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Abstract

Breast milk is an important source of nutrients for newborns: in addition to nutrients, bioactive factors contribute to the development, 
maturity, and immunological protection of infants. Its nutritional composition is excellent for immunity, tissue integrity and reduction of 
metabolic changes. Recently, breast milk has been assigned the role of epigenetic regulator because it can act directly on the health of the 
newborn. Epigenetics are modifications that go beyond the original sequence of the genome and are reversible. From this perspective, the 
aim of nutrimiromics is to study the role of microRNAs in the risk of developing chronic diseases. More than 1,400 mature microRNAs 
have already been identified in milk, hence the interest in identifying them as biomarkers and thus contributing to disease prevention. 
Therefore, the present review aims to discuss the theme of microRNAs as epigenetic regulators of breast milk.

Keywords: Breast milk; epigenetics; microRNA.

Leite materno

como regulador epigenético

Breast milk as an epigenetic regulator

Resumo

O leite materno é uma fonte importante de nutrientes para os recém-nascidos: além dos nutrientes, fatores bioativos colaboram para o 
desenvolvimento, maturidade e proteção imunológica dos bebês. Sua composição nutricional é excelente para imunidade, integridade 
de tecidos e redução de alterações metabólicas. Recentemente, foi atribuído ao leite materno o papel de regulador epigenético, pelo 
fato de poder atuar diretamente na saúde do recém-nascido. A epigenética constitui modificações que vão além da sequência original 
do genoma e são reversíveis. Nessa perspectiva, a nutrimirômica tem como proposta estudar o papel dos microRNAs no risco para 
o desenvolvimento de doenças crônicas. Mais de 1.400 microRNAs maduros já foram identificados no leite, por isso o interesse em 
identificá-los como biomarcadores e, assim, contribuir para a prevenção de doenças. Para tanto, a presente revisão tem como objetivo 
discutir a temática dos microRNAs como reguladores epigenéticos do leite materno.

Palavras-chave: Leite materno; epigenética; microRNA.
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Introdução

O leite materno é uma fonte importante de 
nutrientes para os recém-nascidos: além dos 
nutrientes, fatores bioativos – considerados não 
nutrientes – colaboram para o desenvolvimento, 
a maturidade e a proteção imunológica dos bebês. 
Dentre tais fatores, destacam-se o papel dos 
macrófagos, células-tronco, imunoglobulinas, 
fatores de crescimento, hormônios, componentes 
antimicrobianos, oligossacarídeos, mucinas e até 
microRNAs1.

Os microRNAs fazem parte de alterações 
epigenéticas e estão presentes em abundância no 
leite materno. Tratam-se de RNAs não codificantes 
formados por uma pequena sequência de nucleotídeos 
(entre 18 e 25, aproximadamente). Por meio de 
estruturas como os exossomos, os microRNAs 
podem ser transportados por fluidos corporais como 
o sangue, a urina, o suor, a saliva, a lágrima e o leite, 
sendo que nesta fonte já foram descritas a presença 
de mais de 1.400 microRNAs maduros2,3.

A principal função dos microRNAs é regular 
a expressão gênica, modulando a resposta 
imunológica, bem como influenciando condições 
patológicas como o câncer, obesidade, doenças 
neurodegenerativas, atuando, dessa forma, como 
biomarcadores4.

Os microRNAs podem ser influenciados 
diretamente pela dieta da mãe, e, por isso, quanto 
melhores forem o padrão de dieta, o tempo de 
aleitamento e a introdução alimentar correta, 
mais chances o bebê terá de ter fortalecido seu 
sistema imunológico. No entanto, o uso de 
fórmulas infantis pode ter a biodisponibilidade dos 
microRNAs afetada pelo processamento térmico, 
como a pasteurização do leite5.

A presente revisão tem como objetivo discutir 
a temática dos microRNAs como reguladores 
epigenéticos do leite materno.

 
A composição do leite materno

O leite materno é um fluido fundamental para 
a nutrição e manutenção da saúde do recém-
nascido, sendo que sua composição pode ser 
influenciada pela alimentação e pelo status de 
saúde da lactante6. 

Em relação aos macronutrientes, o carboidrato 
mais abundante presente no leite materno é o 
dissacarídeo lactose; outra fração significativa de 
carboidrato se refere aos oligossacarídeos, que 
correspondem ao terceiro maior componente no 
leite materno, sendo em média 12,9 g/L no leite 
maduro e 20,9 g/L em apenas quatro dias após o 
parto7.

Os oligossacarídeos são responsáveis por 
influenciar a microbiota intestinal do bebê, pois 
atuam como probióticos e estimulam o crescimento 
de bactérias benéficas como Bifidobacterium 
infantis, protegendo a colonização de bactérias 
patogênicas8,9. 

Em relação às proteínas, o leite materno 
pode conter mais de 4.000 diferentes tipos de 
proteínas que auxiliam na função antimicrobiana 
e imunomoduladores. Desse total, cerca de 
13% corresponde à caseína. No soro, podem 
ser encontradas lactoferrina, imunoglobulina 
A, albumina, lisozima e alfa-lactoalbumina, 
sendo esta a mais abundante do soro do leite 
(aproximadamente 80%). Cabe ressaltar que a 
relação entre as proteínas do soro e o total de 
caseína do leite humano é de cerca de 80/20, 
conteúdo oposto ao leite bovino9,10.

Além disso, o leite humano apresenta 
concentrações maiores de cistina e taurina e outros 
aminoácidos essenciais que são importantes para 
o desenvolvimento do sistema nervoso central1.

No que diz respeito aos lipídios, esse 
macronutriente fornece entre 40-55% de energia 
total, sendo que a maior parte dos lipídios são 
secretados na forma de triacilgliceróis, contribuindo 
com 98% da fração lipídica. O restante do conteúdo 
consiste em diacilgliceróis, monoacilglicerois, 
ácidos graxos livres, fosfolipídios e colesterol11,12. 

Cerca de 41% dos ácidos graxos saturados no 
leite humano são constituídos de ácido palmítico, 
enquanto o ácido oleico e o ácido linoleico, 
que são insaturados, são encontrados em maior 
quantidade13.  Ao comparar a composição do leite 
materno com fórmulas infantis, estas são diferentes 
porque apresentam fontes lipídicas de origem 
vegetal e estruturas de triacilgliceróis distintas, 
fato este que pode impactar negativamente na 
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biodisponibilidade de nutrientes1. 
Já em relação aos micronutrientes, suas 

quantidades são variadas e dependem da dieta 
materna. A vitamina B1 está presente no leite 
como tiamina e monofosfato de tiamina; já a B2 é 
encontrada, cerca de 54% como dinucleotídeo de 
flavina adenina (FAD) e 46% como riboflavina, 
além de pequenas quantidades de outras flavinas 
como alfa-hidroxiriboflavina. No que se refere à 
B6, 75% se apresenta como piridoxal, seguido por 
piridoxal fosfato, piridoxamina e piridoxina14,15,16. 

Diferentemente das vitaminas A (retinol) 
e E (alfa-tocoferol), que mesmo dependentes 
da dieta materna podem apresentar redução de 
concentração com a progressão da lactação, a 
vitamina K apresenta baixo teor e independe dos 
fatores citados1. 

Os estágios do leite materno

O leite materno apresenta diferentes estágios 
de maturidade, segundo as mudanças ocorridas 
em sua composição. O colostro é o primeiro 
fluido produzido antes do nascimento do bebê 
e logo após o parto, sendo caracterizado por 
uma secreção amarelada, rica em componentes 
imunológicos, tais como imunoglobulina A (IgA), 

lactoferrina, leucócitos, além de caroteno, que 
é responsável pela cor amarelada do colostro. 
A concentração de lactose aumenta ativando a 
produção do leite de transição17,18. 

O leite de transição constitui um aumento de 
produção do leite, para suprir as necessidades 
nutricionais e do desenvolvimento do bebê. Pode 
ocorrer a partir do quinto dia e tem mudanças mais 
lentas até ser considerado leite humano totalmente 
maduro19.

O leite maduro é uma mistura homogênea 
constituída de três frações: (i) a solução aquosa 
com a maioria das proteínas, oligossacarídeos e 
nutrientes como a lactose e o cálcio; (ii) uma fase 
suspensa, constituída por micelas de caseína em 
suspensão e; (iii) a emulsão, formada por gotículas 
de gorduras envoltas por fosfolipídios, além de 
proteínas e vitaminas lipossolúveis19. 

A composição do leite maduro é de 0,9 a 1,2 
g/dL de proteínas, 3,2 a 3,6 g/dL de lipídios, 
6,7 a 7,8 g/dL de lactose, com 65 a 70 Kcal/dL. 
Mudanças nos constituintes imunológicos também 
são previstas, incluindo redução das concentrações 
de IgA, EGF, TGF beta 1, IL-8 e de IL-1318.

A Tabela 1 descreve de forma sucinta as 
principais características dos estágios do leite.

Tabela 1. Características do leite materno em diferentes estágios de maturidade19

Colostro Leite de transição Leite maduro

Primeiro fluido após o nascimento

Maior função imunológica do que 
nutricional

Após 5-15 dias

Suprimento das necessidades nutricionais 
do bebê

Após 4-6 semanas

Composição similar até o fim do 
aleitamento

Lactogênese

Lactogênese se refere à síntese e secreção 
do leite. O início da secreção láctea abrange 
todas as alterações no epitélio mamário, que são 
necessárias desde a glândula mamária, início da 
gestação, até a completa lactação após o parto. 
Durante aproximadamente a metade da gestação 
ocorre a fase I, quando a glândula mamária se 
diferencia o suficiente para secretar pequenas 
quantidades de lactose e caseína, que podem ser 

identificadas pelo aumento das concentrações 
plasmáticas lactose e α-lactalbumina. Já a fase II é 
caracterizada pelo aumento do volume da secreção 
de leite, podendo variar desde as primeiras horas 
até o sétimo dia após o parto20.

Epigenética

O termo epigenética foi usado pela primeira vez 
em 1942 por Conrad H. Waddington para definir a 
área da biologia que estuda as interações causais 
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nem todos estão associados com a repressão 
traducional. Outros miRNAs podem ativar a 
tradução de proteínas, controle da estrutura da 
cromatina pela modificação de proteínas histonas, 
ou podem atuar diretamente em genes-alvo com 
baixo grau de metilação no DNA26. 

Os miRNAs são transcritos pela RNA polimerase 
II a partir de genes de miRNA, formando o transcrito 
primário de miRNA (pri-miRNA). Esse transcrito 
é, então, clivado por um complexo enzimático 
denominado DROSHA e seu cofator essencial 
denominado DGCR8. Juntos, eles originam uma 
sequência menor chamada miRNA precursor (pre-
miRNA), que exibe uma estrutura secundária em 
forma de hairpin (grampo)27. 

O pre-miRNA é exportado para o citoplasma 
pela exportina 5 e processado pelo DICER, uma 
enzima ribonuclease III que sintetiza o miRNA 
maduro, o qual é incorporado no complexo 
de silenciamento chamado RISC. Na maioria 
das vezes, o complexo RISC maduro reprime 
a expressão gênica em regiões não traduzidas 
(UTR) de RNA mensageiros, mediando a 
degradação de RNAm, a desestabilização ou a 
inibição da tradução, de acordo com a sequência 
complementar do alvo26,27. 

A terceira possibilidade é o transporte dos 
microRNAs por meio dos exossomos, o que 
facilita o acesso a outros tipos celulares5. A 
Figura 1 descreve o mecanismo de biossíntese 
dos microRNAs.

entre os genes e seus produtos e que levam ao 
surgimento de determinado fenótipo21. Trata-se 
de alterações que estão além da sequência original 
do genoma e constituem mudanças reversíveis, 
mas que podem apresentar memórias e, portanto, 
imprinting genético, que, por sua vez, pode ainda 
influenciar na programação de determinada 
informação genômica e ser transmitido para 
gerações futuras22.

Três mecanismos principais são conhecidos por 
modificações epigenéticas: (i) metilação do DNA; 
(ii) alterações de proteínas histonas, tais como 
metilação, acetilação, ribosilação, fosforilação; 
(iii) atuação dos microRNAs ou miRNAs, que 
são RNAs não codificantes e possuem papel 
importante na regulação da expressão gênica23. 

Modificações epigenéticas no ambiente 
intrauterino, por exemplo, exercem influências no 
epigenoma, colaborando para diferentes respostas 
diante da exposição ambiental. Tal impacto pode 
ser de curto, médio ou longo prazo24.

Nutrimirômica

A nutrimirômica estuda a influência da dieta 
nas modificações da expressão gênica devido 
ao processo epigenético relacionado ao papel 
dos miRNAs, que podem afetar o risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas25. 

Um único miRNA tem a habilidade de ativar 
centenas de RNAs mensageiros, no entanto, 

Figura 1. Mecanismo de biossíntese dos microRNAs.

Fonte: Adaptado de Quintanilha et al.25.
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Exossomos no leite
Os exossomos são vesículas extracelulares 

com o tamanho aproximado de 30-100 nm e 
são sintetizados por uma variedade de células, 
como macrófagos, linfócitos, células dendríticas, 
epiteliais, além de células tumorais. Podem ser 
encontrados em fluidos como saliva, plasma, urina 
e leite. Além disso, apresentam grande importância 
na sinalização celular autócrina28.

A estabilidade e a proteção dos microRNAs 
presentes no leite humano e no leite de vaca 
são graças ao transporte deles via exossomos, 
facilitando com que esses microRNAs sejam 
mais estáveis à ação de RNases, ao baixo pH e às 
altas ou baixas temperaturas. No entanto, perdas 
são inevitáveis, e o processo de pasteurização 
pode contribuir com 63% de perda de miRNA-
200c e 67% de perda de miRNA-29b, envolvidos 
no processo de apoptose e de adiposidade, 
respectivamente29. 

O primeiro estudo que identificou a presença 
de microRNAs no colostro e no leite maduro de 

humanos foi em 2007, sendo identificados tanto 
na fração lipídica como no soro do leite30.

As células são capazes de absorver os exossomos 
por uma variedade de vias endocíticas, incluindo 
as vias de endocitose dependentes ou não de 
clatrina. Durante a lactação, células epiteliais 
da glândula mamária secretam microRNAs que 
podem ter dois caminhos: reprimir a expressão 
gênica, ligando-se a sítios específicos do RNAm 
da DNA metiltransferase (DNMT), reduzindo sua 
expressão, ou; ser transportados via exossomos. 
No intestino ocorre a captação e, dessa forma, os 
exossomos podem ser distribuídos entre três novas 
atividades: (1) repressão da expressão gênica; 
(2) transporte pelos exossomos para a circulação 
sistêmica via endocitose; (3) especialmente durante 
o período pós-natal, associado com o aumento da 
permeabilidade intestinal, os exossomos reduzem 
a metilação de células-alvo. A Figura 2 ilustra 
o modelo proposto para biodisponibilidade dos 
microRNAs 31.

Figura 2. Modelo proposto para compreensão da biodisponibilidade dos microRNAs do leite.

Fonte: Adaptado de Melnik; Schmitz5.
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Em estudo de revisão publicado por Melnik 
e Schmitz32, os autores acrescentam que os 
microRNAs presentes nos leites humano e bovino 
desempenham papel crucial na programação 
metabólica e imunológica do recém-nascido, no 
entanto discutem que a exposição crônica ao leite 
pasteurizado pode favorecer riscos metabólicos, 

incluindo obesidade e doenças cardiovasculares. 
O esquema apresentado na Figura 3 mostra 
a influência do consumo de leite bovino, a 
biodisponibilidade dos microRNAs e do fator 
de transformação do crescimento (TGF-1β) e as 
consequências metabólicas a longo prazo.

Figura 3. Biodisponibilidade dos microRNAs presentes no leite bovino.

Fonte: Adaptado de Melnik; Schmitz32. 

Considerações finais

Os microRNAs estão presentes no leite materno 
e no leite bovino e podem exercer influências 
na resposta metabólica dos recém-nascidos. O 
leite materno apresenta composição ótima para 
manutenção da saúde e imunidade infantil, ao 
passo que os microRNAs podem auxiliar nessa 
proteção. 

A introdução precoce de leite bovino, bem 
como seu excessivo e prolongado consumo, 
pode influenciar no desenvolvimento de doenças 
metabólicas. Mas, como o leite se comporta 
como regulador epigenético, tais influências são 
reversíveis.

A expectativa é que a nutrimirômica apresente 
respostas para muitos questionamentos que ainda 
são feitos em relação a essa temática. 
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