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RESUMO 

 
Paiva MM. Identificação de proteínas reguladoras do splicing associadas à 
microRNAs [dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)] - São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.  
 
Splicing é o processo de remoção de introns e ligação de exons em eucariotos. É 
realizado pelo spliceossomo, um complexo macromolecular composto por RNAs e 
mais de cem proteínas. A maioria destas proteínas são componentes do núcleo 
central do complexo, e são importantes para a montagem e catálise da reação de 
splicing. Alguns introns possuem microRNAs (miRNAs), os quais devem ser 
processados para gerar moléculas maduras. O cluster intrônico miR-17-92 é 
composto por sete miRNAs que têm sido associados ao desenvolvimento de 
diferentes tumores em vários tecidos. Neste trabalho, o splicing de dois miRNAs 
deste cluster foi analisado em três linhagens de células diferentes, HeLa, BCPAP e 
TPC-I. Os resultados mostraram que introns que possuem miR19a tem o splicing 
mais eficiente do que aqueles com miR18a, em todas as três células analisadas. 
Além disso, a composição dos complexos de splicing montados nestes introns foi 
analisada por espectrometria de massas. Entre as principais proteínas encontradas, 
destaca-se a presença das hnRNPs, como hnRNP_A1 e hnRNP_A2/B1. Estes 
resultados são importantes para entender como esses miRNAs são processados, e 
quais são os principais componentes recrutados em diferentes tipos celulares. Por 
fim, estes resultados contribuem para explicar os diferentes níveis de expressão 
destes miRNAs em diferentes células. 
 

Palavras-chave: RNA. Células cultivadas de tumor. Splicing. MicroRNA. miR-17-92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
Paiva MM. Identification of splicing regulatory proteins associated to microRNAs 
[Master thesis (Cell and Tissue Biology)] - São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 
 
Pre-mRNA splicing is the process of intron removal and exon ligation in eukaryotes. 
It is performed by the spliceosome, a multi-megadalton machinery composed of 
RNAs and more than a hundred proteins. Most of these are core components of the 
complex being important for assembly and splicing catalysis. Some proteins are 
required for specific pre-mRNA substrates, defining an important regulatory feature of 
this complex. Intronic microRNAs (miRNAs) must be processed from the host gene to 
generate mature molecules. miR-17-92 is an intronic cluster composed of seven 
miRNAs which have been associated to the development of different tumors, in  
several different cells. In this work, we analyzed the splicing of two miRNAs 
belonging to this cluster in three different cell lines. Interestingly, we observed 
miR19a is more efficiently spliced than miR18a in all three cells analyzed. We also 
searched for specific proteins that can be involved in their respective splicing 
process. We observed hnRNP proteins are especially concentrated in spliceosomes 
assembled in introns containing these miRNAs, based on results of mass 
spectrometry. These results are important to understand how these miRNAs are 
spliced and matured and also can explain their different expression levels in different 
cells. 
 
Keywords: RNA. Tumour cultivated cells. Splicing. MicroRNA. miR-17-92. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As funções celulares dependem de inúmeros RNAs codificadores e não-

codificadores de proteínas, além de proteínas de ligação ao RNA associadas a eles, 

que formam complexos de ribonucleoproteínas (RNPs) (Wahl et al., 2009). Mutações 

nestas sequências de RNA ou em sequências codificadoras para as proteínas 

necessárias para montagem dos RNPs podem ser deletérias (Cooper et al., 2009). 

Em eucariotos, muitos genes são transcritos como precursores de RNAs 

mensageiros (pré-mRNAs) contendo introns e exons. Os exons são sequências que 

permanecem nos RNAs maduros, e são intercaladas por sequências intermediárias, 

chamadas de introns. O processo de splicing, exclusivo de células eucarióticas, 

consiste na remoção de introns e ligação dos exons para formação de um RNA 

mensageiro maduro (mRNA). Esse processo depende de uma complexa maquinaria 

ribonucleoprotéica chamada de spliceossomo (Staley, Guthrie, 1998). 

 

1.1 O processo de splicing 

 

O spliceossomo é composto por 5 snRNPs (small nuclear 

ribonucleoproteins), U1, U2, U4, U5 e U6 e mais de 100 proteínas que podem 

associar-se de forma definitiva ou transitória ao complexo. Os snRNPs são 

compostos por um snRNA (small nuclear RNA) rico em uridinas e, no mínimo,  um 

grupo de cinco proteínas da família Sm, ou Lsm no caso do snRNP U6 (Will, 

Luhrmann, 2011). O splicing depende de sequências conservadas nos exons, 

introns e nas fronteiras entre eles. Este processo inicia-se com o reconhecimento do 

sítio conservado na extremidade 5’ do intron (consenso GUAUGU) pelo snRNP U1. 

Em seguida ocorre a associação do snRNP U2 ao sítio de ramificação (branchpoint) 

no intron (consenso UACUAAC) em uma reação dependente de ATP. Algumas 

proteínas associadas ao snRNP U2 auxiliam no recrutamento da partícula tri-snRNP 

U4/U6-U5. Uma série de rearranjos estruturais, possivelmente iniciados pela 

atividade de RNA-helicases dependentes de ATP, causa mudanças nas interações 

RNA-RNA e RNA-proteína levando à dissociação dos snRNPs U1 e U4. Essa 

dinâmica leva ao pareamento dos snRNPs U6 e U2 (Grainger, Beggs, 2005), 

formando o centro catalítico do spliceossomo, onde ocorrem duas reações 

sucessivas de trans-esterificação envolvendo o exon 5’, o sítio de ramificação e o 



5 
 

exon 3’. A primeira reação direciona o grupo 2’OH da adenina do sítio de ramificação 

ao ataque nucleofílico do sítio de splicing 5’. A segunda reação do splicing ocorre 

quando o fosfato 3’ do intron no sítio consenso de splicing yAG (sendo “y” uma 

pirimidina) é atacado pela hidroxila do exon 5’ clivado. Esta reação gera dois 

produtos, o intron clivado em forma de laço (intron lariat), e os exons ligados, 

formando o mRNA maduro (Figura 1) (Hoskins, Moore, 2012; Jurica, Moore, 2003).  

 

 
 
Figura 1 - Montagem do spliceossomo e o processo de splicing de pre-mRNAs (Adaptado de 
Alberts et al.,(2008)).  

 

Entre as proteínas que compõem o spliceossomo estão as helicases 

dependentes de ATP, que atuam em vários momentos permitindo os rearranjos do 

complexo de splicing, como por exemplo PRP2, PRP16, BRR2 e PRP22 (Hoskins, 

Moore, 2012). Outras proteínas importantes para a formação do complexo 
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spliceossomo são por exemplo PRP8 e PRP19. A proteína PRP8 atua ligada à 

partícula tri-snRNP U4/U6-U5, e permanece ligada ao snRNP U5 durante todo o 

processo de splicing, inclusive após a desmontagem do complexo (Grainger, Beggs, 

2005; Hang et al., 2015). A PRP19, por sua vez, forma um grande complexo proteico 

denominado NTC (nineteen complex), composto principalmente por CDC5L, SYF1, 

SYF2 e SYF3, NTC20, entre outras (Hogg et al., 2010). Além de participar da 

montagem da partícula tri-snRNP (Makarov et al., 2002), o NTC também participa da 

ativação do complexo catalítico do splicing, reorganizando interações entre os 

snRNPs e destes com as proteínas (Chan et al., 2003).  

Além destas, diversas proteínas do tipo “hnRNP” (heterogenous nuclear 

ribonucleoprotein) estão associadas a vários componentes do spliceossomo e 

podem também associar-se ao pre-mRNA durante o processo de splicing (Geuens 

et al., 2016). Proteínas da classe das “SR” (serine-arginine rich) também associam-

se a alguns precursores específicos e podem atuar promovendo o splicing 

alternativo. De forma geral, as hnRNPs associam-se aos introns e atuam como 

repressoras do splicing, possivelmente bloqueando sítios de splicing e dificultando a 

montagem do complexo. As SR, por outro lado, associam-se à sequências nos 

exons, e auxiliam no recrutamento de fatores importantes para o splicing, 

promovendo a reação. A combinação destes dois tipos de proteínas determina a 

taxa de splicing em determinado pre-mRNA e pode ser um importante fator para 

promover o splicing alternativo, processo comum em eucariotos superiores (Nilsen, 

Graveley, 2010). É possível que a associação destas proteínas também esteja 

relacionada à características dos pre-mRNAs e ao tipo celular. As proteínas da 

classe das hnRNPs foram identificadas, por exemplo, associadas a introns contendo 

miRNAs (Geuens et al., 2016; Havens et al., 2014).   

Embora a maior parte das proteínas relacionadas com a montagem e 

atividade do spliceossomo seja conhecida, as características que direcionam o 

spliceossomo para diferentes RNAs apenas começaram a ser exploradas. É 

possível que algumas proteínas específicas direcionem o complexo para alguns 

RNAs, dependendo de suas características específicas, por exemplo a presença de 

miRNAs nos introns. Entre os fatores do spliceossomo, é possível que alguns sejam 

recrutados para o complexo especificamente durante o splicing de introns que 

contém ncRNAs (non-coding RNAs) ou miRNAs (Hoskins, Moore, 2012; Smith et al., 

2008). 
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1.2 Processamento dos miRNAs 

	  

Além dos mRNAs, outros tipos de RNA também devem sofrer splicing 

durante sua maturação. Entre estes estão os miRNAs, que são uma classe 

abundante de pequenos RNAs não-codificadores (ncRNAs). Os miRNAs funcionam, 

em muitos casos, para regular a expressão de genes em nível pós-transcricional 

(Mercer et al., 2009). Embora suas funções tenham sido originalmente descritas 

durante o desenvolvimento normal, miRNAs surgiram como parte integrante da rede 

de supressores oncogênicos, os quais regulam quase todos os processos celulares 

alterados durante a formação tumoral (Romero-Cordoba et al., 2014).  

A expressão de miRNAs depende do seu processamento pelo complexo 

“microprocessor”, que ocorre entre o núcleo e citoplasma. O processo inicia-se com 

a transcrição pela RNA polimerase II gerando um miRNA primário, ou pri-miRNA 

(Lee et al., 2004). O microprocessor, um complexo composto pelas proteínas Drosha 

e DGCR8, atua no pri-miRNA ainda no núcleo. Nesta etapa, as proteínas deste 

complexo realizam algumas modificações moleculares dando origem ao pre-miRNA 

(precursor de miRNA). A etapa nuclear encerra-se com o transporte do pre-miRNA 

para o citoplasma através da proteína Exportina-5, a qual interage com 

nucleoporinas, do complexo de poro nuclear (Nguyen et al., 2015; Romero-Cordoba 

et al., 2014). 

No citoplasma, um complexo proteico composto pela Dicer e TRBP, associa-

se ao pre-miRNA, terminando sua maturação e gerando um miRNA maduro. Após 

esse processo, o complexo RISC (RNA-induced silencing complex), cuja principal 

proteína componente é a Argonauta, associa-se ao miRNA maduro para seu 

endereçamento ao seu alvo de regulação, um mRNA. Neste caso, pode ocorrer a 

inibição da tradução ou então a degradação do mRNA alvo, interferindo diretamente 

na expressão gênica (Kramann, Moeller, 2011). Algumas proteínas da classe das 

hnRNPs podem associar-se aos miRNAs durante esse processamento, como é o 

caso da hnRNP_A1 que participa do processamento do miR18a junto com o 

microprocessor (Guil, Caceres, 2007).  
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1.3 O cluster miR17-92 

	  

O cluster de miRNAs miR-17-92 está presente no intron 3 do gene C13orf25 

(Mir17GH) no cromossomo XIII (Figura 2), e é composto por 7 miRNAs (miR17-5, 

miR17-3, miR18a, miR19a, miR20a, miR19b-1 e miR92a), em sua maioria 

envolvidos no desenvolvimento de tumores em diferentes tecidos (He et al., 2005; Li 

et al., 2012). Este cluster é considerado um dos mais potentes miRNAs oncogênicos 

(Olive et al., 2009). Entre os alvos dos miRNAs deste cluster estão proteínas 

envolvidas com ciclo celular, como por exemplo E2F1, E2F2 e E2F3, receptor II de 

TGF-β, além de diversas moléculas responsáveis pela morte celular como PTEN e 

IRF1, e outras moléculas relacionadas a proliferação celular como SMAD2 e 

SMAD4. Estes miRNAs também interferem na expressão de diversas moléculas 

atuantes no desenvolvimento específico de órgãos como pulmão e coração 

(Mogilyansky, Rigoutsos, 2013). 

 

 
Figura 2 - Estrutura do cluster miR17-92 contido no intron do gene C13orf25 (MiR17GH) no 
cromossomo XIII. (Fonte: Bioinformatic and Researching computing (Bioinformatic, 2009)). 

 

Recentemente foi demonstrado que a superexpressão do cluster miR-17-92 

promove a expansão de células progenitoras hematopoiéticas multipotentes em 

ratos. A linhagem celular derivada dessa superexpressão é capaz de realizar 

diferenciação em linhagens mielóide e linfóide, e a superexpressão individual do 

locus miR-19a ou miR-92a, resulta em hiperplasia de células B e eritroleucemia, 

respectivamente (Li et al., 2012). Estes resultados comprovaram que a expressão 

desequilibrada deste cluster transforma diretamente o compartimento 

hematopoiético, e que a análise da expressão dos miRNAs desse cluster pode 

auxiliar no diagnóstico e tratamento de câncer. Este cluster de miRNAs também já 



9 
 

foi associado ao desenvolvimento do câncer de tireoide (Fuziwara, Kimura, 2014). 

Células das lesões tumorais da tireoide apresentavam superexpressão dos loci 

miR17-3p e miR17-5p (Takakura et al., 2008). Após a supressão de miR-17-3p, foi 

observado uma parada no crescimento do tumor, provavelmente devido à ativação 

de algumas enzimas, resultando em apoptose. Inibidores de miR-17-5p e de miR-

19a também induziram forte redução do crescimento, mas apenas o inibidor de miR-

17-5p levou à senescência celular. Por outro lado, o inibidor de miR-18a apenas 

atenuou o crescimento celular. Estes dados sugerem que o cluster de miR-17-92 

desempenha um papel importante em certas formas de câncer de tireoide 

anaplásico e podem ser um novo alvo para o seu tratamento (Takakura et al., 2008). 

Devido ao fato deste ser um cluster encontrado dentro de introns, o 

processamento e maturação destes miRNAs está fortemente associado à atividade 

do spliceossomo. O presente trabalho baseou-se na hipótese de que proteínas 

específicas podem ser recrutadas para o processamento e endereçamento desses 

miRNAs a partir de íntrons. Desta maneira, investigamos dois aspectos importantes 

sobre a regulação da expressão destes miRNAs: a eficiência do splicing em um 

transcrito cujo intron contém estes miRNAs e a composição do spliceossomo 

formado em introns que contem ou não os miRNAs deste cluster. Em especial, 

foram analisados os complexos formados em transcritos contendo miR18a e 

miR19a. Recentemente a proteína hnRNP_A1, componente do spliceossomo, foi 

identificada como componente específico do spliceossomo em introns contendo o 

miR18a (Guil, Caceres, 2007). A presença de proteínas especificamente recrutadas 

para o splicing de miRNAs poderá ser um fator importante de sinalização 

relacionado, inclusive, ao desenvolvimento tumoral. 
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 CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que: 

• A presença de miR18a e miR19a nos introns reduziu a eficiência 

do splicing dos transcritos precursores em três diferentes linhagens celulares. 

• As respostas obtidas em todos os testes realizados variaram de 

acordo com o tipo celular e com o tipo de miRNA.  

• Proteínas específicas foram recrutadas para o spliceossomo 

formado em pre-RNAs contendo miR18a e miR19a, especialmente proteínas 

da classe das hnRNPs. 
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