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4 RESULTADOS 

 

4.1 Estatísticas gerais de eventos de splicing alternativo 
 

Após o mapeamento dos transcritos humanos no genoma humano e carregadas as 

bases de dados, obtivemos 14.255 diferentes genes humanos. Uma vez que o intuito desta tese 

foi analisar eventos de AS em estruturas de proteínas, optamos por trabalhar somente com 

genes que haviam sido anotados com inícios e términos únicos. Assim, o número gênico foi 

reduzido para 12.794, sendo que encontramos 6.685 (52%) contendo mais de uma isoforma e 

cada uma delas confirmada por mais de um transcrito. Os dados obtidos estão em 

concordância com as descrições na literatura, considerando variações decorrentes de 

diferentes metodologias (Discussão, item 5.1). 

 

4.1.1 Distribuição de eventos de splicing alternativo na região codificadora 
de proteínas nos genes humanos  

 

A localização dos eventos de splicing alternativo nos genes humanos pode influenciar 

tanto a região codificadora de proteínas (CDS, do inglês coding sequence) quanto as não 

traduzíveis (5’ e 3’ UTR, do inglês UnTranslated Region). Ao pretender tratar de eventos de 

splicing alternativo que somente afetam estruturas 3D de proteínas, observamos que, em 

média, 80,9% destes eventos (desvio padrão de 7,8%) ocorrem dentro da região codificadora 

de proteínas dos genes (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Classificação dos oito diferentes tipos de splicing alternativo em genes humanos. 
Em branco, os valores para todas as regiões gênicas e em verde somente para a CDS. Classes 
de splicing alternativo: A) uso alternativo de sítio 5’; B) uso alternativo de sítio 5’ seguido por 
uso alternativo de um ou mais éxons; C) uso alternativo de sítio 5’ seguido por uso alternativo 
de um ou mais éxons, seguido por uso alternativo de sítio 3’; D) uso alternativo de um ou 
mais éxons seguido por uso alternativo de sítio 3’; E) uso alternativo de sítio 3’; F) uso 
alternativo de sítio 5’ seguido por uso alternativo de sítio 3’; G) uso alternativo de éxons; e H) 
retenção de íntron. 
 
 
 

4.1.2 Cobertura da região codificadora de proteínas por estruturas 
tridimensionais protéicas 
 

Como vimos no item anterior, a grande maioria dos eventos de AS afetam a CDS. 

Passamos a avaliar a porcentagem de cobertura da CDS por estruturas tridimensionais 

protéicas (Figura 4.2).
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Figura 4.2. Número de estruturas protéicas tridimensionais separadas por faixa de sua 
cobertura no CDS dos genes. 
 
 

As seqüências de 6.291 proteínas com estruturas tridimensionais foram mapeadas 

sobre as CDS de 2.831 diferentes genes. De fato, 372 genes tiveram suas CDS completamente 

cobertas por uma estrutura 3D. A condição ideal seria ter todos os genes com coberturas do 

CDS iguais a 100%, o que garantiria que um evento de AS pudesse sempre ser avaliado. 

Entretanto, podemos ainda avaliar alguns casos nos quais a cobertura da CDS é mais baixa, 

principalmente em genes com mais de um domínio protéico, desde que existam eventos de 

AS atingindo a região mapeada. Em nosso conjunto de dados esta situação foi observada em 

336 genes.
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4.1.3 Faixa de identidade de alinhamento entre as seqüências das estruturas 
das proteínas que serão utilizadas como molde para modelagem molecular 
por homologia das isoformas de AS e o genoma humano  
 

Um aspecto importante para a construção de modelos tridimensionais de proteínas por 

homologia é o da identidade entre a estrutura-molde e a seqüência-alvo. Especificamente para 

a modelagem de seqüências de isoformas de AS, pode-se pensar em utilizar como estrutura-

molde apenas a estrutura da proteína que é produto do gene em análise. Esta abordagem leva 

em consideração que toda a diferença encontrada no modelo estrutural da isoforma será 

devida à remoção de aminoácidos pelo evento de AS. No entanto, ao se proceder desta forma 

muitos dos casos suscetíveis à análise podem ser perdidos por falta da estrutura-molde para 

aquele gene. Porém, se utilizarmos estruturas-molde que sejam parálogas ou ortólogas à 

proteína do gene cuja isoforma estiver sendo analisada, amplia-se enormemente o conjunto de 

eventos que podem ser estudados. A pergunta que surge então é: qual o efeito de se utilizar 

estruturas-molde com identidade seqüencial menor que 100% em relação à seqüência alvo? 

Russell et al. (1997) avaliaram faixas de identidade de alinhamento entre duas 

proteínas. Como pode ser observado na Figura 4.3, proteínas com identidade acima de 80%, 

possuem raros buracos em seus alinhamentos, minimizando a intervenção manual no processo 

de modelagem molecular por homologia das isoformas deste trabalho. Em termos estruturais, 

isto implicaria em mudanças muito pequenas na cadeia principal do modelo tridimensional do 

modelo sendo criado, fazendo com que as principais modificações se restringissem à região 

de remoção.
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Figura 4.3. Identidade de alinhamento entre proteínas em função do número de buracos. 
Figura adaptada de Russell et al. (1997). 
 

Outro trabalho que analisou a faixa de identidade ideal para cada tipo de aplicação em 

modelagem molecular foi o de Kopp e Schwede (2004). Neste estudo, os autores mostram que 

é possível o desenho de fármacos utilizando estruturas protéicas 3D como moldes cujos 

alinhamentos seqüenciais com a proteína alvo sejam de até 80% de identidade. Portanto, 

escolhemos genes cujas proteínas tenham identidade de alinhamento com estruturas protéicas 

tridimensionais iguais ou acima de 80% de identidade. 

A Figura 4.4 apresenta a distribuição de estruturas protéicas 3D que foram obtidas 

pelo nosso mapeamento para esta faixa de identidade e para proteínas com identidade de 

alinhamento seqüencial igual a 100%. 
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Figura 4.4. Número de estruturas protéicas tridimensionais separadas por faixa de sua 
cobertura na CDS dos genes. Em branco dados obtidos com seqüências de estruturas de 
proteínas 3D com identidade de alinhamento igual a 100% e em verde aquelas com 
identidades acima de 80%. 

 

Como pode ser observado na figura acima, estruturas com identidade acima de 80% 

tendem a cobrir a totalidade da CDS. Quando comparados os resultados de identidades 

seqüenciais entre estruturas protéicas 3D e o genoma humano em duas faixas, iguais ou 

superiores a 80% e iguais a 100%, observa-se um ganho de genes com pouca perda de 

qualidade de alinhamento. A Tabela 4.1 mostra dados comparativos relacionados ao benefício 

da utilização de proteínas adicionais com identidades de mapeamento no genoma humano até 

80%.
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Tabela 4.1 – Proporção de ganho de genes obtido utilizando-se alinhamentos seqüenciais 
de estruturas protéicas iguais ou superiores a 80%. 

Classe de 
cobertura da 

CDS por 
estruturas 

protéicas 3D 

Número de genes 
cujas proteínas têm 

identidade de 
alinhamento 

seqüencial igual a 
100% (A) 

Número de genes 
cujas proteínas têm 

identidade de 
alinhamento 

seqüencial igual ou 
superior a 80% (B) 

Ganho de número 
gênico 

proporcional 
(A/B) quando 

utilizados 
alinhamentos 

iguais ou 
superiores a 80% 

0 a 20% 100 163 1,63 

20 a 40% 96 187 1,95 

40 a 60% 74 150 2,02 

60 a 80% 104 176 1,69 

80 a 100% 277 646 2,33 

100% 143 329 2,30 

 

Como pode ser visto na Tabela 4.1, o número gênico praticamente dobrou para cada 

classe. Este fato permitiu a seleção de casos em que grande parte da proteína do gene está 

coberta por estruturas tridimensionais de proteínas com elevado grau de identidade de 

alinhamento. Para estruturas protéicas 3D com 100% de cobertura da CDS, o ganho foi de 2,3 

vezes, passando de 143 genes com identidade de 100% para 329 com identidades de no 

mínimo 80%. Assim, passamos de um universo de 651 para 1.322 genes utilizando este 

conjunto adicional de estruturas protéicas tridimensionais. 

 

4.2 Avaliação de eventos de splicing alternativo em estruturas 
tridimensionais de proteínas 
 
 

A determinação de estruturas tridimensionais de proteínas por métodos experimentais 

tais como cristalografia por difração de raios-X ou ressonância magnética nuclear (RMN), não 

é um processo trivial e pode levar um longo período para que seja obtida. Neste sentido, a 

utilização de métodos computacionais que permitam a predição de estruturas 3D para análise 
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de isoformas protéicas geradas por AS em genes de interesse pode ser de grande valia, uma 

vez que no ano de 2004 estavam disponíveis as estruturas tridimensionais das proteínas de 

aproximadamente 5% dos genes humanos. De fato, Garcia et al. (2004) usaram tal estratégia 

para especularem em relação à função de duas isoformas do gene Piccolo em humanos, 

obtendo a estrutura de uma das isoformas pelo método de difração de raios-X e 

posteriormente realizando a modelagem molecular por homologia da segunda. Para atender 

aos objetivos desta tese, criamos uma metodologia para analisar o efeito de eventos de 

splicing alternativo dirigido às estruturas das proteínas. Esta abordagem envolve o 

mapeamento de transcritos no genoma humano e das seqüências de proteínas com estruturas 

3D experimentalmente definidas, seguida pela detecção dos eventos de AS e da modelagem 

molecular por homologia de novas isoformas coletadas de genes candidatos. 

Os resultados a seguir foram obtidos após um processo seletivo, que resultou na 

escolha de 73 isoformas de AS em 66 genes com identidades acima de 80%, contendo pelo 

menos um evento de AS no qual um fragmento da proteína é perdido, sem a mudança da fase 

de sua leitura. Durante este processo foram aceitas somente estruturas de proteínas que 

possuíam coordenadas tridimensionais definidas tanto para o resíduo imediatamente anterior 

como para o imediatamente posterior ao peptídeo que é perdido pelo evento de splicing 

alternativo. Foi selecionado um subgrupo de genes para controle de nossas análises, contendo 

38 genes e 40 variantes de AS, as quais apresentam 100% de identidade de alinhamento com 

o genoma humano (Tabela 4.2).
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Tabela 4.2 – Número de estruturas tridimensionais protéicas com um evento de splicing 
alternativo que mantém a fase de leitura da proteína, conduzindo à perda de informação 
na estrutura. A seqüência dos tipos de eventos de splicing alternativo é a mesma 
apresentada na Figura 1.3. 

Tipo de evento de splicing 

alternativo 

Identidade de mapeamento 

igual ou superior a 80% 

Identidade de mapeamento 

igual a 100% 

 Estruturas 3D Isoformas Estruturas 3D Isoformas 

Uso alternativo de sítio 5’ 14 14 6 6 

Uso alternativo de sítio 5’ 

seguido por uso alternativo de 

um ou mais éxons 

2 2 1 1 

Uso alternativo de sítio 5’ 

seguido por uso alternativo de 

um ou mais éxons, seguido por 

uso alternativo de sítio 3’ 

2 2 1 1 

Uso alternativo de um ou mais 

éxons seguido por uso 

alternativo de sítio 3’ 

1 1 0 0 

Uso alternativo de sítio 3’ 8 8 8 8 

Uso alternativo de sítio 5’ 

seguido por uso alternativo de 

sítio 3’ 

7 7 4 4 

Uso alternativo de éxons 35 39 19 20 

 

A Tabela 4.2 não mostra dados para eventos de AS das classes de retenção de íntrons e 

de éxons mutuamente exclusivos, pois nestes casos há, respectivamente, a inserção ou 

substituição da informação protéica. O intuito deste estudo foi analisar remoções de 

fragmentos protéicos em função de um evento de AS observado em relação a uma estrutura 

protéica maior. A classe de eventos de AS de uso alternativo de éxon foi a mais freqüente, 

seguida por uso alternativo de sítio 5’. Todos os eventos deste conjunto de dados possuem 

apenas um evento de splicing alternativo, exceto a isoforma do gene NOS2A, que possui dois 
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eventos consecutivos: uso alternativo de sítio 5’ e uso alternativo de sítio 5’ seguido por uso 

alternativo de sítio 3’. 

 

4.2.1. Análise da origem tecidual dos transcritos usados nas análises dos 
eventos de AS 

 

Analisamos também as bibliotecas de cDNA de onde são provenientes os transcritos 

que foram utilizados para indicar a existência de um evento de AS (Tabela 4.3). Para os 66 

genes estudados foram encontradas 73 isoformas de AS representadas por 306 transcritos. 

Destas, 56 foram confirmadas por transcritos oriundos de pelo menos duas bibliotecas de 

cDNA diferentes, enquanto no caso das outras 17 não foi possível encontrarmos a biblioteca 

de cDNA que deu origem ao transcrito. Para estas 17 isoformas remanescentes, somente em 

10 casos não foram observados mRNA os confirmando. Assim, somente em 14% dos eventos 

de AS selecionados não houve a observação em pelo menos duas bibliotecas de cDNA 

distintas ou um mRNA.


