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1 INTRODUÇÃO 

 

A conclusão do seqüenciamento do genoma humano tornou possíveis estudos mais 

completos sobre a expressão, arquitetura e distribuição gênica. O crescimento exponencial no 

depósito de seqüências provenientes de projetos de seqüenciamento e de Etiquetas de 

Seqüências Expressas (EST, do inglês Expressed Sequenced Tags), nos bancos de dados 

públicos, auxilia cada vez mais na caracterização dos genes, de suas formas de expressão e de 

suas funções. Apesar de milhões de pares de bases terem sido seqüenciados, os mecanismos 

bioquímicos de regulação da transcrição em eucariotos não estão ainda completamente 

elucidados. É nesta direção que a bioinformática se mostra cada vez mais importante, no 

auxílio à interpretação dessa enorme quantidade de dados, por possibilitar uma rápida análise 

em estudos de genomas, transcriptomas e proteomas.  

Um gene pode ser definido como uma região cromossômica de uma espécie que 

produz uma molécula funcional em algum estágio do ciclo celular. Em organismos eucariotos, 

os genes que codificam proteínas são transcritos em moléculas de RNA mensageiros (mRNA) 

para a sua posterior tradução numa proteína. Neste processo de transcrição da seqüência que 

está no genoma para o mRNA, algumas regiões desta molécula podem ser removidas. As 

seqüências que permanecem no mRNA maduro são denominadas éxons, e aquelas removidas 

neste processo são os íntrons. A cada remoção de um íntron e união dos éxons adjacentes, 

denomina-se evento de splicing (Figura 1.1).
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Figura 1.1. Representação simplificada de um gene hipotético sendo transcrito em um pré-
mRNA (A), sofrendo a maturação (somente a fase de remoção do íntron) (B) e o mRNA 
maduro final (C). Em cinza a região do gene hipotético, em verde os éxons 1 e 2, e em 
vermelho o íntron. 

 

Os eventos de splicing são mediados por complexos ribonucleoprotéicos, 

denominados spliceossomos, e acontecem aos milhares durante a transcrição em organismos 

eucariotos. Neste processo, algumas seqüências nos éxons e nos íntrons são importantes para 

que o spliceossomo faça a correta excisão do íntron. Em mamíferos, por exemplo, os dois 

primeiros (GU) e os dois últimos nucleotídeos (AG) dos íntrons são conservados e muito bem 

caracterizados (BREATHNACH at al., 1978; MOUNT, 1982). Há, contudo, duas regiões nos 

íntrons que são fundamentais para que aconteça o correto processo de splicing: uma 

denominada branchpoint e outra rica em pirimidinas, próxima ao sítio 3’ do íntron (revisto 

por BURATTI et al., 2006). 

O spliceossomo é um complexo dinâmico que contém cinco pequenos RNA nucleares 

(snRNA, do inglês small nuclear RNAs) e um grande número de proteínas (Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Representação esquemática de montagem do spliceossomo num mRNA 
hipotético. Mais detalhes no texto. Figura adaptada livremente de 
http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/mike/spring2003/spliceosome.jpg 

  

As proteínas SR (em preto na Figura 1.2), que são ricas em serinas, ligam-se num 

primeiro momento a seqüências nos éxons que são denominadas potencializadoras de splicing 

de éxons (ESE, do inglês exon splicing enhancers). Desta maneira é que a ribonucleoproteína 

U1 é recrutada para o sítio 5’ do íntron e as subunidades 35 e 65 de U2AF se conectam ao 

sítio 3’ e à região rica em pirimidinas (em azul claro na Figura 1.2). Logo em seguida, a 

ribonucleoproteína U2 se liga ao branchpoint e os demais cofatores e ribonucleoproteínas se 

unem ao complexo para formar uma estrutura secundária em grampo. Deste ponto em diante 

ocorrem duas transesterificações para que ocorra a liberação do íntron e a fusão dos éxons 

adjacentes. Por fim, o íntron é separado do complexo com o mRNA pelo spliceossomo, sendo 

posteriormente degradado. O evento de splicing ocorre, portanto, quando as duas 
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extremidades de um íntron são reconhecidas pelo spliceossomo, o íntron é excisado e as 

extremidades dos dois éxons são unidas (revisto por LOPEZ et al., 1998; MANIATIS; 

TASIC, 2002; STAMM et al., 2005; BLENCOWE, 2006). 

Ao longo de milhões de anos, durante a evolução dos organismos eucariotos, alguns 

mecanismos foram selecionados para que ocorresse o aumento da diversidade protéica sem o 

aumento do número gênico. O splicing alternativo de RNA mensageiros imaturos (pré-

mRNA) é um deles. Foi Walter Gilbert (1978) o primeiro pesquisador a propor a provável 

existência de eventos de splicing alternativo (AS) em genes intrônicos, valendo-se da 

observação do uso alternativo de éxons. Contudo, foram os diversos estudos no campo da 

biologia molecular que auxiliaram na sua descrição. Para que um evento de splicing 

alternativo ocorra, portanto, é necessário que haja um ou mais dos seguintes eventos: retenção 

de íntrons, uso alternativo de sítio 3’, uso alternativo de sítio 5’, uso alternativo de éxons e 

éxons mutuamente exclusivos (Figura 1.3). Há ainda casos nos quais estes eventos podem ser 

combinados, aumentando ainda mais a diversidade dos transcritos que podem ser criados sob 

a influência de AS. 
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Figura 1.3. Representação esquemática de 7 diferentes transcritos sendo produzidos a partir de 
um gene hipotético: transcrito constitutivo (A); uso alternativo de éxons (B); uso de sítio 5’ 
alternativo (C); uso de sítio 3’ alternativo (D); éxons mutuamente exclusivos (E); e retenção 
de íntron (F). Em G um exemplo de dois tipos diferentes de splicing alternativo sendo usados 
concomitantemente: uso alternativo de éxon seguido de sítio 3’ alternativo. 

 

Eventos de splicing alternativo estão relacionados a uma fina estequiometria de 

cofatores que possibilitam o uso de sítios alternativos 3’ e 5’. Um exemplo relacionado ao uso 

alternativo de éxons envolve a ausência de determinadas proteínas ligadas ao domínio 

carboxi-terminal (CTD, do inglês carboxi-terminal domain) da RNA polimerase II, que têm o 

papel de promover processos de splicing alternativo (MANIATIS; REED, 2002). Um outro 

exemplo é o da proteína PTB (do inglês polypyrimidin-tract-binding protein), que se liga aos 

ESEs e dificulta a montagem do spliceossomo ao redor do éxon, induzindo à sua exclusão do 

transcrito.  

Todavia, outras seqüências de funções similares e antagônicas aos ESE também são 

encontradas ao longo dos transcritos, como seqüências silenciadoras de éxons (ESS, do inglês 



 

 

19 

exon splicing silencer). Já nos íntrons, ocorrem também seqüências que podem auxiliar na sua 

retenção ou na escolha de sítios de splicing secundários, chamados de silenciadores de 

splicing de íntrons (ISS, do inglês intron splicing silencer) e potencializadores de splicing de 

íntrons (ISE, do inglês intron splicing enhancer) (revisto por CHABOT, 1996; SMITH; 

VALCÁRCEL, 2000). 

A primeira tentativa de quantificar eventos de splicing alternativo em larga escala por 

uma metodologia em bioinformática foi realizada por Sharp (1994), estimando em 5% estas 

ocorrências no transcriptoma humano. Wolfsberg e Landsman (1997) realizaram o primeiro 

estudo alinhando EST (da base de dados dbEST) a contigs genômicos, (BOGUNSKI et al., 

1993), evidenciando novos sítios de splicing para genes humanos, considerados alternativos. 

Na década de 1990, na medida em que aumentavam exponencialmente bases de dados 

compostas de seqüências expressas, surgiram novos projetos de seqüenciamento de mRNA 

completos e os primeiros rascunhos de genomas eucariotos. Este ambiente repleto de 

informações biológicas foi propício para que estudos mais completos sobre splicing 

alternativo fossem realizados e publicados em periódicos científicos. Atualmente, passou a ser 

consensual nas publicações científicas considerar que pelo menos metade dos genes humanos 

produza, em algum período do ciclo celular, mais de uma isoforma decorrente de splicing 

alternativo, mesmo que seja expressa exclusivamente num dado tecido (MIRONOV; 

FICKETT; GELFAND, 1999; MODREK et al., 2001; CROFT et al., 2000; KAN et al., 2001; 

SAKABE et al., 2003; JOHNSON et al., 2003; THANARAJ et al., 2004; KIM; SHIN; LEE, 

2004; NAGASAKI et al., 2005). 

Os estudos em larga escala sobre splicing alternativo em bioinformática não se 

resumem ao alinhamento de transcritos. Alguns trabalhos, como o de Johnson et al. (2003), 

utilizaram a técnica de análise de microarranjos para desenhar sondas específicas para os 

limites de éxons e íntrons. A taxa alcançada destes eventos para o transcriptoma humano foi 
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de 74%, revelando haver muito ainda a ser feito para elucidar os verdadeiros significados 

biológicos de splicing alternativo. 

A diversidade de transcritos de um gene criada por splicing alternativo pode ser uma 

das respostas para proteomas repletos em variabilidade (revisto por SMITH; VALCÁRCEL, 

2000; BLACK, 2000). Alguns casos interessantes podem ser brevemente apresentados, 

especialmente em Drosophila. A determinação sexual na mosca da fruta se dá por um evento 

de splicing alternativo no gene SXL. Em machos, os transcritos deste gene possuem um éxon 

a mais com um códon de terminação, impedindo a sua tradução. Nas fêmeas, a proteína deste 

gene atua em dois outros, produzindo isoformas sexo-específicas que ativam o gene DSX, que 

por sua vez inibirá a expressão de genes específicos de machos (revisto por CHABOT, 1996; 

LOPEZ, 1998). O caso do gene Down Syndrome Cell Adhesion Molecule (DSCAM) em 

Drosophila surpreende pelo fato do número de potenciais isoformas que pode formar ser de 

40.000, um número gênico maior do que o estimado para o seu genoma (SCHMUCKER et 

al., 2000). Outro exemplo ilustrativo a respeito da importância deste tipo de evento sobre a 

expansão da variabilidade é o do gene SLO em galinhas. Por si só este é capaz de transcrever 

576 isoformas diferentes, em que cada transcrito é encontrado em diferentes células da cóclea 

− parte integrante do sistema auditivo da ave – possibilitando a audição de sons em diversas 

amplitudes (revisto por BLACK, 1998). 

A importância de eventos de splicing alternativo para a diversidade do proteoma 

humano vem sendo demonstrada pela análise da interrupção e inserção de domínios 

funcionais no proteoma humano. A abordagem utilizada para responder perguntas pertinentes 

ao tema fundamenta-se na comparação entre seqüências primárias de proteínas e bases de 

dados de domínios funcionais. Entre estas, há duas bases de dados principais que armazenam 

informações acuradas referentes a domínios funcionais: Conserved Domain Database (CDD) 

(MARCHLER-BAUER et al., 2005) e InterPro (MULDER et al., 2003). Foi a partir da 

análise destas bases ou de subgrupos que novos estudos, restritos aos domínios funcionais 
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protéicos e ao splicing alternativo, mostraram que pelo menos 1/3 dos domínios classificados 

são utilizados alternativamente por eventos de splicing (BOUÉ; VINGRON; 

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

ALTMAN, 2003; RESCH et al., 2004; HOMMA et al., 2004). 

Boué et al. (2002) foram os primeiros a estudar aspectos estruturais de eventos de 

splicing alternativo no proteoma humano. Utilizaram-se de predições de estrutura secundária 

para avaliar mudanças conformacionais nas estruturas protéicas, mas descreveram poucos 

exemplos biológicos. Furnham et al. (2004), por sua vez, aprofundaram o tema realizando 

uma busca mais minuciosa e descobriram que eventos como estes ocorrem, 

preferencialmente, na região N-terminal das proteínas. Eles apresentam ainda quatro estudos 

de caso com modelos de estruturas tridimensionais realizados por meio de modelagem por 

homologia para isoformas de AS. 

As diversas especulações relativas ao papel de splicing alternativo na estrutura das 

proteínas, levaram a apenas três trabalhos publicados. No primeiro deles, Wen et al. (2004) 

avaliaram aspectos de estrutura secundária, dividindo-as em alças de ligação, hélices-α e 

fitas-β. Os autores mostraram resultados relativos à inserção de elementos de estrutura 

secundária por eventos de splicing alternativo. O estudo foi separado em duas classes: a 

primeira incluiu os elementos de estrutura secundária resultantes do evento de AS diferentes 

daqueles que já existem na região da proteína; a segunda trata da inserção de um elemento de 

estrutura secundária similar ao já presente na região. Quando analisados os elementos de 

estrutura secundária diferentes, os autores constataram que as alças de ligação foram os 

elementos mais freqüentemente encontrados. Tal observação pode refletir no fato delas 

permitirem uma maior adaptabilidade conformacional, o que não ocorreu em hélices-α e fitas-

β. Nos casos em que os elementos de estrutura secundária introduzidos foram iguais aos 

presentes na região, observou-se uma maior prevalência de hélices-α e fitas-β. Com isto 

demonstrou-se que alças de ligação são freqüentemente utilizadas quando ocorre a inserção de 
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novos e pequenos domínios estruturais numa região protéica. Entretanto, quando o elemento 

de estrutura secundária inserido for igual ao já presente na proteína, em decorrência de uma 

atitude parcimoniosa da natureza, a estrutura secundária é somente mantida. 

No segundo trabalho, Wang et al. (2005) mostram que a técnica de reconhecimento de 

enovelamento foi eficaz para a construção de centenas de modelos de estruturas 

tridimensionais de proteínas. Ao compararem os modelos de cada uma das isoformas com as 

suas proteínas constitutivas, os autores observaram raras mudanças estruturais, constatando 

que é provável que o enovelamento das proteínas das isoformas seja freqüentemente muito 

similar à proteína constitutiva, com apenas pequenas modificações estruturais restritas à 

região do evento de splicing alternativo. De maneira análoga a Wen et al. (2004), estes 

autores também encontraram eventos de splicing alternativo ocorrendo preferencialmente em 

regiões de estruturas secundárias definidas como alças. A acessibilidade ao solvente dos 

resíduos removidos por eventos de splicing alternativo também foi estudada e foi observado 

que estes eventos removem preferencialmente resíduos expostos ao solvente. 

O mais recente trabalho publicado abordando o tema é o de Romero et al. (2006). Os 

autores mostram que as regiões intrinsecamente desordenadas seriam preferencialmente 

removidas por eventos e splicing alternativo, inferindo assim que tais regiões seriam 

importantes para a função das proteínas. 

Novas abordagens na análise de splicing alternativo, tanto no transcriptoma como as 

suas implicações funcionais no proteoma humano, são de fundamental importância para um 

maior entendimento da importância destes eventos em organismos eucariotos, uma vez que 

poucas estruturas tridimensionais de proteínas constitutivas e de isoformas resultantes de 

eventos de splicing alternativo foram definidas experimentalmente. A análise da estrutura das 

proteínas de duas isoformas do gene humano UAP1 (do inglês, UDP-N-acteylglucosamine 

pyrophosphorylase 1) mostra que o evento de splicing alternativo ocorre numa alça de ligação 

entre duas fitas-β. A atividade enzimática de ambas as isoformas é levemente diferente; no 
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entanto, por não ocorrer diferença entre o empacotamento tridimensional de cada uma delas, a 

função continua inalterada (PENEFF et al., 2001). Neste caso, a região que é removida pelo 

evento de splicing alternativo não possui dados de densidade eletrônica (Figura 1.4). 

 

 

Figura 1.4. Representações em cartão das isoformas UAP1-L (A) e UAP1-S (B). A 
sobreposição estrutural das isoformas pode ser vista em C. Em D a região de splicing 
alternativo é mostrada em destaque em verde. As setas indicam a falta de resíduos de 
aminoácidos. 

 

Outro evento de splicing alternativo com duas estruturas 3D de isoformas 

caracterizadas experimentalmente em humanos é o gene H2AFY (do inglês, H2A histone 

family, member Y). As isoformas diferem por apresentarem dois éxons que são mutuamente 

exclusivos, utilizados alternadamente em transcritos distintos. Kustatscher et al. (2005) 

analisaram as estruturas destas isoformas e mostraram que elas diferem muito pouco entre si 

(Figura 1.5). A alteração mais importante neste caso não está relacionada a mudanças 
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macroscópicas nas estruturas, mas as sutis diferenças entre os éxons mutuamente exclusivos 

que alteram completamente o poder de ligação de uma das isoformas com nucleotídeos. 

 

 

Figura 1.5. Representações em cartão das isoformas H2A1.1 (A) e H2A1.2 (B). A 
sobreposição estrutural das isoformas pode ser vista em C. Em D, os éxons mutuamente 
exclusivos das isoformas são mostrados em destaque.  

 
 
Um outro exemplo é o caso do domínio C2 presente na proteína do gene humano 

Piccolo (GARCIA et al., 2004), em que os autores mostram experimentalmente a estrutura 3D 

da isoforma maior, que contém nove resíduos de aminoácidos a mais que a sua isoforma 

menor (Figura 1.6). A presença destes resíduos provoca a formação de duas pequenas hélices-

α bloqueando o sítio de ligação ao cálcio, fazendo necessária a dimerização para sua abertura. 

A afinidade ao cálcio é maior na isoforma menor, quando comparada à maior, pois o sítio de 

ligação ao cálcio fica permanentemente exposto. Neste caso, a estrutura da isoforma menor 

não foi obtida experimentalmente, mas sim por meio da construção de um modelo 
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tridimensional por técnicas de modelagem molecular por homologia, utilizando-se como 

molde o domínio C2 da proteína sinaptotagmina. 

 

 
Figura 1.6. Representação em cartão dos domínios C2 de duas isoformas do gene Piccolo (A e 
B). Em azul está representado o íon cálcio. Em C, na cor verde, pode ser observada a região 
que compreende os resíduos de aminoácidos presentes numa das isoformas e ausentes na 
outra. A sobreposição das duas isoformas pode ser visto em D. 

 
 
Como vimos, alguns estudos foram realizados com o intuito de avaliar eventos de 

splicing alternativo e proteínas. Em sua maioria utilizaram como alvo somente a seqüência 

primária das proteínas na busca por domínios funcionais. Entretanto, o estudo da função de 

uma isoforma pode atravessar várias etapas, desde a validação pelo sistema NMD (do inglês 

Nonsense-Mediated Decay; GONZALEZ et al., 2000) até a mudança da fase de leitura da 

proteína, tornando-a truncada ou com um sinal de terminação precoce, prejudicando o seu 

enovelamento. De acordo com a literatura, nos casos de genes contendo pelo menos uma 

isoforma com estrutura resolvida, não há perda de enovelamento. Além disso, o evento de 
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splicing alternativo ocorre perifericamente à estrutura, representando pouca ou nenhuma 

perda de resíduos hidrofóbicos que estabilizam o enovelamento. Entretanto, o uso de uma 

acurada base de dados contendo informações referentes a splicing alternativo em genes 

humanos pode ser uma eficaz ferramenta para a seleção de genes possuindo uma estrutura 

protéica mapeada na região do evento de AS. Desta forma, modelos tridimensionais das 

isoformas podem ser criados pelo emprego de técnicas de modelagem molecular por 

homologia para um inédito estudo em larga escala das implicações funcionais destes eventos 

no proteoma humano. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 Geral 
 

Criar uma metodologia que possibilite a seleção de variantes transcricionais oriundas 

de splicing alternativo e proporcionar o entendimento dos aspectos funcionais destes eventos 

em proteínas, por meio do estudo de estruturas tridimensionais das isoformas obtidas por 

métodos computacionais.  

 

 

2.2 Específicos 
 

• Modelar, criar e implementar uma base de dados relacional, com o mapeamento de 

transcritos humanos no genoma humano, possibilitando a detecção de eventos de AS. 

A forma mais eficiente de análise de eventos de AS é por meio do mapeamento de 

transcritos no genoma; para tal foram mapeados transcritos humanos sobre o genoma e 

os respectivos dados inseridos numa base de dados relacional modelada para este fim; 

com isto chegou-se, enfim, a uma fonte de informação biológica de referência para a 

construção de uma nova metodologia visando detectar eventos de AS.  

 

• Montar, criar e implementar uma base de dados relacional contendo as informações 

obtidas pelo mapeamento das seqüências de proteínas com estruturas 3D resolvidas 

por difração de raios-X ou RMN sobre o genoma humano. Ressaltando-se que uma 

maneira de avaliar eventos de AS em estruturas 3D de proteínas é o mapeamento delas 

no genoma, utilizou-se as coordenadas genômicas de alinhamento de transcritos e das 

seqüências de aminoácidos das estruturas 3D para se obter a melhor calibragem do 

programa que busca por eventos de AS. 
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• Escolher os genes que apresentam proteínas com estruturas 3D, bem como eventos de 

AS em seus transcritos. Após o ajuste do programa que procura por eventos de AS, 

selecionamos somente os genes que possuem eventos de AS removendo regiões da 

proteína sem a perda da fase de leitura dela. 

 

• Utilizar conceitos de modelagem molecular por homologia para obtenção das 

isoformas com AS utilizando as estruturas 3D homólogas como modelos de partida. 

Após a seleção da tríade gene-estrutura 3D de proteína-evento de AS, foram 

modeladas 73 isoformas e os modelos foram submetidos a simulações por dinâmicas 

moleculares. 

 

• Analisar detalhadamente todas as isoformas modeladas buscando o entendimento 

biológico dos eventos de AS. Cada isoforma foi examinada quanto à perda de 

domínios estruturais, funcionais, catalíticos e de ligação com outras proteínas, ácidos 

nucléicos ou ligantes. Estudamos, ainda, a acessibilidade ao solvente por parte dos 

resíduos de aminoácidos removidos nestes eventos, tornando possível um melhor 

entendimento biológico da função de eventos de AS que removem regiões de 

proteínas. 
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2.3 Contribuição científica desta tese 
 

Esta tese de doutorado contribuiu para que mais informações fossem obtidas sobre as 

implicações funcionais de eventos de splicing alternativo em proteínas humanas. Na literatura 

científica, é cada vez maior o uso de adaptadores que traduzem dados de mapeamento 

genômico de dados biológicos para o estudo de eventos de splicing alternativo. 

Desenvolvemos então uma nova metodologia para a detecção em larga escala de eventos de 

splicing alternativo que utiliza um adaptador, a matriz binária. Ela se mostrou eficiente para a 

análise em larga escala de diversos aspectos deste processo celular em proteínas humanas. 

Desta forma, informações do transcriptoma e do proteoma humano, incluindo a seqüência 

polipeptídica de estruturas tridimensionais, tiveram as suas coordenadas de mapeamento no 

genoma traduzidas de tal maneira que fosse construída uma matriz binária para cada uma 

delas. Tais matrizes possibilitam a visualização de perdas totais e parciais de domínios 

protéicos devido ao evento de AS sofrido pelo mRNA. Valendo-se desta metodologia, um 

inédito estudo em larga escala das implicações funcionais destes eventos no proteoma 

humano pôde ser concretizado pela análise de modelos protéicos tridimensionais das 

isoformas, construídos pelo emprego de técnicas de modelagem molecular por homologia. 

Quando submetidos a simulações por dinâmica molecular, os modelos se mostraram 

estruturalmente estáveis (80%). Isto pode ser explicado pelo fato de termos encontrado que 

89% dos modelos vieram de isoformas que não inserem resíduos de aminoácidos que são 

expostos ao solvente na sua proteína variante, mantendo o seu centro hidrofóbico original 

intacto. Obtivemos resultados adicionais indicando que, para o conjunto de dados analisados, 

estes resíduos de aminoácidos também puderam ser anotados funcionalmente (resíduos 

catalíticos, de ligação a outras proteínas ou a cofatores) em 80% dos casos, modulando 

possivelmente a sua função biológica. Neste sentido, encontramos em alguns eventos de 

splicing alternativo a maneira mais simples de modulação da função biológica: a remoção de 

domínios completos. Isto evidencia que este tipo de evento celular pode suprimir ou reduzir a 
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função protéica meramente pela não inserção de um ou mais domínios completos na proteína 

isoforma. 

Concluímos então que eventos de splicing alternativo podem ser potenciais produtores 

de proteínas que atuem como dominantes negativas, antagonistas ou que modulem a atividade 

biológica original da proteína. 


