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1. RESUMO 
Os microRNAs (miR) são uma classe de RNAs não codificantes com um papel 

importante na regulação da expressão genica. Diversos estudos têm mostrado que 

os miRs tem um papel fundamental na regulação do sistema imune e no processo 

de imunossupressão. Foi mostrado que os miRs participam da definição do destino 

e diferenciação das células do sistema imune controlando a manutenção e o 

desenvolvimento de progenitores imunes bem como a função de células imunes 

maduras efetoras. O objetivo desse estudo foi identificar miRs alterados em 

doenças autoimunes na tentativa de entender seu mecanismo durante o 

desenvolvimento dessas doenças, descobrir novos alvos terapêuticos para 

elaborar estratégias de tratamento e reconhecer miRs biomarcadores que possam 

ser utilizados para o diagnóstico e monitoramento do tratamento de doenças 

autoimunes. Neste estudo realizou-se uma revisão da literatura para buscar miRs 

alterados em doenças autoimunes, correlacioná-los entre si e buscar os possíveis 

alvos sobre o sistema imune. Foram incluídos artigos publicados na plataforma 

PubMed nos últimos 5 anos, utilizando as palavras chave, microR e Lupus; e 

Vitiligo; e Psoriase; e Crohn´s; e doença de Graves. As listas dos miRs alterados 

em cada doença foram comparadas utilizando o programa venn diagram. Foram 

analisados um total de 50 artigos que listavam 68 miRs alterados, sendo 20 

alterados no lúpus, 16 no vitiligo, 14 na psoríase, 12 na doença de graves e 6 na 

doença de Crohn’s. Foram encontrados miRs em comum com mais de uma 

doença, por exemplo, o miR-155 está alterado na doença de Crohn’s, psoríase e 

vitiligo, enquanto que o miR-146a na doença de Crohn’s, psoríase e Graves. Os 

miR-21 e miR-31 estão alterados tanto no lúpus quanto na psoríase. Já o miR-184 

está alterado em psoríase e vitiligo e o miR203 em doença de Crohn’s e psoríase. 

Estes resultados indicam vias de alteração de miRs em comum com diferentes 

doenças autoimunes, além de apontarem potenciais alvos para o tratamento 

dessas doenças.  

2. INTRODUÇÃO 

Os microRNAs (miRNAs) são uma classe de RNAs não codificantes de 

aproximadamente 18-24 nucleotídeos, com um papel importante na regulação da 

expressão genica celular1. Diversos estudos têm mostrado que alguns miRNAs tem 

um papel fundamental na regulação do sistema imune e tem sido associado ao 



 

processo de imunossupressão. Foi mostrado que miRNAs específicos são 

importantes para definir o destino e a diferenciação das células do sistema imune inato 

e adaptativo controlando a manutenção e o desenvolvimento de progenitores imunes 

bem como a diferenciação e a função de células imunes maduras efetoras2.  

3. OBJETIVOS 

Identificar miRNAs alterados em doenças autoimunes e reconhecer miRNAs 

potenciais biomarcadores que possam ser utilizados para o diagnóstico e 

monitoramento do tratamento de doenças autoimunes. 

4. METODOLOGIA 

Neste estudo realizou-se uma revisão da literatura para buscar miRNAs alterados em 

doenças autoimunes, correlacioná-los entre si e buscar os possíveis alvos sobre o 

sistema imune. Foram analisados artigos publicados na plataforma PubMed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) utilizando as palavras chave, microRNA e 

Lupus; e Vitiligo; e Psoriase; e Crohn´s; e doença de Graves.  Para o processo de 

seleção dos artigos foi utilizado o filtro de 5 anos e posteriormente os artigos mais 

recentes foram avaliados a partir dos seguintes critérios: se houve alta expressão de 

microRNAs, baixa ou apenas apresentavam-se alterados. Com base nesses dados foi 

possível a elaboração de uma tabela contemplando os principais itens dos resultados 

de cada artigo selecionado. Foi construída, então, uma planilha no programa Microsoft 

Excel, na qual cada linha da mesma correspondia à análise dos resultados.  As listas 

dos miRNAs alterados em cada doença foram comparadas utilizando o programa 

venn diagram (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/), onde é possível 

observar de uma forma ilustrativa os microRNAs em comum.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram analisados um total de 50 artigos que listavam 68 microRNAs alterados na 

busca com as palavras chave And  lúpus , 20 microRNAs alterados deste total, 7 se 

expressaram em grande quantidade, 2 em pouca e 11 foram alterados.  And vitiligo 

foram 16 alterados, sendo 5 expressos em grande quantidade, 6 em pouca e 5 

alterados. Nos 14 microRNAs da psoríase, 9 são expressados em grande quantidade, 

2 em baixa e 3 alterados.  Nos 12 microRNAs na doença de graves, 6 se expressaram 

em grande quantidade, 4 em baixa e 2 alterados e 6 na doença de Crohn’s, sendo 5 

alterados positivamente, nenhum negativamente e apenas um alterado.   

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/


 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Neste estudo foi mostrado que houve variação do número e 

do tipo de microRNAs regulado positivamente ou negativamente em 

doenças autoimunes, relacionando alterações na expressão de 

miRNAs com doenças autoimunes e sugerindo que os miRNAs tem 

um papel importante na regulação do sistema imune podendo ser 

aplicados no processo de imunossupressão. No diagrama de Venn 

pode-se observar que foram encontrados miR em comum com mais 

de uma doença, miR 155 está alterado na doença de Crohn’s, 

psor[iase e vitiligo, o miR 146ª na doença de Crohn’s, psoríase e 

Graves. Os miR-21 e miR-31 estáo alterados tanto no lúpus quanto 

na psoríase. Estes resultados indicam vias de alteração de miRNAs 

em comum com diferentes doenças autoimunes, e apontam 

potenciais alvos para o tratamento dessas doenças.  

 

 

  
Figura 1 – Diagrama de Venn para busca de   
microRNAs alterados em doenças autoimunes. 
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