores de energia de ligação (MFE ou ddG) medidos pelos algoritmos de predição 

considerando a região 3’NT do HLA-G e sequências geradas randomicamente. 

Desta forma, uma baixa força de ligação (baixos valores de ε) estão associados a 

altos valores de MFE e ddG, enquanto que baixa especificidade (baixos valores de 

s) estão associados com a capacidade de um determinado miRNA de gerar ligações 

estáveis. Um método prático foi utilizado para exemplificar como o sistema de 

pontuação funciona. Para isso, nós avaliamos os valores de MFE gerados pelo 

algoritmo RNAHybrid usando os 194.475 transcritos de 3’NT disponíveis no banco 

de dados UTRdb (GRILLO et al., 2010). Para o miRNA miR-668, foram encontradas 

52.676 (27,08%) interações com valores de energia menores que o encontrado para 

o HLA-G (-29,2 kcal/mol – tabela 2). Assim, apesar do score ε encontrado para este 

miRNA tenha sido elevado (ε = 1,7214), indicando que este miRNA possivelmente 

interaja com o HLA-G, ele também poderia interagir com mais de 25% dos 

transcritos humanos, refletindo seu baixo valor de especificidade (s = 2,6610). Por 

outro lado, o miR-4644, apesar de apresentar um MFE mais alto para o HLA-G (-

24,8 kcal/mol – tabela 2), logo um score ε mais baixo (ε = 1,4446), apenas 26.311 

transcritos (13,53%) apresentaram valores de MFE mais baixos, refletindo sua maior 

especificidade (s = 2,9130). Esse fenômeno, em que o miRNA seria mais específico 

mesmo com um MFE mais alto é provavelmente relacionado à composição de bases 

do miRNA e do transcrito alvo. Por exemplo, o miR-4644 é composto principalmente 

de guanina (39%) e adenina (52%), enquanto o miR-668 possui uma composição 

nucleotídica mais homogênea (11% de adenina, 21% de timina, 26% de citosina e 

42% de guanina). Considerando o miRNA miR-139-3p, que apresentou os maiores 

scores ε e ε+s da tabela 1, este miRNA foi associado com um MFE de -34,1 para o 

HLA-G e apenas 2.960 (1,52%) dos transcritos humanos foram associados com um 

MFE mais baixo, refletindo  seus valores altos de s e ε+s (ε = 2,9540 e ε+s = 

1,9175). Assim, o miR-139-3p (entre outros da tabela 2) seria um bom candidato 

para modular a expressão somente de HLA-G e de modo independente de 

variabilidade alélica. 



46 
 

 Vale mencionar que a maioria dos miRNAs que apresentaram altos valores de 

score ε foram encontrados após o códon de parada e antes do polimorfismo +3142 

(tabela 6). A sequência do mRNA após posição genômica +3142 não parece ser 

importante como alvo para miRNAs. De fato, todos os alvos de miRNAs encontrados 

nessa região apresentaram altos valores de MFE e ddG. Geralmente, os miRNAs 

tendem a se ligar às regiões 3’NTs em locais próximos ao códon de parada 

(especialmente em 3’NTs longas) (GRIMSON et al., 2007). Ao avaliar os scores 

mínimos e máximos entre os 10 maiores para cada sistema de score (tabela 6), 

evidenciou-se que a região entre o códon de parada e a posição +3141 está 

associada com valores mais altos de ε. No entanto, a região localizada após +3141 

está associada a baixos valores de ε e que essa região não é um bom alvo para 

miRNAs. Entretanto, não houve grande flutuação entre os valores do score de 

especificidade (s) para os diferentes segmentos de 3’NT. Apesar da região posterior 

ao +3142 não ser um bom alvo para miRNAs (Figura 8), este segmento deve ser 

importante para a manutenção da estabilidade do mRNA por diferentes 

mecanismos. De fato, o alelo +3187A foi previamente associado a baixa estabilidade 

do mRNA de HLA-G devido ao aumento de tamanho de um motivo rico em Adenina 

e Uracila (YIE et al., 2008). 

 

Tabela 6 – Variação dos scores entre os 10 miRNAs melhor pontuados para cada 

sistema de pontuação e em cada região da 3’NT do HLA-G 

Região da 3'NT ε s ε+s ε+s+Δε 

Regiões não 
polimórficas 

2,1278 a 1,7081 2,9840 a 2,8450 1,9175 a 1,6418 - 

Região do 14-pb 2,980 a 1,551 2,894 a 2,158 1,609 a 1,285 2,161 a 1,769 

Região dos SNPs 
+3003/+3035  

2,287 a 2,033 2,992 a 2,934 1,987 a 1,852 2,751 a 2,325 

Região do SNP +3142  1,761 a 1,438 2,993 a 2,199 1,770 a 1,275 2,426 a 1,771 

Regiao dos SNPs 
+3187/+3196 

1,164 a 0,924 2,816 a 1,275 1,903 a 1,122 2,749 a 1,610 
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Figura 8 - Número de alvos de miRNAs ao longo da região 3’NT do HLA-G com 

scores mais altos que o encontrado para o miR-133a (Preto) e miR-148a (cinza).  

Os pontos representam os locais de variação estudados, na sequência: 14bp, +3003, +3010, +3027, 

+3035, +3142, +3187 e +3196. O segmento que pode ser removido pela edição alternativa também 

está representado. 

 

Levando em consideração sequências polimórficas da região 3’NT do gene 

HLA-G, o polimorfismo de 14-pb parece influenciar a ligação de alguns miRNAs. 

Este polimorfismo já foi associado à estabilidade da molécula de mRNA bem como 

sua edição alternativa (DONADI et al., 2011;  ROUSSEAU et al., 2003), mas, 

aparentemente, ele também pode influenciar a degradação do mRNA por 

mecanismos relacionados a miRNAs. Em geral, o fragmento de 14 nucleotídeos cria 

um sítio alvo para alguns miRNAs (como miR-4747-5p, miR-4762-5p, miR-5196-5p, 

entre outros), enquanto sua ausência cria um alvo para outros (como miR-185-3p, 

miR-365a-3p e outros). Essa região é um bom alvo alelo-específico, uma vez que o 

segmento de 14 nucleotídeos permanece em uma configuração de fita simples 

(figura 6), facilitando a ligação de miRNAs. Entre os resultados apresentados na 

tabela 3, o miR-365b-5p foi associado a altos valores para todos os sistemas de 

scores, o que o tornaria um bom candidato para regular pós-transcricionalmente o 
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HLA-G e modular seus níveis quando é necessário um controle dirigido a um 

determinado alelo, neste caso, diminuindo a disponibilidade do mRNA de HLA-G que 

não apresenta o fragmento de 14 bases. 

 Analisando a influência de haplótipos na região +3003/+3035, foi observado 

que, geralmente, miRNAs com um alto score ε+s+Δε se ligariam melhor a qualquer 

3’NT de HLA-G com exceção da UTR-5 (menos frequentemente) ou UTR-7 (mais 

frequentemente). Ambos haplótipos apresentam o alelo +3035T e a UTR-7 é a única 

que carrega o alelo +3027A (Figura 4). Aparentemente, esses pontos de variação 

afetam substancialmente a ligação de miRNAs. O polimorfismo +3142 também 

influencia a ligação de miRNAs, como mostra a tabela 3. Vários miRNAs podem se 

ligar preferencialmente a um dos alelos, como exemplificado por miR-148a-3p, miR-

148b-3p, miR-152 entre outros. Porém, deve ser mencionado que miRNAs que 

possuem essa região como alvo estão associados a valores de ε muito menores que 

os encontrados para as regiões do 14-pb e +3003/+3035. Finalmente, apesar dos 

haplótipos formados pelos polimorfismos +3187 e +3196 também influenciarem a 

ligação de miRNAs, estes apresentaram valores mais baixos de ε, mesmo quando 

comparados aos do +3142, sendo que esses miRNAs não podem ser considerados 

bons candidatos para modular a expressão de HLA-G.  

Estudos funcionais já comprovaram a influencia de miRNAs na expressão de 

HLA-G (TAN et al., 2007;  WANG et al., 2012;  ZHU et al., 2010). Os primeiros 

miRNAs a serem descritos como reguladores do HLA-G foram miR-148a-3p, miR-

148b-3p e miR-152, todos eles apresentando maior afinidade por sequências que 

possuem o alelo +3142G (TAN et al., 2007). Apesar dos dados inconclusivos quanto 

a real influência do polimorfismo +3142 na afinidade desses miRNAs (MANASTER 

et al., 2012), os estudos funcionais realizados comprovaram que esses miRNAs são 

responsáveis pela diminuição da expressão de HLA-G (MANASTER et al., 2012;  

TAN et al., 2007). Além disso, outros estudos mostraram uma redução nos níveis de 

HLA-G em células JEG-3 transfectadas com miR-152 (ZHU et al., 2010) e os 

miRNAs miR-148a-3p e miR-148b-3p diminuindo a expressão de HLA-C (KULKARNI 

et al., 2011). Esses mesmos miRNAs foram encontradas no presente estudo como 

bons candidatos para modular a expressão de HLA-G na região do SNP +3142, 

onde o miR-148a-3p apresentou os maiores scores ε, s e εs, enquanto o miR-148b-

3p apresentou o maior score ε+s+Δε.  
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Outro miRNA descrito como modulador dos níveis de HLA-G é o miR-133a 

(WANG et al., 2012). Este miRNA se ligaria à região não polimórfica localizada entre 

o códon de parada e o fragmento de 14 bases. O score encontrado para esse 

miRNA foi ε = 1,761, valor maior do que o encontrado para os miRNAs miR-148a-3p 

(ε = 1,755), miR-148b-3p (ε = 1,524) e miR-152 (ε = 0,9943). Esses valores são 

considerados baixos quando comparados aos encontrados para regiões não 

polimórficas e para as regiões do polimorfismo de 14-pb e +3003/+3035. Portanto, 

podemos considerar que miRNAs com altos valores de ε são potenciais reguladores 

de HLA-G, talvez até melhores que os já descritos, e que estudos funcionais devem 

ser conduzidos com esses miRNAs. 

Apesar dos baixos valores de ε associados aos miRNAs miR-148a-3p, miR-

148b-3p e miR-152, esses miRNAs apresentam altos valores de s (s = 2,993 para 

miR-148a-3p, s = 2,991 para miR-148b-3p e s = 2,951 para miR-152), o que indica 

que esses miRNAs estão entre os mais específicos para a região 3’NT do HLA-G. 

De fato, usando a mesma metodologia descrita anteriormente, foi observado que 

0,086%, 0,156%, 1,915% e 37,54% dos transcritos humanos apresentaram valores 

mais baixos de MFE que os encontrados para a 3’NT do gene HLA-G para os 

miRNAs miR-148a-3p, miR-148b-3p, miR-152 e miR-133a, respectivamente. Por 

isso, miRNAs com scores s próximos ou mais altos que o encontrado para o miR-

152 (s = 2,951) seriam bons candidatos para modular a expressão somente de HLA-

G. Nesse cenário, seriam potenciais reguladores dos níveis de HLA-G, juntamente 

com miR-148a-3p, miR-148b-3p e miR-152, os mIRNAs miR-139-3p, miR-508-3p e 

miR-5089-3p (ligando-se a regiões não polimórficas) e miR-3945, miR-4507, miR-

4653-3p, miR-541-3p, miR-5787 e miR-937-5p (ligando-se à região dos polimorfismo 

+3003 e +3035). 

Finalmente, os mecanismos subjacentes ao controle desse importante gene 

imunomodulador ainda não estão completamente elucidados e estudos funcionais 

ainda são necessários para comprovar se esses miRNAs aqui apresentados 

realmente atuam na regulação pós transcricional do HLA-G. Apesar disso, o 

presente estudo fornece uma contribuição relevante ao entendimento da biologia do 

HLA-G, uma vez que os miRNAs identificados aqui, de algum modo corroboram com 

os perfis de expressão de HLA-G em algumas situações em que este gene é 

altamente expresso (placenta, por exemplo) ou em outros, em que a baixa 
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expressão de HLA-G é esperada, como em doenças autoimunes como lúpus 

eritematoso e em células T e B. Esses dados sugerem que a regulação pós 

transcricional de HLA-G deve possuir um papel importante no desenvolvimento de 

uma série de contextos patológicos.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo definiu uma estratégia de detecção de alvos de microRNAs 

usando diferentes ferramentas de predição de alvos e propõe um sistema de 

pontuação dos miRNAs que avalia sua especificidade para um determinado alvo e 

classifica esses miRNAs quanto sua capacidade de ligação, sua especificidade ou 

ambos. 

Devido à importância do gene HLA-G no controle das respostas imunes 

adaptativa e inata e, o quanto o controle da sua expressão se faz necessário em 

uma série de contextos, o entendimento de como este gene é regulado se faz 

imperativo para o uso deste gene como ferramenta terapêutica e de diagnóstico. 

Neste contexto, os microRNAs seriam um importante alvo para a manipulação da 

expressão deste potente imunossupressor. Com base nessas informações, e 

utilizando a metodologia elaborada para detecção de alvos de miRNAs, este 

trabalho elaborou um painel de miRNAs de alta confiança e com grande potencial de 

atuar na modulação dos níveis proteicos de HLA-G. 

 Foram encontrados miRNAs com afinidade tanto por regiões não polimórficas 

quanto por regiões polimórficas da região 3’NT desse gene. Quanto às regiões 

polimórficas, foi avaliado a influência desses pontos de variação na afinidade dos 

miRNAs a suas sequências alvo, de modo que alguns parecem exercer mais 

influência que outros, como o polimorfismo de 14-pb e os SNPs das posições +3003, 

+3010, +3027 e +3035.  

 Estudos funcionais adicionais ainda são necessários para confirmar se esses 

miRNAs realmente atuam como supressores da expressão de HLA-G e o quanto os 

polimorfismos da região 3’ não traduzida desse gene são capazes de influenciar não 

só a ligação de miRNAs como sua função. 
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