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A Tabela 4.6 resume, enfim, o esforço para a obtenção de uma anotação inicialmente 

automatizada e com posterior verificação manual dos dados, para que eventuais erros 

pudessem ser corrigidos. Nela são descritos a estrutura molde utilizada para obtenção de um 

modelo protéico 3D de cada isoforma, a anotação de cada região removida pelo evento de AS, 

e os resíduos funcionais que são removidos. 

A grande maioria dos eventos de AS estudados (89%) perdem resíduos de 

aminoácidos expostos ao solvente, sendo que somente em 3 casos não há perda alguma deste 

tipo. Em outros 5 eventos houve perda total de um domínio ou não havia todos os resíduos de 

aminoácidos na seqüência da estrutura molde. 

A análise de resíduos funcionais, ou seja, resíduos catalíticos ou que estejam 

relacionados à ligação com outras proteínas ou ligantes, pode auxiliar na melhor 

caracterização e na anotação funcional das isoformas. A anotação funcional de resíduos de 

aminoácidos é um processo que requer a caracterização bioquímica minuciosa de cada 

proteína. Para este estudo, isto pode resultar em um universo reduzido de resíduos que tenham 

um papel biológico fundamental para o correto funcionamento das proteínas, uma vez que 

somente foram utilizados resíduos caracterizados experimentalmente, sendo descartados 

programas de predição. Para o conjunto de todas as estruturas de proteínas que têm ao menos 

um resíduo funcional anotado (10.023), a sua freqüência é de 16%. Já para as 54 estruturas 

3D utilizadas para a criação dos modelos tridimensionais das isoformas que contêm este tipo 

de resíduos, esta porcentagem foi de 11%. Isto mostra que resíduos funcionais possuem uma 

baixa representatividade nas proteínas. A Figura 4.11 mostra um estudo da anotação de 

resíduos funcionais para todas as proteínas-molde utilizadas para a construção das isoformas 

protéicas. 
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Figura 4.11. Anotação de resíduos funcionais nas estruturas protéicas tridimensionais 
utilizadas como molde. As isoformas foram separadas como aquelas que possuem resíduos 
funcionais anotados e houve perda de algum deles em função do evento de AS (preto), 
aquelas em que há a presença se resíduos funcionais anotados e não removidos (cinza) e 
aquelas que não possuem resíduos funcionais anotados (branco). 

 

A Figura 4.11 mostra que 74% (54) das isoformas apresentaram ao menos um resíduo 

funcional anotado (cores preto e cinza), sendo que em 19 casos (26%) este tipo de anotação 

funcional não foi obtido (em branco na Figura 4.11). Quando analisadas as 54 isoformas com 

anotação de resíduos funcionais, encontramos em 56% delas a perda de ao menos um destes 

resíduos em função da remoção pelo evento de AS. Assim, os nossos dados indicam que há 

uma tendência para que eventos de splicing alternativo removam resíduos funcionais das 

proteínas, uma vez que resíduos deste tipo são pouco freqüentes nas proteínas.
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4.2.7 Exemplos biológicos de eventos de splicing alternativo que tiveram as 
suas estruturas de proteínas modeladas tridimensionalmente 
 

Nas próximas seções descrevemos casos encontrados no conjunto de dados estudado 

em que o evento de AS poderia gerar uma proteína mais curta, não apresentando os resíduos 

de aminoácidos correspondentes ao fragmento não inserido. Como mostrado na seção 

anterior, em muitos casos estes resíduos removidos correspondem a resíduos intimamente 

ligados à função da proteína de interesse. 

 

4.2.7.1 NAP(H) desidrogenase, quinona 1 (NQO1) 
 

A proteína do gene NAP(H) desidrogenase, quinona 1 (NQO1) humano é membro de 

uma família de desidrogenases que atuam na redução de quinonas a hidroquinonas, 

diminuindo a concentração de átomos de oxigênio reativos dentro das células (revisto por 

VASILIOU; ROSS; NEBERT, 2006). Esta proteína se liga ao FAD para usá-lo como cofator 

na reação de redução de dois elétrons e a sua estrutura 3D já foi determinada 

experimentalmente por difração de raios-X, contendo a pró-droga RH1 (FAIG et al., 2000). A 

estrutura gênica de NQO1 é apresentada na Figura 4.12 e as suas isoformas nas Figuras 4.13 e 

4.14.
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Figura 4.12 Representação esquemática do gene NQO1 e o mapeamento da proteína (cinza) e 
sua estrutura (azul) no genoma humano (barra amarela). São mostrados os mapeamentos de 
EST (vermelho) e do RefSeq (preto). 
 

O gene é constituído por seis éxons, cuja região codificadora da proteína é 

compreendida pelos éxons 2 a 6. Para este gene, encontramos duas isoformas: variante 1 

(Figura 4.13) que perde o éxon 5, e variante 2 (Figura 4.17) que suprime o éxon 4.
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Figura 4.13. Representação esquemática do mapeamento da proteína (cinza) e sua estrutura 
(azul) no genoma humano (amarelo). São mostrados os mapeamentos de EST (vermelho). A 
seta salienta a perda do éxon 5 na isoforma 1 do gene NQO1. 

 

 
Figura 4.14. Representação esquemática da falta do éxon 5 na seqüência peptídica da proteína 
da isoforma 1 NQO1. A primeira seqüência refere-se à encontrada regularmente na proteína 
de NQO1 e a segunda mostra os resíduos de aminoácidos perdidos neste evento (linha 
tracejada). 

 

A primeira variante de splicing deste gene que analisamos perde o éxon 5, causando a 

remoção de 34 resíduos de aminoácidos sem a perda da fase de leitura da proteína (Figura 

4.14). Realizamos uma extensa busca na literatura, procurando informações relativas ao seu 

padrão de expressão, mas nada foi encontrado. A remoção do éxon 5 faz com que haja a perda 

total do sítio de ligação ao fármaco e parte do sítio de ligação ao FAD (Figura 4.15). 

Entretanto, quando analisadas a origem das bibliotecas de cDNA dos transcritos que 
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confirmam esta isoforma, constatamos uma expressão predominantemente em tecidos 

tumorais, quando disponível (Tabela 4.3). 

 

 
Figura 4.15. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da proteína NQO1 (azul) com 
região perdida pelo evento de AS da variante 1 (vermelho) e o FAD (roxo). Figura em 
estéreo. 
 

A Figura 4.16 mostra a vista aproximada da região não inserida pela ocorrência do 

evento de AS da variante 1 de NQO1. 

 

 

Figura 4.16. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da região perdida pelo evento de 
AS da variante 1 da proteína de NQO1 (vermelho) e o FAD (roxo). Figura em estéreo. 

 

A estrutura 3D obtida após a SDM mostra que a remoção dos 34 resíduos de 

aminoácidos (região em laranja) não causou grandes rearranjos estruturais (Figura 4.17). 
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Figura 4.17. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da isoforma 1 da proteína NQO1 
(prata) com a região compreendida pelo evento de AS (laranja) após a SDM. Figura em 
estéreo. 
 

A análise da simulação por dinâmica molecular à qual esta variante de NQO1 foi 

submetida mostrou que a estrutura não chegou num patamar de pouca variação do RMSD 

depois de 2ns (Figura 4.18). A média de RMSD nos últimos 500ps foi de 5,58Å e o desvio 

padrão de 0,30. Por outro lado, o RMSD entre o modelo inicial submetido à simulação e o 

obtido após o seu término foi de 2,17 Å, mostrando que análises adicionais para este modelo 

ainda são necessárias. Apesar da variação conformacional ao longo da SDM, o enovelamento 

pouco se alterou entre as estruturas iniciais e finais obtidas (Figura 4.15 e 4.16).
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Figura 4.18. Análise de RMSD ao longo da simulação de dinâmica molecular durante 2ns do 
modelo 3D da proteína da isoforma 1 de NQO1.  

 

 
Figura 4.19. Probabilidade de desordem segundo o preditor DisEMBL para a isoforma 1 de 
NQO1. Em azul, probabilidades de alças de ligação (regiões sem ângulos torcionais 
repetitivos). Em verde, probabilidade de desordem segundo Remark465. Em vermelho, 
probabilidade de desordem segundo Hot-loops.
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Realizamos então uma busca por regiões de desordem na estrutura da proteína 

utilizando o método de Linding et al (2003) para avaliar se esta variação da estrutura decorria 

de regiões intrinsecamente desordenadas. Segundo este preditor, não há região deste tipo 

nesta proteína, uma vez que não existe uma concordância para regiões acima do limiar (linhas 

horizontais tracejadas) de cada uma das metodologias empregadas (Figura 4.19). 

Esta isoforma foi analisada também em relação à estabilidade de elementos bem 

definidos de estrutura secundária (Figura 4.20). 

 
Figura 4.20. Análise de elementos de estrutura secundária durante a simulação por dinâmica 
molecular durante 2ns do modelo 3D da proteína da isoforma 1 de NQO1. Em rosa hélices-α, 
em verde as alças, em amarelo a fita-β e em branco a cadeia polipeptídica sem ângulos 
torcionais repetitivos. A linha preta pontilhada mostra o ponto de união da seqüência após o 
evento de AS e o retângulo vermelho pontilhado representa os 5 resíduos de aminoácidos 
antes e depois dele. 

 

Como pode ser observado na figura acima, a partir de 1ns de SDM há uma alternância 

de conformação da região C-terminal da remoção do evento de AS de uma hélice-α para uma 

alça de ligação. Isto pode indicar a grande mobilidade apontada pela análise de RMSD ao 

longo dela. Foram observadas também alterações de enovelamento ao longo da SDM que 

podem ter contribuído para esta mobilidade do modelo final. 



 

 

135 

Estes indícios apontam em duas direções: ou o tempo de dinâmica molecular não foi 

longo o bastante para que a estrutura encontrasse um enovelamento estável ou o modelo 3D 

criado para a isoforma não é verdadeiro, indicando que a proteína não chegue a se enovelar no 

meio celular. 

A segunda isoforma que detectamos e para a qual construímos seu modelo 

tridimensional protéico, perde o éxon 4 no evento de AS que detectamos (Figura 4.21). 

 

 
Figura 4.21. Representação esquemática do mapeamento da proteína (cinza) e sua estrutura 
(azul) no genoma humano (amarelo). São mostrados os mapeamentos de EST (vermelho). A 
seta salienta a perda do éxon 4 na isoforma 2 do gene NQO1. 

 

 

A perda deste éxon leva à remoção de 38 resíduos de aminoácidos, mantendo a fase de 

leitura da proteína resultante da tradução (Figura 4.22). 
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Figura 4.22. Representação esquemática da falta do éxon 4 na seqüência peptídica da da 
proteína isoforma 2 de NQO1. A primeira seqüência refere-se à encontrada regularmente na 
proteína de NQO1 e a segunda mostra os resíduos de aminoácidos perdidos neste evento 
(linha tracejada) 

 

A expressão da variante 2 de NQO1 foi estudada e caracterizada em culturas celulares 

de carcinoma de cólon (PAN et al., 1995; HU; STAMBERG; PAN, 1996; PAN et al., 2002). 

Os autores expuseram nos referidos artigos que a presença de um alelo denominado NQO1*3 

aumenta a expressão da variante 2 pela degeneração do sítio 5’ do íntron 3. A atividade 

enzimática da proteína da variante 2 também foi analisada e foi considerada muito baixa, 

sendo que os autores sugerem que ou a proteína não chega a ser formada ou que ela seja 

rapidamente degradada (GASDASKA; FISHER; POWIS, 1995). 

Os transcritos usados para a detecção deste evento pela nossa metodologia indicam 

que ela é expressa ao menos em adenocarcinoma de próstata (número de acesso ao GenBank 

BG285078). Os demais transcritos desta variante não possuem esta informação disponível 

(números de acesso ao GenBank CD014006, BC000906 e CR623236). 

A outra isoforma de splicing detectada deste gene, a variante 2, teve o seu modelo 

tridimensional construído, o que revelou que ela perde o sítio de ligação com FAD, seu 

cofator fundamental para a atividade enzimática (Figura 4.23). 
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Figura 4.23. Modelo esquemático da estrutura 3D da proteína NQO1 (azul) com região 
perdida pelo evento de AS da variante 2 (vermelho) e o FAD (roxo). Figura em estéreo. 
 

 

A Figura 4.24 mostra a vista aproximada da região não inserida pela ocorrência do 

evento de AS da variante 2 de NQO1. 

 

 

Figura 4.24. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da região perdida pelo evento de 
AS da variante 2 da proteína de NQO1 (vermelho) e o FAD (roxo). Figura em estéreo. 

 

A estrutura 3D obtida após a simulação por dinâmica molecular mostrou que a 

remoção dos 38 resíduos de aminoácidos (Figura 4.24) pouco afetou o enovelamento final 

desta isoforma, tornando o modelo tridimensional obtido estruturalmente estável nesta escala 

de tempo (Figura 4.25). 
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Figura 4.25. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da isoforma 2 da proteína NQO1 
(prata) com a região compreendida pelo evento de AS (laranja) após a SDM. Figura em 
estéreo. 

 

A simulação por dinâmica molecular da variante 2 de NQO1 mostrou-se 

estruturalmente estável na escala de tempo analisada, por não comprometer estruturas 

secundárias bem definidas tanto na proteína como um todo, quanto especificamente na região 

onde ocorreu o evento de AS (Figura 4.26). 

 
Figura 4.26. Análise de elementos de estrutura secundária durante a simulação por dinâmica 
molecular durante 2ns do modelo 3D da proteína da isoforma 2 de NQO1. Em rosa hélices-α, 
em as verde alças, em amarelo as fitas-β e em branco a cadeia polipeptídica sem ângulos 
torcionais repetitivos. A linha preta pontilhada mostra o ponto de união da seqüência após o 
evento de AS e o retângulo vermelho pontilhado representa os 5 resíduos de aminoácidos 
antes e depois dele. 
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Assim, em conjunto com a análise de RMSD (Desvio do Quadrado Médio da Raiz) 

calculado das estruturas da isoforma de antes e depois de submetida à SDM (1,79Å), 

obtivemos dados mais robustos quanto a variação conformacional que o modelo apresentou. 

A Figura 4.27 mostra a análise da variação do RMSD ao longo da simulação por dinâmica 

molecular, sendo que nos últimos 500ps ela obteve 2,68 Å de RMSD médio com desvio 

padrão de 0,16. Assim, podemos concluir que o modelo 3D obtido para a variante 2 de NQO1 

é estruturalmente estável na escala de tempo que foi analisada. 
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Figura 4.27. Análise de RMSD ao longo da simulação de dinâmica molecular durante 2ns do 
modelo 3D da proteína da isoforma 2 de NQO1.  
 

 

 

4.2.7.2 Quitinase 1 (CHIT1) 
 

O gene humano da Quitinase 1 (CHIT1) apresenta 10 éxons e localiza-se no 

cromossomo 1 (Figura 4.28). A proteína codificada por este gene é produzida principalmente 

por macrófagos e é utilizada para o ataque a patógenos que tenham quitina na parede celular 

(MASOUD et al., 2002). Já foi descrito também que pacientes com as síndromes de Gaucher 
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e Niemann–Pick possuem uma maior concentração desta proteína no plasma sangüíneo 

(BRINKMAN et al., 2005). 

 

 
Figura 4.28. Representação esquemática do gene CHIT1 e o mapeamento da proteína (cinza) 
e sua estrutura (azul) no genoma humano (barra amarela). São mostrados os mapeamentos de 
EST (vermelho) e do RefSeq (preto). 

 

A região codificadora da proteína em CHIT1 abrange todo os éxons. Para este gene, 

encontramos uma isoforma de AS que perde o éxon 4, pelo evento de uso alternativo de éxon 

(Figura 4.29). Todavia, não foi possível encontrar na literatura alguma informação relativa à 

descrição desta variante e a sua expressão. Segundo a descrição das bibliotecas de cDNA que 

originaram os transcritos que confirmam este evento de AS, ela é expressa ao menos em 

tumor de medula óssea (número de acesso ao GenBank BI025095). 

 



 

 

141 

 
Figura 4.29. Representação esquemática do mapeamento da proteína (cinza) e sua estrutura 
(azul) no genoma humano (amarelo). São mostrados os mapeamentos de EST (vermelho). A 
seta salienta a perda do éxon 4 na isoforma 1 de CHIT1. 
 

A remoção deste éxon acarreta na perda de 19 resíduos de aminoácidos e a fase de 

leitura da proteína na sua porção C-terminal fica preservada (Figura 4.30). 

 

 
Figura 4.30. Representação esquemática da falta do éxon 4 na seqüência peptídica da da 
proteína da isoforma 1 de CHIT1. A primeira seqüência refere-se à encontrada regularmente 
na proteína de CHIT1 e a segunda mostra os resíduos de aminoácidos perdidos neste evento 
(linha tracejada) 

 

A estrutura 3D de CHIT1 foi determinada experimentalmente por difração de raios-X 

conjuntamente com o seu inibidor (FUSETTI et al., 2002). Apresentamos na Figura 4.31 a 

estrutura de CHIT1 e a região afetada pelo evento de AS (em vermelho na figura). Neste caso, 
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o evento de AS leva a perda de parte do sítio de ligação da proteína com o seu inibidor (em 

roxo na figura). 

 

 
Figura 4.31. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da proteína CHIT1 (azul) com 
região perdida pelo evento de AS da variante 1 (vermelho) e o seu inibidor (roxo).  
 

A Figura 4.32 mostra a vista aproximada da região não inserida pela ocorrência do 

evento de AS. 

 

 

Figura 4.32. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da região perdida pelo evento de 
AS da variante 1 da proteína de CHIT1 (vermelho) e o FAD (roxo). Figura em estéreo. 

 

 

O modelo tridimensional da estrutura protéica da isoforma de CHIT1 foi construído e 

submetido a um processo de simulação por dinâmica molecular por 2ns (Figura 4.33). 

Visualmente, as estruturas obtidas antes e depois da simulação por dinâmica molecular 
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mostraram que o modelo proposto para esta isoforma apresenta estrutura estável nesta escala 

de tempo.  

 

 

 
Figura 4.33. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da proteína CHIT1 (prata) com a 
região perdida pelo evento de AS da variante 2 (laranja) após a SDM. Figura em estéreo. 
 
 

A análise do comportamento do RMSD ao longo deste processo pode ser visto na 

Figura 4.34. A média de RMSD nos últimos 500ps foi de 2,21Å e desvio padrão de 0,08. O 

RMSD entre o modelo inicial submetido à simulação e o obtido após o seu término foi de 

1,59Å. Estes dados indicam que o modelo teve pouca mobilidade, tornando-se 

estruturalmente estável para esta escala de tempo no final desta avaliação.
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Figura 4.34. Análise de RMSD ao longo da simulação de dinâmica molecular durante 2ns do 
modelo 3D da proteína da isoforma 1 de CHIT1. 
 
 

 

 
Figura 4.35. Análise de elementos de estrutura secundária durante a simulação por dinâmica 
molecular durante 2ns do modelo 3D da proteína da isoforma 1 de CHIT1. Em rosa hélices-α, 
em verde as alças, em amarelo as fitas-β, em vermelho as hélices-α e em branco a cadeia 
polipeptídica sem ângulos torcionais repetitivos. A linha preta pontilhada mostra o ponto de 
união da seqüência após o evento de AS e o retângulo vermelho pontilhado representa os 5 
resíduos de aminoácidos antes e depois dele.
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A análise da manutenção de elementos bem definidos de estrutura secundária desta 

isoforma mostra que eles ficaram estáveis e houve apenas algumas alterações ao longo da 

simulação por dinâmica molecular (Figura 4.35). 

 

 

4.2.7.3 Receptor 1 do interferon-γγγγ (IFNGR1) 
 

O Receptor 1 do Interferon-γ (IFNGR1) é a subunidade que se liga ao seu ligante. A 

outra subunidade, produzida pelo gene do Receptor 2 do Interferon-γ (IFNGR2), faz a ligação 

deste receptor heterodimérico com a membrana celular. IFNGR1 é composto por 7 éxons 

(Figura 4.36) e situa-se no cromossomo 6 humano. 

 

 
Figura 4.36. Representação esquemática do gene IFNGR1 e o mapeamento da proteína 
(cinza) e sua estrutura (azul) no genoma humano (barra amarela). São mostrados os 
mapeamentos de EST (vermelho) e do RefSeq (preto). 
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A metodologia elaborada nesta tese para a detecção de qualquer tipo de evento de AS 

que causasse a remoção de regiões de estruturas de proteínas 3D auxiliou para encontrarmos 

um evento de splicing alternativo no sítio 3’ do íntron 2, levando o encurtamento do éxon 3 

(Figura 4.37).  

 
Figura 4.37. Representação esquemática do mapeamento da proteína (cinza) e sua estrutura 
(azul) no genoma humano (amarelo). São mostrados os mapeamentos de EST (vermelho). A 
seta salienta o uso alternativo do sítio 3’ do íntron 2, encurtando assim o éxon 3 na isoforma 1 
de IFNGR1. 
 

 Quando analisada a seqüência peptídica regularmente traduzida a partir da expressão 

deste gene e comparada com a da isoforma selecionada, pode-se observar a remoção de 34 

resíduos de aminoácidos (Figura 4.38). 

 
Figura 4.38. Representação esquemática da remoção de parte do éxon 3 na seqüência 
peptídica da proteína da isoforma 1 de IFNGR1. A primeira seqüência refere-se à encontrada 
regularmente na proteína de IFNGR1 e a segunda mostra os resíduos de aminoácidos perdidos 
neste evento (linha tracejada) 
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Em busca realizada na literatura científica não constatamos nenhuma descrição desta 

isoforma. A análise do seu perfil de expressão tecidual por meio da descrição das bibliotecas 

de cDNA que originaram os transcritos que confirmam este evento mostrarou sua expressão 

em bibliotecas de células-B (Número de acesso ao GenBank BX364044) e também em 

bibliotecas de leucócitos (Número de acesso ao GenBank BI907404). 

A estrutura tridimensional de IFNGR1 (Figura 4.39) foi obtida experimentalmente por 

difração de raios-X por Thiel et al. (2000). 

 

 
Figura 4.39. Estrutura 3D da proteína IFNGR1 (azul) com região perdida pelo evento de AS 
da variante 1 (vermelho). Figura em estéreo. 
 

A Figura 4.40 mostra a vista aproximada da região não inserida pela ocorrência do 

evento de AS. 

 

Figura 4.40. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da região perdida pelo evento de 
AS da variante 1 da proteína de INFGR1 (vermelho). Figura em estéreo. 
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A análise do modelo tridimensional criado para esta variante de IFNGR1 e submetido 

a uma simulação por dinâmica molecular, quando comparado ao obtido após o seu término 

indica poucas alterações na estrutura (Figuras 4.39 e 4.41). 

 

 
Figura 4.41. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da proteína IFNGR1 (prata) com 
região perdida pelo evento de AS da variante 1 (laranja) após a SDM. Figura em estéreo. 

 

Nota-se que a região em que ocorre o evento de AS em IFNGR1 remove parte da 

região de reconhecimento com o seu ligante. A estrutura 3D do modelo que criamos para esta 

proteína apresentou-se estável ao longo da simulação por dinâmica molecular (Figura 4.42). A 

média de RMSD nos últimos 500ps foi de 2,56Å e desvio padrão de 0,21. O RMSD entre o 

modelo inicial submetido à simulação e o obtido após o seu término foi de 1,79Å. Portanto, 

segundo estes parâmetros, o modelo 3D para esta isoforma manteve-se estruturalmente 

estável ao longo da SDM, nesta escala de tempo. 
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Figura 4.42. Análise de RMSD ao longo da simulação de dinâmica molecular durante 2ns do 
modelo 3D da proteína da isoforma 1 de IFNGR1. 
 

 
Figura 4.43. Análise de elementos de estrutura secundária durante a simulação por dinâmica 
molecular durante 2ns do modelo 3D da proteína da isoforma 1 de IFNGR1. Em rosa hélices-
α, em verde alças, em amarelo fitas-β e em branco a cadeia polipeptídica sem ângulos 
torcionais repetitivos. A linha preta pontilhada mostra o ponto de união da seqüência após o 
evento de AS e o retângulo vermelho pontilhado representa os 5 resíduos de aminoácidos 
antes e depois dele. 
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A análise da manutenção de elementos bem definidos de estrutura secundária ao longo 

da SDM do modelo 3D de IFNGR1 (Figura 4.43), mostra que a proteína é estável 

estruturalmente e que, principalmente na região de ligação dos carbonos-α remanescente na 

estrutura molde original, as alças de ligação e as fitas-β mantiveram-se estáveis. 

 

4.2.7.4 Similar 1 a BCL2 (BCL2L1/BCL-X) 
 

 O gene Similar 1 a BCL2 humano, comumente conhecido como BCL-X, é 

considerado um importante regulador da apoptose. Ele é formado por 3 éxons localizados no 

cromossomo 20 humano (Figura 4.44). Há três isoformas descritas na literatura: BCL-XL que 

é a maior delas, contendo os três éxons, BCL-XS que perde 63 resíduos de aminoácidos com a 

manutenção da fase de leitura da proteína e, BCL-XB que produz uma forma truncada desta 

proteína (revisto por AKGUL; MOULDING; EDWARDS, 2004). BCL-XL é uma proteína 

anti-apoptótica e, por sua vez, a isoforma BCL-XS funciona de maneira antagônica, induzindo 

a morte celular pela formação de poros nas mitocôndrias. 

 

Figura 4.44. Representação esquemática do gene BCL-X e o mapeamento da proteína (cinza) 
e sua estrutura (azul) no genoma humano (barra amarela). São mostrados os mapeamentos de 
EST (vermelho) e do RefSeq (preto). 
 

 A isoforma selecionada para a construção do modelo 3D de sua proteína difere da 

maior pela perda de parte da região 3’ do éxon 2 (Figura 4.45). 
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Figura 4.45. Representação esquemática do mapeamento da proteína (cinza) e sua estrutura 
(azul) no genoma humano (amarelo). São mostrados os mapeamentos de EST (vermelho). A 
seta salienta o uso alternativo do sítio 5’ do íntron 2, encurtando assim o éxon 2 na isoforma 
BCL-XS no gene BCL-X. 
 

 Esta alteração proveniente do evento de AS resulta na perda de 63 resíduos de 

aminoácidos quando comparada à seqüência protéica da isoforma maior, a BCL-XL (Figura 

4.46). 

 

 
Figura 4.46. Representação esquemática da falta de parte do éxon 2 na seqüência peptídica da 
proteína da isoforma BCL-XS do gene BCL-X. A primeira seqüência refere-se à encontrada 
regularmente na proteína de BCL-XL e a segunda mostra os resíduos de aminoácidos perdidos 
neste evento (linha tracejada) 
 
 A estrutura 3D para BCL-XL foi obtida independentemente por diversos grupos de 

pesquisa. Utilizamo-nos da descrita por Muchmore et al. (1996) para a construção do modelo 

3D de BCL-XS. Na Figura 4.47 é mostrado a proteína utilizada como molde (número de 

acesso ao PDB 1MAZ) e a região perdida pelo evento de AS em vermelho. 
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Figura 4.47. Modelo em cartão da estrutura 3D da proteína BCL-X (azul) com região perdida 
pelo evento de AS da variante BCL-XS (vermelho). 
 

A Figura 4.48 mostra a vista aproximada da região não inserida pela ocorrência do 

evento de AS. 

 

 

Figura 4.48. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da região perdida pelo evento de 
AS da proteína de BCL-XS (vermelho). Figura em estéreo. 

 

 

 O modelo obtido para esta isoforma se mostrou estável e houve a alteração de uma 

região anteriormente composta por uma alça de ligação para uma hélice-α durante a 

simulação por dinâmica molecular a qual modelo foi submetido (Figura 4.49). 
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Figura 4.49. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da proteína BCL-XS (prata) com 
região perdida pelo evento de AS (laranja) após a SDM. Figura em estéreo. 
 

 A análise do modelo 3D da isoforma BCL-XS revelou que a média de RMSD nos 

últimos 500 ps foi de 3,67 Å e desvio padrão de 0,17. O cálculo de RMSD entre o modelo 

inicial submetido à simulação e o obtido após o seu término foi de 1,90 Å, evidenciando que 

este modelo também se tornou estruturalmente estável durante a SDM de 2ns a que foi 

submetido (Figura 4.50). 
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Figura 4.50. Análise de RMSD ao longo da simulação de dinâmica molecular durante 2ns do 
modelo 3D da isoforma BCL-XS do gene BCL-X. A média de RMSD nos últimos 500 ps foi 
de 3,67 Å e desvio padrão de 0,17. O cálculo de RMSD entre o modelo inicial submetido à 
simulação e o obtido após o seu término foi de 1,90 Å. 

 
 
 
 

 
Figura 4.51. Análise de elementos de estrutura secundária durante a simulação por dinâmica 
molecular durante 2ns do modelo 3D da isoforma BCL-XS do gene BCL-X. Em rosa hélices-
α, em verde alças e em branco a cadeia polipeptídica sem ângulos torcionais repetitivos. A 
linha preta pontilhada mostra o ponto de união da seqüência após o evento de AS e o 
retângulo vermelho pontilhado representa os 5 resíduos de aminoácidos antes e depois dele. 
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 A Figura 4.51 mostra que a região de ligação na qual houve a perda de informação 

protéica devido ao evento de AS manteve-se estável formando uma hélice-α adicional. De 

forma geral, o modelo para BCL-XS mostrou-se estruturalmente comportado durante toda a 

SDM. 

 Desta forma, podemos afirmar que o modelo criado para a isoforma BCL-XS do gene 

BCL-X humano é estruturalmente estável, nesta escala de tempo. 

 

 

4.2.8 Validação experimental do mRNA da variante 1 do gene Receptor de 
lipoproteína de baixa densidade (LDLR) 
 

 O gene do Receptor de lipoproteína de baixa densidade (LDLR) foi escolhido para 

validação experimental de seu mRNA devido ao livre acesso que tivemos a pesquisadores que 

trabalham no estudo de doenças cardiovasculares no Instituto do Coração. Com a colaboração 

do doutorando Vinicius Bassaneze e os auxílios da Dra. Ayumi Miyacawa, do Laboratório de 

Cardiologia e Genética Molecular do InCor, e da Dra. Patrícia Savio, da Divisão de Biologia 

Celular do Instituto Nacional de Câncer, obtivemos a validação experimental da isoforma 1 

do gene LDLR em mRNA de astrócitos em cultura (Figura 4.52) e em amostras de safenas 

(Figura 4.53). 
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Figura 4.52. Eletroforese da RT-PCR em que foi testado um gradiente de temperatura de 
anelamento com iniciadores para a detecção da variante 1 do gene LDLR em cultura de 
astrócitos. Na coluna esquerda está o marcador de peso molecular. 
 

 

 
Figura 4.53. Eletroforese da RT-PCR em que foi testado um gradiente de temperatura de 
anelamento com iniciadores para a detecção da variante 1 do gene LDLR em amostras de 
safenas. Na coluna esquerda está o marcador de peso molecular. 
 

 

 A seqüência dos iniciadores utilizados (ACGAGTTCCAGTGCCAAGAC e 

AGACTTTGTCCAGGGTGATGC ) foram construídos utilizando o programa Primer3 

(http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi) e tiveram produtos estimados de 

798 e 417pb. O maior produto da reação de RT-PCR corresponderia à inclusão do éxon 4 no 

transcrito e o menor ocorreria na falta deste éxon. Encontramos três produtos em dois 
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experimentos distintos: um próximo a 800pb, que poderia ser entendido como o constitutivo e 

outro perto de 400pb, que seria o produto de RT-PCR que validaria a isoforma 1 de LDLR. 

Além disso, encontrou-se mais um produto de tamanho aproximado de 700pb que exige ainda 

investigação adicional para nos certificarmos sobre a sua origem. Nos referidos experimentos 

as temperaturas de anelamento utilizadas, em graus Celsius, foram: 45, 45,5, 46,7, 48,2, 50,5, 

53,4, 56,7, 59,6, 61,8, 63,4, 64,6 e 65. 

 

O gene LDLR é composto por 18 éxons e situa-se no cromossomo 19 humano (Figura 

4.54). A remoção do éxon 4 na variante 1 é apresentada na Figura 4.55. 

 

 

Figura 4.54. Representação esquemática do gene LDLR e o mapeamento da proteína (cinza) e 
sua estrutura (azul) no genoma humano (barra amarela). São mostrados os mapeamentos de 
EST (vermelho) e do RefSeq (preto). 
 

 

 

Figura 4.55. Representação esquemática do mapeamento do RefSeq (preto) e das EST 
(vermelho). A seta salienta o uso alternativo do éxon 4 na isoforma 1 do gene LDLR. 
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Figura 4.56. Modelo esquemático em cartão da estrutura 3D da proteína LDLR (azul) com 
região perdida pelo evento de AS da variante 1 (vermelho). Em laranja os domínios de ligação 
a LDL. 
 

A proteína LDLR possui 7 domínios de ligação ao LDL, sendo 3 deles (do 2° ao 4°) 

codificados pelo éxon 4. Assim, a estrutura 3D de LDLR exibida na Figura 4.56 ressalta a 

remoção decorrente deste evento de AS. 

 Apresentamos resultados preliminares obtidos a partir de uma colaboração com os 

pesquisadores citados e que ainda requerem estudos complementares, afim de que seja 

plenamente caracterizada esta nova isoforma de LDLR. 

 Concomitantemente aos experimentos realizados pelos nossos colaboradores, Tveten 

et al. (2006) utilizaram uma abordagem diferente da proposta nesta tese para a busca de 

variantes de splicing neste gene. Valendo-se de diversos iniciadores ao longo de todo o gene, 

os autores buscaram exaustivamente a validação experimental de isoformas de AS. Desta 

forma, foi observada a expressão desta variante de AS em 10 tecidos e duas culturas de 

células humanas.  


