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Resumo

Muitas doenças estão relacionadas a fatores genéticos e, neste sentido, um grande desafio é 

o estudo de doenças complexas, ou seja, doenças poligênicas e multifatoriais. Simultaneamente, tem 

crescido o número de descobertas  de novos genes  relacionados a  estas  doenças.  No entanto,  a 

maneira pela qual estes genes se relacionam ainda não está completamente elucidada. Informações 

advindas de estudos de associação por todo o genoma (genome-wide association studies-GWAS) 

assim  como  estudos  de  transcriptoma  têm  revelado  que  tanto  variabilidade  genômica 

(polimorfismos) quanto variabilidade transcriptômica (variação da expressão gênica) têm influência 

na susceptibilidade de doenças. Relacionando estas duas fontes de variabilidade,  pesquisas revelam 

a identificação de polimorfismos relacionados a diferentes  padrões  de expressão.  Uma possível 

explicação  para  parte  deste  fenômeno  envolve  microRNAs,  que  através  de  uma  imperfeita 

complementaridade podem se ligar a vários genes alvos e regulá-los negativamente por repressão da 

tradução. Desta forma, polimorfismos que ocorrerem em um sítio alvo de microRNA podem romper 

este sítio, e polimorfismos fora de um sítio podem criar um sítio antes inexistente. Por conseguinte, 

quando unidos dados de microRNAs e seus possíveis alvos, expressão diferencial dos genes alvos e 

dos microRNAs e localização de polimorfismos, é possível obter evidências da regulação de genes 

por  microRNAs e  da  influência  do  polimorfismo.  Posto  isto,  este  projeto  propõe  um  pipeline 

computacional  capaz  de  integrar  todas  estas  informações  visando  a  descoberta  de  pares  de 

microRNA/SNPs que podem alterar a expressão genica em determinado tecido.

1 Introdução

Grande parte das doenças humanas são decorrentes de fatores genéticos e, neste sentido, 

existe um proeminente avanço em pesquisas com doenças complexas (O ́BRIEN et al., 2000), ou 

seja doenças poligênicas e multifatoriais.. Estas doenças como o câncer (LANDA et al., 2009),  e os 

transtornos psiquiátricos em especial a esquizofrenia (SRIVASTAVA, DESHPANDE e THELMA., 

2010) e o transtorno bipolar (NYEGAARD et a., 2010) são doenças de grande impacto e prejuízo 

social.Um dos desafios de estudar essas doenças está em entender como os genes estão relacionados 

e influenciando a expressão gênica (COOKSON et al., 2009). 

Uma poderosa estratégia para o estudo de expressão gênica tem sido a pesquisa de eQTLs – 

expression quantitative trait loci (VEYRIERAS et al., 2008), nos quais o perfil de expressão dos 

genes são tratados como caracteres quantitativos. A partir dessa abordagem é possível, inclusive, 

estudar  reguladores  transcricionais  em  escala  genômica  e,  a  partir  deles  tentar  elucidar  como 

variantes genéticos podem estar afetando a expressão gênica. Neste sentido, estudos de associação 
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(Genome-wide  association  studies –  GWAS)  têm  sido  utilizados  para  localizar  elementos 

regulatórios  (variantes  genéticos)  que  afetem a  expressão  de  genes  diferencialmente  expressos 

relacionados a doenças complexas (LOANNIDIS, THOMAS e DALY, 2009).

Informações a partir  de GWAs e de transcriptomas têm revelado que tanto variabilidade 

genômica (polimorfismos) quanto variabilidade transcriptômica (variação da expressão gênica) têm 

influência na susceptibilidade de doenças. Além disso, muito tem sido realizado neste contexto de 

identificação de polimorfismos relacionados a diferentes padrões de expressão (SCHADT, et al., 

2005).

Uma  outra  forma  de  regulação  da  expressão  gênica  têm  sido  observada  através  de 

microRNAs, que são pequenos RNAs não codificadores com tamanho aproximado de 22 bases 

nucleotídicas.  Em  animais,  os  microRNAs  ligam-se  ao  sítio  alvo  através  de  uma 

complementariedade imperfeita, permitindo que um mesmo microRNA possa se ligar em muitas 

outras  sequências  de  RNA.  Normalmente,  as  pesquisas  da  área  procuram identificar  alvos  em 

regiões 3'UTR de RNAs mensageiros, por ser esta uma região de regulação gênica. No entanto, os 

miRNAs podem se ligar também em outras regiões, incluindo as não codificantes, e causar algum 

efeito na expressão gênica (RODRIGUEZ, et al., 2004).

A forma  de  regulação  gênica  por  microRNAs  mais  observada  ocorre  através  de  uma 

regulação  negativa  do  gene  alvo,  com o microRNA hiper-regulado e  gene  alvo  hipo-regulado, 

reprimindo a tradução do mRNA (LEWIS et al., 2005). Entretanto, existe uma forma menos comum 

onde os microRNAs agem positivamente na ativação da transcrição (SONG et al., 2011). Assim, a 

existência de dados de expressão diferencial para ambos, microRNA e gene alvo predito, aumenta a 

evidência de regulação da expressão gênica pelo microRNA, além de informar se a regulação é 

através de repressão ou ativação.

Adicionalmente,  polimorfismos  de  um  único  nucleotídeo  (SNPs  -  Single  Nucleotide  

Polymorphism)  podem influenciar  o  controle  da  expressão  gênica  por  microRNAs.  Se  o  SNP 

ocorrer em sítio de ligação de microRNA, ele pode romper esse sítio. Por outro lado, se ocorrer fora 

dele,  pode  criar  um  sítio  antes  inexistente.  Desta  forma,  tais  SNPs  também  precisam  ser 

investigados.

Assim,  para  um certo  gene,  quando são  unidos  dados  de  microRNAs que  se  ligam no 

mesmo, dados de expressão diferencial e ainda informações de SNPs que se ligam no gene, pode-se 

obter uma evidência do mecanismo de regulação da expressão gênica por microRNAs.
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2 Objetivo

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um pipeline computacional que, dada uma lista 

de  polimorfismos  ou  genes,  uma  lista  de  microRNAs  e  opcionalmente  dados  de  expressão 

diferencial e dados de eQTLs, todos associados a um fenótipo de interesse, seja capaz de investigar  

se existem evidências desses polimorfismos afetarem mecanismos de regulação de expressão gênica 

por microRNAs.

2.1 Objetivos específicos

Como objetivos específicos desta pesquisa destacam-se os itens abaixo:

1. Implementar módulos do pipeline capazes de:

a) Identificar o contexto genômico dos polimorfismos de entrada;

b)  Aplicar  ferramentas  de  predição  de  alvos  de microRNAs nas  regiões  onde se 

encontram os polimorfismos utilizando as sequências de todos os alelos a fim de verificar se o 

polimorfismo cria ou rompe um sítio de microRNA;

c) no caso de polimorfismos intragênicos, identificar se o gene (identificado no item 

a) e/ou microRNAs preditos como ligantes na região polimórfica (no item b) possuem expressão 

diferencial no fenótipo de interesse.

d)  Apresentar  relatórios  de  análises  como,  por  exemplo,  alvos  agrupados  por 

microRNA predito com seus respectivos valores de expressão (do alvo e do microRNA) e vias 

metabólicas a que pertencem.

2 Aplicar o pipeline em dados humanos relacionados com esquizofrenia.

3 Revisão Bibliográfica

3.1 Variabilidade genômica

Antes da disponibilidade de tecnologias de sequenciamento,  as variações genéticas eram 

observadas principalmente através de diferenças na quantidade e estrutura dos cromossomos. Essas 

variações incluem a aneuploidia, (JACOBS et al., 1959; EDWARDS et al., 1960; PATAU et al., 

1960), heteromorfismos (BENYUSH et al., 1977; VERMA et al., 1978; MAEGENIS et al., 1978, 

VERMA et al., 1982; HSU et al., 1987), rearranjos (BOBROW et al., 1971; JACOBS et al., 1978;  

COCO e PENCHASZADEH 1982; WARBURTON 1991; JACOBS et al., 1992; KIM et al., 1999) 

(os quais foram associados frequentemente com doenças) e sítios frágeis (LUBS 1969), dado que 
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todas  estas  variações  apresentam  visualização  microscópica,  pois  seus  tamanhos  são 

suficientemente grandes para isso.

Entretanto,  com  o  crescimento  das  plataformas  de  sequenciamento,  houve  um  grande 

aumento  no  conhecimento  sobre  sequências  biológicas,  tornando  possível  a  identificação  dos 

polimorfismos genéticos. A exemplos os SNPs (WRIGHT, 2003) que são pequenas variações de um 

nucleotídeo e CNVs (Copy Number Variation)  (FEUK et  al.,  2006)  que são caracterizadas  por 

duplicações, translocações ou deleções de pequenos trechos de DNA.

SNPs podem ocorrer de forma bi, tri ou tetra-alélica, sendo no genoma humano a forma bi-

alélica a mais comum. Ocorrendo em regiões codificantes, podem ser sinônimos ou não sinônimos, 

o  que  depende  do  SNPs  alterar  ou  não  o  códon  de  leitura  durante  a  tradução  da  sequência 

(BROOKES, 1999).

Os CNVs representam variantes estruturais do genoma. Variantes estruturais são definidos 

por  alterações  genômicas  envolvendo  segmentos  de  DNA maiores  que  1kb  e  que  podem  ser 

microscópicos ou submicroscópicos. Os CNVs estão presentes em número de cópias variáveis em 

comparação com o genoma de referência (FEUK, et al., 2006).

Estima-se que essas variações sejam responsáveis por grande parte da variação genética 

humana. Considerando que 99% das sequências de DNA são aproximadamente idênticas entre os 

indivíduos (PRZEWORSKI et al., 2000; REICH et al., 2002), em apenas 1% das sequências é que 

estão distribuídas estas variações e que de fato correspondem à variabilidade populacional. Desta 

porção, os SNPs correspondem a 90% da variação genômica humana (The International Hap Map 

Consortium, 2003). 

Já são conhecidos atualmente mais de 40 milhões de SNPs (SHERRY et al., 2001) e este 

número tende a aumentar.

Aliado a estes dados, uma importante ferramenta da epidemiologia genética são os estudos 

de associação. Eles representam uma estratégia para o entendimento da associação da variabilidade 

genômica a certos fenótipos (VISSCHER et al., 2012).

3.2 Variabilidade genômica e susceptibilidade a doenças

Investigações envolvendo variações genéticas e a complexa rede de regulação gênica em 

alterações fenotípicas são valiosas ferramentas para o entendimento da evolução humana e também 

para  a  compreensão  do  funcionamento  das  doenças.  Desta  forma,  estudos  genéticos  podem 

contribuir para a identificação de genes, vias metabólicas e potenciais polimorfismos relacionados à 

susceptibilidade.
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Muitas  das  doenças  hereditárias  têm  a  sua  regulação  gênica  relacionada  a  fatores 

epigenéticos  ou  alterações  regulatórias  ou  ainda  uma  possível  combinação  desses  fatores 

(BURMEISTER, et al., 2008). Além disso, deve ser considerado a origem multifatorial de certas 

doenças, aumentando o desafio para o entendimento do processo funcional das mesmas. 

Doenças  multifatoriais  ou também chamadas doenças  complexas  envolvem tanto fatores 

genéticos  como  não  genéticos.  Dos  componente  genéticos,  muitos  deles  apresentam  efeitos 

individuais relativamente pequenos. No entanto, estudos de associação têm identificado marcadores 

para  várias  dessas  doenças,  a  exemplo  de  câncer  (LANDA  et  al.,  2009),  esquizofrenia 

(SRIVASTAVA, DESHPANDE e THELMA., 2010) e transtorno bipolar (NYEGAARD et al., 2010) 

que sustentam a informação de polimorfismos relacionados às doenças.

Para  testar  a  hipótese  de  um  determinado  alelo  estar  relacionado  a  uma  determinada 

característica  fenotípica,  esses  estudos  associama  presença  de  polimorfismos  marcadores  desse 

alelo  à  manifestação  dessa  característica  (FEITOSA E KRIEGER,  2002).  Esses  polimorfismos 

podem estar influenciando o fenótipo ou estar em um loco próximo ao responsável pela influência. 

Os polimorfismos mais utilizados atualmente têm sido os SNPs e os CNVs.

Como  os  SNPs  correspondem  à  forma  mais  comum  de  variação  genética  (TAILLON-

MILLER et al., 1998), são os marcadores mais utilizados em programas de seleção genômica e de 

mapeamento genético de alta saturação (COLLINS et al., 1998). 

Tanto os SNPs quanto os CNVs são variantes relacionados à susceptibilidade a doenças. O 

polimorfismo pode estar  posicionado em sequências  de  éxons  codificantes  ou não codificantes 

(regiões 5'UTR e 3'UTR e éxons de genes não codificantes), íntrons (ex: sítios de splicing ou região 

regulatória ainda não anotada) ou ainda em regiões intergênicas, e neste caso pode estar contida em 

regiões regulatórias (ex: sítios de ligação de fatores de transcrição ou sítio promotor).

Ainda que as investigações genéticas tenham abordado bastante o aspecto de polimorfismos 

em sequências codificantes, só elas não são capazes de responder muitas das alterações fenotípicas 

relacionadas a  doenças.  No câncer  de mama por  exemplo,  polimorfismos nos  genes  BRCA1 e 

BRCA2 marcam a susceptibilidade à doença. No entanto há registros de pacientes com câncer de 

mama onde os genes BRCA1 e BRCA2 não estão mutados, indicando que outros genes podem ser 

importantes..  Da mesma forma existem casos por exemplo na doença de Alzheimer que o SNP 

específico esta presente porém o indivíduo não apresenta clínica.

Assim, tanto em nível populacional quanto experimental,  aumenta-se a evidência de que 

polimorfismos genéticos em regiões regulatórias, mas não apenas nas mesmas, sejam a base de 

diferenças  na  expressão  dos  genes,  podendo  ser  os  melhores  contribuintes  para  a  diversidade 

fenotípica em populações humanas (ROCKMAN e WRAY, 2002; KNIGHT, 2005). Além disso, 
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existe ainda elementos envolvidos na variabilidade de expressão e que também podem influenciar 

na susceptibilidade à doenças.

3.3 Variabilidade de expressão e susceptibilidade a doenças

O nível de expressão dos genes determina as diferentes características existentes nas células. 

Segundo Cheung e colaboradores (2003; 2005), os níveis de expressão diferem não somente através 

do tipo de célula de um indivíduo, mas também entre os indivíduos. Além disso, a regulação da 

expressão  gênica  pode  ainda  ser  influenciada  por  fatores  pré  e  pós-transcricionais  e  alterações 

ocorridas nessas fases afetam, portanto, o produto da expressão. 

3.3.1 Controle pré-transcricional

Para  que  a  transcrição  ocorra,  a  maquinaria  de  transcrição  precisa  reconhecer  sítios 

específicos. Esses sítios são chamados de promotores devido à sua função de promover o início da 

transcrição. Na região promotora e em regiões conhecidas como  enhancers há também sítios de 

ligação  de  fatores  de  transcrição  (TFBS  –  Transcription  Factor  Binding  Site).  Um  fator  de 

transcrição é um complexo multi-enzimático responsável por mediar  (auxiliando ou inibindo) a 

ligação das enzimas RNA polimerases aos sítios específicos. Essas enzimas se ligam aos fatores de 

transcrição e ativam o processo.  Dependendo da RNA polimerase envolvida,  o sítio regulatório 

pode ocorrer a montante do gene (upstream),  dentro do gene ou ainda a justante (downstream) 

(WONG e NIELSEN, 2004; HAYGOOD at al., 2007).

Além  de  sítios  de  promotores,  outra  forma  de  controle  pré-transcricional  se  dá  pela 

epigenética, que exerce seu papel na regulação gênica sem que haja alterações nas sequências do 

DNA (CHUANG  e  JONES,  2007).  A metilação  do  DNA,  as  modificações  de  histonas  e  as 

atividades por ncRNAs são os principais mecanismos na área da epigenética capazes de regular a 

transcrição gênica.

A metilação do DNA é um processo natural usado pelas células animais para garantir o 

padrão de expressão normal e está envolvida na regulação de imprinting genômico, onde somente 

um dos cromossomos, paternal ou maternal, é ativo (WILKINS, 2005). Deficiências neste padrão 

de  expressão  podem acarretar  doenças  como a  Síndrome de  Prader  Willi  (ROGELJ,  2004).  A 

metilação  em  regiões  promotoras  são  frequentemente  associadas  ao  silenciamento  dos  genes, 

enquanto regiões  não metiladas  estão associadas  a  genes ativos.  Em muitos casos de câncer,  a 

metilação aberrante causa o silenciamento de genes supressores de tumores (JONES et al., 2002; 

BIRD et al., 2002).
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O controle  através  de  modificações  de  histonas  visa  a  uma  reorganização  estrutural  da 

cromatina para tornar o genoma acessível à maquinaria de transcrição da célula. Por exemplo, a 

metilação da histona H3 lisina 9 (H3K9) facilita a metilação do DNA causando silenciamento dos 

genes. Opostamente, a acetilação da histona H3 lisina 4 abre a cromatina, ativando a transcrição 

(HEARD et al., 2001; PETERS et al., 2002; EGGER et al., 2004).

Uma terceira forma de controle pré-transcricional é através de microRNAs (miRNAs). Estas 

pequenas sequências são mais observadas em regulação pós-transcricional (como descrito a seguir), 

mas também estão envolvidos na promoção de eventos epigenéticos.  Estão implicados tanto no 

processo de metilação do DNA quanto na regulação da estrutura da cromatina por modificações 

chaves das histonas (HE et al., 2004; CHUANG e JONES, 2007). Foi também reportado um caso 

em que um microRNA aumenta a expressão de um gene alvo (VASUDEVAN et al., 2007). Esse 

aumento se dá através de uma interação entre o microRNA e a região promotora do gene alvo 

através de uma complementaridade imperfeita (PLACE et al., 2008), semelhante ao que ocorre no 

controle pós-transcricional via 3'UTR.

3.3.2 Controle pós-transcricional por microRNAs

Mesmo após transcrito, um RNA pode ainda sofrer algum processo onde ele seja impedido 

de  desempenhar  sua função.  Uma maneira  de regulação da expressão de proteínas  ocorre pela 

interação  entre  RNA  mensageiro  (mRNA)  e  ncRNAs  (ex:  microRNAs),  pequenos  RNAs 

citoplasmáticos nucleares, nucleolares e de organelas e RNAs antisenso (COSTA, 2010). 

Em animais, a ligação entre microRNA e o mRNA alvo geralmente ocorre através de uma 

complementaridade imperfeita, reprimindo a tradução do alvo. Em casos mais raros ocorre uma 

complementaridade  perfeita  causando  clivagem do  mRNA. A interação  pode  ocorrer  em sítios 

dentro da 3'UTR do mRNA (LEE et al., 1993; LEWIS et al., 2005; BRENNECKE et al., 2005; 

CHUANG  e  JONES,  2007),  como  também  na  região  5'UTR,  região  de  íntron  ou  na  região 

codificante do mRNA (DAVIS et al., 2005 ; LYTLE et al., 2007). 

3.4 Variabilidade genômica e expressão diferencial

Como citado em seções anteriores, polimorfismos genômicos e expressão diferencial estão 

associados com a manifestação de um fenótipo.  Estudos recentes  estão relacionando esses dois 

fenômenos: a associação entre a variabilidade genômica e a expressão diferencial  (CHEUNG e 

SPIELMAN, 2009). O termo QTL (Quantitative Trait Loci) usado para indicar um loco associado a 

um caractere quantitativo, recebeu uma nova variante: eQTL (expression Quantitative Trait Loci), 
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uma vez que o nível de expressão de um gene também é considerado um caractere quantitativo 

(HANSEN  et  al.,  2008).  Dados  dessa  nova  metodologia  já  estão  registrados  em estudos  com 

genética de população humana (KUDARAVALLI et al., 2008).

Um polimorfismo associado à variabilidade de expressão de um gene pode ser a causa dessa 

expressão diferencial ou ser um marcador para a mesma. De fato, dependendo da localização do 

polimorfismo ou deste  elemento,  é  possível  imaginar  formas  pelas  quais  essa  influência  esteja 

ocorrendo. A presença de um polimorfismo pode, por exemplo, alterar ou mesmo criar uma região 

regulatória, como um sítio promotor, TFBs ou sítios de ligação de microRNAs. 

Desta  forma,  não  apenas  polimorfismos  em éxons  codificantes  devem ser  considerados 

funcionais. 

3.5 MicroRNAs e siRNAs

MicroRNA e  siRNAs  (BARTEL,  2005;  MATTICK  e  MAKUNIN,  2005;  ZAMORE  e 

HALEY, 2005) são curtas sequências de ncRNAs de ~22 nucleotídeos. Ambos são sintetizados no 

núcleo e transportados ao citoplasma para o processo de maturação. A principal diferença observada 

entre esses RNAs é que os microRNAs são processados a partir de uma imperfeita estrutura hairpin, 

enquanto siRNAs são processados a partir de uma longa dupla fita de RNA. Detalhes da biogênese 

dos microRNAs e siRNAs são mostrados na figura 1. 

Até recentemente estava descrito que a supressão da expressão do mRNA alvo só ocorria em 

função do pareamento imperfeito entre microRNA e a região 3'UTR do alvo, através da região seed 

do microRNA composta de 6 a 8 nucleotídeos (LEWIS et al., 2005), e também pela degradação do 

RNA alvo através do siRNA pelo complexo RISC (RNA-induced silencing complex) causando o 

fenômeno  conhecido  como  RNAi  (FIRE,  1999).  No  entanto,  já  foi  descrito  a  supressão  da 

expressão do gene HOX pela degradação do RNA alvo, devido ao pareamento perfeito com a região 

3'UTR do gene (YEKTA, SHIH e BARTEL, 2004; MANSFIELD et al., 2004). Em adição, tem sido 

mostrado recentemente que certos precursores de microRNAs são editados por ADAR1 e ADAR2, 

resultando para ambos na supressão do processamento pela Drosha e na degradação pela Tudor-SN, 

que é um componente da RISC (YANG et al., 2006). 

Estima-se  que  no  genoma  humano,  entre  1  e  2%  de  todos  os  genes  sejam  genes  de 

microRNA (BARTEL, 2009).  Uma vez que um mesmo microRNA possa ter  como alvo vários 

genes, estima-se que 60% dos genes codificantes sejam regulados por microRNAs (FRIEDMAN et 

al., 2009). Devido à sua complementaridade imperfeita ao sítio alvo, cada microRNA é capaz de se 

ligar e regular mais de um sítio alvo em diferentes RNAs (LEWIS et al., 2003; BRENNECKE et al., 
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2005). Os microRNAs são derivados frequentemente de íntrons de outros genes, mas também têm 

origem  a  partir  de  transcrição  independente  (RODRIGUEZ  et  al.,  2004;  BASKERVILLE  e 

BARTEL,  2005),  sendo  sintetizados  pelas  enzimas  RNA  polimerase  II (LEE  et  al.,  2004; 

RODRIGUEZ et al., 2004; MATTICK e MAKUNIN, 2005) e RNA polimerase III (YING e LIN, 

2005;  BORCHERT,  LANIER  e  DAVIDSON,  2006).  Observou-se  que  em  animais  alguns 

microRNAs  são  derivados  de  sequências  repetidas  (principalmente  elementos  transponíveis  – 

transposons)  (SMALHEISER  e  TORVIK,  2005)  podendo  alterar  o  papel  funcional  dessas 

sequências. Fato importante devido os transposons apresentarem papéis importantes em processos 

de  desenvolvimento e  variação epigenética (WHITELAW e MARTIN, 2001;  PEASTON et  al., 

2004).  Além disso,  foi  também observado  o processamento  de  alguns  microRNAs  a  partir  de 

pseudogenes (DEVOR, 2006).

A alta conservação de sequências de microRNAs entre organismos relacionados sugere a 
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participação  destas  moléculas  em importantes  processos  fisiológicos  como no desenvolvimento 

cerebral, metabolismo de gordura, diferenciação celular, proliferação e controle de ciclo celular e 

apoptose (GIRALDEZ et al.,  2005; MISKA, 2005; JANNOT e SIMARD, 2006), bem como na 

expressão  gênica  neuronal  (KLEIN,  IMPEY  e  GOODMAN,  2005),  divisão  de  blastocistos 

(HATFIELD  et  al.,  2005)  e  diferenciação  muscular  (NAGUIBNEVA  et  al.,  2006). 

Consequentemente,  a  atividade  negativa  da  expressão  de  microRNAs  está  relacionada  à 

susceptibilidade  a  doenças  como  câncer  (IORIO  et  al.,  2005),  doenças  neurodegenerativas 

(NELSON et al., 2008) e esquizofrenia (PERKINS et al., 2007). Além de estarem relacionados às 

doenças,  os  microRNAs  desregulados  aparecem  também  em  resistência  a  quimioterápicos  em 

processos de tratamento de câncer de mama (POGRIBNY et al., 2010). 

Durante  os  últimos  anos  tem  aumentado  o  número  de  experimentos  de  validação  de 

microRNAs e genes alvos e também o registro desses elementos via predição computacional. O 

banco de dados miRBase (GRIFFITHS-JONES, 2004 – <http://www.mirbase.org/>; GRIFFITHS-; 

JONES  et  al.,  2006,  2008;  KOZOMARA  E  GRIFFITHS-JONES,  2011)  armazena  e  torna 

disponível  estas  informações.  Atualmente  o  banco  descreve  21643  microRNAs  maduros  já 

disponíveis, sendo 1919 específicos de homo sapiens (release 18). Contudo, muitos dos microRNAs 

e também de seus RNAs alvos têm sido preditos computacionalmente. Para tanto, existem diversos 

algoritmos  já  desenvolvidos  para  predição  de  genes  de  microRNAs que abordam,  entre  outras 

características, a estrutura secundária e a conservação filogenética de sequências precursoras de 

microRNAs  (BEREZIKOV  et  al.,  2005),  como  também  existem  algoritmos  disponíveis  para 

predição de alvos de microRNAs (RAJEWSKY et al., 2002; ENRIGHT et al., 2003; LEWIS et al., 

2005;  KREK  et  al.,  2005;  LALL et  al.,  2006;  ADLER et  al.,  2007;  GRIMSON et  al.,  2007; 

FRIEDMAN et al., 2009). No entanto, dentro da quantidade de genes alvos que se espera encontrar, 

apenas uma pequena parcela ainda é conhecida, bem como pouco se sabe do papel de interação 

entre  eles.  A maior  parte  dos  alvos  já  identificados  são  de  complementaridade  imperfeita  ao 

microRNA  e  com  complexos  papéis  biológicos  (DOENCH  e  SHARP,  2004).  Devido  à 

complementariedade  imperfeita  entre  a  ligação  do  microRNA  e  RNA  alvo,  o  trabalho  da 

bioinformática na predição de alvos de microRNAs continua uma atividade desafiadora. 

3.6 Predição computacional de alvos de microRNAs

Ferramentas computacionais são utilizadas  para,  dado um microRNA, predizer  em quais 

genes ele se liga. Tais ferramentas devem superar dois principais desafios na análise em animais: 1) 

a complementaridade imperfeita, que permite um único microRNA se ligar em mais de um sítio 
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alvo; 2) um mesmo gene poder ser alvo de centenas de microRNAs. 

Como existem diversas ferramentas computacionais para predição de alvos de microRNAs, 

uma descrição de cada uma foge do escopo deste texto (Saito e Saetrom, 2010 apresentam uma 

revisão dos métodos). Desta forma escolheu-se descrever as principais características envolvidas no 

processo de predição, ressaltando quais são utilizadas nas duas ferramentas, miRanda e TargetScan, 

utilizadas nesse trabalho. 

3.6.1 Pareamento microRNA:mRNA: Região seed 

Uma das principais características explorada no reconhecimento do alvo é uma região onde 

o  microRNA se  liga  ao  RNA com complementariedade  perfeita,  chamada  de  região  'seed'  no 

microRNA e 'seed site' no RNA alvo. Trata-se de uma região com pareamento Watson-Crick (A-U, 

C-G) entre  as  duas  moléculas.  A região  seed têm sido observada na  porção 5'  do  microRNA, 

localizada nas posições de 2-7. Essa região é importante pois o complexo RISC a utiliza como 

sinalização  no  reconhecimento  do  RNA  alvo  (STARK  et  al.,  2003;  LEWIS  et  al.,  2003; 

RAJEWSKY e SOCCI, 2004).

A região  seed pode se apresentar  de 4 diferentes  maneiras (6mer,  7mer-A1,  7mer-m8 e 

8mer) (LEWIS et al., 2005) dependendo da configuração da posição 1 a 8 do microRNA e seu 

pareamento com o alvo. 

Uma característica dessas regiões é que todas conservam o pareamento de pelo menos 6 

pares de bases entre as posições 2-7 do microRNA. A região 7mer-A1 conserva o pareamento de 6 

pb e ainda possui uma adenina na posição 1 do microRNA. A seed 7mer-m8 possui, além dos 6 pb, 

um pareamento com o alvo na posição 8. A região 8mer tem ambos, pareamento de 2-7pb, mais  

uma adenina na posição 1 e um pareamento na posição 8 do alvo. E por fim, a região 6mer possui  

somente pareamento de 6pb (GRIMSON et al., 2007). 

A vantagem de  se  usar  diferentes  tipos  de  região  seed é  possuir  um certo  controle  de 

sensibilidade e especificidade da predição. Seeds 8mer são mais raras de se encontrar ao acaso do 

que 6mer, e portanto procurar apenas por elas contribui para uma maior especificidade. Essa busca, 

no  entanto,  não  encontrará  alvos  funcionais  com os  outros  tipos  de  seed,  e  portanto  terá  uma 

sensibilidade prejudicada. Por outro lado, aceitar outros tipos de seed aumenta a sensibilidade mas 

diminui a especificidade.  

Ainda que a seed seja em si uma forte característica utilizada na predição, somente ela, não é 

tida  como  suficiente.  Ao  invés  disso,  existem  outras  características  que  contribuem  a  essa 

localização. Grimson (2007) mostrou que sítios efetivos residem preferencialmente próximos a uma 
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região rica em nucleotídeos AU. Além disso,  os genes ricos em AU mostraram-se ligeiramente 

menos  expressos,  corroborando  à  possível  atividade  de  repressão  do  alvo  pelo  microRNA 

(GRIMSON et al., 2007). 

3.6.2 Localização do sítio alvo

Muitos  estudos  mostram  os  microRNAs  ligados  à  região  3'UTR  dos  genes  alvos.  No 

entanto, ainda não há uma justificativa para este comportamento, podendo o microRNA junto da 

RISC ligar-se em qualquer segmento do mRNA. 

Os genes alvos tendem a apresentar longas sequências na 3'UTR, com exceção de genes 

constitutivos (house-keeping genes) onde a 3'UTR é uma curta sequência (STARK et al., 2005). 

Para  estas  curtas  sequências  o  sítio  pode  estar  próximo  à  região  finalizadora  (stop  codon) 

(GAIDATZIS et al.  2007) ou distante entre 15-20 nucleotídeos (GRIMSON et al.,  2007). Além 

disso,  sítios  de  splicing alternativo  podem  ocorrer  dentro  de  longas  3'UTR,  diversificando  o 

potencial  para  ocorrência  de  sítios  alvos  (MAJOROS e  OHLER,  2007).  Adicionalmente,  sítios 

alternativos  de  poliadenilação  podem  encurtar  as  sequências  3'UTR  e  afetar  a  regulação  do 

microRNA (SANDBERG et al., 2008).

Dos estudos já realizados nesta área, poucos dão ênfase em regiões de splicing alternativo ou 

poliadenilação devido também à deficiência de dados neste contexto. Uma vez que a sequência 

transcrita utilizada depende do contexto celular ao qual está contida, ferramentas futuras poderão 

fazer uso destas informações visando melhorar a técnica de predição.

3.6.3 Conservação de microRNAs e seus sítios alvos

Muitos microRNAs e seus sítios alvos são conservados entre espécies (FRIEDMAN et al., 

2009), bem como muitos são espécie - específicos (SOOD et al.,  2006). Desta forma, utilizar o 

critério de conservação entre espécies aumenta a especificidade,  no entanto,  deixa de recuperar 

alvos espécie - específicos (SOOD et al., 2006).

3.6.4 Acessibilidade do sítio alvo

A estrutura secundária do mRNA é muito importante no processo de hibridização com o 

microRNA. Uma efetiva interação entre microRNA:mRNA depende da correta abertura da estrutura 

secundária do sítio alvo, o qual irá favorecer o processo de hibridização. Em seguida, através do 

complexo RISC, ocorre a elongação dessa hibridização (LONG et al., 2007; KERTSZ et al., 2007). 
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Para se estimar a acessibilidade da região de hibridização na estrutura secundária, geralmente é 

calculada a energia livre mínima ou ainda uma região de ~30 nucleotídeos antes e depois do sítio 

rica em bases A:U. Esta última se mostrou muito eficiente no processo de hibridização (GRIMSON 

et al., 2007) e ainda pode ser mais facilmente implementada nos algoritmos computacionais.

3.6.5 Sítios múltiplos 

A eficácia da regulação pelo microRNA é aumentada com a presença de mais de um sítio 

alvo (JOHN et al., 2004). A distância ótima observada segundo Saetrom et al (2007) e que ainda 

garante  esse  efeito  é  de  17-35  nucleotídeos,  embora  ainda  existam  distâncias  entre  14  e  26 

nucleotídeos  que  também são  eficazes  na  promoção  da  hibridização.  Observou-se  ainda  que  a 

presença de mais de dois sítios em um alvo pode contribuir ainda mais no potencial de regulação de 

genes alvos (DOENCH e SHARP, 2004).

Interessantemente,  genes  onde  os  sítios  alvos  ocorrem  na  região  codificante  tendem  a 

apresentar  uma forte  hibridização  (DUURSMA et  al.,  2008;  ELCHEVA et  al.,  2009)  ou  sítios 

múltiplos semelhantemente espaçados (TAY et al., 2008; FORMAN et al., 2008).

3.6.6 Perfil de expressão

A relação inversa de expressão entre os pares microRNA:mRNA pode indicar correlação 

entre  os  elementos,  aumentando  a  evidência  de  um  certo  mRNA ser  de  fato  um  gene  alvo. 

Estratégias  experimentais  neste  sentido  costumam  nomear  o  gene  alvo  devido  ao  seu  padrão 

negativo de regulação comparado ao perfil de expressão do microRNA. Entretanto, esta estratégia 

pode  deixar  de  detectar  pares  de  microRNAs  e  alvos  cuja  regulação  do  alvo  dependa  de  um 

conjunto de miRNAs que, separadamente, exerçam um efeito sutil mas juntos alcancem a eficiência 

necessária.

3.6.7 Ferramentas de predição de alvos

Novas  ferramentas  de  predição  de  alvos  surgem  à  medida  que  se  alcançam  novos 

conhecimentos dos processos pelos quais o microRNA regula o mRNA ou, mais amplamente, uma 

sequência  de  RNA  é  transcrita.  Contudo,  as  ferramentas  existentes  procuram  abordar  as 

características mencionadas acima. Nenhuma agrupa de fato todas as abordagens, mas cada uma 

tem uma ou algumas delas. 

Entre as ferramentas frequentemente utilizadas estão TargetScan (LEWIS, 2005; GRIMSON 
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et al., 2007; FRIEDMAN et al., 2009; GARCÍA et al., 2011), miRanda (JOHN et al., 2004; BETEL 

et al., 2008, 2010), PicTar (GRÜN et al, 2005; KREK et al., 2005; CHEN e RAJEWSKY, 2006; 

LALL et al., 2006), RNAhybrid (REHMSMEIER et al., 2004; KRUGER e REHMSMEIER, 2006) 

e PITA (KERTESZ et al., 2007). Estão sendo utilizadas nesse trabalho TargetScan e miRanda. 

TargetScan  e  miRanda  são  frequentemente  observadas  em  projetos  correlacionados  e 

apresentam  um  ótimo  rendimento  de  predição  comparada  às  outras.  TargetScan  utiliza 

principalmente a técnica de regiões seed conservadas, o que diminui a taxa de falsos positivos, no 

entanto, ignora potenciais alvos que sejam espécie-específicos (SAITO e SAETROM, 2010). 

Em oposição, a ferramenta miRanda não requer a existência de regiões  seed  conservadas 

entre espécies, o que aumenta o número de alvos iniciais e ainda permite a identificação de alvos 

espécie - específicos. 

4 Materiais e Métodos

No  desenvolvimento  do  pipeline,  todos  os  módulos  computacionais  estão  sendo 

implementados na linguagem de programação Perl. 

4.1 Estrutura do pipeline

O  pipeline proposto busca identificar uma relação entre polimorfismos e microRNAs. No 

entanto, houve a participação de outros dois projetos de pesquisa que motivaram o desenvolvimento 

dos módulos do  pipeline.  No primeiro projeto,  realizado em colaboração com pesquisadores do 

Hospital A. C. Camargo, foram disponibilizadas uma lista de microRNAs e uma lista de genes, 

ambos diferencialmente expressos em pacientes (mulheres) jovens com câncer de mama. O objetivo 

era  identificar  quais  desses  genes  são possíveis  alvos  para a  lista  de microRNAs disponível  e, 

posteriormente,  fazer  a  identificação  de  vias  e  redes  metabólicas  às  quais  estes  genes  estão 

envolvidos, e gerar relatórios resumidos com informações dessa relação microRNA e gene alvo. No 

segundo  projeto,  realizado  em  colaboração  com  pesquisadores  do  Instituto  de  Psiquiatria  da 

FMUSP, foi disponibilizada uma lista de polimorfismos de genes diferencialmente expressos em 

Alzheimer, para então identificar sítios alvos de microRNAs nestas regiões. Assim, criou-se uma 

estrutura de pipeline flexível que pudesse atender estas diferentes análises. 

O  pipeline proposto neste trabalho, ilustrado na figura 2, é capaz de atender os objetivos 

desse projeto de mestrado, e os componentes já implementados foram capazes de atender os dois 

referidos projetos.
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4.1.2 Fase I: Dados de entrada

O conjunto de dados de entrada para o  pipeline é composto por uma lista de microRNAs 

(nomes),  uma lista  de  genes  (gene  symbol)  ou  de  polimorfismos  (nomenclatura  rs  -  reference 

sequence) e, opcionalmente, valores de expressão diferencial de genes e/ou microRNAs e também 

dados de eQTLs.

Assim,  dependendo  do tipo  de  informação fornecida  ao  pipeline, um dado conjunto  de 

módulos será executado, onde para cada módulo fez-se abaixo uma breve descrição.

15

Figura 2: Fluxograma do pipeline proposto. A fase I compreende a entrada dos dados. A fase II prepara os 
dados recebidos para as ferramentas de predição. A fase III executa as ferramentas de predição propriamente 
ditas. A fase IV processa os relatórios de saída das ferramentas, filtrando apenas os resultados de interesse. A 
fase  V envolve  módulos  computacionais  de  análise  dos  resultados  e  associação  com várias  fontes  de 
informação. A fase VI consolida os dados e produz os relatórios finais das análises executadas.



4.1.3 Fase II: Preparação dos arquivos de entrada para as ferramentas de predição

Primeiramente,  é  necessário  configurar  as  sequências  no  formato  exigido  pelas  duas 

ferramentas. A ferramenta miRanda tem como entrada sequências FASTA dos microRNAs e dos 

genes  potencialmente  alvos.  TargetScan  requer  como  entrada  alinhamentos  dos  genes 

potencialmente alvos e sequências FASTA de microRNAs.

Para  uma lista  de  nomes  de  microRNAs,  o  módulo  recupera  cada  uma das  sequências 

FASTA a partir do banco de dados miRBase. Para as sequências FASTA dos genes, primeiro são 

obtidas as coordenadas genômicas referentes a cada gene de entrada, através da tabela RefGene 

(salvas  a  partir  do  site  da  UCSC  (Universidade  da  Califórnia  em  Santa  Cruz)  - 

<http://genome.ucsc.edu/>), referente ao consórcio GRCH37 hg19, e então, para cada coordenada é 

recuperada sua sequência FASTA a partir de dados de sequências de cromossomos do NCBI (hg19) 

(National Center for Biotechnology Information - <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>). 

Os alinhamentos dos genes potencialmente alvos são obtidos através de um processamento 

dos alinhamentos disponíveis no banco de dados da UCSC. Esse processamento consiste em obter 

os trechos de alinhamentos referentes às coordenadas dos genes potencialmente alvos unindo, se 

possível, esses trechos de alinhamento dependendo do número mínimo de sequências exigidas neste 

alinhamento. Os alinhamentos são obtidos de forma semelhante ao descrito para os genes (uma vez 

que  a  obtenção  é  baseada  nas  coordenadas  de  interesse).  Da  mesma  forma,  é  gerado  um 

alinhamento para cada isoforma do SNP e para cada fita. 

Em se  tratando  de  uma lista  de  SNPs  como entrada  (ao  invés  de  uma lista  de  genes),  

primeiro  é  calculada  uma  janela  ao  redor  de  cada  rsSNP com base  na  coordenada  genômica 

referente ao GRCH37 hg19. Essa janela é, por padrão, de 23 nt de cada lado do SNP, mas pode ser 

configurada pelo  usuário.  A partir  das  coordenadas  dessas  janelas,  são obtidas  suas  respectivas 

sequências FASTA para o MiRanda e seus alinhamentos para o TargetScan. Cria-se, então, uma 

sequência FASTA para cada alelo do rsSNP. Além disso, para cada alelo é também criada a sua 

sequência reversa complementar.  Assim, todas as isoformas do SNP e também as duas fitas da 

região serão analisadas para predição de sítios de microRNAs. 

No  caso  do  TargetScan,  são  também  necessários  outros  arquivos  intermediários  dos 

microRNAs e alvos em formatos específicos. Estes são também criados por este módulo.

4.1.4 Fase III: Predição de alvos de microRNAs

A configuração padrão do algoritmo de predição miRanda, bem como os parâmetros de 

corte  da  predição  foram  mantidas  conforme  sugeridos  pelos  autores  em  trabalho  aplicado  a 
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humanos (JOHN et al., 2004). No entanto, é possível configurar esses parâmetros. 

Como critério de corte na seleção de alvos, utilizou-se o escore >= 90 e energia livre <= -17. 

O escore representa a soma de pontuação de alinhamento de pares de bases individuais em relação 

ao  alinhamento  total  e,  a  energia  livre  é  a  proveniente  da  formação  da  dupla  fita  de 

mRNA:microRNA. 

Diferente do algoritmo miRanda, TargetScan consiste em três principais algoritmos e uma 

série de processamentos precursores e parciais dos dados, que é feita separadamente dos algoritmos 

da ferramenta. Existe um algoritmo básico de TargetScan (LEWIS et al., 2005), onde estão contidos 

os primeiros parâmetros de pareamento entre sequências de microRNAs maduras e de mRNA alvo. 

um algoritmo intermediário analisa o contexto de escore dos alinhamentos (GARCÍA et al., 2011, 

GRIMSON et al., 2007) e um terceiro faz o corte por alvos conservados (FRIEDMAN et al., 2009). 

Para execução dos algoritmos TargetScan foram mantidas as suas configurações padrões. 

4.1.5 Fase IV: Resumo dos relatórios/Filtro das predições

Ao  final  da  execução  total  das  ferramentas  são  gerados  relatórios  de  análise  de  alvos 

preditos.  No  entanto,  estes  relatórios  possuem  muitos  dados  verborrágicos  que  necessitam 

processamento. Desta forma, foram desenvolvidos programas específicos para este processamento e 

filtro  dos  dados,  extraindo  informações  resumidas  de  alvos  e  microRNAs  preditos  e  ainda 

formatando-os para módulos computacionais posteriores. 

4.1.6 Fase V

Nesta fase são realizadas diversas análises de enriquecimento das informações, conforme 

descrito abaixo. O módulo recebe como entrada o relatório processado da saída das ferramentas. 

4.1.6.1 Quantificação da predição

A quantificação dos resultados ocorre para cada microRNA e para cada gene. Para cada 

microRNA quantifica o número de alvos preditos, seus genes alvos com suas respectivas posições e 

a  existência  de  sítios  conservados.  Para  cada  gene  alvo,  quantifica  o  número  de  microRNAs 

preditos, lista quais são e suas respectivas posições e informações de conservação de alvos.

4.1.6.2 Obtenção do contexto genômico da região alvo

Com base na posição do sítio alvo e na anotação desta região (tabela RefGene (UCSC)), é 

obtida a localização do contexto genômico deste sítio (5'/3' UTR, cds (coding sequence), íntron, 
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éxon ou região intergênica). A tabela RefGene contém dados das diferentes isoformas conhecidas de 

cada gene. Por isso esse módulo recupera os vários contextos (se houver mais de uma anotação para 

essa região), permitindo assim a identificação de sítios em regiões de  splicing ou poliadenilação 

alternativos.

4.1.6.3 Para lista de genes: verificação da existência de polimorfismo

Quando  uma lista  de  genes  é  disponibilizada  pelo  usuário  na  entrada  do  pipeline,  este 

módulo verifica a existência de polimorfismos (SNPs) na região do sítio alvo. O módulo parte do 

relatório  resumido  das  ferramentas,  recupera  as  coordenadas  genômicas  referente  ao  sítio  alvo 

predito e então compara com as coordenadas de SNPs (obtidas do NCBI) para então identificar 

polimorfismos nesta região.  

4.1.6.4 Obtenção de valores de expressão diferencial de alvos e microRNAs e dados de eQTLs

Para  cada  par  microRNA:mRNA, é  agregada  a  informação  de  expressão  diferencial  de 

ambos. Além disso, o tipo de expressão de cada par é classificado em três tipos: inverso (quando um 

está  super-expresso  e  outro  subexpresso),  direto  (quando  ambos  são  super-expressos  ou 

subexpressos) ou não relacionado (quando ao menos um deles não possui expressão diferencial).

Além  disso,  quando  disponíveis  dados  de  eQTLs,  estes  são  também  recuperados  e 

relacionados às informações de predição.

4.1.6.5 Análise funcional de genes alvos

Além  de  conhecer  o  contexto  genômico  do  sítio  alvo,  ter  informações  de  expressão 

diferencial de ambos microRNAs e alvo e ainda, dados de polimorfismos, uma outra metodologia é 

conhecer as vias, processos e redes metabólicas e ainda redes de interação de proteínas ao qual os 

genes alvos estão envolvidos. 

Desta forma, este módulo executa a ferramenta GSAT (ZHANG et al., 2005; DUNCAN, et 

al., 2010) para análises funcionais dos alvos. A ferramenta recupera informações das bases de dados 

GO (The Gene Ontology Consortium) e KEGG (KANEHISA, M e GOTO, S., 2000; KANEHISA, 

M et al., 2012).

4.1.7 Fase VI: Geração de relatórios de saída

Ao final  do  pipeline,  em resposta  ao objetivo geral  deste  projeto de mestrado,  todas as 
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informações  obtidas  pelos  módulos  descritos  acima  são  consolidadas  em  um  relatório  final. 

Também pretende-se adicionar a informação de se o sítio predito possui validação experimental. 

Este dado pode ser obtido no banco de dados miRecords (XIAO et al., 2009).

5 Resultados Preliminares

A figura  3  mostra  o  estado  atual  de  implementação  dos  módulos  do  pipeline,  cuja 

implementação está completa ou em finalização. Os resultados contemplam ainda as respostas para 

os dois projetos colaboradores, estando cada uma das soluções descritas a seguir. 
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5.1 Solução para o primeiro projeto colaborador

A motivação  para  o  primeiro  projeto  colaborador  está  em:  a  partir  de  uma  lista  de 

microRNAs e genes diferencialmente expressos de um estudo de câncer de mama, identificar quais 

desses genes são possíveis alvos para a lista de microRNAs disponível. 

Como essa colaboração surgiu logo no início do projeto e havia urgência na obtenção dos 

resultados,  foram  utilizadas  apenas  as  sequências  transcritas  (éxons)  dos  genes  propostos  na 

ferramenta miRanda e apenas as UTRs dos mesmos na ferramenta TargetScan. 

Além disso, faz parte do estudo da colaboradora o levantamento de valores de expressão 

diferencial da lista de microRNAs em situação de câncer de mama em mulheres jovens. Assim, os 

módulos  computacionais  do  pipeline forneceram informações  de  microRNAs,  potenciais  alvos, 

informações funcionais e informação do contexto gênico dos alvos. Todas essas informações são 

registradas  em relatórios  individuais  de  saída,  para  então  permitir  uma  análise  detalhada  pelo 

pesquisador, que poderá identificar quais alvos de fato são potenciais para validação.

Como resultado foram desenvolvidos os módulos necessários para a predição, bem como 

para análise de enriquecimento dos dados preditos. A figura 4 mostra todos os módulos e processos 

do  pipeline  que estiveram envolvidos na resolução do problema e que também fazem parte do 

objetivo original deste projeto de mestrado.

Em resposta  às  análises  deste  projeto  colaborador  foram selecionados  alguns  potenciais 

genes  alvos  para  validação.  Esta  etapa  está  em andamento,  como  também a  escrita  do  artigo 

contendo todos estes resultados.

5.2 Solução para o segundo projeto colaborador 

Em resposta ao segundo projeto colaborador, a partir de uma lista de polimorfismos SNPs 

foram identificados quais desses polimorfismos estavam contidos em sítios alvos de microRNAs, 

dentro  de  uma  janela  configurada  de  23  nucleotídeos  ao  redor  da  posição  do  SNP  (valor 

configurável). A figura 5 mostra os módulos do pipeline envolvidos para esta resolução. 

5.3 Progressos desenvolvidos 

De acordo com a proposta inicial descrita neste projeto de pesquisa, a implementação da 

maior parte dos módulos necessários já foi iniciada e algumas já finalizadas.
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Figura 4: Módulos do pipeline desenvolvidos em resposta ao primeiro projeto colaborador.



6. Perspectivas Futuras

Para concluir os objetivos do projeto faz-se necessária a finalização dos módulos descritos 

como “parcialmente  implementados”  e  “não iniciados”  na  Fig.  3.  As  pendências  dos  módulos 

“parcialmente implementados” dizem respeito somente à execução da ferramenta TargetScan. Por 

fim, utilizaremos o pipeline em um estudo utilizando polimorfismos associados a esquizofrenia. A 

tabela 1 descreve o cronograma das atividades futuras.

22

Figura 5: Módulos do pipeline desenvolvidos em resposta ao segundo projeto colaborador.



Tabela 1: Cronograma de atividades futuras

Atividade
Fev/
2012

Mar/
2012

Abr/
2012

Mai/
2012

Jun/
2012

Jul/
2012

1 – Finalização do módulo “Preparação dos arquivos de entrada” X X

2 – Finalização do módulo “Predição de alvos de microRNAs” X

3 – Módulo “Obtenção de expressão diferencial de alvos” X

4 – Módulo “Obtenção de expressão diferencial de alvos” X

5 – Módulo “Para lista de genes: verificação da existência de polimorfismos” X

6 – Finalização do módulo “Resumo dos relatório/Filtro das predições” X

7 – Aplicação do pipeline em dados de esquizofrenia X

8 – Escrever a dissertação (final) X X X X X
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