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RESUMO 
 
 

PASSETTI, F. Implicações funcionais de eventos de splicing alternativo no 
proteoma humano. 2007. 226f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Bioinformática, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007. 
 
A pós-genômica surgiu como um próspero campo para que as infinidades de seqüências 
provenientes dos projetos genoma tenham os seus significados biológicos elucidados. Um dos 
mecanismos descritos na literatura capaz de gerar surpreendente diversidade protéica é o 
splicing alternativo (AS). Próximo de 22% das proteínas com estruturas tridimensionais 
resolvidas por difração de raios-X ou ressonância magnética nuclear (RMN) são humanas e 
pouco se sabe dos efeitos de eventos de splicing alternativo em suas funções. Uma vez que 
estas estruturas tridimensionais (3D) protéicas humanas são de alguma forma redundantes, o 
conjunto de genes humanos únicos que as correspondem é muito reduzido, em torno de 1%. 
Hoje em dia ainda são escassos os exemplos de duas isoformas de splicing alternativo de um 
mesmo gene com estruturas tridimensionais experimentais disponíveis. A variedade de 
proteínas que este evento pode potencialmente produzir é demasiado grande para que projetos 
de genômica estrutural em andamento consigam determinar suas estruturas. Isto tem 
inviabilizado, ainda que temporariamente, estudos sobre implicações funcionais de splicing 
alternativo no proteoma quando se utilizando dados estruturais experimentais. Entretanto, a 
bioinformática possibilita estudos deste porte com base nos dados de mapeamento no 
genoma, tanto de transcritos como de proteínas com estrutura tridimensional (3D) 
determinada. Torna-se possível, então, a prospecção de genes com isoformas de AS com 
estruturas 3D contendo informação adicional quando comparada à isoforma de AS. 
Produzimos para tal finalidade uma nova metodologia para detecção de eventos de AS no 
transcriptoma humano utilizando matrizes binárias para cada transcrito e estrutura de proteína 
3D. Selecionadas as isoformas protéicas putativas, foram construídas 73 estruturas 3D 
utilizando conceitos de modelagem molecular por homologia. Foram escolhidas 
aleatoriamente 21 isoformas de AS para simulações por dinâmicas moleculares (SDM), e que 
cerca de 80% destes modelos se apresentaram estruturalmente estáveis. A anotação biológica 
relativa a cada fragmento não inserido na seqüência da proteína devido à sua remoção no 
mRNA resultante do evento de AS foi obtida e mostrou que mais de 80% delas possuem 
algum tipo de relevância funcional para a proteína. Concluímos que, para o nosso conjunto de 
dados, os eventos de splicing alternativo produzem isoformas que podem atuar como 
dominantes negativas, antagonistas ou atenuadoras da sua atividade biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Bioinformática. Splicing alternativo. Modelagem molecular por homologia. 
Modelagem de dados. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

PASSETTI, F. Functional implications of alternative splicing in the human 
proteome. 2007. 226p. Thesis (Doctoral) – Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Bioinformática, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 
The post-genomic era has emerged as one prosper field to deal with the huge amount of 
sequences produced by genome projects and increase the understanding of its biological 
meaning. One of the most surprising mechanisms capable to generate a lot of protein diversity 
is alternative splicing in immature mRNAs. No more than 22% of the known protein 
structures elucidated by X-ray diffraction or nuclear magnetic resonance (NMR) were made 
using human proteins and the knowledge about alternative splicing functional implications is 
weak. Since those human protein three-dimensional structures (3D) are redundant, the unique 
number of human genes represented by them is estimated around 1%. Nowadays there are 
only a few cases describing two isoforms that have their own protein 3D structures done 
experimentally. The variety that alternative splicing can produce is large enough to structural 
genome projects undergoing could determinate its structures, fact that have negating, at least 
for a while, large-scale studies about functional implications of alternative splicing using 
experimental data. However, bioinformatics turn possible this kind of projects using the 
mapping onto the genome of transcripts and the sequence of the known protein 3D structures. 
Using this approach we searched for alternative splicing isoforms which have at least one 
known protein structure with additional biological information when compared against the 
isoform. We have produced a new methodology for detecting alternative splicing in the 
human transcriptoma using binary matrices for each transcript and known 3D protein 
structure. After the selection of putative isoforms, there were constructed 73 3D protein using 
concepts of molecular modelling by homology. There were randomly selected 21 of them to 
the submitted to molecular dynamics simulations and 80% of them showed that they were 
structurally stable. The biological annotation of each non-inserted fragment due to alternative 
splicing shows that 80% of them have in some degree functional importance. Then, we 
conclude that, for our dataset, the alternative splicing events produce isoforms that can act as 
negative dominants, antagonists or even regulators of their biological activity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Bioinformatics. Alternative splicing. Proteome.Molecular modelling by 
homology. Data modeling. 
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