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RESUMO 

 Schistosoma mansoni é um dos agentes causadores da esquistossomose, doença 
infecciosa negligenciada que afeta milhões de pessoas no mundo. É um platelminto parasitário 
dióico, com um complexo ciclo de vida, composto de seis estágios. Nos últimos cinco anos, 
projetos de seqüenciamento em larga escala de etiquetas de genes expressos (ESTs) de 
Schistosoma geraram uma quantidade razoável de dados que ainda pode ser mais bem explorada. 
O objetivo central deste trabalho é analisar computacionalmente a expressão gênica de S. 
mansoni, sob três focos distintos: (i) micro-arranjos de DNA, para os quais descrevemos o 
desenho e análise de dados de uma plataforma de cDNA (4,600 elementos) e outra de 
oligonucleotídeos (44,000 elementos). Estão também descritas diversas ferramentas de análise 
que implementamos e são amplamente usadas em nosso grupo. Os micro-arranjos têm servido de 
base para vários projetos, como o estudo da resposta do parasita a hormônios e drogas e 
expressão gênica durante o ciclo de vida. (ii) Identificação in silico de pares de transcritos senso-
antisenso com possível ação em trans, potencialmente importantes na regulação gênica. (iii) 
Análises da coleção de ESTs existentes sob uma perspectiva evolutiva. Através dessa abordagem 
encontramos genes importantes como um possível inibidor de angiogênese e um regulador da via 
do mevalonato, conhecido como essencial para a produção de ovos; estes constituem a principal 
causa de morbidez da esquistossomose. Os resultados aqui apresentados contribuem para o 
entendimento da complexa biologia inerente ao ciclo de vida de S. mansoni e para acelerar a 
busca de futuras possibilidades de tratamento. 
 

ABSTRACT 

 Schistosoma mansoni is one of the causative agents of schistosomiasis, a neglected 
infectious disease which affects millions of people worldwide. It is a dioecious parasitic 
platyhelminth, with a complex life cycle composed of six stages. In the past five years, large scale 
sequencing projects have generated a reasonable amount of expressed sequence tag (EST) data 
that can still be better explored. The goal of this thesis is to computationally analyze the S. 
mansoni gene expression, under three different focuses: (i) DNA microarrays, for which we 
describe the design and data analyses of a cDNA (4,600 elements) and an oligonucleotide (44,000 
elements) platform. We also describe the implementation of several analysis tools which are 
widely used in our group. Our microarrays are being used in several projects, such as the study of 
parasite response to drugs and hormones, as well as its gene expression pattern during the life 
cycle. (ii) In silico identification of possible trans acting natural sense-antisense pairs, potentially 
important in gene regulation. (iii) Analyses of the available EST dataset under an evolutionary 
perspective. We have found interesting genes such as a possible angiogenesis inhibitor and a 
regulator of the mevalonate pathway, known to be essential for egg production; eggs are the main 
cause of morbidity of schistosomiasis. The results reported here contribute to the understanding 
of the complex biology underlying the S. mansoni life cycle and to accelerate the search for future 
possibilities of treatment. 
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1- Introdução 

1.1- Esquistossomose 
  

 Dentre as doenças causadas por parasitas humanos, a esquistossomose está atrás 

apenas da malária em termos de impacto na saúde pública nas regiões tropicais e 

subtropicais. A doença é endêmica em 76 países em desenvolvimento, infectando mais de 

200 milhões de pessoas nas zonas rurais e urbanas mais carentes, e colocando mais de 

600 milhões de pessoas em risco (Oliveira et al., 2004). Dos pacientes infectados, 20 

milhões sofrem conseqüências severas da doença. Algumas estimativas apontam que 

aproximadamente 20.000 pessoas morrem anualmente vitimadas pela esquistossomose 

(WHO, 2002).  

 A esquistossomose é uma doença negligenciada, que afeta as populações mais pobres 

dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (Hotez e Ferris, 2006). A pobreza é 

um dos fatores que contribuem fortemente para o advento da doença e as populações 

afetadas estão freqüentemente sob condições precárias de saneamento básico (Figura 1). 

Os trabalhadores infectados apresentam diminuição da produtividade, o que 

freqüentemente mantém essas populações nas condições de pobreza (Hotez e Ferris, 

2006). 

Atualmente, duas drogas são empregadas no tratamento da esquistossomose: 

praziquantel (PZQ) e Oxamniquina. O PZQ ainda é considerado a primeira opção de 

tratamento para a esquistossomose. A falta de opções de medicamento torna ainda mais 

urgente o desenvolvimento de novos fármacos e vacinas que possam servir como 

alternativas, principalmente em caso de desenvolvimento de resistência. Apesar dos fatos 

acima descritos, não há o interesse das indústrias farmacêuticas na produção de novos 

medicamentos contra a esquistossomose, dadas a condição econômica das populações 

atingidas e a instabilidade política freqüentemente presente nos países afetados. Sob essas 

condições, a transferência de conhecimento entre a pesquisa básica e as indústrias 

biotecnológicas torna-se extremamente ineficiente, não gerando os resultados esperados 

na qualidade de vida da população (Singer et al., 2007; Callan e Gillespie, 2007; Morel et 

al., 2007). 
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 Estimativas apontam para algo entre 6,3 e 7,1 milhões de portadores de 

esquistossomose no Brasil. Contudo, esses dados não são precisos e há a necessidade de 

se realizar um levantamento nacional da prevalência da esquistossomose (Katz e Peixoto, 

2000). Números recentes mostram que esse índice tem diminuído depois da adoção do 

Programa de Controle a Esquistossomose (PCE) (Amaral et al., 2006). 

 

 

Figura 1- Mapa da incidência de esquistossomose no mundo, mostrando as zonas endêmicas. Fonte: 
Organização mundial de saúde (http://www.who.int/wormcontrol/statistics/map1.jpg). 

 

1.2- Schistosoma mansoni  

 

1.2.1- O parasita 

 Schistosoma mansoni é um platelminto parasitário que, ao contrário dos outros 

trematódeos são vermes longos e finos. O macho é branco e apresenta aproximadamente 

1 cm de comprimento e 0,11 cm de largura. A parte externa do verme é composta de sete 

camadas e é continuamente renovada. O aparato genital masculino é composto de 6 a 9 

massas testiculares, situadas dorsalmente. Há um canal começando atrás de cada 

testículo, que está conectado ao reservatório da vesícula seminal no começo do canal 

ginecofórico. O corpo da fêmea é cilíndrico, mais longo e fino que o do macho (1,2 a 1,6 

cm de comprimento por 0,016 cm de largura). A fêmea é mais escura devido à presença 
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do pigmento hemozoína no tubo digestivo. Esse pigmento é derivado da digestão do 

sangue. O ovário é alongado, levemente lobular e localizado na metade anterior do corpo. 

Um pequeno oviduto conduz à tuba uterina, onde é possível encontrar de 1 a 2 ovos. O 

poro genital é ventral e os primeiros 2/3 da parte posterior do corpo contém as glândulas 

vitelogênicas (Rey, 2001). A cópula ocorre através da ligação dos orifícios genitais do 

macho e da fêmea. 

 O S. mansoni requer dois hospedeiros para completar o ciclo de vida: um molusco 

aquático (caramujo do gênero Biomphalaria) e um vertebrado (homem e outros 

mamíferos). O parasita tem um ciclo de vida complexo, composto por seis estágios. Após 

a liberação dos ovos nas fezes, estes entram em contato com a água, resultando na 

eclosão dos miracídios. Esse processo é dependente de temperatura, luz e diluição das 

fezes na água. Os miracídios então nadam em busca do caramujo (hospedeiro 

invertebrado) e o invadem. Após a invasão do hospedeiro intermediário, ocorre uma 

multiplicação do parasita através de gerações de esporocistos primários e secundários, 

resultando na cercárias. Um único miracídio resulta em alguns milhares de cercárias, 

potencialmente infectantes aos humanos. As cercárias emergem do caramujo durante a 

luz do dia e nadam ativamente a procura de um hospedeiro definitivo e penetram a pele, 

fazendo uso de secreções proteolíticas. Durante esse processo, a região anterior da 

cercária se transforma numa larva endoparasítica, o esquistossômulo, que passa alguns 

dias na pele e entra na circulação, por onde migra para os pulmões (5-7 dias após a 

penetração). Os esquistossômulos então se movem para o sistema porta hepático, onde se 

desenvolvem em adultos sexualmente maduros, que migram para as veias mesentéricas 

(Rey, 2001). A Figura 2 ilustra o ciclo de vida do S. mansoni. 

 Machos e fêmeas têm diferenças comportamentais, antigênicas e fisiológicas. O 

desenvolvimento dos machos ocorre de maneira independente da presença da fêmea. As 

fêmeas por outro lado não se tornam maduras na ausência dos machos. A fêmea adulta 

vive dentro do canal ginecofórico do macho. Os vermes pareados movem-se contra o 

fluxo sanguíneo até a circulação mesentérica, onde se dá início a produção de ovos (a 

partir de 32 dias). Cada fêmea é capaz de liberar aproximadamente 300 ovos por dia, que 

são depositados nas paredes dos capilares (Loverde e Chen, 1991). Esse processo é tão 

impressionante que a fêmea é capaz de converter por dia o equivalente a quase toda a sua 
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massa em ovos. Os ovos são levados pela circulação sanguínea dos capilares 

mesentéricos para o fígado, mas muitos atravessam a parede dos capilares e a mucosa 

intestinal mesentérica, caem no lúmen intestinal e são liberados nas fezes (Loverde e 

Chen, 1991). 

 Os ovos se agregam nos tecidos do hospedeiro, constituindo um grave aspecto da 

esquistossomose. Parte dos ovos depositados passa pela parede do intestino e é liberada 

nas fezes; os restantes ficam na circulação e são filtrados no fígado, onde se acumulam 

formando granulomas. A forma hepática da doença é a mais importante, com os 

granulomas gerando fibrose e hepato-esplenomegalia nos casos mais severos. 

Inicialmente a reação inflamatória é reversível, mas em casos mais avançados pode 

resultar em danos irreversíveis ao fígado. A formação do granuloma é iniciada por 

antígenos secretados pelos miracídios, através de poros existentes na rígida casca do ovo. 

Há fortes evidências de que a resposta granulomatosa é a responsável pelas manifestações 

patológicas da doença (Boros, 1989), ao invés de uma ação direta do ovo. Com o passar 

do tempo, os ovos se disseminam para os pulmões, onde mais granulomas são formados.  

Diferentemente de outros parasitas que causam doenças humanas como por exemplo 

Plasmodium falciparum (parasita intracelular, causador da malária), S. mansoni vive na 

circulação sangüínea por muitos anos.  Para sobreviver aos constantes ataques do sistema 

imune, o parasita depende do tegumento, uma estrutura extremamente especializada 

(Skelly e Wilson, 2006). O tegumento cobre toda a superfície dos vermes adultos e 

constitui a interface entre o parasita e o hospedeiro. As propriedades moleculares do 

tegumento são diretamente responsáveis pelo mecanismo de imuno-evasão do parasita 

(Skelly e Wilson, 2006). As células do tegumento não possuem membranas laterais. 

Conseqüentemente os citoplasmas são unidos, formando uma estrutura chamada sincício, 

que não possui síntese de DNA ou RNA; estes são produzidos pela camada de células 

abaixo, chamada de cytons (Skelly e Wilson, 2006). 

 Vale mencionar que S. mansoni é apenas uma dentre diversas espécies da família 

Schistosoma que infectam humanos. Alguns trabalhos foram realizados no sentido de 

tentar entender as relações filogenéticas entre as 19 espécies conhecidas de Schistosoma. 

Estas espécies podem ser divididas em 4 grupos distintos, com base no gênero do 

hospedeiro intermediário, distribuição geográfica e características morfológicas do ovo 
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(Rollinson et al., 1997). Destes, os grupos de S. haematobium, S. mansoni e S. japonicum 

possuem espécies capazes de infectar humanos. Logo, podemos concluir que as espécies 

que infectam os humanos não formam um grupo monofilético. O grupo ao qual pertence 

S. japonicum parece ser o mais divergente (Rollinson et al., 1997).  

 Além da especialização do tegumento, o S. mansoni também faz uso de hormônios e 

citocinas humanos para regular seus próprios processos metabólicos e de 

desenvolvimento (Escobedo et al., 2005). Já foi mostrado que Schistosoma haematobium 

sintetiza uma glutationa-S-transferase de 28-kDa que se liga a testosterona e facilita o 

transporte, metabolismo e ação fisiológica do hormônio no parasita (Remoue et al., 

2002). Essa complexa relação supostamente decorrente dos muitos anos de co-evolução 

entre parasita e hospedeiro. Esses fatores ilustram bem a complexidade desse parasita e 

tornam o combate à esquistossomose ainda mais difícil. 

 

 

Figura 2- Ciclo de vida do S. mansoni. O esquema mostra as etapas do ciclo, no meio aquático, no hospedeiro 
intermediário e finalmente no hospedeiro vertebrado (Dunne e Cooke, 2005) 
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1.2.2- Contexto evolutivo 

O gênero Schistosoma é parte do filo Platelminto, tradicionalmente considerado 

um dos primeiros grupos de bilaterados a divergir, segundo a teoria que divide os 

metazoários em acelomados, pseudocelomados e celomados (também chamada de APC). 

Essa teoria agrupa animais bilateralmente simétricos com base na presença de celoma, 

que é uma cavidade do corpo circundada por um epitélio derivado do mesênquima (ex: 

cavidade pleural humana) (Hausdorf, 2000; Jenner, 2000). Essa visão é baseada numa 

perspectiva gradualista, onde o primeiro bilaterado foi um acelomado e alguns de seus 

descendentes desenvolveram cavidades celômicas, originando os vários grupos de 

animais celomados.  

Análises recentes de dados moleculares e de desenvolvimento embrionário 

sugerem que os platelmintos não assumem essa posição basal entre os bilaterados, mas 

sim são derivados de um ancestral celomado. Essa nova filogenia classifica animais 

bilaterados em deuterostomados (onde a primeira abertura, o blastóporo, torna-se o ânus), 

que abrangem todos os cordados e equinodermos; e protostomados (onde a primeira 

abertura torna-se a boca), que são subdivididos ainda em Lophotrochozoa (animais com 

uma cavidade de alimentação chamada lophophore; ex: platelmintos, anelídeos e 

moluscos) e Ecdysozoa (animais que sofrem substituição da cutícula, ou ecdise, e.g. 

insetos e nematóides) (Philippe et al., 2005a; Jones e Blaxter, 2005). Esta nova hipótese é 

conhecida como hipótese LED (Lophotrochozoa, Ecdysozoa, Deuterostomia). 

 Essas duas hipóteses evolutivas conflitantes têm sido ativamente estudadas com 

dados moleculares. Alguns trabalhos estudando organismos com genomas completos 

seqüenciados e amostrando poucos grupos filogenéticos apontam para a hipótese APC 

(Wolf et al., 2004; Ciccarelli et al., 2006). Apesar de ter usado muitas espécies, os dados 

utilizados na filogenia, Ciccarelli et al. deixam diversos grupos filogenéticos fora das 

análises de reconstrução utilizadas.  Por outro lado, estudos envolvendo menos genes e 

amostrando muitos organismos diferentes fornecem suporte para a hipótese LED 

(Philippe et al., 2005a; Delsuc et al., 2005). Esses últimos trabalhos argumentam que os 

resultados obtidos pelos trabalhos com genomas completos, apesar da forte significância 
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estatística, sofreriam com artefatos decorrentes de genes com altas taxas de mutação, 

freqüentemente encontrados em Caernohabditis elegans, o nematóide geralmente usado 

nessas análises (Philippe et al., 2005b; Delsuc et al., 2005). Análises usando genomas 

completos com pré-filtragem de genes com altas taxas de mutação mostram suporte para 

a hipótese LED (Dopazo e Dopazo, 2005), o que fortaleceria o argumento sugerido pelos 

críticos da hipótese APC. 

 Além das análises filogenéticas tradicionais, derivadas de alinhamento múltiplo 

de seqüências, trabalhos recentes envolvendo mutações raras (Rogozin et al., 2007; Irimia 

et al., 2007) e conservação de íntrons (Zheng et al., 2007; Roy e Gilbert, 2005) tem 

fornecido evidências para ambas as hipóteses e a questão ainda parece longe de um 

consenso. A Figura 3 ilustra a posição do Schistosoma em relação aos nematóides, 

insetos e Deuterostomados, sob ambas as teorias discutidas. 

 

 
Figura 3- Posição do S. mansoni em relação à Deuterostomia, Insecta e Nematoda. A figura mostra essa 

disposição sob as teorias APC (esquerda) e LED (direita). Retirado de Venancio et al. (2007). 
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1.3- Genômica de Schistosoma mansoni 
 

O S. mansoni apresenta um genoma com aproximadamente 270 milhões de pares 

de bases distribuídos em 8 cromossomos, sendo um deles o cromossomo sexual (Simpson 

et al., 1982). Até 2003 não existiam estudos em larga escala de espécies do gênero 

Schistosoma. Alguns projetos, entre eles um liderado por pesquisadores da Universidade 

Federal de Minas Gerais, haviam obtido até então cerca de 16.000 etiquetas de 

seqüências expressas (ESTs) de S. mansoni, essencialmente de vermes adultos (Franco et 

al., 1995; Merrick et al., 2003). Em 2003 dois estudos independentes reportaram um 

número significativamente maior de transcritos de S. mansoni (~160 mil ESTs de seis 

estágios do ciclo de vida) (Verjovski-Almeida et al., 2003) e Schistosoma japonicum 

(~43.000 ESTs de adultos e ovos) (Hu et al., 2003). Os dados gerados foram os primeiros 

repositórios em larga escala de ESTs de platelmintos. Alguns anos depois, foram 

seqüenciadas 27.161 ESTs da planária Schmiditea mediterranea, um platelminto não 

parasita (Zayas et al., 2005).  

O Projeto Genoma de S. mansoni, que está sendo conduzido pela antiga TIGR 

(agora J. Craig Venter Institute) e pelo Wellcome Trust Sanger Institute, tem uma 

previsão de término ainda distante (Wilson et al., 2007), devido a enormes dificuldades 

de montagem decorrentes da grande quantidade de elementos repetitivos (Wilson et al., 

2007). Além disso, há ainda a variabilidade de haplótipos, relacionada ao polimorfismo 

dos diversos indivíduos diferentes usados para preparar o DNA que foi seqüenciado 

(Wilson et al., 2007). O Projeto Genoma de S. mansoni apresenta atualmente uma 

predição de aproximadamente 17.250 genes mapeados na seqüência parcialmente 

montada do genoma, que ainda se encontra fragmentada em 19.381 super-contigs 

(Wilson et al., 2007). 
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1.4- Análises de Expressão gênica utilizando micro-
arranjos de DNA 

 

Uma das maiores inovações tecnológicas dos últimos anos para a análise de 

expressão gênica em larga escala são os micro-arranjos de DNA, que fornecem uma boa 

forma de comparação dos níveis de expressão de milhares de genes de um organismo 

entre duas diferentes condições. Esse tipo de monitoramento apresenta diversas 

aplicações em potencial, como a identificação de genes interessantes para 

desenvolvimento de drogas e vacinas, marcadores de prognóstico e diagnóstico de 

doenças, bem como na identificação de genes-alvo para melhoramento animal e vegetal  

(Heller, 2002). 

Os micro-arranjos são compostos por milhares de seqüências de nucleotídeos 

(fragmentos de cDNA ou oligonucleotídeos), dispostas ordenadamente em uma lâmina de 

vidro por um robô que trabalha com extrema precisão. RNAs mensageiros (mRNAs) das 

amostras de interesse são extraídos, amplificados, marcados com fluoróforos e 

hibridizados (Heller, 2002). As etapas envolvidas na construção dos micro-arranjos e 

aquisição de imagens estão dispostas na Figura 4. 

A técnica surgiu com a utilização de clones de cDNA dupla-fita amplificados e 

purificados que ficavam estocados em freezers (Schena et al., 1995; Shalon et al., 1996). 

Alternativamente, existem também as plataformas de oligonucleotídeos simples-fita, que 

são sintetizados diretamente na lâmina, usando como molde as seqüências disponíveis em 

bancos de dados (Fodor et al., 1993; Lockhart et al., 1996). Com a evolução tecnológica e 

o conseqüente aumento da densidade dos spots, as plataformas de oligonucleotídeos têm 

ocupado posição de destaque na área. Atualmente existem plataformas com centenas de 

milhares de sondas, como por exemplo a HG-U133 Plus 2.0 (Affymetrix®), com 

1.300.000 sondas, amostrando 48.000 mensagens. 

Atualmente são poucos os estudos na literatura sobre expressão gênica em larga 

escala de S. mansoni. O primeiro trabalho publicado desse tipo foi feito com uma 

plataforma de tamanho muito limitado (576 sondas) para analisar genes diferencialmente 

expressos entre vermes machos e fêmeas (Hoffmann et al., 2002). Alguns anos depois, o 

mesmo grupo publicou outro trabalho, com um micro-arranjo de cDNA maior, contendo 
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17.329 sondas (ou 7.335 elementos, representando 50% dos transcritos do parasita). 

Nesse trabalho foram encontrados 197 genes diferencialmente expressos, compreendendo 

genes relacionados com dimorfismo sexual, divisão celular e produção de gametas, além 

de bons candidatos para desenvolvimento de drogas (Fitzpatrick et al., 2005). Esses 

trabalhos abriram caminho para outros que vieram nos anos subseqüentes, como o estudo 

da expressão gênica em diversos estágios de vida do parasita (Dillon et al., 2006 ; Jolly et 

al., 2007) e a influência do pareamento na expressão gênica (Fitzpatrick e Hoffmann, 

2006; Waisberg et al., 2007). 

O primeiro artigo do nosso grupo sobre expressão gênica de S. mansoni usando 

micro-arranjos de cDNA foi publicado em 2006 (DeMarco et al., 2006). Nesse artigo 

utilizamos a plataforma desenhada e construída em nosso laboratório para analisar a 

expressão gênica diferencial entre machos e fêmeas. Apesar de haver dois artigos 

anteriores analisando essas mesmas condições (Hoffmann et al., 2002; Fitzpatrick et al., 

2005), as plataformas utilizadas naqueles artigos foram construídas antes da publicação 

do transcriptoma de S. mansoni (Verjovski-Almeida et al., 2003). Conseqüentemente, 

nossa plataforma amostrou uma quantidade maior de genes e obteve resultados não 

identificados previamente. Mais detalhes desse artigo serão expostos nas secções 

subseqüentes, uma vez que o desenho da plataforma e a análise de dados são parte 

integrante desta tese. 
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Figura 4- Principais etapas envolvidas na construção, num experimento e na aquisição de dados de uma 

plataforma de micro-arranjos de cDNA. 

 

 
 
 

1.5- Bioinformática aplicada ao estudo de organismos 
não-modelo 

 

A velocidade de geração de seqüências é muito mais alta do que a capacidade de 

caracterizá-las funcionalmente, e isso gera um problema de anotação, uma vez que estas 

precisam ser feitas de forma automática. Entendemos por anotação a associação de 

informação biológica a respeito de uma seqüência em questão. A forma ideal de se anotar 

seqüências seria através de experimentação funcional direta ou por meio de curadoria 

manual feita por especialistas. No entanto, o recente advento das novas técnicas de 

seqüenciamento (ex: 454 sequencing Margulies et al., 2005) tende a acentuar ainda mais 

o gargalo entre a geração de seqüências e a capacidade de agregação de informação 
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biológica de qualidade. A Figura 5 ilustra o enorme crescimento do UniProt/Swissprot ao 

longo dos anos. 

 

 
Figura 5- Crescimento da base de dados Genbank. O comportamento da curva deixa claro o crescimento maior 

nos últimos anos. Fonte: Genbank release 164.00. 

 

 

Um dos métodos mais eficientes de anotação de funções gênicas é a chamada 

filogenômica, onde se usa aspectos evolutivos de um gene para tentar inferir ortologia, 

(surgimento de dois genes quando o organismo ancestral diverge em duas espécies 

diferentes), e extrapolar essas relações para anotação funcional (Eisen, 1998). No entanto, 

a inferência de ortologia não é uma tarefa simples e freqüentemente requer intervenção 

manual, apesar de tentativas recentes de automatização desse processo (Engelhardt et al., 

2005). Além das técnicas de filogenômica, há também métodos baseados em detecção de 

domínios protéicos na inferência funcional. Apesar da existência de metodologias 

eficientes para a detecção destes domínios, a caracterização experimental e a anotação 

manual constituem um gargalo significativo.  

Ainda nos dias atuais, a maior parte das anotações automáticas é derivada de 

buscas por similaridade, freqüentemente usando BLAST (Altschul et al., 1997). Essa 
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abordagem apresenta vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, podemos 

mencionar a velocidade e simplicidade com que as anotações podem ser feitas e 

atualizadas. Por outro lado, seqüências similares muitas vezes não são realmente 

ortólogas, freqüentemente quando há a existência de parálogos ou domínios promíscuos. 

Como conseqüência, os problemas de propagação de erros são crescentes nos bancos de 

dados, constituindo um problema sério no campo da bioinformática (Brenner, 1999). Por 

exemplo, se a proteína A é anotada erradamente com uma função F e a proteína B é 

similar a A, conseqüente B poderia ser anotada equivocadamente. Este fenômeno é 

chamado anotação transitiva.  

Apesar do aumento exponencial dos depósitos de seqüência (Figura 5), esses 

números precisam ser analisados de forma cautelosa quando pensamos em organismos 

não-modelo, como S. mansoni. Organismos modelo são aqueles extensivamente 

estudados no sentido de compreender um fenômeno biológico em questão, 

freqüentemente com o objetivo de que tais descobertas possam ser extrapoladas para 

outros organismos. Os organismos não-modelo são menos estudados, de maneira que 

pesquisas “gene a gene” capazes de atribuir função a genes antes desconhecidos não 

ocorrem na mesma velocidade do que as pesquisas para genes presentes em organismos 

modelo como Saccharomyces cerevisae, Caenorhabditis elegans, Drosophila 

melanogaster, Arabidopsis thaliana e Mus musculus. A Figura 6 ilustra que apesar do 

crescimento mostrado na Figura 5, as bases de dados ainda são extremamente enviesadas 

em direção a um maior número de sequências vindas de organismos modelo. Em outras 

palavras, o aumento no número de seqüências não soluciona a falta de um grande número 

de seqüências para organismos não-modelo, como por exemplo S. mansoni, o que torna a 

inferência de ortologia ainda mais susceptível a erros.  

 Nos últimos anos têm sido empregadas algumas técnicas de biologia molecular 

em larga escala para predição de função de genes, como por exemplo através de 

silenciamento usando interferência de RNA (RNAi) (Cullen e Arndt, 2005). Uma das 

enzimas essenciais para o mecanismo funcional da RNAi é a DICER. Apesar da recente 

caracterização dessa enzima em Schistosoma (Krautz-Peterson e Skelly, 2007), 

metodologias apropriadas ainda precisam ser otimizadas no sentido de caracterizar o 
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mecanismo de ação e difundir o uso dessa técnica em Schistosoma. Até o momento, tais 

experimentos só são bem padronizados para os organismos modelo. 

 Como conseqüência do menor interesse nos organismos não-modelo, tem-se 

menos recursos disponíveis; faltam por exemplo um grande volume de estudos de micro-

arranjos, bases de Single Nucleotide Polimorphisms (SNPs), genomas bem montados, 

anotações manuais usando termos de Gene Ontology e a integração dessas informações 

num sistema público acessível. Além disso, no caso de organismos não-modelo, 

freqüentemente os dados disponíveis são provenientes de ESTs (como no caso de S. 

mansoni), que apesar do bom custo-benefício, requerem processos de filtragem e 

montagem, que somados a anotações automáticas resultam em dados de menor qualidade. 

Esses dados são também menos compartilháveis com a comunidade científica, pois a 

divisão Unigene do GenBank que agrupa os ESTs por similaridade, não provê uma 

seqüência consenso para cada agrupamento, que seja indexada e utilizável para as 

ferramentas de busca que usam BLAST. Sendo assim, os grupos interessados nestes 

organismos precisam necessariamente gerar e anotar suas próprias mensagens, 

aumentando enormemente a demanda local de tarefas de bioinformática e causando uma 

espécie de isolamento dos dados dentro dos grupos que os produzem.  

 

 
Figura 6- Distribuição taxonômica das seqüências presentes no UniProt-Swissprot. Apesar do número de 

seqüências crescer, as bases de dados continuam enviesadas em direção a um maior número de sequências 
vindas de organismos modelo. Apesar de não explicitado na figura, boa parte das seqüências de fungos, plantas e 

mamíferos são provenientes de S. cereviseae, A. thaliana e M. musculus, respectivamente (por exemplo). Além 
disso, diversos phyla são pouco amostrados, estando condensados no item other Fonte: UniProt-Swissprot, 

outubro de 2007. 
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1.5 – Expressão senso-antisenso 
 

Natural antisense transcripts (NATs) são RNAs endógenos complementares a 

outros transcritos. São classificados em dois grupos dependendo da sua origem genômica: 

cis-NATs e trans-NATs. Cis-NATs são transcritos derivados do mesmo locus genômico 

que o seu correspondente, porém na fita oposta. Os trans-NATs por sua vez são 

originados de regiões genômicas distintas (Figura 7). Inicialmente acreditava-se que os 

cis-NATs fossem característicos apenas dos genes de vírus e procariotos. No entanto, 

pesquisas recentes mostraram que entre 5% a 10% dos genes em mamíferos e plantas 

possuem cis-NATs (Lehner et al., 2002; Shendure e Church, 2002; Yelin et al., 2003; 

Nakaya et al., 2007). Apesar do êxito desses estudos e do interesse da comunidade nesse 

tópico, há poucos trabalhos na literatura descrevendo os trans-NATs (ver abaixo). 

Evidências apontam que NATs são importantes na regulação da expressão de muitos 

genes, através de mecanismos como interferência de RNA e splicing alternativo (Billy et 

al., 2001; Munroe e Lazar, 1991). 

Os cis-NATs são mensagens de mais fácil identificação, o que explica o maior 

número de trabalhos existentes sobre essa classe de mensagem. Contudo, os trans-NATs 

também existem em grande número e parecem ter funções importantes. Foi mostrado 

recentemente que 50% dos RNAs de fita dupla presentes em epitélio de mama normal e 

canceroso são trans-NATs (Røsok e Sioud, 2004). Uma busca sistemática por NATs em 

genomas de fungos revelou trans-NATs que poderiam participar de redes gênicas 

extremamente complexas (Steigele e Nieselt, 2005).  

Recentemente foi realizada uma busca sistemática por trans-NATs em 

Arabidopsis thaliana, que revelou a presença de 1.320 pares de trans-NATs (Wang et al., 

2006). Além disso, mais de 85% foram encontrados no mesmo tecido dos seus pares 

(Wang et al., 2006).  
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Figura 7- Classificação dos NATs em dois grupos dependendo da sua origem genômica: cis-NATs e trans-NATs. 
Cis-NATs são transcritos derivados do mesmo locus genômico que o seu correspondente, porém na fita oposta. 

Os trans-NATs por sua vez são originados de regiões genômicas distintas. 
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2- Objetivos 

 
 Dados os pontos expostos na secção anterior, esta tese tem como principais 

objetivos: 

 

� Planejar, desenvolver e anotar um micro-arranjo de cDNA com 4.600 elementos 

utilizando os clones produzidos pelo projeto EST de S. mansoni (Verjovski-

Almeida et al., 2003). 

� Selecionar seqüências, desenhar sondas e anotar uma plataforma de micro-arranjo 

de oligonucleotídeos com 44.000 elementos, cobrindo potencialmente todos os 

genes de S. mansoni; 

� Implementar métodos e desenvolver programas para análise de dados produzidos 

por ambas as plataformas, atualizar anotações e participar das análises de dados 

de colaboradores tanto do nosso laboratório quanto de outras instituições; 

� Integrar dados das plataformas de micro-arranjos com dados genômicos 

preliminares produzidos pelo Projeto Genoma; 

� Investigar e analisar a presença e expressão de mensagens antisenso em S. 

mansoni; 

� Analisar o transcriptoma de S. mansoni sob uma perspectiva evolutiva, buscando 

genes importantes para a biologia de helmintos e que possam ajudar a 

compreender melhor o ciclo de vida de Schistosoma. 
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3- Metodologia 

3.1- Da construção e anotação do micro-arranjos de 
cDNA 
  

A seleção das seqüências a serem depositadas é uma etapa crítica na elaboração 

de um micro-arranjo. O conjunto de contigs gerados no Projeto EST de S. mansoni, 

denominados SmAEs (Schistosoma mansoni Assembled ESTs) foi usado como 

repositório inicial para a construção da nossa plataforma. Os SmAEs foram divididos em 

dois grupos: no grupo A, os que apresentavam similaridade com proteínas conhecidas de 

outros organismos através de buscas usando BLASTX (Altschul et al., 1997) (Genbank 

nr, release 143 E-value ≤ 10-10); no grupo B por sua vez, estão os SmAEs que não 

possuem similaridade com proteínas conhecidas. Valores limite são definidos 

arbitrariamente, com base em observações muitas vezes subjetivas feitas pelos 

pesquisadores. Vale ainda lembrar que em diversos momentos falamos em expressão de 

genes no match, sendo esta classificação totalmente dependente dos valores limite 

adotados.  

 O grupo A foi então submetido a uma anotação automática usando Gene 

Ontology (GO) (vide secção 3.5 para detalhes) (Ashburner et al., 2000). Essa anotação 

então subdividiu o grupo A em dois subgrupos, um composto de SmAEs com termos GO 

associados, e portanto uma anotação um pouco mais segura (quando os termos usados são 

todos ou a maioria termos-folha) e o outro com SmAEs sem termos de GO associados, 

constituído majoritariamente por proteínas hipotéticas. As seqüências conhecidas foram 

então curadas manualmente, resultando num conjunto final de 1.104 seqüências. Esse 

conjunto possui genes envolvidos em processos biológicos importantes como sinalização 

celular e regulação de transcrição gênica. Adicionalmente, foram ainda incluídos 696 

SmAEs selecionados entre os transcritos de função desconhecida.  

 Para o grupo B, selecionamos 2.288 clones no match (E-value ≤ 10-10). Estes 

clones representam possíveis genes novos, característicos de S. mansoni e são de especial 

interesse do grupo. Destes selecionamos 1.155 clones cujas seqüências apresentavam 
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ESTscan score positivo (Iseli et al., 1999), ou seja, potencialmente codificadoras de 

proteínas. De maneira oposta, 1,133 clones possivelmente derivados de RNAs não 

codificadores para proteínas foram também selecionados, também com base nos 

resultados de ESTscan, privilegiando agora os SmAEs sem potencial codificador ou com 

ESTscore baixo (Iseli et al., 1999). É importante ressaltar que a plataforma é 

periodicamente re-anotada, de maneira que alguns desses números podem variar em 

análises futuras. Como temos interesse em difundir nossos resultados, o mapa de nossa 

plataforma está depositado no Gene Expression Omnibus (GEO) (Barrett et al., 2007) sob 

o número GPL3929. 

 Foram realizadas análises de redundância e filtragens para diversos tipos de 

contaminação, como DNA bacteriano, murino e humano. Foi selecionado o read mais 

representativo de cada SmAE, priorizando-se àquele situado na posição mais 3' e de 

maior tamanho. Todo o processo de seleção está apresentado na Figura 8. 

 As metodologias que descrevem condições de hibridização e deposição dos clones 

no micro-arranjo são referentes a etapas do projeto desenvolvidas no laboratório de 

biologia molecular. Como esta tese trata de implementação de métodos e análises 

bioinformáticas, essas metodologias estão além do escopo. Essa parte do trabalho foi 

desenvolvida em nosso laboratório pelo Dr. Ricardo DeMarco e pelas doutorandas Kátia 

C. Oliveira e Giulliana T. Almeida.  
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Figura 8- Fluxograma do processo de seleção de SmAEs com possíveis funções conhecidas e desconhecidas que 
foram depositadas no micro-arranjo. 

 

 

3.2- Da construção e anotação do micro-arranjos de 
oligonucleotídeos  

 

3.2.1- Filtragem e montagem das seqüências 

 Para a seleção de seqüências para o chip de oligonucleotideos 60-mer, desenhado 

por nosso grupo e sintetizado pela empresa Agilent Technologies, foram utilizadas todas 

as seqüências de ESTs e mRNAs de S. mansoni e S. japonicum do GenBank, além da 

montagem parcial do genoma de S. mansoni disponível no site do Wellcome Trust Sanger 

Institute (http://www.genedb.org/genedb/smansoni). 

 Seqüências com menos de 100 bases foram descartadas. As demais foram 

submetidas à filtragem usando-se BLASTN (E-value ≤ 10-10) contra cinco tipos de 

contaminante: (i) elementos de transposição; (ii) DNA mitocondrial; (iii) DNA 

ribossomal; (iv) DNA de Biomphalaria (hospedeiro intermediário de S. mansoni; (v) 

DNA humano. Todas as seqüências usadas para a filtragem de contaminantes foram 

extraídas do Genbank. Após essas etapas, foi feita a montagem (assembly) usando CAP3 
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(Huang e Madan, 1999) com limite mínimo de 30 bases de sobreposição e 90% de 

identidade. 

  

3.2.2- Geração e filtragem de contigs 

 Os contigs gerados foram submetidos à busca no banco de dados nr do GenBank, 

utilizando BLASTX, para determinar a orientação de parte das mensagens. Para os 

transcritos com orientação determinada (supostamente genes conhecidos) tentamos 

desenhar apenas uma sonda (para a fita +) e para as mensagens no match tentamos 

desenhar sondas nas duas orientações (fita + e fita –).  

 As seqüências de S. japonicum passaram pelos mesmos procedimentos de 

filtragem e montagem acima descritos. O objetivo desta etapa é identificar potenciais 

genes novos não amostrados até então em S. mansoni. Para tal, os contigs foram 

submetidos a uma busca usando TBLASTX contra a montagem dos transcritos S. 

mansoni, buscando retirar os contigs de S. japonicum com ortólogos representados nos 

transcritos de S. mansoni. Tendo esse conjunto de potenciais genes novos, repetimos a 

etapa de busca com BLASTX, como descrito anteriormente. As seqüências de S. 

japonicum foram selecionadas a partir de BLASTN e TBLASTX contra o genoma de S. 

mansoni, utilizando BLASTN e critérios de e-value máximo de 1x10-05, e cobertura e 

identidade mínimos de, 100 bp e 70%, respectivamente. Para a seleção utilizando 

TBLASTX, exigimos pelo menos duas HSPs, com e-value máximo de 0,005 cada. Foi 

também exigido que a fita senso identificada correspondesse à obtida no resultado de 

BLASTX (quando presente). Quando ao menos uma dessas exigências não fosse 

atendida, tentamos identificar sondas nas duas fitas. As regiões genômicas de S. mansoni 

correspondentes aos transcritos de S. japonicum foram então usadas para desenho de 

sondas, que idealmente representariam genes novos de S. mansoni. Este último passo é 

importante no sentido de não desenhar sondas com base em seqüências de outro 

organismo, no caso, S. japonicum. As sondas foram geradas em colaboração com os 

colegas Edgar Szilagyi e Hélder Nakaya, utilizando uma rotina similar desenvolvida para 

o desenho de uma plataforma com seqüências humanas (Nakaya et al., 2007). Para cada 
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SmAE, até 2.000 sondas foram desenhadas, com intervalo de 1 base, ordenados da região 

3’ para a região 5’.  

As condições de estringência de hibridização e de lavagem dos arrays usadas nos 

experimentos foram exatamente aquelas otimizadas pela Agilent, de modo a garantir uma 

relação ideal de sinal/background e uma linearidade do sinal nos experimentos. Para 

garantir uma relação sinal/background adequada, desenhamos as sondas dos genes de 

interesse de acordo com as recomendações da Agilent (Hughes et al., 2001) descritas a 

seguir.  As sondas não podem ter seqüências homopoliméricas de 7 ou mais bases (baixa 

complexidade); a sonda não pode ser constituída por mais do que 60% de qualquer uma 

das 4 bases e o conteúdo GC deve estar entre 35 e 55%. O fabricante recomenda um 

conteúdo GC em torno de 40%. Embora a Agilent recomende uma Tm próxima a 80oC 

(Hughes et al., 2001), calculamos em nosso grupo as Tms de 32.000 sondas proprietárias 

da empresa, presentes no array comercial Agilent, usando a fórmula mostrada a seguir. A 

análise demonstrou que para 91% das sondas comerciais Agilent o Tm se concentrava 

entre 68-76oC. Desta maneira, permitimos que em nossa escolha de sondas o conteúdo 

GC e conseqüente valor de Tm correspondente variassem dentro do limite 68oC e 76oC. 

A Tm da sonda é calculada de acordo com a fórmula: 

 

 

 

Na formula acima, nG representa o número de bases G e nC, o número de bases 

C. 

 As sondas passam pela etapa de filtragem contra o genoma, que consiste em duas 

etapas: (i) possuir um alinhamento perfeito; (ii) não alinhar em outra posição no genoma 

(uniqueness) com bit score maior que 42,1. Este valor corresponde a um alinhamento 

(sem gaps) máximo de 21 bases e foi determinado a partir de bit scores dos segundos hits 

das sondas comerciais desenhadas pela Agilent (Nakaya et al., 2007). As sondas 

comerciais com bit scores maiores que 42.1 foram usadas no estudo de Nakaya et al. 

porque a Agilent realizou testes independentes para checar se havia hibridização cruzada 

(Hughes et al., 2001). Como nossas sondas não foram testadas individualmente, optamos 
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por esta abordagem conservadora. A combinação dessas etapas garante que cada sonda 

detecte potencialmente apenas uma mensagem. Uma vez encontrada uma sonda adequada 

para um determinado SmAE, o processamento é interrompido e a sonda selecionada é 

gravada. Devido à liberação de novas versões do genoma durante a montagem da 

plataforma, nossas sondas não foram todas filtradas contra a mesma base. Tão logo seja 

liberada uma versão consolidada do genoma, seria interessante mapear novamente todas 

as sondas geradas e integrar esses resultados com as predições de genes.  

Ao todo, estão representados 11.107 SmAEs com similaridade com proteínas de 

outras espécies (match gene), 13.045 SmAEs desconhecidos com sondas nas duas fitas 

(no natch both strand) (26.090 sondas, uma para cada fita de cada SmAE), 1.168 SmAEs 

desconhecidos para os quais obtivemos sondas em apenas uma das fitas (no match single 

strand) e 3.344 possíveis genes novos (ortólogos identificados por ESTs de S. japonicum 

cuja seqüência do genoma de S. mansoni foi usada para desenhar a sonda) (jap derived) 

(Figura 9). A esses, somam-se 2.256 controles sintéticos recomendados pelo fabricante, 

25 spots vazios e 5 controles positivos depositados 60 vezes ao longo do micro-arranjo, 

totalizando 44.290 sondas. Todo o fluxograma de trabalho está representado na Figura 

10. O mapa de nossa plataforma está depositado no GEO (Barrett et al., 2007) sob o 

número GPL4791. 

Todos os dados de montagem das seqüências e construção do micro-arranjo foram 

carregados num banco de dados relacional e podem ser acessados através de uma 

interface CGI pela Internet (Figura 11). 
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Figura 9- Classificação das sondas presentes no micro-arranjo. Sondas de SmAEs No match são provenientes de 
genes sem hit de BLASTX. Sondas de SmAEs jap derived representam os genes que são provenientes de 

seqüências de S. japonicum. Match genes são os SmAEs com similaridade com proteínas de outros organismos 
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Figura 10- Fluxograma representando as etapas do desenho do micro-arranjo de 44.000 elementos de S. 

mansoni. 
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Figura 11- Interface CGI para o banco de dados relacional, desenvolvida nesta tese. Nessa figura podemos ver as 
sondas desenhadas para um SmAE, montagem com representação gráfica (também desenvolvida no projeto) e 

link dos melhores hits direto para o NCBI. 
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3.2.3- Definição de um conjunto não redundante de genes 

Nossa plataforma foi desenvolvida majoritariamente com dados de EST, que são 

naturalmente fragmentados e necessitam passar por um processo de montagem. Esse 

processo não atinge 100 % de eficiência (Wang et al., 2004), resultando em contigs que 

possuem redundância. Para resolver esse problema, desenvolvemos uma rotina em Perl 

para detectar e eliminar essa redundância. Todos os contigs foram comparados entre si 

usando BLASTN e com BLASTX contra a base de proteínas nr. Tendo esses resultados, 

consideramos duas seqüências como pertencentes ao mesmo gene se: (i) o alinhamento 

direto entre dois contigs apresentasse e-value menor que 10−10; (ii) Se ambas 

apresentassem um alinhamento com a mesma proteína do nr (e-value ≤ 10−10). A primeira 

etapa resolve casos de redundância direta entre contigs e a segunda resolve casos de 

redundância indireta, onde os contigs representariam partes diferentes do mesmo gene. 

Como ponto negativo desse procedimento está o risco de perdermos informações sobre 

genes parálogos ou mesmo isoformas do mesmo gene. Entretanto, o saldo final é 

positivo, pois nos permite, por exemplo, identificar mais facilmente os genes diferentes 

entre si, nas listas de sondas detectadas nos experimentos de micro-arranjos como 

possuindo expressão mais alta. 

Essas informações têm sido usadas durante as análises de expressão gênica. Os 

dados são primeiro ordenados por intensidade e depois alimentam uma rotina 

desenvolvida localmente que percorre a lista e seleciona apenas o representante com 

maior intensidade para cada gene. É importante mencionar que esse tipo de análise não 

tem qualquer interferência no desenho da plataforma. Muito provavelmente essa rotina 

pode ser aperfeiçoada com a incorporação dos dados genômicos recentemente 

disponibilizados, o que inclusive reduziria a redundância dos SmAEs a um nível 

excelente nos casos onde houvesse genes preditos. 
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3.3- Normalização de dados  
 

A primeira etapa em qualquer rotina de análise dos dados de micro-arranjos é a 

normalização, essencial para solucionar problemas causados por fontes de variação 

sistemática nos dados, como vieses associados aos fluoróforos utilizados e variações 

naturais inerentes aos experimentos. Foram considerados acesos os pontos com 

intensidade acima da média das intensidades dos controles negativos mais 3 desvios 

padrão em ambos os canais. 

 Durante o desenvolvimento desta tese foram implementadas rotinas para 

automatizar diversos tipos diferentes de normalização, como LOWESS (Local weighted 

scatter-plot smoothing), onde é feita uma regressão linear local pesada por faixas de 

intensidade (Yang et al., 2002; Koide et al., 2004). A hipótese na qual se baseia este 

método é que a maior parte dos genes possui a mesma abundância nas duas amostras 

marcadas com corantes diferentes, e portanto a razão média entre as intensidades dos dois 

canais deve ser igual a um. Em análises de micro-arranjos, normalmente se utiliza escala 

log para manter os dados numa escala simétrica em torno de zero. Já foi mostrado que os 

dados de micro-arranjos apresentam desvios sistemáticos, especialmente em spots com 

intensidades mais baixas (Yang et al., 2002). Tais desvios são detectados pelo LOWESS 

e corrigidos através de uma regressão linear local, em função da intensidade 

(Quackenbush, 2002; Yang et al., 2002). A idéia central é minimizar os vieses referentes 

a intensidades dos dois diferentes fluoróforos usados (Cy3 e Cy5) e ter um resultado que 

nos permita identificar diferenças de intensidades que reflitam alterações biológicas entre 

duas condições. Um exemplo de saída gráfica gerada pelo script de normalização 

implementado está representado na Figura 12. 

 Além da técnica acima mencionada, em alguns momentos utilizamos também a 

normalização por média aparada (trimmed mean) (Quackenbush, 2002). Tal processo 

baseia-se na intensidade total da lâmina, sendo eficiente para normalizar intensidades e 

permitir a comparação entre experimentos diferentes. A hipótese na qual se baseia este 

método é termos a mesma quantidade de RNA nas duas amostras comparadas e que a 

maior parte dos genes possui a mesma abundância relativa em dois experimentos 

diferentes. Os dados de intensidade podem ser então corrigidos pela divisão da 
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intensidade de cada ponto pela média das intensidades da lâmina, com a exclusão de 

valores de intensidade outliers, em geral os valores 20% mais altos e mais baixos de cada 

experimento. A Figura 13 mostra um exemplo de normalização por média aparada feita 

com scripts implementados localmente. 

Todos os procedimentos de normalização implementados durante esta tese foram 

feitos em scripts desenvolvidos em R (R Development Core Team, 2007), com algum 

processamento feito em Perl e bash. Sempre foram gerados dois tipos de saída: uma 

gráfica para visualização imediata do efeito da normalização; e outra em formato texto, 

onde são registrados o nome da seqüência depositada, dados de intensidade e razão de 

expressão entre as condições estudadas. O arquivo texto pode ser trivialmente processado 

para análises subseqüentes. Em vários projetos foram também realizados experimentos 

com dye swap, o que permite avaliar se o resultado obtido é decorrente de expressão 

diferencial ou se é mera conseqüência apenas de incorporação diferencial dos fluoróforos. 
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Figura 12- Exemplo de saída gráfica de um dos programas desenvolvidos localmente para fazer normalização por 
LOWESS. Na primeira linha vemos o efeito da normalização (esquerda) sobre o dado bruto (direita) usando-se 
um MA-plot, que é uma maneira de representar as razões de expressão (M) em função das intensidades (A) 
(Quackenbush, 2002). Na segunda linha vemos os valores de intensidade de Cy5 em função de Cy3 para os dados 
(esquerda) e os controles negativos (centro). Nos gráficos de barra da segunda e terceira linha vemos a frequencia 
de distribuição de intensidade dos sinais de Cy5 (azul), Cy5 corrigido pela normalização (vermelho) e Cy3 (verde). 
Nos gráficos de barra da quarta linha e na tabela vemos as estatísticas de genes expressos por categoria.  
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Figura 13- Função de densidade de probabilidade de cada um dos canais em dois experimentos. Essa figura 

ilustra o resultado da normalização por media aparada. A tabela acima das curvas mostra a correlação entre 
cada um dos experimentos após a normalização. 

 

 

3.4- Seleção de genes diferencialmente expressos 
 

 Utilizando os dados normalizados e filtrados, foi feita a busca de genes 

diferencialmente expressos utilizando o método Significance Analysis of Microarrays 

(SAM) (Tusher et al., 2001). O método atribui um score para cada gene com base nas 

mudanças do nível de expressão em relação ao desvio padrão das réplicas. Para genes 

com scores maiores que um corte (d) ajustável, o SAM usa permutações para encontrar a 

porcentagem de genes que seriam encontrados ao acaso e usa essa simulação para 

calcular o False Discovery Rate (FDR) (Tusher et al., 2001). Recentemente, mostrou-se 

que a utilização de filtragem de dados por fold change (chamado fold change hurdle) 
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antes da análise usando o SAM pode comprometer de maneira significativa os resultados 

(Larsson et al., 2005). Esse procedimento não foi utilizado em nenhuma das análises 

realizadas.  

 Após selecionar os genes diferencialmente expressos, também realizamos 

procedimentos de clustering hierárquico (hierarchical clustering) para visualização das 

amostras. As ferramentas desenvolvidas e implementadas continuam sendo utilizadas em 

outros projetos do laboratório como testes envolvendo exposição do parasita a 

hormônios, drogas e vacinas experimentais. Parte dos métodos implementados para 

análise dos dados de micro-arranjos de S. mansoni foi publicada durante o 

desenvolvimento desta tese (Venancio et al., 2005) (apêndice): 

 

Venancio TM, DeMarco R, Oliveira KCP, Simões ACQ, Silva AM and Verjovski-

Almeida S (2005) Genomics and Gene Expression Management Tools for the 

Schistosoma mansoni cDNA Microarray Project. Advances in Bioinformatics and 

Computational Biology 3594: 198-202.  

 

3.5- Classificação e análises usando ontologias 
 

Um dos principais problemas no trabalho com organismos não-modelo como S. 

mansoni, é a ausência de informações sobre a maioria de seus genes, como por exemplo, 

anotação manual com termos GO com base experimental. Na tentativa de realizar algum 

tipo de anotação utilizando GO (Ashburner et al., 2000), criamos uma tabela de 

associação para todas as seqüências representadas nas duas plataformas de micro-arranjos 

descritas nas secções anteriores. Para isso, utilizamos as análises de similaridade 

(BLASTX, e-value ≤ 10-10) contra o banco de dados do GO, excluindo-se seqüências 

anotadas eletronicamente, a fim de evitar a propagação de anotações erradas. Apesar 

desse esforço, devemos enfatizar que anotações baseadas em evidências experimentais 

são mais seguras e confiáveis. Entretanto, existem pouquíssimos dados experimentais 

para S. mansoni, e portanto para a vasta maioria dos genes temos que depender de 

anotações baseadas em similaridade. Os resultados de anotação usando termos GO foram 
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carregados localmente num banco de dados relacional e podem ser acessados através de 

uma implementação local do AmiGO, o browser oficial do GO Consortium (Ashburner et 

al., 2000). Foram feitas duas implementações distintas, uma para cada plataforma. A  

Figura 14 mostra um exemplo da interface do AmiGO. Os termos mais representados no 

nosso micro-arranjo de 44.000 elementos estão resumidos na Figura 15. 

A tabela foi então utilizada nas análises em busca de termos de GO enriquecidos 

nos conjuntos de genes diferencialmente expressos. Nessa etapa foi usado o programa 

Ontologizer (Robinson et al., 2004; Grossmann et al., 2006; Grossmann et al., 2007). A 

idéia central dessa análise baseia-se no fato de que um termo enriquecido possa refletir 

um fenômeno biológico que ocorra preferencialmente em uma situação A quando 

comparada com uma situação B. Nesse processo é utilizada a distribuição 

hipergeométrica associada a um Teste de Fisher modificado. O programa fornece então 

valores de significância estatística de cada termo analisado. Diferente de boa parte dos 

métodos que medem enriquecimento de termos GO, o Ontologizer utiliza um método 

denominado Parent-child, onde a estrutura hierárquica dos termos GO é levada em conta 

durante o cálculo de significância (p-valor), evitando resultados artefatuais (Grossmann 

et al., 2006; Grossmann et al., 2007). Quando iniciamos as análises, uma limitação do 

programa era a não indicação dos genes que entraram no computo das contagens indiretas 

(derivadas dos termos filhos de um dado termo em questão). Para solucionar esse 

problema, desenvolvemos um script Perl que percorre a estrutura de grafo acíclico 

direcionado (Directed Acyclic Graph, ou DAG) (Ashburner et al., 2000) e recupera as 

informações de interesse. Essas idéias e scripts foram compartilhados com os 

desenvolvedores do programa, que prontamente incorporaram essa funcionalidade na 

versão mais recente do programa. 
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Figura 14- Implementação local do GO browser AmiGO. Podemos ver a estrutura representada em forma de 
árvore. Também está representado um gráfico das funções moleculares mais freqüentes, gerado 

automaticamente durante a navegação. Nossos dados estão disponíveis publicamente e podem ser acessados pelo 
link HTTP://bioinfo.iq.usp.br/amigo 
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Figura 15- Classificação dos genes presentes no chip de 44k. Os termos mais representados das principais 

categorias estão exibidos. A- Biological Process; B- Molecular Function e; C-. Cellular Component; 

 
 
 
 



Thiago Motta Venancio 
Doutorado em Bioinformática, Universidade de São Paulo 

43 

 

3.6- Implementação de um Genome Browser 
  

Com o progresso de nossas análises, bem como das constantes atualizações de 

dados do Projeto Genoma, fez-se necessária a implementação de um Genome Browser 

local, onde pudéssemos depositar e integrar todos esses dados. Dentre as opções de 

código aberto disponíveis, optamos pelo Generic Genome Browser (GBrowse) (Stein et 

al., 2002), por ser a mais genérica, melhor documentada e estar sob constante 

desenvolvimento. Além disso, a ferramenta é desenvolvida em Perl e usa vários módulos 

do BioPerl (Stajich et al., 2002), o que permite “customizações” com mais facilidade. O 

GBrowse foi instalado numa máquina com sistema operacional Linux (Ubuntu), Perl 

5.8.8, BioPerl 1.5 e MySQL 5.0. 

 Os dados de seqüenciamento, predição de genes e regiões repetitivas foram 

obtidos do site do Projeto Genoma de Schistosoma mansoni (Wilson et al., 2007) e 

carregados no banco de dados. Os dados de ESTs e mRNAs foram obtidos do GenBank e 

mapeados localmente usando a ferramenta BLAT (Kent, 2002), com configurações 

padrão, exceto pelo tamanho máximo de íntron ajustado para um máximo de 10Kb. Não 

foram aproveitadas seqüências com menos de 100bp, mapeamentos com cobertura menor 

que 90% e seqüências mapeadas em mais de 11 loci genômicos também foram 

descartadas. Os SmAEs e suas respectivas sondas também foram mapeados. Todos esses 

dados integrados conferem extrema agilidade a todas as análises que estão sendo 

realizadas em nosso grupo. Todos esses procedimentos de mapeamento, filtragem e 

análise foram feitos através de um pipeline desenvolvido localmente. A Figura 16 

evidencia a importância da ferramenta nas análises, permitindo avaliar a posição e 

orientação das sondas em relação aos genes, aos contigs e ESTs. 
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3.7- Implementação do plugin para alinhamento 
 
 Na secção anterior foram descritos os detalhes da implementação do GBrowse, 

preparação e inserção de dados no banco. No entanto, existia ainda uma necessidade 

adicional em nosso grupo: mapear seqüências e ter uma visualização no mesmo contexto 

descrito acima. Para solucionar essa limitação, foi feita a adaptação de um script de 

código aberto. Trata-se de um programa em Perl/CGI que cria um formulário para 

executar buscas de similaridade usando BLAST (localmente) contra o banco de dados do 

genoma (Figura 17). Os resultados são processados e é gerada uma imagem do contexto 

genômico da seqüência de interesse (query), similar a uma fotografia do genoma na 

região alinhada. Além disso, a figura em questão possui um hyperlink para o próprio 

GBrowse, onde o usuário pode configurar opções de zoom e quais informações serão 

exibidas. 

 
Figura 16- Contexto genômico de um contig intrônico (A) e outro que cobre a região 3’ UTR de um gene predito 
(B). Também é possível visualizar a posição das sondas (verde claro) e as evidências de EST (laranja). Ambos os 

contigs representados possuem expressão nas duas fitas (Verjovski-Almeida et al., 2007) 
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Figura 17- Representação da interface do plugin para alinhamento de seqüências no genoma (A). Resultado 

gerado, similar a um BLAST normal, mas contém o contexto genômico de forma gráfica (B). 
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3.8- Da detecção de transcritos antisenso com ação em 
trans 

 

3.8.1- Determinação da orientação das seqüências 

 A detecção de pares de transcritos senso-antisenso (Natural Antisense Pairs, ou 

NATs) em S. mansoni é parte integrante desta tese e para realizar essa tarefa é preciso 

identificar e solucionar alguns dos problemas inerentes aos dados disponíveis.  

 O conjunto de dados inicial foi o mesmo usado para o desenho do chip de 44k 

descrito na secção anterior, composto de 25.321 SmAEs (Verjovski-Almeida et al., 

2007). Para extrair as informações necessárias usamos o banco de dados relacional 

construído anteriormente, durante a geração do micro-arranjo de 44k. Como a maior parte 

das ESTs que formam os SmAEs foram obtidas pelo método ORESTES (Dias Neto et al., 

1997), estas não possuem orientação definida. Para tentar solucionar esse problema, 

elaboramos uma rotina para determinar a orientação dos SmAEs. Essa etapa é crucial, 

uma vez que não podemos inferir complementaridade entre duas mensagens com 

orientação indefinida. Nosso procedimento é basicamente composto por 3 etapas: (i) A 

primeira consiste em avaliar se há similaridade por BLASTX (E-value ≤ 10-10) com 

proteínas conhecidas. Através dessa rotina, conseguimos inferir a direcionalidade de 

11.107 seqüências; (ii) Alternativamente, usamos os dados de expressão gênica obtidos 

com o oligoarray de 44k de sondas de fita simples, descrito nesta tese (Verjovski-

Almeida et al., 2007). Usando essa abordagem, conseguimos fazer uso da especificidade 

de fita do micro-arranjo de oligonucleotídeos para determinar a orientação de 2.935 

SmAEs adicionais; (iii) Quando a orientação das seqüências não pôde ser definida por 

nenhuma das abordagens anteriores, buscamos a presença dentro de um SmAE de 

seqüências das bibliotecas MA3 (derivadas de vermes adultos) geradas no projeto EST 

(Verjovski-Almeida et al., 2003). Estas bibliotecas possuem direcionalidade determinada 

e portanto, podem ser úteis para revelar a orientação de SmAEs. A partir da orientação do 

clone MA3 na montagem de um SmAE, pudemos determinar a orientação de mais 694 

SmAEs, totalizando 14.736, que foram então usados no nosso estudo. Infelizmente, uma 
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boa parte dos SmAEs utilizados (10.585, ou 41,8 %) não foi incluída em nenhum dos 

critérios acima definidos e portanto estes SmAEs não podem ser utilizados em nosso 

estudo. As etapas descritas acima estão dispostas na Figura 18. 

 

 

 
 

Figura 18- Fluxograma ilustrando as três etapas para definir orientação das seqüências, passo necessário para 
identificar os trans-NATs. 

 

 

3.8.2- Busca, filtragem e classificação dos NATs (Natural Antisense 

Transcripts) 

 
 Os SmAEs com orientação determinada (descritos na secção anterior) foram 

usados na busca por pares senso-antisenso (S-AS).  Os parâmetros e a lógica usados 

nesta busca e classificação se baseiam nos três trabalhos recentes da literatura de 
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identificação de trans-NATs em mamíferos (Li et al., 2006), plantas (Wang et al., 2006) e 

em fungos (Røsok e Sioud, 2004). 

Iniciamos a detecção dos trans-NATs usando BLASTN, comparando as 

mensagens todas contra todas, usando como filtro um corte de e-value 0,001. Apesar de 

utilizarmos esse critério de estringência pouco conservador, apenas os alinhamentos com 

mais de 70 pares de base ou com pelo menos 40% de cobertura em um dos contigs foram 

utilizados. Os procedimentos utilizados para filtragem e classificação estão descritos 

adiante. 

Os pares S-AS encontrados foram então classificados da seguinte maneira: 

Quando pelo menos um dos SmAEs apresentasse pelo menos 40 % de sua seqüência 

envolvida no mapeamento, esse foi classificado como high coverage. Caso isso não 

acontecesse, checamos se o alinhamento possuía pelo menos 70 bases pareadas. Em caso 

positivo, o alinhamento foi classificado como 70 nt. Se nenhuma das exigências fosse 

satisfeita, o par era então descartado das análises subseqüentes. Esses parâmetros são 

suficientes para a recuperação de 141 mensagens, que respondem por 153 pares S-AS. A 

Figura 19 representa esquematicamente o processo de classificação dos pares S-AS.   

 Dada a natureza fragmentar dos dados de EST, alguns critérios estringentes de 

filtragem dos pares S-AS foram implementados: (i) os SmAEs devem estar mapeados em 

apenas um locus genômico; (ii) os SmAEs que formam um par não podem apresentar 

sobreposição de coordenadas; (iii) os SmAEs não podem apresentar similaridade com 

elementos de transposição. Essa última etapa apresenta alguma redundância com a 

primeira, uma vez que elementos de transposição normalmente estão presentes em vários 

loci. No entanto, fomos conservadores nesse procedimento, de maneira a buscar o 

conjunto com melhor qualidade possível. A Figura 20 mostra uma representação 

esquemática das etapas de filtragem dos resultados. 

 É importante mencionar que nossa detecção de trans-NATs é restrita a mensagens 

longas. Várias classes de RNAs curtos não codificadores com ação em trans têm sido 

estudadas nos últimos anos, como micro-RNAs e small interferring RNAs (si) RNAs. No 

entanto, essas classes estão fora do escopo do nosso trabalho. 
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Figura 19- Fluxograma ilustrando as duas etapas utilizadas na classificação dos trans-NATs. 

 
 
 

 
Figura 20- Fluxograma ilustrando as etapas de filtragem dos trans-NATs. As etapas são para eliminar 
seqüências que mapeiam em vários loci ou são similares a elementos de transposição (TEs), ou possuem 

sobreposição de coordenadas (cis-NATs). 
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3.8.3- Curadoria dos resultados 

 Todos SmAEs identificados na secção anterior foram inspecionados 

manualmente. Basicamente, essa etapa foi feita no sentido de tentar mapear no genoma 

os elementos envolvidos na formação de trans-NATs. Para tal, usamos primeiramente os 

resultados de BLASTX. Também usamos a posição do SmAE no genoma, pois a 

seqüência pode ser simplesmente a região UTR de alguma mensagem codificadora, 

somente identificada como tal quando posicionada em um gene predito no genoma 

(Wilson et al., 2007). Como o nosso grupo tem especial interesse em transcrição 

intrônica, investigamos também o mapeamento dessas seqüências em relação às 

coordenadas das predições de genes no genoma (Wilson et al., 2007), buscando 

mensagens que possam ser provenientes de íntrons. 

 

3.9- Da identificação de genes de S. mansoni com 
ortólogos em Deuterostomia 

 

3.9.1- Conjuntos de dados 

 As seqüências do Projeto EST de S. mansoni foram consideradas o conjunto 

inicial para realizar buscas em bancos de dados locais. 

Foram montados bancos de dados locais com seqüências de nematóides, insetos e 

Deuterostomados (que inclui os vertebrados) obtidas do banco nt. Existem diversos 

organismos não-modelo que possuem poucas seqüências depositadas no banco nt, porém 

com bom número de ESTs depositadas. Dessa maneira usamos também seqüências 

obtidas do dbEST para complementar o nosso conjunto de dados para comparação.  

Adicionalmente, usamos também as seqüências de dois outros helmintos: S. 

japonicum, que é muito próximo de S. mansoni; e da planária S. mediterranea, um 

platelminto não parasita (Zayas et al., 2005). 
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3.9.2- Busca por similaridade 

 Inicialmente nós usamos o programa BLASTX (Altschul et al., 1997) para buscar 

seqüências traduzidas de S. mansoni que possuíssem boa similaridade com proteínas de 

deuterostomados, mas não com proteínas de invertebrados.  

 Alinhamentos com bit scores maiores que 100 e menores que 50 foram 

considerados positivos e não significantes, respectivamente. Scores com valores 

intermediários (entre 50 e 100) foram checados manualmente, basicamente para eliminar 

alinhamentos derivados de regiões de baixa complexidade não detectadas pelos filtros do 

BLAST. A utilização de bit scores justifica-se por esse ser um aspecto que reflete a 

qualidade do alinhamento de maneira independente do tamanho da base (ao contrário do 

e-value) de onde ele foi gerado, permitindo assim comparações entre bases. 

 Todo o processo de curadoria manual foi conduzido com o auxílio do NCBI 

TaxBrowser (Wheeler et al., 2000). Utilizamos também alguns métodos auxiliares para 

anotar manualmente genes de interesse, como o TMHMM (Sonnhammer et al., 1998) e 

MINNOU (Cao et al., 2006) na predição de domínios transmembranares; NetPhos (Blom 

et al., 1999) para identificar possíveis sítios de fosforilação; SignalP 3.0 (Bendtsen et al., 

2004) na predição de peptídeo sinal, e finalmente o InterProScan (Quevillon et al., 2005) 

para analisar domínios protéicos conservados. 

 Foram realizados ainda diversos experimentos de biologia molecular para 

clonagem e análise de expressão de alguns dos genes encontrados. Esses experimentos 

foram realizados pelo Dr. Ricardo DeMarco e pelas estudantes de doutorado Kátia C. 

Oliveira e Giulliana T. Almeida. 

 
3.9.3- Alinhamento múltiplo e reconstrução filogenética 

 
 As seqüências utilizadas nos alinhamentos múltiplos foram obtidas manualmente 

do banco de dados SWISSPROT. Todos os alinhamentos múltiplos descritos nesta tese 

foram realizados usando a ferramenta MUSCLE (Edgar, 2004) e visualizados usando o 

Jalview (Clamp et al., 2004). Não foi realizada edição manual dos alinhamentos em 

nenhum caso. As reconstruções filogenéticas foram feitas usando o método de máxima 
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verossimilhança através do pacote PhyML(Guindon e Gascuel, 2003), com o modelo de 

substituição JTT e significância calculada a partir de 1000 bootstraps. As árvores 

filogenéticas exportadas no formato NEWICK foram desenhadas com o software MEGA 

(Kumar et al., 2004). 

3.10- Experimentos com micro-arranjos 

 

3.10.1- Micro-arranjos de cDNA 

 Parasitas adultos foram obtidos através de perfusão portal de hamsters 7-8 

semanas após a infecção. Vermes foram conservados em RNAlater (Ambion) de acordo 

como recomendado pelo fabricante. Foi formado um pool com amostras de 3 perfusões 

executadas em dias diferentes. Machos e fêmeas foram separados manualmente. Uma 

réplica biológica foi preparada seguindo o mesmo procedimento. O mRNA foi extraído 

usando kits de isolamento MAC com beads magnéticos (Miltenyi Biotec) em 

aproximandamente 300 mg de vermes. Aproximadamente 15 µg de mRNA foi obtido por 

extração. A geração do cDNA marcado fluorescente, a hibridização e lavagem foram 

feitos essencialmente como descrito em  deMarco et al. (2006). 

 Cada lâmina tem dois conjuntos idênticos de spots de sondas de cDNA, cada 

conjunto com ~4.000 sondas diferentes, dispostos lado a lado, na metade esquerda e 

direita da lâmina. Logo, cada hibridização resulta em dois resultados (réplicas técnicas) 

para cada ponto. Os dados foram extraídos usando o programa ArrayVision 8.0 (Imaging 

Research Inc). 

 
 
3.10.2- Micro-arranjos de oligonucleotídeos 

A partir da utilização da RNA polimerase T7 e do kit Agilent Low RNA Input 

Fluorescent Linear Amplification, produzimos cRNAs marcados com Cy5 ou Cy3 

partindo de 300 ng de RNA total de cada um de dois pools independentes de vermes 

adultos. A marcação do cRNA usando a polimerase T7 é mais eficiente do que a 

marcação de cDNA usando transcriptase reversa, pois a marcação pela RNA polimerase 
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T7 preserva a orientação do mRNA original. A marcação por transcriptase reversa pode 

eventualmente gerar cDNA complementar da segunda fita e causar uma marcação 

artefatual da mensagem da fita oposta. As lâminas foram lavadas e processadas de acordo 

com o protocolo do fabricante, Agilent Technologies. Os dados foram extraídos usando o 

programa ArrayVision 8.0 (Imaging Research Inc). 

  

 

 

4- Resultados e discussão 

 

4.1- Análise de expressão diferencial entre vermes 
adultos machos e fêmeas com a plataforma de de cDNA  
  

Parte dos experimentos conduzidos em nosso laboratório envolve a análise da 

expressão diferencial entre vermes adultos machos e fêmeas. Dois artigos abordando essa 

mesma questão (Hoffmann et al., 2002; Fitzpatrick et al., 2005) usaram micro-arranjos 

que foram construídos com o restrito número de 16.000 ESTs disponíveis antes do 

depósito das 160.000 ESTs do projeto transcriptoma brasileiro (Verjovski-Almeida et al., 

2003). Em nosso laboratório foram reunidos dados de 4 experimentos, totalizando 8 

dados de razão para cada gene, que foram analisados utilizando-se o SAM (como descrito 

na metodologia). Identificamos 229 genes diferencialmente expressos (q < 0,06; FDR 

0,36%), 139 mais expressos em fêmeas e 90 em machos (Figura 21). Parte dos genes 

mais expressos em fêmeas está envolvida com sinalização celular e síntese protéica, 

processos importantes na produção de ovos, etapa essencial na propagação do parasita 

(Tabela 1). Além disso, a deposição de ovos no fígado é responsável por parte dos 

principais sintomas da esquistossomose. Uma vacina que inibisse o desenvolvimento e a 

fertilidade do parasita poderia reduzir as taxas de mortalidade e propagação da doença. 

Por outro lado, vermes machos expressam mais genes envolvidos com desenvolvimento 
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muscular, o que pode ser facilmente explicado por seu tamanho e função de sustentação 

ao corpo da fêmea. 

 Através desses experimentos fomos capazes de identificar a expressão diferencial 

do cofator transcricional da RNA polimerase II, CA150. Demonstramos que esse gene 

possui diversas isoformas geradas por splicing alternativo e com expressão diferencial 

entre os sexos. Detalhes adicionais sobre os resultados referentes à expressão diferencial 

entre vermes machos e fêmeas, bem como sobre o CA150 foram recentemente 

publicados no artigo que segue como anexo: 

 

DeMarco R, Oliveira KC, Venancio TM e Verjovski-Almeida S (2006) Gender biased 

differential alternative splicing patterns of the transcriptional cofactor CA150 gene in 

Schistosoma mansoni. Molecular and Biochemical Parasitology 150(2):123-31.  

 

 
Figura 21- Heat map mostrando genes identificados como diferencialmente expressos entre vermes machos e 
fêmeas. Estão representados os genes encontrados como mais expressos em machos (90) e fêmeas (139) pelo 

método SAM (q-value ≤ 0.063). Adaptado de DeMarco et al. (2006). 
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Tabela 1- Termos de GO enriquecidos nos conjuntos de genes diferencialmente expressos em machos e fêmeas 
(E-value ≤ 0.05). A coluna Counts representa a contagem de genes com o termo GO em questão. Adaptado de 

DeMarco et al. (2006). 

 
 
 
 
 
 

4.2- Análise do transcriptoma de vermes adultos usando 
micro-arranjos  

 

4.2.1- Genes expressos em vermes adultos 

O perfil de expressão gênica de vermes adultos foi medido com a plataforma de 

44.000 elementos (com sondas de oligonucleotídeos 60-mer fita-simples) descrita 

previamente, usando marcações com dois fluoróforos, em dois experimentos, resultando 

em quatro medidas para cada sonda. Uma sonda foi considerada acesa se sua intensidade 

fosse maior que a média das intensidades dos controles negativos mais três desvios 

padrão. Apenas sondas acesas nos 4 pontos foram utilizadas. Com base nesse critério, 

7.927 de um universo de 39.342 sondas foram consideradas expressas (20,1 %), 
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representando 5.798 genes ativos num total de 19.907 genes presentes na plataforma 

(29,1 %). Esse número é muito próximo das 6.263 tags únicas obtidas por Serial Analysis 

of Gene Expression (SAGE) usando cDNA de vermes adultos (Verjovski-Almeida et al., 

2003; Ojopi et al., 2007). Vimos que 56 % dos genes conhecidos (known genes, com hit 

de BLAST e GO associado) estão expressos, enquanto apenas 32 % e 20 % dos genes 

conservados (com hit no BLAST, porém sem GO associado) e genes “no match” são 

expressos, respectivamente (Figura 22). Esse resultado é esperado, uma vez que vários 

genes housekeeping são altamente expressos, muito estudados e freqüentemente tem alto 

nível de conservação entre espécies. Por outro lado, a maior parte dos no match e genes 

conservados devem codificar proteínas de funções mais específicas de certos estágios e, 

conseqüentemente nem todos estariam expressos em vermes adultos. Adicionalmente, 

fomos capazes de identificar a expressão de 347 genes provenientes de sondas 

desenhadas a partir de transcritos de S. japonicum. 

 

 
Figura 22- Genes expressos em vermes adultos, separados por categoria. Known function representa genes com 
termos de GO associados, Conserved genes são genes com homólogos em outras espécies, mas sem termos GO 

associados; e No match representam genes de função desconhecida e sem homólogos no GenBank. Barras pretas 
indicam o número total de genes na plataforma de 44K (spotted) e as barras cinza representam os genes 

expressos em vermes adultos (expressed). Adaptado de Verjovski-Almeida et al. (2007). 

 

Usando as anotações de termos GO (descritos na metodologia), foi realizada uma 

análise de enriquecimento de termos GO no conjunto de genes expressos em relação à 
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população de genes representados no micro-arranjo (Tabela 2). A idéia dessa abordagem 

é identificar processos que estejam ativos no conjunto de interesse, nesse caso vermes 

adultos. Dentre os termos enriquecidos encontramos processos biológicos essenciais para 

a manutenção do parasita no corpo do hospedeiro, como protein synthesis e oxidative 

phosphorylation.  

Considerando que nossas sondas foram desenhadas com conteúdo GC e Tm 

adequados, é esperado que a cinética de hibridização das sondas e seus alvos sejam 

similares. Conseqüentemente é possível predizer que a intensidade do sinal de cada sonda 

possa ser correlacionada com a quantidade de RNA presente na amostra. Foram 

selecionados os 50 genes mais expressos, considerando todos os experimentos (Tabela 3). 

Vários desses genes codificam proteínas estruturais, ribossomais e de heat shock, bem 

como componentes do proteossoma, vitais para o estabelecimento e manutenção dos 

vermes no organismo hospedeiro. 

 

 

Tabela 2- Termos de GO enriquecidos entre os genes expressos em vermes adultos. Adjusted p-value representa o 
p-valor ajustado usando o método de Benjamini–Hochberg. Total count é o número total de genes com a 
anotação de GO correspondentes presentes no chip de 44k. Study count é o número total de genes com a 

anotação de GO correspondentes presentes entre os genes expressos em vermes adultos. Adaptado de Verjovski-
Almeida et al., 2007). 
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Tabela 3- Lista de 50 genes mais expressos em vermes adultos. a As anotações foram extraídas dos resultados de 
BLASTx (metodologia). Em alguns casos onde os dois hits subseqüentes tinham maior riqueza de informações, 
esses também foram usados para associar a função dos genes. Adaptado de Verjovski-Almeida et al., 2007). 
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4.2.2- Expressão de pares senso-antisenso 

Uma proporção considerável de genes para os quais detectamos transcrição em 

vermes adultos é composta de no match (43 %) (Figura 22); sondas foram desenhadas 

para uma ou duas fitas desses genes. Apesar da possibilidade de que parte desses no 

match possa representar 5’ e 3’ UTRs de genes conhecidos, é esperado que a maioria 

sejam mensagens específicas de Schistosoma, em sua maioria com função desconhecida. 

Uma fração considerável (156 genes, 7 %) dos genes no match com sondas 

desenhadas nas duas fitas apresentou sinal detectável em ambas. Considerando que nesse 

tipo de plataforma (oligonucleotídeos fita-simples) a orientação das seqüências é 

definida, podemos afirmar com bom grau de confiança que esse resultado é o reflexo de 

expressão bi-direcional. Para esse conjunto de 156 genes, foi calculada a razão de 

expressão entre as duas fitas, onde assumimos arbitrariamente que as sondas com maior e 

menor intensidade de cada gene eram representantes das mensagens senso e antisenso, 

respectivamente (Figura 23). Nossos resultados mostram que a razão de intensidade 

senso–antisenso fica entre 1 e 3 para a maioria dos casos. 

Do conjunto descrito e analisado acima, foram selecionados 9 pares senso–

antisenso com diferentes níveis de expressão nas duas fitas para validação no laboratório, 

usando-se real-time RT-PCR fita específica e iniciadores específicos. Com esses 

experimentos, foi possível confirmar a transcrição bi-direcional de 8 dos 9 genes no 

match testados (89 %). A fita identificada como mais expressa foi a mesma identificada 

nos micro-arranjos para 6 genes (67 %), sendo essa diferença estatisticamente 

significativa (p-value < 0,05). Esses experimentos de real-time RT-PCR foram realizados 

em nosso grupo pelas doutorandas Kátia C. Oliveira e Giulliana T. Almeida.  

O artigo resultante do trabalho aqui apresentado foi a primeira tentativa de se 

analisar todo o transcriptoma de S. mansoni usando micro-arranjos. Nossos resultados são 

concordantes com os dados obtidos por SAGE (Verjovski-Almeida et al., 2003; Ojopi et 

al., 2007). Experimentos adicionais serão necessários para análise da expressão gênica 

em outros estágios do ciclo de vida, bem como sob outras condições (como tratamento 

por hormônios e drogas). É importante ressaltar que o sucesso do desenho e 



Thiago Motta Venancio 
Doutorado em Bioinformática, Universidade de São Paulo 

60 

 
implementação dessa plataforma abre inúmeras perspectivas à análise de expressão 

gênica em larga escala em S. mansoni. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 23- Distribuição das razões de expressão dos pares senso–antisenso dos 156 genes no match com 

expressão bi-direcional. Para cada gene, as sondas com maior e menor intensidade foram denominadas como 
representantes de mensagem senso e antisenso, respectivamente. 

 

 

 Os dados descritos acima foram recentemente publicados no seguinte artigo: 

 

Verjovski-Almeida S, Venancio TM, Oliveira KC, Almeida GT, Demarco R. Use of a 

44k oligoarray to explore the transcriptome of Schistosoma mansoni adult worms. 

Experimental Parasitology, 117, 236-245, 2007. 
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4.3- Expressão de transcritos antisenso com ação em 
trans 
 
 Como descrito anteriormente, um dos objetivos desta tese era identificar pares de 

transcritos senso-antisenso (S-AS) em S. mansoni. Essas mensagens podem estar 

envolvidas em mecanismos de regulação da expressão gênica importantes para a 

sobrevivência do parasita. No presente trabalho, focamos nossas análises nas mensagens 

S-AS com ação em trans (trans-NATs). O processo de identificação dessas mensagens é 

baseado em BLAST, com filtragens usando coordenadas genômicas, como descrito nos 

métodos. Os parâmetros e lógica usados nesta busca se baseiam nos três trabalhos 

recentes da literatura de identificação de trans-NATs em mamíferos (Li et al., 2006), 

plantas (Wang et al., 2006) e em fungos (Røsok e Sioud, 2004). 

 O conjunto inicial utilizado é composto de 14.736 mensagens com orientação 

definida (vide secção 3.8.1). Foi então realizada uma busca por mensagens que pudessem 

formar pares senso-antisenso (vide secção 3.8.2). Como esperado inicialmente, a maior 

parte dessas mensagens apresenta poucas relações, enquanto algumas poucas apresentam 

várias relações, sendo essa distribuição bem explicada por uma distribuição Power Law 

(R2 = 0,894) (Figura 24). Não foi observado um padrão claro de cobertura das 

mensagens, com os valores variando entre 2 e 100 % (Figura 25A). Além disso, notamos 

que os alinhamentos muitas vezes não são perfeitos, com o percentual de identidade 

variando entre 79 e 100 %, ao longo de 71 a 483 pares de bases alinhadas (Figura 25B). 

 Todos os trans-NATs foram anotados a partir de comparação usando BLASTX 

(e-value ≤ 10-10) e mapeados contra o genoma, a fim de identificar suas respectivas 

disposições em relação aos genes preditos (Tabela 4). De maneira interessante, a maioria 

das mensagens envolvidas na formação de pares senso-antisenso não possui similaridade 

com proteínas conhecidas (99/141; 70 %). Esse resultado é surpreendente, especialmente 

ao considerarmos que apenas 25 % (3.629/14.736) das mensagens usadas no início da 

análise não apresentavam similaridade com proteína. Vale lembrar que a similaridade 

com proteínas foi um dos critérios para inferir orientação das mensagens, o que 

introduziria um forte viés para identificar mensagens codificadoras como trans-NATs.  
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 Tendo em vista que boa parte das mensagens não apresentava similaridade nem 

mesmo com proteínas preditas de S. japonicum (espécie muito próxima), foi investigada a 

possibilidade de que parte dos trans-NATs fossem não codificadores. 

Surpreendentemente, 48 % (47 / 99) das mensagens no match não possuem splicing e são 

transcritas a partir de íntrons de genes preditos no projeto genoma. Dessas, 43 (91 %) são 

derivadas inteiramente de regiões não-codificadoras intrônicas e sem splicing (Totally 

Intronic Non-coding, TINs), e 4 (9 %) são parcialmente intronicas (Partially Intronic 

Non-coding, PINs). Utilizamos a mesma nomenclatura definida num trabalho anterior do 

nosso grupo (Nakaya et al., 2007), onde um TIN representa um transcrito inteiramente 

mapeado no intron de um gene, e um PIN representa um transcrito que cobre 

inteiramente um éxon e partes de ambos os íntrons que o cercam.  

 Um meio de visualização adequado para esse tipo de relações é na forma de uma 

rede. Para tal, representamos nossos resultados na forma de um grafo, usando a 

ferramenta yED (http://www.yworks.com/en/index.html). Ficam evidentes no grafo as 

mensagens que estão envolvidas em várias relações.  

Adicionalmente, fizemos um levantamento para identificar quais pares estariam 

presentes em quais estágios do ciclo de vida do parasita. Fomos capazes de detectar a 

presença de ambas as mensagens de vários pares ao longo do ciclo de vida, especialmente 

em vermes adultos (Tabela 5). No entanto, esse resultado deve ser olhado com cautela, 

uma vez que a metodologia para determinar orientação das seqüências apresenta vieses 

para seqüências de vermes adultos. Os dados de expressão (micro-arranjos) e as 

bibliotecas de ESTs denominadas de MA3 (geradas por transcrição reversa com poli-dT) 

(Verjovski-Almeida et al., 2003) usados na inferência de orientação das mensagens são 

provenientes de vermes adultos. Além disso, esse estágio do ciclo de vida é o melhor 

caracterizado, e por conseqüência tem mais proteínas conhecidas. 

Ainda não se conhece em detalhe o mecanismo de ação dos trans-NATs. No 

entanto, tudo indica que a função desempenhada por esses estaria relacionada com 

regulação transcricional e pós-transcricional. A identificação de trans-NATs em 

mamíferos (Li et al., 2006), plantas (Wang et al., 2006), fungos (Røsok e Sioud, 2004) e 

agora em platelmintos aponta para uma origem ancestral desse mecanismo de regulação. 

Entretanto, fica ainda a ser identificado esse mecanismo em diversos organismos. Em 
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humanos, a detecção de atividade transcricional na maior parte dos trechos genômicos, 

evidenciada por experimentos de hibridização com tiling arrays (Bertone et al., 2004) e 

por mapeamento de ESTs nas sequências genômicas (Shendure e Church, 2002), chamou 

a atenção recentemente para os múltiplos possíveis papeis funcionais das interações 

RNA-RNA, inclusive do tipo trans-NATs. 

A identificação de trans-NATs em larga escala ainda é um campo muito recente, 

mesmo em organismos amplamente estudados como H. sapiens (Li et al., 2006) e A. 

thaliana (Wang et al., 2006). O presente trabalho representa um primeiro esforço de 

caracterizar essas mensagens em organismos não-modelo, com poucos dados disponíveis. 

Acreditamos que com mais dados de expressão gênica, uma montagem consolidada do 

genoma e seqüenciamento de mais mensagens completas (full lengths), o número de 

possíveis trans-NATs em S. mansoni vai aumentar. Além disso, vários alinhamentos, que 

foram aqui identificados com coberturas baixas, podem ter essa característica em 

decorrência da natureza fragmentar dos dados de EST. Acreditamos que as relações aqui 

descritas representam um conjunto mínimo que deve ser aumentado nos próximos anos. 

 No momento da redação desta tese, esses dados estão sendo utilizados em um 

manuscrito em preparação: 

 

Venancio TM, DeMarco R, Setubal JC e Verjovski-Almeida S. Analysis of Schistosoma 

mansoni natural antisense transcripts reveals a putative trans acting role for intronic 

RNAs.  
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Figura 24 – Distribuição das mensagens e suas relações senso-antisenso. A distribuição é explicada por uma 
Power law (R2 = 0,894) (A). O mesmo resultado também está representado na forma de um histograma (B).  
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Figura 25- Representação da cobertura (A), número de bases e identidade dos trans-NATs (B), divididos por 

categoria. A partir detes gráficos vemos que não há um perfil claro de cobertura e identidate dos pareamentos. 
Esta última inclusive pode variar de 80% a 100%. 
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Tabela 4- Anotação de contexto genômico e de proteína predita dos trans-NATs. 
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Figura 26- Representação esquemática da potencial rede de regulação formada pelos trans-NATs. Em vermelho 
estão as mensagens intrônicas (PINs e TINs), em verde as exônicas e em cinza as intergênicas. 
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Tabela 5- Expressão dos trans-NATs durante o ciclo de vida de S. mansoni. As informações foram extraídas de 
dados públicos de EST. 

 

 
 

4.4- Da identificação de genes de S. mansoni com 
ortólogos em Deuterostomia 

 

4.4.1- Implicações evolutivas 

Os grupos usados foram definidos em detalhe na metodologia. Um total de 6.504 

genes de S. mansoni com homólogos em pelo menos um dos três grandes grupos 

utilizados (Deuterostomia, Nematoda e Arthropoda) foi utilizado na análise. A idéia é 

revelar o perfil de perdas/ganhos necessário para explicar nossos resultados sob ambas as 

teorias (LED e APC). Dos 6.504 genes, 4.244 estavam presentes nos três grupos 

analisados, não contribuindo para o balanço de perdas e ganhos de genes (Tabela 6). Os 

outros 2.260 genes na nossa análise contribuem para o balanço de perdas/ganhos (Tabela 

6 e Figura 27). Foram encontrados 3.123 eventos de perda/ganho sob a hipótese APC e 

2.757 eventos sob a hipótese LED nos sete cenários possíveis (Tabela 6 e Figura 27). 

Esse excesso de 366 eventos sob a hipótese APC é estatisticamente significante (p ≤ 2.2 x 

10-16). Olhando esses dados sob uma perspectiva parcimoniosa, existe uma indicação 

favorável à hipótese LED. Vale aqui mencionar que atribuir pesos iguais para perdas e 

ganhos é uma simplificação. 

        O foco do trabalho está concentrado no conjunto de 427 genes do grupo 2 

(conservados em Schistosoma e deuterostomados, porém ausentes em artrópodes e 

nematóides) (Tabela 6 e Figura 27). Nossa hipótese é de que genes presentes nesse 

conjunto poderiam estar envolvidos em processos importantes para funções essenciais 

para helmintos. Desse conjunto, 299 genes (70%) não possuem homólogos no conjunto 

de seqüências da planária S. mediterranea (Zayas et al., 2005). No entanto, é difícil 
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avaliar a proporção desses genes que estariam realmente ausentes de S. mediterranea ou 

resultado da natureza parcial do conjunto.  

        Os 128 genes (30 %) restantes do conjunto de 427 descrito acima possuem 

homólogos em S. mediterranea e podem estar envolvidos em processos essenciais para 

platelmintos, como manutenção de tecidos por longos períodos de tempo e turnover 

celular, aparentemente menos relevantes para organismos de vida curta como nematóides 

e insetos. Dentro desse conjunto, foram encontrados genes envolvidos em vias 

relacionadas com produção de ovos, como a via de síntese de mevalonato (SmINSIG, 

descrita adiante). A deposição de ovos é um processo essencial no ciclo de vida dos 

platelmintos e os ovos acumulados no fígado constituem uma das principais causas de 

morbidez causada pela esquistossomose. 

 Além de importantes para helmintos, os genes presentes em vertebrados e 

Schistosoma muito provavelmente são derivados de um ancestral comum e podem ter 

sido co-optados para executar funções relativas à interação direta ou indireta com o 

hospedeiro. A presença desses genes em helmintos não parasitas, como descrito a seguir, 

não invalida essa hipótese. Recente, foram descritos homólogos do receptor de hormônio 

da tireóide em S. mansoni, S. japonicum e S. mediterranea, mas não em nematóides e 

insetos (de forma similar aos genes discutidos nesse trabalho) (Wu et al., 2007). Vale 

ainda ressaltar que estes helmintos não possuem o hormônio da tireóide e ainda não foi 

mostrado se esses receptores de helmintos seriam capazes de se ligar ao hormônio 

humano. Foi postulado no mesmo trabalho que esse gene possa exercer uma função 

ancestral em helmintos que teria sido expandida e/ou divergido durante a evolução (Wu 

et al., 2007). 
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Tabela 6- Número de ganhos e perdas gênicas postulado após a comparação de genes de S. mansoni com 

nematóides (Nem), artrópodes (Arthr) e deuterostomados (Deut). Os números 1 e 0 representam presença e 
ausência, respectivamente. O p-valor foi calculado usando 100.000 bootstraps, seguidos do teste de Wilcoxon. 
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Figura 27- Representação gráfica dos grupos utilizados em nosso estudo e explicados em detalhe na tabela 6. 
Para avaliar a significância dos resultados foram utilizados 100.000 booststraps, seguidos por um teste de 

Wilcoxon. 
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4.4.2- S. mansoni Insulin Induced Gene (SmINSIG) 

 
Um dos genes mais interessantes descritos nesse trabalho é um ortólogo do INSIG 

(SmINSIG). A seqüência completa desse gene foi obtida por RT-PCR. A mensagem 

completa da SmINSIG  possui 857 bases e codifica uma proteína de 244 aminoácidos. 

Foi também detectado um domínio conservado das INSIGs conhecidas (IPR009904), 

além das seis regiões transmembranares características da família. A Figura 28A ilustra o 

alinhamento múltiplo das INSIGs de diferentes vertebrados e da SmINSIG, onde se pode 

notar claramente os domínios conservados e as regiões transmembranares. Uma busca da 

SmINSIG usando-se BLASTP contra o banco nr aponta uma maior similaridade contra a 

INSIG-1 de zebrafish (AAH45341.1), com 49 % de identidade e 68 % de similaridade ao 

longo de 144 aminoácidos. Reconstrução filogenética usando-se o domínio conservado 

do alinhamento com o algoritmo de máxima verossimilhança (veja métodos para 

detalhes) (Figura 28B), sugere que a SmINSIG divergiu antes da duplicação gênica 

responsável pelo surgimento de duas isoformas em vertebrados.  

Experimentos de PCR em tempo real usando-se tubulina como controle 

apontaram para uma expressão 10 vezes maior da SmINSIG em fêmeas quando 

comparada com machos (Figura 28C), podendo indicar envolvimento da SmINSIG em 

funções relacionadas a fertilidade, produção de ovos ou algum outro processo particular 

às fêmeas. A produção de ovos nas fêmeas de S. mansoni é um processo muito eficiente, 

e uma regulação negativa exercida pela SmINSIG poderia fazer parte de um mecanismo 

modulador da síntese de mevalonato para regular a produção de ovos. A expressão mais 

alta de SmINSIG foi encontrada em miracídios e cercárias, formas larvais de vida livre e 

altamente especializadas (Figura 28C). A conseqüente inibição da síntese de mevalonato 

nesses dois estágios é consistente com a sua fisiologia mais simples, que não requer 

muitos processos biossintéticos, inclusive aqueles envolvidos na produção de ovos. 

 Resultados da literatura mostram que a insulina induz a expressão de INSIG em 

fígado de rato em processo regenerativo (Peng et al., 1997). Além disso, foi identificada 

em S. mansoni uma proteína similar ao receptor de insulina humana (Verjovski-Almeida 

et al., 2003). No entanto, a exposição in vitro de vermes adultos de S. mansoni a insulina 

exógena recombinante por 1 ou 2 horas não afetou a transcrição de SmINSIG medida por 
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PCR em tempo real, apesar de ter afetado  a expressão de um número considerável de 

genes não relacionados (não mostrado). 

 

 

4.4.2.1- Possíveis parceiros moleculares de SmINSIG 
 
 Essa é a primeira vez que é reportada a presença de um ortólogo de INSIG em 

protostomados. Considerando a relevância dessa descoberta, decidimos investigar a 

presença de genes conhecidos por interagirem de alguma forma com a INSIG em outros 

organismos, como os da via do mevalonato. Também investigamos a presença de outros 

possíveis parceiros moleculares da INSIG em Schistosoma.  

É importante enfatizar que esquistossomos são auxotróficos (incapazes de 

sintetizar) para colesterol (Meyer et al., 1970), sugerindo que SmINSIG deva exercer em 

S. mansoni algumas das outras funções realizada em vertebrados, em especial a regulação 

da via do mevalonato (um precursor importante de colesterol e de outros isoprenóides 

não-esteróis, ver adiante), mas não agir nas etapas subseqüentes que levariam a síntese de 

colesterol, que estão ausentes. Buscas computacionais demonstraram que tanto S. 

mansoni quanto S. japonicum não possuem as enzimas específicas da via de síntese de 

colesterol. Um aspecto que dá suporte a auxotrofia de colesterol em esquistossomos é a 

ausência de transcritos ou fragmentos de transcritos que codifiquem SREBPs (Sterol 

Regulatory Element Binding Proteins), que estão envolvidas na regulação da biossíntese 

de colesterol em células de mamíferos. Também não encontramos regiões potencialmente 

codificadoras destas proteínas no genoma de S. mansoni. Apesar disso, encontramos um 

ortólogo de SCAP (SREBP cleavage-activating protein) em S. mansoni (Tabela 7) 

(Brown et al., 2000). Diante da ausência de um ortólogo evidente de SREBP e da 

ausência de síntese de colesterol em esquistossomos, é mais provável que o ortólogo de 

SCAP em S. mansoni possa executar outras funções não relacionadas. 

 Fomos capazes de encontrar ortólogos para todas as enzimas da via do 

mevalonato de acordo com o MetaCyc (Caspi et al., 2006) (Tabela 7), mostrando que 

essa via está conservada em esquistossomos. Em mamíferos INSIG-1 possui função 

essencial na degradação de HMG-CoA reductase mediada por esterol (Sever et al., 
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2003). A HMG-CoA reductase possui função essencial no metabolismo de S. mansoni. 

Sua inibição compromete a produção de ovos e a sobrevivência dos primeiros estágios de 

vida (Chen et al., 1990). Além disso, camundongos knockout de INSIG-1 e INSIG-2 

possuem síntese descontrolada de ácidos graxos, colesterol e um aumento exacerbado de 

HMG-CoA redutase, podendo esse ultimo ser explicado por uma degradação diminuída 

na ausência de INSIGs (Engelking et al., 2005). 

Também encontramos em Schistosoma a um ortólogo da proteína a gp78 (ou 

autocrine motility factor receptor); em mamíferos gp78 é capaz de se ligar a uma INSIG-

1 através da ligação entre os domínios transmembranares (Song et al., 2005). A interação 

e formação do complexo de HMG-CoA reductase/INSIG-1/gp78 é essencial para a 

ubiquitinação e degradação da reductase (Song et al., 2005). A presença de ortólogos de 

todos esses genes em esquistossomos sugere que esse complexo também possa ter sido 

conservado evolutivamente. Considerando esses resultados, sugerimos que  SmINSIG 

esteja envolvida no controle da via do mevalonato, responsável pela produção de 

isoprenóides vitais (Goldstein et al., 2006), e também importante na produção de ovos. 
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Figura 28- A: Alinhamento múltiplo de SmINSIG e vários homólogos. Os domínios transmembranares de 
SmINSIG foram preditos usando o TMHMM e MINNOU (Métodos) e estão indicados em vermelho e verde, 

respectivamente. As seqüências de S. cereviseae e S. pombe, apesar de divergentes foram adicionadas em 
decorrência de experimentos funcionais descritos na literatura; B: Árvore filogenética usando o método de 

máxima verossimilhança (Maximum Likelihood). Os valores de bootstrap (em 1000 permutações) estão 
representados em cada ramo; C: Real-time RT-PCR realizado com RNA de ovo, miracídio, cercária, 

esquistossômulo e adulto. O fold change relativo foi calculado a partir da comparação dos valores de Ct de cada 
amostra com alfa tubulina; D: Real-time RT-PCR usando RNA de machos e fêmeas adultos. Log2 (fold change) 

representa a razão de expressão entre fêmeas e machos. 



Thiago Motta Venancio 
Doutorado em Bioinformática, Universidade de São Paulo 

77 

 
 

 
Tabela 7- Possíveis parceiros moleculares ou vias ativadas pela SmINSIG, de acordo com as funções descritas na 

literatura para os ortólogos de mamíferos. 

 
 
 
4.4.3- S. mansoni Vasohibin (SmVAS) 

 Outro gene interessante que foi identificado no Grupo 2 foi o SmAE C605907.1, 

que possui bom grau de similaridade (56 %) com vasohibin 2 humana. Em mamíferos 

vasohibins constituem uma família de inibidores de angiogênese derivados de endotélio 

(Watanabe et al., 2004; Shimizu et al., 2005; Shibuya et al., 2006; Sato e Sonoda, 2007). 

A presença de um ortólogo de vasohibin em Schistosoma pode indicar uma potencial 

interferência de moléculas de Schistosoma na angiogênese do hospedeiro. A partir do 

seqüenciamento do clone mais longo do SmAE C605907.1 (MA3-9999U-M294-F04-
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U.B), fomos capazes de identificar um transcrito com 975 bases (Figura 29A), o qual 

nomeamos SmVASL (S. mansoni Vasohibin-like). Comparação usando BLASTP contra 

a base de dados do Swiss-Prot/TrEMBL apresenta melhor hit (48 % de identidade e 58% 

de similaridade ao longo de 90 aminoácidos) com vasohibin 2 humana (Q86V25 ou 

FLJ12505), um inibidor de angiogênese descrito recentemente em humanos e 

camundongos (Shibuya et al., 2006). A região N-terminal da proteína deduzida de 

SmVASL (começando na Leu4) se alinha com a Leu142 da vasohibin 2 humana, 

sugerindo que a SmVASL representaria uma seqüência parcial do ortólogo da vasohibin 

de S. mansoni.  

Para investigar as possíveis regiões adicionais da SmVASL, a seqüência do clone 

original foi mapeada no genoma de S. mansoni. Verificamos que SmVASL mapeia, com 

splicing, no Supercontig_0000046, da base 1.255.010 a 1.259.701 (Figura 28A). Numa 

região genômica aproximadamente 2.000 bases antes, identificamos uma seqüência 

potencialmente codificadora de uma proteína similar a vasohibin. Dessa forma, 

desenhamos iniciadores para essa região (Figura 28A, setas verdes) e fizemos uma 

reação de RT-PCR, o que resultou num complexo perfil de amplificação, com uma banda 

de ~650 bp e várias outras entre 750-900 bp (Figura 28C). Não encontramos material 

amplificado no controle, feito sem transcrição reversa, indicando que não houve 

contaminação com DNA genômico. Conseqüentemente, o resultado reflete uma real 

variabilidade de mRNAs (Figura 28C) e aponta para a existência de múltiplas isoformas 

de splicing formadas na região 5’ da mensagem completa de SmVASL. 

Os produtos de RT-PCR foram clonados e seqüenciados. Aproximadamente 300 

clones foram seqüenciados, revelando a presença de 14 diferentes isoformas 

(SmVASLv1-13, com duas variáveis de SmVASLv6). O mapeamento dessas isoformas 

contra o genoma de S. mansoni confirma que essas mensagens são geradas por splicing 

alternativo (Figura 28A). Essa grande variação é causada por um grande número de 

eventos de splicing alternativo, como deleção da região 5’, éxon skipping, e junção de 

dois éxons por retenção de íntron. Dois tamanhos diferentes de segundo éxon foram 

encontrados: éxon 2 com 79 bp nas isoformas SmVASLv1, 2, 6a, 6b, 7, 10, 12 e 13; e 

éxon 8 com 65 bp, resultado de uma deleção da região 5’ no éxon 2, na SmVASLv3, 4, 5, 

8, 9 e 11 (Figura 28A). O último evento de splicing é uma retenção de íntron que introduz 
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um stop codon prematuro e, conseqüentemente, o mRNA codifica uma proteína curta de 

57 aminoácidos. As isoformas possuem regiões 3’-UTR diferentes, o que poderia afetar a 

estabilidade das mensagens.   

Eventos de éxon skipping foram observados em SmVASLv5, 7, 8, 11 e 12 (Figura 

28A). Retenção de íntron foi detectada em SmVASLv1, 2, 4, 12 e 13, onde o éxon 4 é a 

junção dos éxons 10 e 11. Outro tipo de retenção de íntron foi também identificada em 

SmVASLv1, 4, 7, 9 e 11, onde o éxon 3 é a junção dos éxons 6 e 7. Por fim, a retenção 

de íntron observada na SmVASLv3 é resultante da junção dos éxons 6, 7, 10 e 11.  

Essas isoformas geram potencialmente sete diferentes polipeptídeos (Figura 28A). 

Como mencionado anteriormente, SmVASLv3, 4, 5, 8, 9 e 11 codificam a mesma 

proteína de 57 aminoácidos. Diante da ausência de um stop códon na seqüência 

amplificada de SmVASLv6, foi feito um experimento de 3’-RACE para estender essa 

seqüência, o que resultou em duas isoformas mais longas de SmVASLv6, denominadas 

SmVASLv6a e SmVASLv6b. A isoforma mais longa (SmVASLv6a) codifica uma 

proteína de 337 aminoácidos, a mais longa dentre todas as aqui descritas. Quando usamos 

BLASTP contra o banco de dados Swiss-Prot/TrEMBL, o melhor hit foi contra uma 

proteína de S. japonicum, de função desconhecida (Q5DB91). O segundo melhor hit foi 

contra a vasohibin 2 humana (Q86V25) (Figura 28B), com a qual SmVASLv6a alinha 

com 37 % de identidade e 57 % de similaridade, ao longo de 252 aminoácidos (71 % de 

cobertura da proteína humana). O alinhamento da SmVASLv6a com a vasohibin 2 

humana revela uma divergência na região C-terminal (Figura 28B).  

Um alinhamento múltiplo de seqüências, seguido de reconstrução filogenética 

usando SmVASLv6a e vários ortólogos de outras espécies estão representados na Figura 

29A e B, respectivamente. De maneira interessante, várias isoformas de splicing são 

preditas para a vasohibin 2 humana (Q86V25), com algumas delas sem a região C-

terminal. De forma similar, todas as SmVASL, com exceção de SmVASLv6a e 

SmVASL6b codificam proteínas mais curtas, sem a região C-terminal. A ausência da 

região C-terminal foi também descrita em uma das isoformas da vasohibin 1 humana, 

onde essa isoforma não apresenta atividade anti-angiogênica (Sonoda et al., 2006). A 

conservação desse mecanismo de geração de isoformas mais curtas, sem região C-
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terminal em espécies tão distantes como H. sapiens e S. mansoni sugere que a região C-

terminal possa representar um domínio funcional conservado.  

Experimentos de Real-time PCR usando iniciadores desenhados para a detecção 

da maioria das isoformas, (exceto a isoforma 3), mostram que cercária e adulto 

apresentam níveis mais altos de expressão de SmVASL, enquanto esquistossômulo 

apresenta os níveis mais baixos de SmVASL (Figura 29C). Considerando o controle da 

angiogênese exercido por vasohibin em vertebrados e a alta conservação entre SmVASL 

e a vasohibin humana, juntamente com a localização vascular dos vermes adultos, pode-

se especular que a SmVASL possa ter uma função moduladora da angiogênese humana. 

Dada a presença de um homólogo da vasohibin na planária S. mediterranea e os altos 

níveis de  SmVASL em miracídios, forma que invade o caramujo (que possui sistema 

circulatório aberto), talvez essa proteína possa também desempenhar uma função 

endógena, ao menos nesse estágio. Já foi mostrado que Schistosoma é capaz de regular 

positivamente a angiogênese (Loeffler et al., 2002) através do soluble egg antigen (SEA), 

que regula positivamente o VEGF em células endoteliais humanas. É postulado que a 

neovascularização no granuloma seja necessária para manter os níveis de oxigênio e 

nutrientes, de forma similar ao que ocorre em tumores (Loeffler et al., 2002; Kumar et al., 

1998). Um processo de regulação negativa de S. mansoni através de SmVASL, poderia 

contrabalancear os efeitos positivos na angiogênese, descritos acima (Loeffler et al., 

2002), auxiliando na manutenção da homeostase. Experimentos funcionais são 

necessários para determinar as funções biológicas das isoformas de SmVASL aqui 

descritas. 
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Figura 29- Isoformas de SmVASL. A: Representação esquemática das isoformas alinhadas contra o genoma. 
Regiões codificadoras, UTRs e íntrons estão representados por linhas grossas, finas e tracejadas, 

respectivamente. Os iniciadores usados no RT-PCR e RACE estão representados por setas verdes e azuis, 
respectivamente. B: BLAST da região conservada de SmVASLv6a e da  vasohibin 2 humana; C: Eletroforese 

em gel de agarose dos produtos de RT-PCR obtidos com os iniciadores indicados. 
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Figura 30- Ortólogos de SmVAS e sua expressão ao longo do ciclo de vida do parasita. A: Alinhamento múltiplo 
usando SmVASLv6a (isoforma mais longa) e vários ortólogos. B: Reconstrução filogenética usando máxima 

verossimilhança (Maximum Likelihood). Os valores de bootstrap (em 1000 permutações) estão representados em 
cada ramo; C: Real time RT-PCR usando RNA total de ovo, miracídio, cercária, esquistossômulo e adulto. O 

Fold change relativo foi calculado através da comparação dos valores de Ct para cada amostra e a alfa tubulina. 
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4.4.4- S. mansoni Interferon Regulatory Factor (SmIRF) 

Também foi identificado em S. mansoni um ortólogo de Interferon Regulatory 

Factor (SmIRF) entre os SmAEs produzidos pelo projeto EST (C603512) (Verjovski-

Almeida et al., 2003). Iniciadores foram desenhados para as pontas dessas seqüências e 

um único amplicon de 1.330 bp foi gerado por PCR e seqüenciado. Além disso, 

experimento de RACE com iniciadores desenhados para C603512 permitiu a clonagem e 

seqüenciamento da região 3’ do mRNA. A seqüência completa de SmIRF possui 2.297 

bp e codifica uma proteína com 476 aminoácidos que possui 27 % de identidade e 44 % 

de similaridade ao longo de 434 aminoácidos com o IRF 4 de Gallus gallus (AAK08198). 

IRFs constituem uma complexa família de fatores de transcrição que possuem um 

domínio de ligação a DNA na região N-terminal e são regulados na maioria dos casos por 

interferon, mas também por citocinas e infecção viral. A região C-terminal dos IRFs é 

mais variável entre os membros da família (Mamane et al., 1999). Na Figura 31estão 

apresentados um alinhamento múltiplo e reconstrução filogenética de SmIRF e vários 

ortólogos de outras espécies. Como S. mansoni parece apresentar apenas um IRF, fica 

claro que aconteceram eventos de duplicação gênica durante a evolução dos 

deuterostomados. 

A função de um IRF depende não apenas de sua atividade inerente de fator de 

transcrição, mas também depende de sua capacidade de interagir especificamente com 

outras proteínas. SmIRF apresenta o domínio conservado IRF (Smart SM00348) na 

região N-terminal, com os cinco resíduos de triptofano (tryptophan pentad repeat) 

característicos dos IRFs e o domínio C-terminal SMAD/FHA, comum em diversos 

fatores de transcrição e responsável por interação com outras proteínas fosforiladas 

(Figura 32) (Durocher et al., 2000). Análises in silico do SmIRF usando NetPhos (Blom 

et al., 1999) revelaram a presença de vários sítios de fosforilação de serina (Figura 32B), 

já descritos em outras espécies como importantes para o funcionamento e regulação 

adequados de IRF (Caillaud et al., 2005).  

IRFs possuem a capacidade de se ligar a um grupo de proteínas, denominadas 

imunofilinas. Em mamíferos, a interação entre IRF-4 e a imunofilina FKBP52 resulta em 

mudança conformacional, abolindo a atividade de ligação a DNA, além de proteólise 
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parcial de IRF-4 (Mamane et al., 2000). Uma imunofilina chamada p50 já foi identificada 

em S. mansoni e apresenta alta similaridade com as imunofilinas FKBP de vertebrados 

(Osman et al., 1995; Kiang et al., 1996). As interações de IRF são altamente complexas e 

não totalmente elucidadas, mesmo em mamíferos, com novas funcionalidades sendo 

descobertas recentemente (Pedchenko et al., 2005; van der Stoep et al., 2004). Verjovski-

Almeida et al. (2003) identificaram diversas moléculas que poderiam estar envolvidas na 

resposta a infecção, como as da via Toll, que foi recentemente mostrada como reguladora 

da transcrição de IRF-5 em humanos (Takaoka et al., 2005). Outros experimentos são 

necessários para identificar as funções e possíveis proteínas que possam interagir com 

SmIRF. 

 

 

Figura 31- A: Alinhamento múltiplo usando SmIRF e vários ortólogos. Por motivos de nitidez, apenas a região 
conservada do alinhamento está representada; B: Reconstrução filogenética usando máxima verossimilhança 

(Maximum likelihood). Os valores de bootstrap (em 1000 permutações) estão representados em cada ramo. 
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Figura 32- A: BLAST do SmIRF contra o banco SWISSPROT. O domínio N terminal de ligação ao DNA pode 

ser facilmente detectado. B: Predição de sítios de fosforilação de serina usando NetPhos (Blom et al., 1999). Tais 
sítios são descritos em outras espécies como importantes para o funcionamento e regulação da atividade dos 

IRFs. 
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4.4.5- Considerações gerais 

 As proteínas de S. mansoni descritas representam provavelmente formas 

ancestrais com ortólogos em Deuterostomia, perdidas em Ecdysozoa. Considerando as 

funções específicas dessas proteínas em Deuterostomia, especialmente em mamíferos, os 

ortólogos de S. mansoni devem possuir funções semelhantes às ancestrais. O 

envolvimento dessas proteínas em processos como sinalização e reconhecimento sugere 

uma possível interação com o hospedeiro, resultado de um possível processo de 

cooptação para desempenhar funções relacionadas ao parasitismo. Os eventos evolutivos 

que levaram a essa conservação em grupos tão distantes ainda não estão totalmente 

claros, mas podem ser mais bem documentados com a geração de mais seqüências de 

outros organismos (especialmente Lophotrochozoa). 

 Os dados referentes às análises descritas na secção 4.4 foram publicados 

recentemente (Venancio et al., 2007) (manuscrito encontrado na íntegra no apêndice): 

 

Venancio TM, DeMarco R, Oliveira KC, Almeida GT, Setubal JC and Verjovski-

Almeida S (2007). Analysis of Schistosoma mansoni genes shared with 

Deuterostomia and with possible roles in host interactions BMC Genomics 8: 407.  
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5- Conclusões 

Nesta tese foram apresentadas as primeiras análises de expressão gênica em larga 

escala utilizando os dados gerados pelo projeto transcriptoma de S. mansoni (Verjovski-

Almeida et al., 2003).  

O efetivo aproveitamento dos clones de cDNA gerados, para o desenvolvimento 

de um micro-arranjo de cDNA totalmente construído e anotado em nosso laboratório, 

vem permitindo fazer descobertas biológicas importantes, como por exemplo a expressão 

diferencial do cofator transcricional CA150 entre vermes machos e fêmeas (DeMarco et 

al., 2006). Essa plataforma também vem sendo utilizada em outros projetos importantes, 

relacionados por exemplo com resposta do parasita a hormônios humanos, vacinas e 

drogas. 

O desenvolvimento de um oligoarray fita-específico cobrindo essencialmente 

todo o transcriptoma de S. mansoni, inclusive mensagens não amostradas no conjunto de 

EST e mRNAs públicos, ampliou o espectro do estudo da expressão gênica em larga 

escala. Através de uma análise integrada de dados de EST e dos obtidos com esta 

plataforma, identificamos em larga escala a presença de expressão bi-direcional em S. 

mansoni, indicando um possível mecanismo de regulação em cis (Verjovski-Almeida et 

al., 2007). Adicionalmente, através da integração de dados de mapeamento genômico e 

predições gênicas, também descrevemos mensagens originadas de diferentes loci que 

podem estar envolvidas com mecanismos de regulação em trans. Além disso, observamos 

que essas mensagens são preferencialmente originadas de regiões intrônicas e 

predominantemente não-codificadoras (Venancio et al., em preparação). É a primeira vez 

que tais mecanismos são descritos em platelmintos. 

Também analisamos os dados gerados pelo projeto EST de S. mansoni sob uma 

perspectiva evolutiva, buscando genes de origem ancestral que teriam sido conservados 

em Schistosoma e Deuterostomados, porém perdidos em Nematoda e Insecta 

(Ecdysozoa). A idéia é que parte dos genes estaria relacionada com funções menos 

relevantes para organismos de vida curta como os Ecdysozoa. Dentre os genes 

encontrados estão a SmINSIG, regulador do síntese de mevalonato, importante para a 
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produção de ovos e a SmVAS, potencial regulador negativo da angiogênese. Fomos 

capazes ainda de identificar diversas isoformas de SmVAS, apontando para uma camada 

adicional de regulação da expressão. 

Acreditamos que as descobertas feitas e as plataformas geradas nesta tese 

continuarão ajudando na compreensão na biologia de S. mansoni nos próximos anos. 
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