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Resumo 

O transtorno do espectro autista (TEA) é um transtorno do 

neurodesenvolvimento que apresenta importante componente ambiental. Assim, 

além da predisposição genética, os aspectos epigenéticos parecem estar 

envolvidos com esse transtorno. Alguns estudos têm demonstrado, por exemplo, 

alteração da expressão de microRNAs (miRNAs) no cérebro pós-mortem de 

pacientes com TEA. Nosso grupo demonstrou que, em modelos experimentais 

de TEA, miRNAs têm sua expressão alterada. Entretanto, não existem estudos 

amplos sobre as características epigenéticas, especialmente de miRNAs, neste 

transtorno. Assim, o objetivo deste estudo é investigar possíveis alterações na 

expressão de miRNA em neurônios diferenciados in vitro a partir de iPSC de 

pacientes TEA. 3 Pacientes com diagnóstico clínico de TEA e 3 homens adultos 

voluntários já foram recrutados. A partir das células do sangue foram obtidas 

iPSC, as quais foram diferenciadas em neurônios; estes, por sua vez, foram 

submetidos à extração de miRNAs, e a qPCR foi feita para os miRNAs mir-23a, 

miR-106b e miR-132 não obtendo resultados. No entanto, genes-alvo desses 

miRNAs foram identificados e uma análise bioinformática foi realizada, 

demonstrando que esses miRNAs participam da regulação da sinalização 

sináptica.  

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. miRNAs. iPSC. Epigenética. 

Neurodesenvolvimento.  
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Abstract  

 Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that 

has an important environmental component. Thus, in addition to genetic 

predisposition, epigenetic aspects may be involved with this disorder. Studies 

have been showing, for example, that microRNAs (miRNAs) expression is altered 

in post-mortem brains of ASD patients. Our group has observed that, in 

experimental models of ASD, the expression of miRNAs is altered in prefrontal 

cortex and cerebellum; we are investigating whether these alterations could be 

transmitted to the offspring through the sperm. Although few studies have 

indicated that miRNA are altered in ASD patients, no information about the 

relationship between the expression of miRNA or other small non-conding RNAs 

(scnRNAs) in these individuals. Thus, the aim of this study was to investigate 

possible differential expression of miRNAs in neurons differentiated from iPSC of 

ASD patients. For this, 3 patients with clinical diagnosis of ASD and 3 male 

volunteer control were already recruited and the iPSC were derived. These iPSC 

were differentiated into neurons and, from them, miRNAs were extracted and a 

qPCR for miR-23a, miR-106b and mir-132 was performed. No results were 

observed; however, target genes of these miRNAs were identified and a 

bioinformatic analysis was performed, demonstrating that these miRNAs 

participate in the regulation of synaptic signaling.  

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder. miRNAs. iPSC. Epigenetics. 

Neurodevelopment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A regulação do genoma sofre influência do ambiente em que o indivíduo está 

inserido. Como ambiente consideramos o estilo de vida, relações interpessoais, 

alimentação, ambiente familiar e de trabalho, uso de substâncias, prática de atividade 

física, inclusive a cultura é considerada um fator ambiental importante não só na 

regulação gênica, mas também no desenvolvimento e herança de doenças.  

Essa interação entre genoma e ambiente acontece por mecanismos químicos 

que modulam a expressão gênica sem alterar a sequência de bases do DNA (1,2), 

quando essa relação genótipo fenótipo é modificada por esses mecanismos ela é 

chamada de epigenética.  

 

1.1 Epigenética  

A epigenética compreende ao controle da expressão gênica por mecanismos 

químicos em vários níveis, tais como metilação do DNA e histonas, modificações das 

histonas (acetilação, fosforilação etc.) e modulação da expressão gênica por RNAs, 

entre eles os long non-conding RNAs (lncRNAs) e small non-conding RNAs 

(sncRNAs), os quais incluem os PIWI-interacting RNAs (piRNAs) e os microRNAs 

(miRNAs) (3,4).  

 Inúmeros processos fisiológicos, se não todos, dependem da atuação da 

epigenética, assim como o desenvolvimento embrionário. Neste processo o 

epigenoma sofre duas reprogramações, nas quais suas marcas são apagadas e 

novos padrões são restabelecidos, devido a relevância de se manter a integridade do 

genoma, evitando a transmissão de epimutações (5). A primeira onda de 

reprogramação se inicia durante a formação das células germinativas primordiais 

(CGPs) (6) - células responsáveis por realizar meiose e gerar os espermatozoides ou 

os oócitos. O DNA das CGPs é globalmente hipometilado (7,8) e, em seguida, sofre 

metilação de novo de acordo com o sexo do embrião (9). De modo semelhante, a 

segunda onda de reprogramação ocorre no zigoto, que também passa por um 

processo de hipometilação global do DNA, perdurando até a fase de mórula, seguida 

por uma onda de metilação de novo que ocorre até a formação do blastocisto 

(10,11,12). 

 Embora aconteça reprogramações epigenéticas durante o desenvolvimento 

embrionário, alguns loci conseguem escapar desse processo (13); entre eles estão 
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genes imprintados (14), regiões subteloméricas (15) e alguns elementos reguladores, 

como, por exemplo, os retrotransposons (16,17). A manutenção ou formação de novas 

metilações, pode gerar novos traços fenotípicos que podem, consequentemente, ser 

passados aos descendentes na forma de herança epigenética intergeracional ou 

transgeracional (18).  

 O desenvolvimento embrionário também depende da atuação de outras 

moléculas bioativas, como os RNA não codificantes (ncRNAs) (19,20), entre eles os 

miRNAs. 

  

1.2 Os miRNAs  

Os microRNAs (miRNAs) são pequenos RNAs não codificadores (18 a 26 

nucleotídeos) que participam da regulação gênica e das diversas funções fisiológicas 

(21), inclusive são considerados a classe de reguladores mais abundante no genoma 

humano (22).  Os miRNAs possuem funções relacionadas a diferentes aspectos do 

desenvolvimento do sistema nervoso central e seu funcionamento (23). Assim, eles 

têm papel regulatório na neurogênese, na migração celular, na polarização celular, na 

sinaptogênese e plasticidade sináptica (24) por meio da inibição da tradução de mRNA 

(RNA mensageiro) e até mesmo da metilação do DNA (25). 

Os miRNAs exercem o controle pós-transcricional de cerca de 60% dos genes 

humanos incluindo fatores de transcrição (26). Isso ocorre porque um único miRNA 

pode modular a expressão de inúmeros genes, participando do metabolismo de 

diferentes tecidos.  

Ainda que os miRNAs participem de processos fisiológicos, a expressão 

desregulada dessas moléculas também está relacionada a muitas patologias, como a 

esquizofrenia, câncer, mal de Alzheimer, entre outras. Estudos sugerem que a 

diminuição do controle pós-transcricional pelos miRNAs acarretam no aparecimento 

de desordens psiquiátricas (27,28,29,30) e transtornos do neurodesenvolvimento (31). 

 

1.3 Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

O transtorno do espectro autista (TEA) é um transtorno heterogêneo e 

complexo do neurodesenvolvimento, que apresenta alta herdabilidade (32,33). 

Indivíduos diagnosticados com TEA são categorizados em grau leve, moderado ou 

grave, conforme a variação do sinais e sintomas, apesar de apresentarem 

sobreposição considerável entre eles (34). O TEA é caracterizado por déficits na 



14 
 

comunicação e interação social, anomalias sensoriais, comportamentos repetitivos e 

restritivos, e inclui níveis variados de deficiência intelectual (35,36). Estima-se que a 

prevalência de TEA seja de um caso a cada 54 crianças até 8 anos nos Estados 

Unidos da América (37), e, mundialmente, uma pessoa a cada 270 pessoas apresenta 

tal transtorno (38). Até o momento, no Brasil, não existem dados de prevalência 

concretos sobre TEA; no entanto, baseando-se em agências internacionais, estima-

se que existam mais de 2 milhões de brasileiros com TEA. 

 Estudos sobre TEA buscam compreender os mecanismos genéticos 

envolvidos na fisiopatologia do transtorno, principalmente mutações gênicas em loci 

cromossômicos que se mostraram relevantes para o neurodesenvolvimento, tais 

como FOXP2, entre outros (39). Além disso, o gene CHD8 foi visto como o mais 

comumente mutado por eventos de novo; porém essas variações são encontradas em 

menos de 1% dos casos (40). 

 Ainda que estudos venham identificando bases genéticas para o TEA, até o 

momento não foi possível identificar um loci ou gene candidato comum para a maioria 

dos casos, sendo que 75% dos casos de TEA permanecem sem uma causa 

determinada (41). Visto isso, é necessário considerar que o ambiente em que um 

indivíduo geneticamente predisposto se encontra é relevante para o desenvolvimento 

deste transtorno. Assim, o transtorno do espectro autista é considerado um transtorno 

geneticamente heterogêneo e complexo, com causas multifatoriais que incluem 

influências genéticas, epigenéticas e ambientais (42). 

 

1.4 TEA e miRNAs 

Nesse sentido o conhecimento sobre o epigenoma se faz relevante para 

compreensão dos mecanismos acerca do desenvolvimento do TEA. Como citado 

acima, os miRNAs compõem os mecanismos epigenéticos, podendo funcionar como 

potenciais biomarcadores para triagem, diagnóstico precoce e avaliação terapêutica 

de inúmeras doenças e transtornos, incluindo o TEA.  

 Em estudos com córtex cerebelar post-mortem de pacientes diagnosticados 

com TEA, encontrou 28 miRNAs diferencialmente expressos, entre eles o miR-23a, 

miR-106b e miR-132 foram descritos (43). Outro estudo realizado com saliva de 

crianças diagnosticadas com TEA, encontrou o miR-23a e outros 13 miRNAs 

desregulados nessas amostras (44), do mesmo modo, em estudo recente de Hicks e 

colaboradores (2020) (45), 22 miRNAs diferencialmente expressos foram observados 
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em saliva de crianças de 2 a 6 anos com diagnóstico de TEA; esses miRNAs têm 

como alvo genes relacionados ao neurodesenvolvimento e a transmissão sináptica. 

Estudos recentes do nosso grupo mostraram que um modelo animal de TEA induzido 

por ácido valpróico apresenta alteração de 8 miRNAs já descritos como relacionados 

à neurogênese e/ou a transtornos psiquiátricos no encéfalo (46). Ademais, 285 

miRNAs diferencialmente expressos foram reportados com expressão alterada em 

pacientes TEA (47), entre eles, é importante mencionar o miR-146a, o qual foi visto 

desregulado em células de linhagem linfoblastóide (48).  

 

1.5 Neurônios diferenciados a partir de iPSCs como modelo para estudar 

TEA 

As células tronco pluripotentes induzidas (iPSC) foram desenvolvidas por 

Takahashi e colaboradores (2007) (49), inicialmente a partir de fibroblastos. 

Atualmente, elas podem ser obtidas de forma menos invasiva, a partir de células do 

sangue periférico (50). As iPSCs são capazes de se diferenciar em células dos três 

folhetos embrionários e em níveis maiores de diferenciação, como cardiomiócitos e 

neurônios. Nesse sentido, essas células vêm sendo utilizadas para estudar diversas 

patologias, contribuindo para estudos in vitro de tipos celulares inviáveis de serem 

retirados ou utilizados in vivo, como é o caso das células do SNC.  

Os neurônios diferenciados a partir de iPSCs humanas são utilizados para 

modelar redes cerebrais apresentando um grande potencial para melhorar a 

compreensão das especificidades humanas nas diversas patologias, entre elas os 

transtornos do neurodesenvolvimento (51,52,53).  

A modelagem de neurônios obtidos por meio de iPSCs para estudo do TEA já 

é uma realidade. Um estudo mostrou que a cultura de neurônios - gerados por essa 

metodologia – de pacientes TEA mostrou diminuição da frequência da corrente pós-

sináptica excitatória espontânea (54). Ainda, Griesi-Oliveira e colaboradores (2020) 

(55) encontraram 20 genes desregulados em neurônios derivados das iPSC de 

pacientes TEA quando comparados com indivíduos controle. Por fim, um terceiro 

estudo, identificou aumento da expressão do miR-1290 em células tronco neurais 

diferenciadas a partir de iPSC de casos idiopáticos de TEA (56).  
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1.6 Justificativa 

Conforme mencionado anteriormente, os fatores ambientais são de 

fundamental importância no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e os 

mecanismos epigenéticos estão fortemente envolvidos na determinação desses 

transtornos. Embora estudos indiquem que as alterações epigenéticas ocasionadas 

por fatores ambientais, como trauma e estresse, podem ser transmitidos ao longo de 

gerações (57,58,59,60,61,62), não há investigações amplas sobre aspectos 

epigenéticos de indivíduos com transtorno do espectro autista. Desse modo, a análise 

da expressão de miRNAs nos neurônios diferenciados in vitro a partir de iPSC de 

pacientes TEA pode ser uma importante forma de se obter informações sobre padrões 

epigenéticos relacionados ao TEA e como esses padrões podem ser mantidos.  

Até o momento, informações contidas na literatura sobre o desenvolvimento da 

fisiopatologia do transtorno do espectro autista e possíveis alvos terapêuticos são 

limitadas. Tendo isso em vista, o presente estudo tem como objetivo contribuir para a 

compreensão dos mecanismos epigenéticos do transtorno, além de contribuir para 

estudos sobre herança epigenética do TEA, buscando encontrar possíveis 

biomarcadores do transtorno ou até alvos para terapias farmacológicas e 

comportamentais.   

Está cada vez mais evidente que é improvável a atuação exclusiva do genoma 

na transmissão de todas as informações herdadas (4). Somado a isso, as alterações 

genéticas (síndromes genéticas, mutações de novo etc.) só correspondem a uma 

parcela dos casos (63); assim, a compreensão da origem e do desenvolvimento do 

TEA, especialmente nos casos não sindrômicos, permanece uma incógnita. Desse 

modo, os miRNAs podem, potencialmente, funcionar como possíveis biomarcadores, 

contribuindo para predizer risco, aprimorar a triagem, melhorando, portanto, a 

confiabilidade e validade de diagnóstico do TEA. Também podem facilitar a 

identificação de mecanismos para desenvolvimento de terapias (64,65,66,67). Além 

disso, a investigação da atuação dos miRNAs no TEA pode ser a base para estudos 

posteriores sobre a etiologia e herança epigenética do TEA. 

Por fim, uma das mais interessantes justificativas para este estudo é o fato de 

que, da mesma forma que o estado epigenômico de um gene pode ser negativamente 

estabelecido pelo ambiente (incluindo padrões comportamentais), ele pode também 

ser alterado positivamente por novos padrões de comportamento, ou seja, pode ser 

revertido (68), estudos em modelos animais mostraram que o enriquecimento 
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ambiental alterou o padrão da expressão dos miRNAs em diversas regiões do cérebro 

dos animais (69). Assim, através da análise da expressão de miRNAs dos neurônios 

diferenciados in vitro, seria possível identificar miRNAs diferencialmente expressos, 

os quais poderiam, indiretamente, contribuir para o estabelecimento de intervenções 

clínicas comportamentais para tratamento do TEA. 
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1.6 Objetivo 

 Avaliar o padrão da expressão dos miRNAs miR-23a, miR-106b, miR-132 e 

miR-146a em neurônios diferenciados in vitro a partir de iPSC de pacientes 

diagnosticados com transtorno do espectro autista e dos voluntários controle.  
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2.1 METODOLOGIA 

 2.1.1 Recrutamento dos voluntários 

 Foram recrutados 3 pacientes, trigêmeos, diagnosticados com TEA que 

procuram voluntariamente o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e 

Células-Tronco (CEGH-CEL) da USP com seus respectivos pais. Os critérios de 

inclusão e exclusão foram, respectivamente, diagnóstico clínico claro de autismo 

e presença de diagnóstico genético.  

 Participaram do grupo controle 3 homens adultos voluntários que não 

possuíam diagnóstico clínico e genético de transtornos psiquiátricos, assim 

como ausência de histórico de transtornos psiquiátricos entre seus pais, irmãos 

e avós. Não foram recrutadas crianças saudáveis por questões éticas, ademais 

é importante salientar que estudos mostraram que não há diferenças entre as 

iPSC de pacientes infantis e adultos (70,71). 

 Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento.   

 Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (CEP - UNIFESP) sob número: 4.409.166. 

 

 2.1.2 Obtenção das amostras de sangue 

 As amostras de sangue de 8mL dos participantes do estudo foram 

coletadas no CEGH-CEL.  

 A partir de 4mL das amostras de sangue periférico foram obtidas células 

mononucleares (PBMC), no CEGH-CEL, as quais foram utilizadas para derivar 

células-tronco pluripotentes induzidas (iPSC) de acordo com o protocolo descrito 

no item 2.1.4 Após a obtenção destas células, as iPSC foram submetidas à 

diferenciação em neurônios, descrito no item 2.1.5, dos quais foram extraídos os 

sncRNAs para análise. 

  

 2.1.3 Obtenção das PBMCs 

 Uma amostra de 4mL de sangue venoso foi coletado em tubos contendo 

EDTA potássio. Posteriormente, 2,5mL de sangue foi transferido para um tubo 

Falcon de 15mL, no qual adicionamos 10mL de tampão de hemólise, seguida 

por homogeneização. Após a homogeneização, a amostra foi centrifugada por 

10 minutos e o sobrenadante foi dispensado. Então, o pellet foi ressuspendido 
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em 5mL de solução de hemólise e foi dissolvido completamente com a utilização 

vórtex. Seguidamente, a amostra passou por centrifugação por 10 minutos. As 

etapas de centrifugação, retirada do sobrenadante, ressuspensão do pellet em 

solução tampão e posterior dissolução foram repetidas até a obtenção das 

células.  

 O pellet foi ressuspendido em 500µL de tampão e transferido para 

microtubos de 1,5mL. Por fim, a amostra foi centrifugada por 5 minutos, e o 

sobrenadante descartado.  

 As amostras contendo as PBMCs foram armazenadas em freezer a -80ºC. 

  

 2.1.4 Geração das células-tronco de pluripotência induzida (iPSC) a 

partir de linfócitos (culturas 2D) 

 As iPSC foram obtidas a partir de PBMCs seguindo o protocolo adaptado 

de Okita e colaboradores (2013) (50). 

 Logo, culturas de PBMCs foram enriquecidas com o marcador de 

precursor de eritrócitos CD71, por meio de marcação com microbeads e 

separação magnética. Em seguida, plasmídeos epissomais para a expressão de 

OCT4, SOX2, KLF4, MYCL, LIN28 e shRNA para p53 foram introduzidos nos 

eritroblastos por nucleofecção. A superexpressão destes fatores levou a uma 

série de alterações epigenéticas, que por sua vez, levaram as células em um 

estágio de diferenciação mais avançado a reassumirem o estado pluripotente. 

Após a nucleofecção dos plasmídeos, as células foram cultivadas em conjunto 

com fibroblastos embrionários murinos (MEFs), os quais liberam fatores 

importantes para o processo de reprogramação e manutenção do estado de 

pluripotência. Por volta de duas semanas, as colônias de células iPSC puderam 

ser identificadas por sua morfologia e transferimos para novas placas de cultivo 

cobertas com Matrigel® (Corning®) e mantidas como meio de cultura Essential 

8.  

 2.1.5 Indução neuronal 

 As células iPSC foram preparadas para diferenciação neural de acordo 

com o protocolo descrito por Shi e colaboradores (2012) (72).  

 As colônias iPSC foram induzidas em placas revestidas com CELLStart e 

mantidas por 3 semanas em meio MEF contendo 10ng/mL de FGF2. As colônias 

foram mantidas neste meio até atingirem 100% de confluência, após este 
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período o meio foi adicionado o meio de indução neural suplementado com 

dorsomorfina 1uM e SB431542 10uM. Entre os dias 8 e 12 após o plaqueamento, 

surgiu uma folha neuroepitelial uniforme. Neste ponto, as células neuroepiteliais 

foram coletadas utilizando dispase, e ressuspendidas no mesmo meio de 

indução suplementado. As células de cada poço da placa foram transferidas para 

placas individuais de 35 mm revestidos com laminina contendo 2 ml de meio de 

indução neural suplementado (dorsomorfina 1 uM e SB431542 10uM). Após este 

processo, mudamos o meio para mistura de 1:1 de N2 (meio DMEM / F12) e B-

27. Após o aparecimento das rosetas, foi adicionado 20ng/mL de FGF2 durante 

2-4 dias o que promoveu a expansão das NPCs. Entre os dias 20-30, ocorreu 

uma neurogênese substancial, quando os neurônios começaram a se acumular 

no exterior das rosetas, e as células foram passadas utilizando acutase. A partir 

do 43° dia as neuroesferas foram cultivadas somente em meio neurobasal de N2 

e B-27, sem suplementação de fatores de crescimento. As células foram 

cultivadas até mais 50-60 dias após a última passagem, com mudanças de meio 

a cada dois dias. 

 Os itens 3.2 a 3.5 foram realizados em colaboração com a Profª Dra. Maria 

Rita dos Santos e Passos-Bueno, do Centro de Pesquisa sobre o Genoma 

Humano e Células tronco – IB/USP, que disponibilizou as amostras de neurônios 

mantidas em RNAlater® (RNAlater® Tissue Collection: RNA Stabilization 

Solution - Thermo Fisher Scientific). 

 

 2.1.6 Extração dos miRNAs, síntese de cDNA e qPCR 

 Antes de submeter os neurônios à extração do RNA total, foi removida a 

solução de RNAlater®, seguindo o protocolo do fabricante. Em seguida foi 

extraído o RNA total utilizando o kit AllPrep® DNA/RNA/Protein Kits (QIAGEN) 

de acordo com as instruções do fabricante. Na sequência, foram analisadas a 

qualidade e a concentração do RNA total utilizando NanoDrop® (Thermo Fisher 

Scientific). 

  Após a extração e análise do RNA total, foi utilizando o kit mirVana® 

miRNA Isolation Kit (Thermo Fisher Scientific), para enriquecimento dos small 

RNAs (miRNAs, sncRNAs, siRNAs) dos neurônios, conforme instruções do 

fabricante. Com o kit TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis® (Thermo 

Fisher Scientific), o cDNA foi sintetizado a partir dos miRNAs. O produto 
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resultante foi submetido à qPCR, utilizando ensaios customizados TaqMan Fast 

Advanced® (Thermo Fisher Scientific), específicos para os miRNAs. Então, A 

qPCR foi realizada utilizando a plataforma Roche LightCycler 96. 

 

 2.1.7 Análise Bioinformática 

 Utilizando os bancos de dados miRDB e TargetScan, foi realizada uma 

busca para identificar os genes alvos dos miRNAs miR-106b, miR-132, miR-23a 

e miR-146a, que fossem expressos no sistema nervoso central e estivessem 

relacionados à processos do neurodesenvolvimento e/ou ao TEA.  

 Em seguida, a análise interativa entre os miRNAs e os genes-alvo foi feita 

com o auxílio das plataformas Metascape (metascape.org) e Cytoscape – 

V.3.9.0 (73). Esta análise tem como finalidade compreender a relação entre os 

miRNAs, seus genes alvos e os processos biológicos nos quais eles estão 

envolvidos. 

 Na plataforma Cytoscape, foi inserida a lista dos quatro miRNAs e seus 

respectivos alvos (identificados pelos bancos de dados citados acima) e uma 

rede de interação foi construída.  

 Por fim, os genes alvos dos miRNAs supracitados foram adicionados no 

Metascape. Então, foram gerados os mapas de calor e as redes de interação 

conforme a ontologia gênica e vias enriquecidas (Gene Ontology Enrichment 

Analysis). 
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2.2 RESULTADOS 

 

 2.2.1 Análise da expressão dos miRNAs em neurônios 

 Não foi identificada amplificação para os genes de referência (let7a, let7c 

e let7g) e os miRNAs miR-23a, miR-106b, miR-132 na RT-qPCR realizada com 

neurônios dos três pacientes TEA e grupo controle Figura 1. As possíveis 

explicações para este fato estão apresentadas na Discussão. 

Figura 1: Curvas de amplificação da RT-qPCR para os miRNAs let7a, let7c, let7g, miR-

23a, miR-106b e miR-132. 

 

 2.2.2 Análise Bioinformática e Interativa dos miRNAs 

 

 2.2.2.1 Genes-alvo dos miRNAs  

 As pesquisas realizadas nas plataformas TargetScan e miRDB resultou 

grande número de genes-alvo preditos para os miRNAs miR-23a, miR-106b, 

miR-132 e miR-146a fornecendo imensa quantidade de dados. Nesse sentido, 

seria impraticável continuar com a análise abrangendo todos os genes obtidos. 

Desse modo, os resultados foram aprimorados e, somente, os genes 

relacionados a processos no sistema nervoso foram considerados. 

 É notável salientar que, embora houvesse algumas divergências entre os 

resultados produzidos por ambas as plataformas, todos os genes foram 

considerados, estando eles presentes somente numa plataforma ou nas duas.  

 Os alvos pertinentes dos miRNAs supracitados estão representados pelas 

redes de interação abaixo. O número de alvos encontrados foi grande. Nesse 

sentido, para que as redes produzidas pelo Cytoscape se tornassem legíveis foi 
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necessário separar os dados em 4 partes (Fig. 2 A – D). Nessas redes, é possível 

observar que um único gene pode ser alvo de dois ou três miRNAs, por exemplo, 

os genes PHIP, CRK, PREX1, CAPRIN1 e SV2B são alvos dos 4 miRNAs de 

interesse.  

 

Figura 2.A: Mapa Interação entre os miRNAs (em azul) miR-23a, miR-106b e miR-132 

e seus respectivos genes alvos (em rosa). Em vermelho observam-se os genes que são 

alvos dos três miRNAs.  
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Figura 2.B: Mapa Interação entre os miRNAs (em azul) miR-23a, miR-132 e miR-146a 

e seus respectivos genes alvos (em rosa). Em vermelho observam-se os genes que são 

alvos dos três miRNAs.  
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Figura 2.C: Mapa Interação entre os miRNAs (em azul) miR-106b, miR-146a e miR-23a 

e seus respectivos genes alvos (em rosa). Em vermelho observam-se os genes que são 

alvos dos três miRNAs.  
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Figura 2.D: Mapa Interação entre os miRNAs (em azul) miR-132, miR-146a e miR-106b 

e seus respectivos genes alvos (em rosa). Em vermelho observam-se os genes que são 

alvos dos três miRNAs. 

 

 2.2.2.2 Ontologia dos genes-alvo dos miRNAs e vias enriquecidas 

 A análise dos genes-alvo do miR-23a, miR-106b, miR-132 e miR-146a 

utilizando a plataforma Metascape forneceu mapas de calor das vias 

enriquecidas dos miRNAs, demonstrando quais os processos biológicos os 

miRNAs estavam envolvidos (Figura 03 A – D). Nota-se que as vias mais 
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enriquecidas são aquelas relacionadas a transmissão sináptica, presente no 

miR-23a (Figura 3.1.A) e no miR-146a (Figura 3.1.B); e comportamento, 

compartilhado entre os miRNAs miR-106b (Figura 3.2.D), miR-23a e miR-132 

(Figura 3.2.C). 

 Outras vias enriquecidas desses miRNAs também se mostram 

importantes, mesmo apresentando p-valor maior, entre elas temos 

desenvolvimento do cérebro para o miR-23a e organização sináptica para o miR-

23a e miR-146a. Para os miRNAs miR-132 e miR-106b vias relacionadas a 

transmissão sináptica se apresentaram relevantes.  

Figura 3.1: Mapas de calor representando os fenômenos biológicos nos quais os genes-

alvo dos miRNAs miR-23a (A), miR-146a (B) estão envolvidos. As cores do retângulo 

correspondem ao valor de p; quanto mais escura a cor, menor é o valor de p. 

 

 

A 

B 

miR-23a 

miR-146a 
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Figura 3.2: Mapas de calor representando os fenômenos biológicos nos quais os genes-

alvo dos miRNAs miR-132 (C) e miR-106b (D) estão envolvidos. As cores do retângulo 

correspondem ao valor de p, quanto mais escura a cor, menor é o valor de p. 

 A plataforma Metascape também forneceu a representação ontológica 

dos genes nas vias enriquecidas mencionadas acima (Figura 4). Constatou-se 

que as vias relacionadas à sinalização sináptica agrupam muitos genes-alvo, 

conforme indicado pelos tamanhos dos nodes. Os dados também exibem a 

maneira como os miRNAs compartilham as vias enriquecidas, revelando que o 

miRNA miR-146a é o mais presente entre os quatro (Figura 5).  

 

C 

miR-132 

miR-106b 
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Figura 4: Rede de enriquecimento por processos biológicos (Gene Ontology 

Enrichment): Na rede de enriquecimento nodes apresentam os hits envolvidos em cada 

processo biológico. Cada processo está representado por uma cor. O tamanho dos 

nodes reproduz a quantidade de genes envolvidos nos hits e as linhas roxas entre os 

nodes representam interações entre eles.   
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Figura 5: Rede de enriquecimento por miRNAs (Gene Ontology Enrichment): Nesta 

rede os nodes apresentam os hits envolvidos em cada processo biológico. Os gráficos 

de pizza constituem os nodes. Cada fração do gráfico é referente a um miRNA, sendo 

o tamanho da fração proporcional a cada hit de cada miRNA. Todos os hits incluem os 

genes envolvidos nos processos biológicos identificados pelas cores expressas na 

legenda da figura 4.  

 

 A última informação gerada no Metascape foi um mapa de calor 

hierárquico relacionando os genes-alvos dos miRNAs a doenças e distúrbios 

humanos (Figura 6). Observa-se que desordens do neurodesenvolvimento é 

comum aos quatro miRNAs estudados, assim como atraso no desenvolvimento 

da fala e da linguagem. Ademais, atraso no desenvolvimento e comportamentos 

autistas se mostrou relevante para os miRNAs miR-146a, miR-23a e miR-132. O 

mapa de calor também mostra a relação dos miRNAs entre si, demonstrando 

similaridades entre pares dos miRNAs, associando o miR-23a e o miR-146a, e 

o miR-132 e miR-106b. Essa relação também pode ser vista nas redes de 

B 
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interação (Figura 2 A – D), nas quais observamos que os miRNAs miR-23a e 

miR-146a possuem muitos genes-alvos em comum. 

 

Figura 6: Mapa de calor hierárquico relacionando os miRNAs a doenças e distúrbios 

humanos. As cores dos retângulos correspondem ao valor de p, quanto mais escura a 

cor, menor é o valor de p. 
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2.3 DISCUSSÃO 

  2.3.1 Análise da expressão dos miRNAs em neurônios 

  A RT-qPCR não apresentou amplificação para os miRNAs estudados, 

tanto dos neurônios do grupo TEA quanto do grupo controle. Este resultado 

sugere que uma nova análise do protocolo deve ser feita a fim de encontrar 

possíveis adaptações ou mudanças de protocolo. Ademais, outras PCRs 

realizadas para as mesmas amostras para estudos paralelos do grupo, também 

obtiveram os mesmos resultados, indicando que possa haver algum problema 

com o equipamento ou o software utilizado. Assim, o experimento será repetido 

após manutenção do equipamento.  

 

  2.3.2 Análise Bioinformática e Interativa dos miRNAs  

  O resultado da análise interativa dos alvos dos miRNAs mostrou que os 

miRNAs mir-23a, miR-132, miR-106b e miR-146a atuam na regulação de diversos 

genes e, ainda, compartilham genes em comum entre eles. Realmente, cada 

miRNA pode potencialmente regular a expressão de numerosos genes e cada 

gene pode ser regulado por diferentes miRNAs. Existem diferentes perfis de 

expressão de miRNA em células particulares que permitem a modificação precisa 

da expressão de genes individuais para as necessidades de uma determinada 

célula. Embora os miRNAs estudados neste trabalho possuam diversas funções 

que não somente aquelas relacionadas ao sistema nervoso central, estudos em 

modelos animais mostraram que a desregulação da síntese de miRNAs pode 

levar a distúrbios do neurodesenvolvimento semelhantes ao TEA (74,75,76,77). 

Considerando que os miRNAs estudados nesse trabalho possuem como alvo 

genes envolvidos na sinalização sináptica, a expressão desregulada deles pode 

afetar a formação e manutenção da transmissão sináptica entre as células 

neuronais.  

  Como citado anteriormente, a expressão de miRNAs pode ser modulada 

por estímulos ambientais e a própria expressão dos miRNAs participa da 

regulação gênica, compondo um importante mecanismo epigenético. A interação 

gene-ambiente pode levar a alterações epigenéticas e causar mudanças 

morfológicas, fisiológicas e moleculares no cérebro que podem estar relacionadas 

ao TEA (78). Anormalidades na transmissão sináptica vêm sendo apontadas 

como uma das hipóteses celulares para TEA (79).  
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Dados da literatura sugerem que 70% dos miRNAs já descritos em 

mamíferos estão presentes no cérebro (80). Ademais, cerca de 50% dos genes 

humanos são regulados por essas moléculas, que controlam todas as vias 

funcionais envolvendo a diferenciação celular, proliferação, desenvolvimento e 

apoptose (74). De fato, as vias enriquecidas para os miRNAs descritas no item 

“Resultados”, além de compreenderem processos neurológicos como regulação 

da sinapse e comportamento, também podem participar de outros processos que 

não foram descritos nesta análise, mas que podem ser descritas com a utilização 

de outro algoritmo.  

  Assim, é destacado o importante papel que o conhecimento acerca dos 

mecanismos epigenéticos, inclusive o perfil dos miRNAs relacionados ao TEA, 

podendo auxiliar consideravelmente no desenvolvimento de intervenções 

terapêuticas na clínica e no desenvolvimento do TEA, assim como possibilitar a 

descoberta de biomarcadores para compreensão deste transtorno.  

 

  2.3.2.1 miR-106b 

  Os resultados da análise bioinformática indicam que o miR-106b tem 

como alvos genes que vêm sendo relacionados a transtornos psiquiátricos, 

inclusive ao TEA, como é o caso do BDNF (81) e o NPAS2 (82). Estudos 

publicados mostram que o miR-106b apresenta expressão aumentada em 

amostras cerebelares pós-mortem (43) e em amostras sorológicas (83). Em 

contrapartida, um terceiro estudo observou a expressão diminuída deste miRNA 

em linfoblastos (84). Essa divergência entre os estudos pode se dever às 

diferenças entre os tipos celulares/amostras utilizadas. Ademais, faz-se relevante 

mencionar que cada tipo celular possui um padrão epigenético distinto, o qual é 

afetado pelo ambiente e seus estímulos. Embora essa influência ambiental exista, 

em todos os estudos o miR-106b se mostrou desregulado.  

  Este miRNA também apresenta expressão diferenciada em outras 

desordens neurológicas, como a epilepsia. Nesta doença, foi visto o aumento do 

miR-106b sérico nos pacientes (85); em outras doenças neurológicas e 

neurodegenerativas, tais como a Doença de Parkinson e Alzheimer (86), também 

foi vista alteração no padrão da expressão do miR-106b. Além disso, este miRNA 

se mostra associado a doenças inflamatórias e gastrointestinais (87). Um estudo 

observou que o aumento das citocinas inflamatórias no cérebro ou circulação está 
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relacionada à condição clínica dos pacientes TEA (88). Ademais, os distúrbios 

gastrointestinais presentes no TEA são considerados processos inflamatórios 

(83). Visto isso, é provável a existência de uma relação entre o miR-106b e 

aspectos neurológicos e inflamatórios, assim como a possível conexão entre 

desordens neurológicas e inflamação com o TEA.  

   

  2.3.2.2 miR-23a 

  A análise bioinformática realizada no presente estudo indica que o miR-

23a tem como alvo uma considerável quantidade de genes relacionados a 

processos neurobiológicos, como plasticidade e sinalização sinápticas e ao 

comportamento. Este miRNA está desregulado em várias doenças no sistema 

nervoso, tais como isquemia cerebral e epilepsia temporal, ambas associadas 

com TEA (89). Em pacientes TEA, a expressão do miRNA miR-23a aparece 

aumentada em PBMCs (90), neurônios cerebelares pós-mortem (43) e linfoblastos 

(84), além de estar desregulado em amostra de saliva (44).   

  Este miRNA possui função no sistema nervoso, principalmente na 

neurogênese (24), atuando no controle do gene PTEN pela via 

PTEN/PI3K/Akt/mTOR e, consequentemente, na diferenciação de 

oligodendrócitos e formação da mielina (91). Além disso, o miR-23a regula a 

expressão de CCND1 via feedback negativo (92), modulando a expressão de 

ciclina D1 para controlar a transição da proliferação para a diferenciação neuronal. 

Por fim, ele atua cooperativamente com miR-27a na regulação e diferenciação 

celular (93).  

 

  2.3.2.3 miR-132 

  Dentre os miRNAs estudados aqui, o miR-132 foi o que apresentou menos 

genes alvos na análise bioinformática. Entretanto, este miRNA possui como alvo 

os genes MECP2, PTEN e FOX2, que vêm sendo apontados como fortes 

candidatos para explicar a etiologia do TEA (36, 39). 

  A expressão de MECP2 em neurônios é abundante, se mostrando 

essencial para a função e desenvolvimentos dessas células (94). Estudos 

mostraram que a perda da função de MECP2 favorece o desenvolvimento da 

Síndrome de Rett – que é uma das síndromes genéticas à qual o TEA é associado 

– ao mesmo tempo que a sua duplicação pode proporcionar um extenso espectro 
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de distúrbios, os quais compreendem o TEA e a deficiência intelectual (95,96). 

Outro estudo observou que a super expressão do miR-132 em primatas não 

humanos desencadeou comportamentos semelhantes ao TEA, principalmente a 

redução da interação social desses animais (97). Nesse sentido, o gene MECP2 

é essencial para o neurodesenvolvimento, regulando genes como BDNF (98). 

Este, por sua vez, desempenha função regulatória importante na proliferação e 

migração celular durante o desenvolvimento do sistema nervoso, como na 

formação de sinapses (99). Níveis elevados do BDNF já foram vistos em crianças 

com TEA (97). Conforme mencionado anteriormente, o BDNF é alvo do miR-106b, 

reforçando aqui a possível relação entre alterações de miR-106b e miR-132. 

  O miR-132 também desempenha papel no ritmo circadiano e na 

inflamação (100,101). Uma desregulação dos genes envolvidos nesse processo 

biológico está associada a comorbidades presentes no TEA, como distúrbios de 

sono e déficits de sincronismo social (84).  

  Por fim, a expressão diminuída do miR-132 já foi observada em amostras 

cerebelares pós-mortem de pacientes TEA quando comparada com amostras 

controles (43). No entanto, o que diz respeito a células de linhagem linfoblastóide, 

os resultados são controversos; em um primeiro estudo, o miR-132 apresentou ter 

sua expressão aumentada (84), enquanto noutro foi vista a redução da expressão 

desse miRNA nesse tipo celular (48), o que corrobora com a variabilidade de 

características e sintomas do TEA. 

 

  2.3.2.4 miR-146a 

  A análise bioinformática mostrou que o miR-146a possui a maior 

quantidade de genes alvos neste estudo. Uma revisão recente mostrou que este 

miRNA possui 24 genes-alvos sugeridos como sendo de risco para TEA (47).   

  O miR-146a atua em diversos processos fisiológicos, mostrando ter papel 

essencial na regulação da resposta imune (102) e neuroinflamação (103), esta 

última, por sua vez, é reconhecida como um importante componente etiológico no 

TEA (104). Além disso, sua desregulação pode afetar o desenvolvimento e 

diferenciação das células neuronais, podendo levar a TEA (105,106,107). O miR-

146a atua na neurogênese, sendo que o aumento da sua expressão em astrócitos 

mostrou reduzir o crescimento dos neuritos (106). Também foi observado que a 

sua ausência, em camundongos knockdown para miR-146, prejudica a 
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diferenciação de células gliais radiais, prejudicando a neurogênese e extensão 

dos neuritos em camundongos (107). Neste estudo, ainda foi observado que a 

ausência da expressão desse miRNA, nos animais knockdown, pode levar a 

déficits de aprendizado e memória. Déficits cognitivos podem ser observados em 

pacientes com TEA. Ele também se mostra atuando na sinalização sináptica, 

influenciando o tamanho da resposta pós-sináptica pelo controle da quantidade 

de receptores de glutamato nos neurônios pós-sinápticos (108).  

  Por fim, o miR-146a apresentou ter expressão aumentada em linfoblastos 

(48), fibroblastos e células tronco olfativas (106) de pacientes TEA, quando 

comparado com grupo controle. 

 

2.3.2.5. Considerações Gerais Sobre a Análise Bioinformática 

Os dados obtidos aqui após a análise bioinformática envolvendo os 

miRNAs e seus genes alvos indicam que, assim como esperado, esses miRNAs 

apresentam papel importante em processos relacionados ao desenvolvimento e à 

fisiologia do sistema nervoso central. Além disso, eles têm como alvo genes que 

já foram sugeridos como relacionados ao TEA. 

Ao observar os mapas de calor, observa-se claramente que esses 

miRNAs, em conjunto, têm destacada relevância em processos biológicos 

fundamentais para o neurodesenvolvimento e funcionamento cerebral. Assim, 

sugerimos que este conjunto de miRNAs pode representar uma boa ferramenta 

para buscar compreender os aspectos epigenéticos do autismo. Além disso, os 

dados expostos aqui são importantes para embasar e direcionar a parte do estudo 

a ser realizada com os pacientes, uma vez que foram obtidas e organizadas várias 

informações sobre os miRNAs, seus alvos e a relação deles com aspectos 

importantes relacionados ao TEA. Por fim, esses dados são importantes também 

para compor um estudo mais amplo, no qual estão sendo avaliados também 

sangue e espermatozoides com objetivo investigar a herança epigenética paterna 

do TEA. Assim, obter informações como as apresentadas aqui é fundamental para 

traçar a estratégia de execução do projeto completo, pois elas nos permitem inferir 

sobre miRNAs e seus alvos que podem ser investigados nos demais tipos 

celulares e também nos neurônios obtidos in vitro.  
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3 CONCLUSÃO 

 Este trabalho nos permite apanhar algumas conclusões: 

 - O protocolo utilizado deve ser revisado e novas análises devem ser 

feitas; 

 - Os miRNAs escolhidos para este estudo (miR-23a, miR-106b, miR-132 

e miR-146a) são relevantes para o TEA, pois além dos dados da literatura 

mostrarem expressão diferencial desses miRNAs em pacientes TEA, eles 

revelaram estar associados a processos no sistema nervoso central, 

especialmente a sinalização sináptica.  

 Assim, é promissor estudar a expressão de miRNAs em transtornos 

psiquiátricos, como o TEA, se mostrando relevante para a compreensão das 

marcas epigenéticas neste transtorno que possui influência de fatores 

ambientais. Nesse sentido, pretendo dar continuidade a esse estudo durante o 

mestrado. 
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