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1.RESUMO 

Cada vez mais técnicas e estudos estão avançando em grande escala para 

compreender  fenômenos  da genética,  são vários os genes e moléculas que estão 

em testes para melhorar enfermidades. Dentre tantos avanços, podemos destacar o 

uso de moléculas de RNA que tem potencial para agir como silenciadores gênicos, 

através de RNA interferência (RNAi). Está descoberta anuncia um novo campo da 

biologia fascinante. O RNAi irá atuar sobre o RNA mensageiro (mRNA), enquanto 

que uma molécula de RNA dupla fita (dsRNA) auxiliará na ligação do mRNA alvo, 

para que ocorra o silenciamento gênico específico. 

2. INTRODUÇÃO 

 A RNAi teve a sua primeira descrição em plantas, mais especificamente as 

Petúnias, na década de 1990. Eram plantas transgênicas e superexpressavam 

genes que produziam pigmentos, e devido à inibição da síntese do pigmento através 

do silenciamento do transgene se apresentavam flores brancas. Este fenômeno 

também foi constatado em fungos, outros organismos e outras espécies de plantas 

(NAPOLI et al.,1990; COGONI; MACINO, 2000). Vários estudos foram realizados 

desde que essa descoberta de RNAi foi descrita, para que fosse conhecido o seu 

papel no metabolismo celular, e foi observado que esta é uma ferramenta de grande 

importância na defesa anti-viral, na estabilidade do genoma e na regulação da 

expressão génica  (GHILDIYAL ; ZAMORE, 2009). 

A interferência por RNA (RNAi) tem como finalidade silenciar os genes de 

uma forma específica, para o uso de terapias em muitas doenças graves, buscando 

uma melhor qualidade de vida para os individuos afetados. A RNAi tem um enorme 

potencial, e sua alta especificidade promove a ação de interferência em alelos 

relacionados com a doença, que diferem do alelo normal (MITTAL, 2004). 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é relatar a importância do estudo do silenciamento 

gênico nas doenças genéticas humanas, aplicadas como terapia para melhorar a 

qualidade de vida da sociedade em geral, dentre as doenças que são de grandes 

variedades, podendo assim, aumentar a expectativa de vida. 

 

 



4. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado através de revisões bibliográficas de livros e artigos 

científicos, utilizando sites de pesquisa como Scielo, Pubmed entre outros. 

5. DESENVOLVIMENTO 

  O silenciamento gênico pode ser pós-transcricional, onde ocorre a 

degradação de RNAs homólogos no citoplasma e leva a não tradução, e o 

transcricional que está relacionado com um bloqueio induzido por um RNA anti-

senso que será derivado do DNA. São estudadas varias formas de silenciamento, e 

todas com a função de fazer o mesmo mecanismo (WASSENEGGER; PELISSIER, 

1998). 

Uma classe de RNAs são os MicroRNAS (miRNAS), que agem inibindo a 

tradução de RNAs mensageiros- alvo, os MicroRNAs são RNA de fita simples, não 

são codificadores de proteínas, são potentes reguladores em plantas e animais. Os 

miRNAs exercem seus efeitos se ligando em região não traduzida pelo RNAm-alvo, 

o que reduz os níveis proteicos de seus genes-alvo, afetando quase sem frequência 

o nível de expressão transcricional. Os miRNAs tem uma função reguladora pós-

transcricional na região 3' que não foi traduzida, está regulação  vai depender do 

grau de complementaridade com o RNAm-alvo, que poderá ocorrer por degradação 

ou inibição traducional do RNAm (KIM, 2005; BRENNECKE, 2005). 

A biogenêse de uma molécula de miRNA envolve muitos processos e a 

presença essencial de vários componentes que vão auxiliar no processo. Os 

elementos como RNA polimerase II que irá transcrever o miRNA em um micro RNA 

longo primário que é chamado de pri-miRNA que será clivado por um complexo 

proteico composto de RNase III (Drosha) e uma proteina Pasha ou DGCR8, estas 

apresentam um dominio de ligação para dsRNA, está clivagem dará origem ao pré-

miRNA que é formado por uma estrutura denominada hairpin. O pré-miRNA será 

através da exportina-5 levado até o citoplasma onde será clivado pela Dicer 

resultando em um miRNA maduro, temos ainda a presença de moléculas como 

RISC e Argonauta e outras proteínas (FILHO ; KIMURA, 2006). 

A interferência por RNA tem por finalidade silenciar os genes de uma forma 

especifica, para tal deve-se selecionar com muito cuidado a região do mRNA alvo 

para que a região que foi escolhida não seja parecida com as regiões que 

pertencem a outros RNAs que não estão relacionados. Quando se escolhe um 



fragmento de RNA, aconselha-se evitar as 75 primeiras bases após o códon de 

inicio da transcrição, regiões 5' e 3' não traduzidas e sequência com mais de 50% de 

G + C, estas regiões assumem proteínas regulatórias que se ligam nestas regiões. 

Quando é possível verificar uma redução de pelo menos 90% do nível protéico o 

siRNA é considerado eficiente (MITTAL, 2004). 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

 A RNAi juntamente com a Terapia gênica vem refletindo uma esperança para 

combater doenças que preocupam a sociedade a um longo tempo. Estes 

mecanismos estão se mostrando muito promissores no combate de várias doenças 

humanas genéticas e adquiridas. Mesmo com estes avanços deve–se observar os 

estudos de maneira cautelosa, e muitas aplicações ainda necessitam de intenso 

trabalho de pesquisa. 
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