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5. DISCUSSÃO 

 

A diversidade de eventos de splicing alternativo (AS) nas proteínas foi revista pela 

primeira vez por Black (2000) e desde então alguns trabalhos vêm elucidando pontos sobre a 

influência de eventos de AS em estruturas de proteínas (BOUÉ; VINGRON; 

KRIVENTSEVA, 2002; LORAINE et al., 2002; KRIVENTSEVA et al., 2003; LIU; 

ALTMAN, 2003; RESCH et al., 2004; WANG et al., 2005; ROMERO et al., 2006). Um 

ponto crucial para um estudo de implicações funcionais de eventos de AS em estruturas de 

proteínas está na escolha dos candidatos. Uma vez que aproximadamente 22% das estruturas 

de proteínas depositadas no PDB são de origem humana, utilizar estruturas de proteínas 

homólogas (sejam parálogas ou ortólogas) como fonte de moldes para aumentar a informação 

estrutural através de modelagem molecular é um dos pontos críticos deste trabalho. Certas 

bases de dados como MODBASE (PIEPER et al., 2004) foram construídas com este fim, mas 

não trazem informações sobre eventos de AS, nem como estes afetam a estrutura e função das 

proteínas. 

 

5.1 Comparação da metodologia de detecção de eventos de AS desenvolvida 
e as demais já existentes na literatura 
 

O estudo em larga-escala sobre eventos de splicing alternativo por técnicas de 

bioinformática tornou-se alvo de desenvolvimento de diversas abordagens para a resolução do 

tema. Os algoritmos desenvolvidos nestas iniciativas envolvem três passos: 1) a comparação 

das seqüências dos transcritos de um gene entre si ou ancorados contra o genoma; 2) a 

extração da informação do alinhamento das seqüências; 3) um método de busca e 

quantificação dos eventos de AS. A Tabela 5.1 apresenta as diferentes abordagens utilizadas 

pelos artigos científicos publicados até o momento para a detecção de eventos de AS em larga 

escala no genoma humano. 
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Tabela 5.1 – Comparação das diferentes metodologias de detecção de eventos de AS 
(continua) 

Artigo Metodologia 

Adaptador 
para 

detecção de 
AS 

Taxa de 
AS no 

genoma 
humano 

Comentário 

MIRONOV et 
al., 1999 

Alinhamento de 
transcritos contra o 

genoma humano 
usando Procrustes-

EST 

Não 35% 

Há a necessidade 
recorrente da análise 
do conjunto de dados 

de coordenadas de 
mapeamento 

     

MODREK et 
al., 2001 

Alinhamento de 
transcritos contra o 

genoma humano 
usando BLASTN 

Não 42% 
Há a necessidade 

recorrente da análise 
do conjunto de dados 

     

CROFT et al., 
2000 

Alinhamento de 
transcritos contra o 

genoma humano 
usando BLASTN 

Não 22% 
Há a necessidade 

recorrente da análise 
do conjunto de dados 

     

KAN et al., 
2001 

Alinhamento de 
transcritos contra o 

genoma humano 
usando WU-

BLASTN 

Não 55% 
Há a necessidade 

recorrente da análise 
do conjunto de dados 

     

SAKABE et 
al., 2003 

Alinhamento de 
transcritos contra o 

genoma humano 
usando 

MEGABLAST 

Matriz 
binária 49% 

Somente foram 
considerados eventos 
de uso alternativo de 

éxons, utilizando uma 
matriz binária  

     

THANARAJ 
et al., 2004 

Alinhamento de 
transcritos contra o 

genoma humano 
usando WU-

BLASTN 

Não 53% 
Há a necessidade 

recorrente da análise 
do conjunto de dados 

     

GUPTA et al., 
2004 

Agrupamento de 
EST e obtenção de 

seqüências de 
consenso. 

Alinhamento 
destes consensos 

no gemona 
humano usando 

SIM4 

Não 45% 
Há a necessidade 

recorrente da análise 
do conjunto de dados 

     

KIM; SHIN; 
LEE, 2004 

Alinhamento de 
transcritos contra o 

genoma humano 
usando BLAT e 

SIM4 

Grafos 
acíclicos 

direcionados 
43% 

O uso de grafos 
auxilia na 

interpretação e na 
praticidade de análises 

futuras nos dados 
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Tabela 5.1 – Comparação das diferentes metodologias de detecção de eventos de AS 
(conclusão) 

Artigo Metodologia 

Adaptador 
para 

detecção de 
AS 

Taxa de 
AS no 

genoma 
humano 

Comentário 

LEIPZIG; 
PEVZNER; 

HEBER, 2004 

Agrupamento de 
EST com CAP3 e 
alinhamento dos 

consensos no 
genoma humano 

usando BLASTN. 

Grafos 
acíclicos 

direcionados 
65% 

O uso de grafos 
auxilia na 

interpretação e na 
praticidade de análises 

futuras nos dados 
     

NAGASAKI 
et al., 2005 

Alinhamento de 
transcritos contra o 

genoma humano 
usando 

MEGABLAST 

Matriz 
binária 32% 

O uso de matrizes 
binárias evita que os 

dados sejam 
processados a cada 

nova pergunta 
     

JOHNSON et 
al., 2003 

Construção de 
sondas específicas 
para detecção de 

AS usando 
experimentos de 

microarranjos 

Não 74% 

Ótima abordagem 
para detecção de 

novos casos de AS. 
Entretanto, os dados 
ficam muito presos à 

tecnologia de 
microarranjos 

 

Ao longo dos anos, cresceu o número de artigos científicos publicados que utilizaram 

adaptadores de dados para a análise em larga escala de eventos de AS no genoma humano. A 

nossa estratégia direcionada à construção de um adaptador de dados como a matriz binária 

para a detecção de AS mostrou-se adequada e incluída no padrão utilizado pelos 

pesquisadores na área. 

Estão disponíveis atualmente duas metodologias que empregam matrizes binárias para 

a detecção em larga escala de eventos de AS no transcriptoma humano (Tabela 5.1). Quando 

comparada a nossa metodologia com a de Sakabe et al. (2003), constata-se que esta se 

encontra restrita à análise de eventos de uso alternativo de éxons (transcrito B na Figura 3.7), 

enquanto a nossa, mais abrangente, é capaz de captar qualquer tipo de evento de AS (Figura 

3.7). 
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5.2 Matrizes binárias 
 

Para o desenvolvimento desta tese, como vimos, criamos uma nova metodologia para 

detecção de splicing alternativo fundamentado no alinhamento de transcritos humanos no seu 

genoma, com posterior processamento destes dados para a criação de matrizes binárias. A 

partir das matrizes binárias é possível investigá-las pelo padrão de “1” separados por “0” para 

a obtenção de variantes de splicing (Material e Métodos). Para chegar nesta abordagem, foi 

necessário ampliar e aperfeiçoar a metodologia desenvolvida na dissertação de mestrado 

(PASSETTI, 2002), na qual foram empregadas matrizes binárias para a detecção de eventos 

de uso alternativo de éxons, o tipo mais freqüente de eventos de AS em transcritos humanos. 

Utilizando uma abordagem similar, as matrizes binárias foram utilizadas para o estudo de 

seqüências provenientes do projeto Genoma do Câncer no Brasil (SAKABE et al., 2003). 

Posteriormente, esta mesma metodologia foi utilizada para auxiliar na análise deste tipo de 

evento de AS em todas as seqüências produzidas pelos projetos de seqüenciamento em larga 

escala de transcritos tumorais (BRENTANI et al., 2003). Por fim, ela também foi utilizada 

por Kirschbaum-Slager et al. (2005) para a detecção de éxons mais expressos de tumores. 

Enquanto estes artigos científicos levaram em consideração somente o tipo mais freqüente de 

eventos de AS, o de uso alternativo de éxons, estávamos interessados em analisar qualquer 

tipo de remoção proveniente de eventos de AS no proteoma humano. Assim sendo, buscamos 

aperfeiçoar esta metodologia para detectar qualquer tipo de evento de AS, dado o 

mapeamento seqüencial de transcritos num locus gênico. 

O uso de grafos acíclicos direcionados (GAD) é uma outra abordagem científica 

alternativa para o uso de um adaptador para a detecção de eventos de AS em transcriptomas 

(KIM; SHIN; LEE, 2004; LEIPZIG; PEVZNER; HEBER, 2004). Entretanto, a utilização de 

adaptadores como matrizes binárias para o estudo de eventos de splicing alternativo apresenta 

as seguintes vantagens em relação às demais: 
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- torna a visualização de um evento de AS bastante simples; 

- a análise computacional é agilizada; não é mais necessário acessar dados de 

coordenadas de mapeamento, pois os dados são binários (1 e 0); e 

- o modelo não é rígido, sendo que outras perguntas biológicas podem ser feitas 

como, por exemplo, a taxa de eventos de poliadelinação alternativa e sítios de 

iniciação de transcrição alternativos num dado genoma (SAKABE et al., 2003; 

BRENTANI et al., 2003; KIRSCHBAUM-SLAGER et al., 2005; NAGASAKI 

et al., 2005). 

As principais diferenças entre nossa metodologia e a de Nagasaki et al. (2005) estão 

no modo como os eventos de AS são detectados e como as isoformas são representadas. A 

transformação da informação de coordenadas de mapeamento genômico em uma estrutura de 

dados que conceba cada isoforma representa um passo importante, pois permite tanto a 

quantificação dos eventos quanto a sua correlação com eventos biológicos específicos. A 

utilização de uma estrutura de dados admite que novas análises possam ser realizadas sem a 

necessidade de se recorrer aos dados de alinhamento. A abordagem de Nagasaki et al. (2005) 

e a nossa se diferenciam, enfim, pelo fato de utilizarmos o delimitador “ | ” para a separação 

de éxons (Figura 5.1).
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Figura 5.1. Representação gráfica comparativa da metodologia desenvolvida nesta tese e por 
Nagasaki et al. (2005) para um gene hipotético com três isoformas. 
 
 
 

Como pode ser observado na Figura 5.1, três isoformas hipotéticas para um dado gene 

foram criadas. O transcrito A expressa os três éxons constitutivos. A isoforma de splicing 

alternativo B não utiliza o éxon 2 enquanto em C, ocorrem dois eventos simultâneos: o uso de 

sítios alternativos 3’no íntron 1 e 5’ no íntron 2. Tanto a observação quanto a determinação do 

tipo correto de evento de AS que está ocorrendo em cada transcrito é mais facilmente 

interpretada quando utilizado o delimitador “|”. Seguindo a metodologia de Nagasaki et al. 

(2005), seria sempre necessário o uso de informações atreladas às matrizes como, por 

exemplo, a posição exata de cada limite de éxon, para se obter precisão suficiente para a 

correta classificação do evento de AS. Talvez tenha sido esta a diferença que levou a obtenção 

de taxas de eventos de AS tão distintas no transcriptoma humano: 32% (NAGASAKI et al., 

2005) e 52% (nossa metodologia). Entretanto é necessário fazer uma ressalva de que possíveis 
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eventos de início de transcrição alternativa tenham sido considerados erroneamente pela nossa 

contagem. O intuito desta tese era utilizar estas matrizes binárias para a obtenção de eventos 

de AS dentro da região codificadora para proteínas em genes humanos e este grau de 

detalhamento não foi pautado para este estudo. 

Concluímos então que desenvolvemos uma nova metodologia para detecção de 

eventos de splicing em qualquer espécie que tenha parte de seu genoma seqüenciado e que 

haja transcritos disponíveis para o seu mapeamento. Outra conclusão refere-se ao fato de 

termos produzido não só uma forma eficiente de detecção de AS, mas que consegue lidar com 

qualquer tipo de dado que seja mapeável num genoma ou que as suas coordenadas sejam 

traduzidas para posições genômicas. 

 

5.3 Uma nova forma de visualização de domínios estruturais protéicos 
 

Os domínios estruturais protéicos classificados segundo CATH (ORENGO et al., 

1997), foram utilizados para a análise de eventuais padrões de remoção ou domínios mais 

freqüentemente afetados por eventos de AS. Por meio de uma classificação inédita de 

domínios estruturais de proteínas, correlacionando a sua disposição espacial com a dos éxons 

do gene, encontramos no nosso conjunto de dados que proteínas com apenas um domínio 

estrutural são mais freqüentes, seguidos de domínios contíguos, domínios intercalados e, por 

fim, domínios intercalados e contíguos. Em nossas análises não encontramos viés para 

qualquer uma das referidas classes quando comparadas todas as proteínas que foram 

estudadas com aquelas sob efeito de eventos de AS. Certamente novos estudos serão 

necessários para um entendimento mais preciso destes achados, principalmente na área da 

evolução. 

Utilizando esta abordagem inédita, estudamos diferentes tipos de domínios estruturais 

protéicos, sendo o Rossman fold o que mais apareceu nas isoformas de AS estudadas, 

totalizando 13 vezes. Este domínio possui um motivo de ligação a cofatores nucleotídicos, 
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mais freqüentemente ao NAD, utilizando-os em reações enzimáticas de óxido-redução. Os 

domínios Rossmann fold são compostos por 3 ou mais fitas-β paralelas interligadas por 

hélices-α. As proteínas com esta topologia possuem além do sítio de ligação ao nucleotídeo, 

uma segunda região funcional, o sítio catalítico. Assim, o NAD(P) ou FAD, é utilizado como 

carreador de elétrons para auxiliar na reação de óxido-redução. Nos casos das duas isoformas 

que encontramos para NQO1, por exemplo, ocorreu a perda do sítio de ligação ao cofator, 

deixando o sítio catalítico praticamente inalterado, podendo levar à redução ou ausência da 

atividade catalítica da proteína. Entretanto, estudos adicionais sobre o tema precisam ser 

realizados para o melhor entendimento destas afirmações. 

Outro domínio estrutural muito presente em nosso conjunto de dados foi o Barril TIM. 

Muitas proteínas humanas possuem este tipo de conformação estrutural em forma de barril, na 

qual 8 fitas-β paralelas são intercaladas por 8 hélices-α. O seu sítio catalítico é encontrado nas 

alças de ligação entre as hélices-α e as fitas-β. A análise de todos os genes selecionados que 

continham um evento de AS e que apresentaram este tipo de conformação estrutural (ALDOA, 

variantes 1 e 2 de UROD, AKR1C2, CHIT1 e CHI3L1), mostrou que a região não inserida na 

proteína devido ao evento de splicing alternativo continha resíduos catalíticos ou resíduos que 

se ligam ao substrato. No caso da proteína CHIT1, já há uma estrutura 3D protéica descrita 

com o seu inibidor. Encontramos que o evento de AS selecionado deste gene leva à perda de 

resíduos que fazem a ligação com o seu inibidor. Assim, este tipo de análise que realizamos 

pode auxiliar no entendimento de possíveis mecanismos de escape que tenham surgido 

durante a evolução para baixa resposta a determinadas substâncias. 

 

5.4 Alteração da função de proteínas via eventos de splicing alternativo 
 

Um aspecto importante para a realização deste trabalho está no fato de que eventos de 

AS que levam à perda de informação estrutural são menos custosos de serem modelados 
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computacionalmente do que aqueles eventos em que há inserção de informação, onde, muitas 

vezes, pode haver a necessidade de predição estrutural por métodos de reconhecimento de 

enovelamento. Todavia há casos na literatura em que duas isoformas de AS foram 

caracterizadas, sendo uma menor em relação à outra (PENEFF et al., 2001; OAKLEY et al., 

2001; GARCIA et al., 2004). A inspeção manual das estruturas destas proteínas mostra que os 

eventos de AS envolvidos, praticamente não alteraram a conformação estrutural das isoformas 

nas porções estruturais equivalentes à região de seqüência C-terminal ao evento de AS. Neste 

trabalho, em especial, foram analisados somente genes com eventos de AS que levam à perda 

de informação em função da estrutura tridimensional protéica definida experimentalmente, 

sem a perda da fase de leitura da proteína. Assim, a estrutura da proteína na região após o 

evento de remoção poderia ser modelada com pequenas modificações. 

Atualmente, há duas formas principais de construção de modelos tridimensionais de 

proteínas: modelagem molecular por homologia e reconhecimento de enovelamento. A 

técnica de modelagem molecular por homologia fundamenta-se no princípio de que se duas 

proteínas são homólogas e para uma delas existe uma estrutura tridimensional determinada 

(molde), é possível predizer a estrutura da outra por meio do uso da informação das 

coordenadas espaciais dos átomos da estrutura conhecida e de um alinhamento de seqüências 

entre elas. Assim, se as seqüências das proteínas são homólogas, as suas estruturas 3D 

também o são, conservando um enovelamento único para a família. Entretanto, a técnica de 

reconhecimento de enovelamento fundamenta-se na passagem da seqüência da proteína alvo 

por estruturas 3D de proteínas de uma biblioteca e o cálculo de energia de solvatação é usado 

para a seleção dos melhores enovelamentos que a proteína alvo possa ter. Escolhemos, enfim, 

a modelagem molecular por homologia como abordagem para estudar eventos de AS em 

estruturas de proteínas, partindo do pressuposto que a estrutura 3D de uma isoforma deve ser 

homóloga à estrutura 3D da proteína original (sem perda de informação). 
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A presença de buracos no alinhamento entre proteínas é um fator crítico na qualidade 

de modelos tridimensionais de proteínas obtidos pela técnica de modelagem molecular por 

homologia. Quando analisando eventos de AS em estruturas 3D de proteínas, consideramos 

que o uso de proteínas com estrutura 3D e 100% de identidade poderia limitar o universo 

protéico. A eventual utilização de estruturas de proteínas com identidades mais baixas 

aumentaria sensivelmente o conjunto de dados a ser analisado. A principal razão para a 

utilização de proteínas com estrutura 3D com 100% de identidade seqüencial é a inferência de 

que toda a modificação trazida ao modelo 3D construído é devida, exclusivamente, ao evento 

de AS. Quando utilizamos estruturas 3D de proteínas com identidade seqüencial menor, 

devemos, portanto, considerar a possibilidade de erros na construção do modelo 3D 

primariamente originados pela troca de aminoácidos e eventuais alterações oriundas de 

inserções ou remoções causadas por buracos no alinhamento. Então, observamos as 

diferenças estruturais originadas pelo evento de AS. Afortunadamente neste tipo de 

abordagem, as modificações de enovelamento introduzidas em modelos construídos a partir 

de alinhamentos com identidade maior ou igual a 80% podem ser consideradas desprezíveis 

(RUSSELL et al., 1997), permitindo que o conjunto de dados seja estendido, aumentando o 

número da amostra para a análise do efeito estrutural de AS. Desta forma, pudemos aumentar 

de 651 genes que continham ao menos uma estrutura protéica 3D mapeada com 100% de 

identidade de alinhamento seqüencial no genoma humano para 1.322, quando este parâmetro 

foi reduzido para 80%. Após o processamento deste conjunto de genes em busca de eventos 

de AS que não removessem a fase de leitura das proteínas, encontramos 66 genes contendo 73 

isoformas englobando 6 diferentes classes de AS (Materiais e Métodos). 

A estabilidade estrutural das proteínas produzidas por eventos de AS é um assunto 

ainda aberto na comunidade científica e alguns estudos começam a elucidá-lo (WANG et al., 

2005; ROMERO et al., 2006). Escolhemos em nosso trabalho avaliar a estabilidade das 

isoformas de AS computacionalmente usando simulações por dinâmica molecular. A análise 
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da distância média entre os carbonos-α remanescentes ao evento de AS mostra que ela seria 

pequena o suficiente para corroborar a hipótese que a estrutura remanescente sofra apenas um 

pequeno rearranjo local, deixando praticamente inalterado o enovelamento global da estrutura 

protéica da isoforma quando comparado à proteína original. Em geral, quando as distâncias 

eram maiores, correspondiam à remoção de domínios completos em proteínas com domínios 

múltiplos. Do conjunto de dados obtido, foram escolhidas aleatoriamente vinte e uma 

isoformas para serem submetidas a simulações por dinâmicas moleculares (SDM). Obtivemos 

80% delas estáveis, indicando que elas possuem uma chance maior de se enovelarem nas 

células humanas, desde que sejam traduzidas. Um fator que pode ter auxiliado para que estas 

proteínas se mantivessem estáveis foi o tamanho das remoções devido aos eventos de AS: 26 

resíduos de aminoácidos em média. Desta forma, trabalhamos na grande maioria dos casos 

com eventos que removiam pequenas porções das estruturas das proteínas. 

Utilizando-se de uma metodologia alternativa à de modelagem molecular por 

homologia, Wang et al. (2005) fizeram grandes avanços na elucidação de aspectos estruturais 

envolvidos em eventos de AS. Foram construídos modelos das isoformas utilizando-se a 

técnica de reconhecimento de enovelamento, demonstrando que os modelos obtidos para as 

isoformas ficaram estáveis mesmo após a sua submissão a dinâmicas moleculares e que eles 

possuem um enovelamento muito próximo ao encontrado nas proteínas constitutivas 

utilizadas como modelos, o mesmo resultado que encontramos em nosso conjunto de dados. 

Num processo parcimonioso, poderíamos supor que os aminoácidos localizados na 

porção C-terminal adjacente ao evento de AS alterariam muito pouco as suas propriedades de 

enovelamento, indicando um caminho adotado pela natureza para gerar proteínas com 

módulos estruturais/funcionais distintos, sem a necessidade da criação de novos domínios. 

A análise biológica dos fragmentos removidos por eventos de AS pode auxiliar no 

melhor entendimento da sua função putativa. Corroborando dados de Wang et al. (2005), o 

estudo do perfil de acessibilidade destas variantes de splicing alternativo mostrou que grande 
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parte dos resíduos de aminoácidos ausentes na estrutura 3D da isoforma são expostos ao 

solvente. A anotação biológica destes casos mostra que as suas funções referem-se desde a 

ligação a substratos e cofatores até o envolvimento em contatos intermoleculares. A função 

destes eventos de AS que removem elementos funcionais precisa ser mais estudada, a ponto 

de saber se eles podem transformar as proteínas em formas dominantes negativas, antagônicas 

ou com atividade biológica alterada. A estabilidade estrutural que encontramos para os vinte e 

um modelos tridimensionais de isoformas poderia ser explicada pelo fato que a remoção de 

regiões expostas ou parcialmente expostas ao solvente nas estruturas das proteínas não levaria 

a grandes alterações conformacionais globais. Os fragmentos de proteínas não inseridos nas 

isoformas também foram analisados em relação à presença de resíduos funcionais (resíduos 

catalíticos, de ligação a cofatores ou a outras proteínas). Observarmos que mais de 80% destes 

fragmentos puderam ser anotados funcionalmente, sendo que em 56% das isoformas contendo 

este tipo de resíduos houve a remoção parcial ou total deles. Uma vez que 11% dos resíduos 

destas proteínas possuem anotação funcional, a falta destes resíduos na proteína isoforma 

pode indicar que estas regiões possuem uma grande chance de estarem relacionadas ao 

controle da função molecular destas proteínas e que, muito provavelmente, estes eventos de 

AS tenham sido selecionados positivamente ao longo da evolução humana para modulação da 

função. Um outro aspecto relacionado à interpretação biológica do nosso conjunto de dados 

foi a perda de domínios completos. A perda de um ou mais domínios pode ser a forma mais 

simplificada para estudos do efeito de AS na atividade protéica, pelo fato de remover 

completamente uma função específica. Encontramos três isoformas com estas características: 

variantes 1 e 2 de LDLR e variante 1 de RELA. Para o caso da variante 1 de LDLR, são 

perdidos 3 domínios de ligação ao LDL, possivelmente modulando o número de moléculas de 

LDL que poderão se anexar ao receptor. Já a variante 2 de LDLR perde o domínio EGF, 

causando uma provável perda de interação com outras proteínas. A função de domínios EGF 

ainda é pouco conhecida, mas sabe-se que ele está relacionado a proteínas com domínios 
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extracelulares ou aquelas que serão secretadas. A proteína sintetizada pelo gene RELA, por 

sua vez, possui dois domínios (IPT_NFkappaB e RHD) que são responsáveis pelo correto 

enovelamento de um domínio estruturalmente rígido e também pela ligação ao DNA. A 

variante 1 de RELA não apresenta estes dois domínios e os aspectos funcionais deste evento 

precisam de estudos adicionais para que seja avaliada a possibilidade dela atuar como 

dominante negativa, uma vez que poderia se ligar a outras proteínas do complexo NFKB e não 

ser mais capaz de se ligar ao DNA. Desta forma, relatamos mais alguns exemplos de como 

splicing alternativo pode produzir isoformas com importância biológica, desta vez pela perda 

de domínios completos. 

Estas especulações são corroboradas por estudos recentes que têm demonstrado que 

algumas proteínas decorrentes de eventos de AS funcionam como dominantes negativas, 

antagonistas ou atenuadoras da sua atividade biológica (revisto por SCHWERK; SCHULZE-

OSTHOFF, 2005). Escolhemos alguns casos bem documentados na literatura nos quais a 

proteína produzida não introduz resíduos de aminoácidos na sua seqüência final e a sua fase 

de leitura fica inalterada, passando a ser uma dominante negativa em relação à proteína 

constitutiva. 

Especialmente para eventos similares ao que foram estudados nesta tese, há o caso de 

uma isoforma decorrente de um evento de AS no gene humano da caspase 9 (CASP9), onde 

os éxons 4 a 7 não estão presentes na variante de splicing, resultando numa competição com a 

proteína CASP9 expressa de forma constitutiva. Neste caso, a isoforma se transforma numa 

proteína dominante negativa, uma vez que os resíduos do sítio catalítico são removidos e ela 

continua a se ligar com outras proteínas, do mesmo modo que a isoforma maior (SEOL; 

BILLIAR, 1999). 

Há exemplos adicionais para eventos de AS que produzem proteínas que atuam como 

dominantes negativas pela inserção de um códon de terminação prematuro, truncando assim a 

proteína formada. Foi comprovado que uma das isoformas produzidas pelo gene US3 do 
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citomegalovírus humano compete com a sua proteína constitutiva pela ligação com a proteína 

tapasina, transformando-a numa dominante negativa, por ainda possuir o sítio de ligação ao 

ligante, porém não mantendo a sua função original (SHIN et al., 2006). Em outro estudo 

também foi comprovado que uma isoforma do gene humano hPPARgamma modula a função 

da proteína constitutiva, competindo pelo seu alvo de ligação (KIM et al., 2006). Outro estudo 

que evidencia esta modulação de função gênica por eventos de AS é o descrito por McElvaine 

e Mayo (2006). Os autores mostram que uma isoforma do gene GHRH altera o padrão de 

ligação deste receptor à sua proteína ligante, transformando-a numa proteína dominante 

negativa em relação à produzida de forma constitutiva nas células humanas. 

Em relação a eventos que produzem proteínas antagonistas a partir de eventos de AS 

similares aos estudados nesta tese, podemos citar o exemplo da proteína BCL-X. Esta proteína 

em situações normais do funcionamento celular encontra-se na membrana mitocondrial na sua 

forma maior, a BCL-XL, sendo uma proteína anti-apoptótica (revisto por AKGUL; 

MOULDING; EDWARDS, 2004). Quando produzida a sua forma menor, a BCL-XS, a 

proteína atua como pró-apoptótica abrindo canais na membrana desta organela, tendo um 

papel fundamental no disparo do processo de morte celular (HSU et al, 1997). A proteína 

BCL-XS que resulta do evento de AS não possui cerca de 2/3 do domínio de ligação BH3, 

responsável pela ligação a outras proteínas anti-apoptóticas, antagonizando desta forma a 

função da proteína original. Para este caso, realizamos uma extensa análise da viabilidade de 

um modelo tridimensional da isoforma menor utilizando a abordagem de modelagem 

molecular por homologia.  

Nos outros três genes (NQO1, CHIT1 e IFNGR1), em que também realizamos a 

modelagem molecular por homologia das proteínas das isoformas, não há informações na 

literatura científica que possibilitem o entendimento da função da proteína resultante do 

evento de splicing alternativo, sendo que para o gene NQO1 foram selecionadas duas 

variantes. Pelos resultados de nossas análises, há indícios da modulação da atividade para as 
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duas isoformas de NQO1 e a variante de AS de CHIT1. Nestas variantes de AS observamos 

que há a perda de resíduos relacionados à interação da proteína com os sítios catalíticos das 

enzimas, evidenciando a perda ou modulação de suas atividades biológicas. NQO1 e CHIT1 

possuem um grande apelo farmacológico, uma vez que NQO1 atua na ativação de pró-drogas 

e CHIT1 atua na digestão da parede celular de patógenos. Já no quarto gene escolhido, 

IFNGR1, os resíduos de aminoácidos não inseridos na variante de AS estudada são 

diretamente relacionados à ligação com Interferon-γ, uma proteína de extrema importância na 

resposta imunológica, sendo que este evento de AS poderia modular a atividade deste 

receptor. As cinco isoformas selecionadas para exemplificar o potencial poder que eventos de 

AS podem ter na modulação da função das proteínas, mantiveram-se estruturalmente estáveis 

quando submetidas a simulações por dinâmica molecular. 

Algumas etapas devem ser cumpridas para que estas isoformas tenham o seu papel 

biológico completamente elucidado, a começar pela validação experimental da transcrição, 

passando pela confirmação da formação da proteína, e culminando na obtenção de uma 

estrutura tridimensional. A primeira etapa da validação experimental para a variante 1 de 

LDLR que selecionamos foi iniciada pela confirmação do produto de PCR de tamanho 

esperado em amostras de safenas e em astrócitos em cultura. Há ainda um longo processo até 

a caracterização funcional desta isoforma, mas de certa maneira ela mostra que o grau de 

estringência elevado que utilizamos para a seleção das isoformas pode ter auxiliado na 

obtenção de variantes de AS funcionais. É provável que biologicamente esta isoforma tenha 

uma função importante, uma vez que o número de domínios de ligação ao LDL é reduzido, 

podendo atuar como um controlador do número de moléculas que são interiorizadas e 

posteriormente metabolizadas em colesterol.. Apesar de TVETEN et al. (2006) terem 

validado experimentalmente a transcrição desta isoforma, estudos mais aprofundados são 

necessários para a completa caracterização biológica da mesma. É importante ainda ressaltar 
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que a metodologia e os parâmetros que utilizamos para a seleção de variantes de AS por 

bioinformática parecem estar ajustados, excluindo assim casos de falsos positivos. 

Assim, conclui-se pelos dados aqui apresentados e corroborados pela literatura, que 

eventos de splicing alternativo podem ocorrer de tal forma a modular a função das proteínas, 

removendo resíduos de aminoácidos que sejam cruciais para a correta manutenção de uma de 

suas funções. De fato, 80% dos fragmentos não inseridos nas isoformas de AS têm alguma 

anotação funcional, observados com um bom grau de detalhamento. Também, obtivemos que 

80% das isoformas submetidas a simulações por dinâmica molecular são estruturalmente 

estáveis, sugerindo-se que a proteína poderia se enovelar na natureza. Nos casos estudados 

poder-se-ia afirmar que, muito provavelmente, as isoformas de AS seriam biologicamente 

viáveis e que atuariam como dominantes negativas, antagonistas ou atenuadoras da atividade 

biológica da proteína. No entanto, ensaios biológicos são necessários, primeiro ao nível de 

transcriptoma, para validar a existência das isoformas de mRNA, e depois ao nível de 

proteoma, para verificar a existência das isoformas protéicas e sua provável função. 

Em termos de bioinformática, criamos uma metodologia que permite a fácil integração 

entre dados de transcriptoma e proteoma, facilitando o acesso a informações inerentes aos 

mRNA, como eventos de AS e, ao mesmo tempo, correlacionar com informações funcionais 

provenientes de estruturas 3D de proteínas. Os dados apresentados nesta tese mostram o 

potencial desta metodologia e dos parâmetros utilizados para a seleção de casos de proteínas 

codificadas por mRNA produzidos por eventos de AS.  
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6 CONCLUSÕES 

 

- Esta tese apresenta uma nova metodologia para detecção de eventos de splicing em 

qualquer espécie que tenha parte de seu genoma seqüenciado e que haja transcritos 

disponíveis para o seu mapeamento. Além disso, tal metodologia também é capaz de lidar 

com qualquer tipo de dado que possa ser mapeado num genoma ou que as suas coordenadas 

sejam traduzidas para posições genômicas. 

- É apresentada uma nova classificação de domínios estruturais em função do seu 

mapeamento no genoma contendo 4 classes de domínios: únicos, contíguos, intercalados e, 

contíguos e intercalados.  

- Em 89% dos eventos de AS estudados, a proteína codificada perde resíduos na 

superfície de contato com o solvente, levando-nos a concluir que no conjunto de genes 

analisado não ocorrem modificações estruturais que acarretam a alteração do enovelamento 

das proteínas das isoformas.  

- Em 80% das isoformas detectadas em nosso conjunto de dados, o modelo 

tridimensional construído permaneceu estruturalmente estável na escala de tempo que ela foi 

submetida à simulação por dinâmica molecular. A alta estringência aplicada para a seleção 

das isoformas mostrou-se adequada e resultou num elevado índice de modelos 

estruturalmente estáveis. 

- Em 80% dos casos analisados, os fragmentos não inseridos nas isoformas de AS têm 

alguma anotação funcional, observados com um bom grau de detalhamento. 

- Detectamos em 56% das isoformas do nosso conjunto de dados que possuem 

resíduos funcionais anotados a perda dos mesmos devido a eventos de AS. Tais isoformas 

podem atuar como dominantes negativas, antagônicas ou moduladoras da atividade biológica 

da proteína. 
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- De acordo com os nossos dados, o AS é capaz de remover domínios completos que 

possuem importância biológica direta e que podem ter também relevância farmacológica. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

 Continuando a colaboração previamente estabelecida com os pesquisadores 

envolvidos com a validação experimental da variante 1 de LDLR, estão sendo desenhados 

novos experimentos para observar a taxa de incorporação de LDL acetilado em culturas de 

células de epitélio humano. 

Uma vez que fomos contemplados com um Projeto Universal do CNPq (Edital 

MCT/CNPq 02/2006) para validação experimental de mRNA provenientes de eventos de 

splicing alternativo selecionados pela metodologia descrita nesta tese em tecidos tumorais, 

esperamos obter um conjunto maior de isoformas de AS com as suas transcrições confirmadas 

experimentalmente. 
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