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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os resultados aqui apresentados foram obtidos a partir da utilização da infra-estrutura 

do Grupo de Biologia Computacional, no Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular 

do Instituto do Coração, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-

HCFMUSP). Parte das simulações por dinâmica molecular foi realizada utilizando o cluster 

de computadores gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Fernando Portella de Luna Marques, do 

Laboratório de Sistemática Molecular do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo (IB-USP). As bases de dados relacionais utilizadas neste projeto foram modeladas e 

implementadas no gerenciador de base de dados relacional PostgreSQL 

(http://www.postgresql.org/) e a correta sintaxe em SQL (do inglês, Structured Query 

Language) foi posteriormente utilizada para prospecção de dados. 

 

 

3.1 Resumo da metodologia  
 

Para que pudéssemos estudar as implicações funcionais de eventos de splicing 

alternativo em proteínas humanas, foi construído um sistema de matrizes binárias que levou 

em consideração o mapeamento de transcritos e proteínas no genoma humano. 

Primeiramente, as regiões gênicas foram determinadas pelo mapeamento das seqüências 

nucleotídicas do projeto RefSeq (PRUITT; TATUSOVA; MAGLOTT, 2005) no genoma 

humano. Determinadas as coordenadas para todos os possíveis genes humanos, utilizamos o 

agrupamento de transcritos produzidos pelo projeto UniGene (WHEELER et al., 2003) como 

ponto de partida para o alinhamento deles somente em suas respectivas regiões gênicas. Desta 

forma, poupamos tempo deixando de mapear os transcritos a esmo no genoma humano. Os 

mapeamentos considerados duvidosos foram então removidos, para que eventuais erros nas 

seqüências dos transcritos e também artefatos do programa de alinhamento pudessem ser 
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descartados. Por fim, dadas as coordenadas gênicas, também foram mapeadas as proteínas do 

projeto RefSeq, a seqüência de aminoácidos das estruturas tridimensionais da base de dados 

PDB (BERNSTEIN et al., 1977), domínios estruturais das bases de dados CATH (ORENGO 

et al., 1997) e SCOP (MURZIN et al., 1995), além de domínios protéicos funcionais da base 

de dados CDD (MARCHLER-BAUER; BRYANT, 2004). 

Assim, para a detecção eficiente de eventos de splicing alternativo em larga escala, 

todos os dados de mapeamento referentes a transcritos e proteínas no genoma humano foram 

utilizados para a criação de coordenadas de consenso dos éxons. Isto facilitou na construção 

das matrizes binárias, uma vez que delimitou quais seriam as regiões de éxons compartilhadas 

por diferentes transcritos. Portanto, uma matriz binária foi preenchida com “1” se houvesse a 

presença do éxon no transcrito ou na proteína e com “0” caso contrário (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1. Representação esquemática de uma matriz binária hipotética gerada a partir do 
cluster apresentado acima. Cada linha representa um transcrito e cada coluna um éxon 

 

A definição de uma variante de splicing não é uma tarefa simples, uma vez que os 

transcritos são de tamanhos diferentes e eventos de splicing alternativo podem ser muito 

diferentes, sendo que íntrons podem ser retidos e éxons encurtados, alongados ou suprimidos 
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na isoforma. Assim, criamos uma forma de agrupar todos os transcritos e proteínas que 

indicavam ser de uma mesma variante de splicing. 

Definido o conjunto de eventos de splicing alternativo que preservam a fase de leitura 

das proteínas e que contivessem ao menos uma estrutura protéica tridimensional mapeada 

com identidade seqüencial acima de 80%, foram criados modelos para cada isoforma 

utilizando técnicas de modelagem molecular por homologia. Desta forma, pudemos analisar a 

estabilidade estrutural dos modelos obtidos e aspectos moleculares inéditos num estudo em 

larga escala referente a splicing alternativo. 

Para que o acesso a esta grande quantidade de dados pudesse ser ágil, foram criadas e 

implementadas algumas bases de dados. 

Enfim, a metodologia empregada nesta tese está resumida na Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2. Resumo da metodologia empregada nesta tese.
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3.2 Mapeamento de transcritos humanos no genoma humano 
 

Um importante e fundamental passo para o andamento deste projeto foi o mapeamento 

de transcritos humanos no seu genoma, identificando os genes e as suas variantes de splicing. 

Em primeiro lugar, as seqüências de nucleotídeos de 21.160 entradas do projeto Reference 

Sequence (PRUITT; TATUSOVA; MAGLOTT, 2005) foram obtidas no sítio de FTP 

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/refseq/release/ e mapeadas contra o genoma humano (versão 33 do 

NCBI, ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/H_sapiens) utilizando o programa BLASTN 

(ALTSCHUL et al., 1997) com o parâmetro de e-value de 1e-50. Os pares de coordenadas 

resultantes deste mapeamento inicial foram utilizados para definição de um locus gênico. 

Uma vez que o projeto UniGene (WHEELER et al., 2003) tem como finalidade o 

agrupamento de transcritos em clusters (genes), utilizamos deste conjunto de dados para 

mapearmos os transcritos de cada gene em seu respectivo locus sem que houvesse a 

necessidade de mapeamento em todo o genoma. Uma vez que o programa para alinhamento 

de seqüências de cDNA em genomas SIM4 (FLOREA et al., 1998) é mais eficaz no 

reconhecimento dos limites de éxons e íntrons do que BLASTN, ele foi utilizado para 

mapearmos 4.790.588 seqüências de cDNA referentes à versão 135 do UniGene humano 

(ftp://ftp.ncbi.nih.gov/repository/UniGene/Homo_sapiens) em cada região gênica definida 

anteriormente. Os dados dos alinhamentos foram então depositados na base de dados 

relacional local. 

Devido a rearranjos cromossômicos somáticos conhecidos em genes relacionados ao 

sistema imunológico, as famílias gênicas TCR (do Inglês, T-Cell Receptor) e de 

imunoglobulinas (receptores de células-B) foram excluídas de nosso mapeamento original. 

A base de dados Mapping2 foi construída contendo as tabelas MATRIZES, 

EXONS_CONSENSOS e EXONS_CLUSTERS. A tabela EXONS_CLUSTERS contém 

dados relacionados a todas as informações biológicas mapeadas no genoma humano 

(transcritos e proteínas). Já a tabela EXONS_CONSENSOS possui as coordenadas de 
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consenso obtidas pelos programas que escrevemos (detalhado adiante neste capítulo). A 

tabela MATRIZES possui as matrizes binárias construídas (detalhado mais adiante neste 

capítulo) para cada transcrito ou proteína que tem os seus dados armazenados na tabela 

EXONS_CLUSTERS. A Figura 3.3 traz um esquema da implementação física desta base de 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Representação esquemática da base de dados relacional Mapping2 
 

 

 

A tabela MATRIZES contém os seguintes campos: contig (identificador do contig 

genômico que a seqüência alvo foi mapeada), seq_acc (identificador do NCBI para a 

seqüência mapeada), matriz (matriz binária construída pela metodologia descrita), cluster_id 

(identificador de gene obtido pela nossa metodologia de agrupamento) e variante (matriz 

binária que unifica diversas matrizes num único grupo).  

A tabela EXONS_CONSENSOS foi criada com os seguintes campos: contig 

(identificador do contig genômico que a seqüência alvo foi mapeada), start_contig 

(coordenada de início de mapeamento da região de consenso), end_contig (coordenada de 
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final de mapeamento da região de consenso) e cluster_id (identificador de gene obtido pela 

metodologia de agrupamento). 

Por fim, foi construída a tabela EXONS_CLUSTERS, contendo os campos: contig 

(identificador do contig genômico que a seqüência alvo foi mapeada), seq_acc (identificador 

para a seqüência mapeada), start_contig (coordenada de início de mapeamento do transcrito), 

end_contig (coordenanda de final de mapeamento do transcrito), start_est (coordenada de 

início do transcrito), end_est (coordenada de final do transcrito), strand (orientação do 

mapeamento do transcrito no contig), identity (identidade de mapeamento) e cluster_id 

(identificador de gene obtido pela metodologia de agrupamento). 
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3.2.1 Limpeza dos alinhamentos 
 

O primeiro passo depois de obtidas as coordenadas de mapeamento dos transcritos, foi 

a criação de regras para a limpeza dos alinhamentos, para que fossem evitados possíveis erros 

de seqüenciamento ou de alinhamento para cada transcrito: 

1. para todo transcrito, removemos todos os íntrons com menos de 10 bases. Ou seja, 

se o conjunto de éxons de f é )}(,),{( 11 nn jiji K , e, para algum, nk ≤≤2 , 

101 <− −kk ji , então substituimos os éxons ),( 11 −− kk ji e ),(
kk

ji pelo éxon ),( 1 kk
ji − ;  

2. removemos transcritos com éxons com identidade inferior a 95%; 

3. foram mantidos transcritos contendo mais de um éxon e maiores que 100 bases; 

4. como os extremos de um transcrito dependem da técnica de seqüenciamento 

utilizada, consideramos que as coordenadas de um transcrito com um único éxon 

não representa qualquer informação relevante para determinar uma variante de 

splicing. Assim sendo, removemos da análise todo fragmento que possui menos do 

que 2 éxons;  

5. as entradas com íntrons maiores de 250.000 pb foram excluídas; 

6. a partir desse novo conjunto de transcritos, para cada cluster descrito anteriormente, 

definimos um ou mais conjuntos de transcritos utilizando o seguinte critério: um 

grafo ),( EVG = é construído, onde V  (conjunto de vértices do grafo) é o conjunto 

de transcritos do cluster e },|),{( VwvwvE ∈=  é o conjunto de arestas que 

conectam vértices deste grafo. Uma aresta (v, w) conecta os vértices v e w se e 

somente se os transcritos representados por v e w possuem ao menos duas 

coordenas internas em comum. Neste caso, o peso desta aresta é a soma da 

quantidade dessas coordenadas. 

Cada componente conexo com mais de um vértice em G, representa um conjunto de 

transcritos e é aqui definido como um gene.  
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3.2.2 Definição dos sítios de splicing  
 
 

 
 
3.2.3 Produção das coordenadas de consenso 
 
 

Após o agrupamento dos dados, produzimos as coordenadas de consenso, utilizadas 

para a criação das matrizes binárias, com a finalidade de detectar o splicing alternativo no 

transcriptoma humano. Desenvolvemos então em nosso laboratório o refinamento de uma 

metodologia de detecção binária de eventos de uso alternativo de éxons, um tipo de splicing 

alternativo, previamente descrita (SAKABE et al., 2003) e utilizada (SAKABE et al., 2004), 

capaz de detectar todos os demais tipos. 

A análise de splicing alternativo deve levar em conta a presença ou ausência de éxons 

(ou parte deles) no transcrito, exigindo o conhecimento das possíveis regiões exônicas de um 

Para cada gene c  na seqüência genômica g , definido na etapa anterior, 

delimitamos a região de consenso de c  como sendo um transcrito com n  éxons 

)}(,),{( 11 nn jiji K artificialmente construído tal que kk jpi ≤≤ , se e somente se 

)( pg é uma base de algum éxon de algum transcrito de c .  

O conjunto dos sítios de splicing do gene c é um subconjunto das coordenadas 

da região de consenso de c . A coordenada k é um sítio de splicing de c  se: 

 

1. k  é uma coordenada inicial da região de consenso de c ;  

2. k é uma coordenada interna inicial de algum éxon de algum transcrito de c  mas 

não existe kl < , tal que kl >+ 20  e l  é um sítio de splicing;  

3. )(kg  é uma base de algum transcrito em c , 1−k  é uma coordenada interna final 

da região de consenso de c , e não existe kl >  tal que 20+< kl  e l  é um sítio de 

splicing.  
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dado locus. A partir da construção dos clusters, podemos obter redundâncias para a definição 

dos éxons de cada lócus gênico, mas também podemos observar éxons que são mapeados por 

apenas uma EST. Foram estas informações que permitiram determinar as regiões exônicas 

para cada locus estudado em relação às coordenadas genômicas, chamadas de coordenadas de 

consenso dos sítios de splice. 

Para construir as coordenadas de consenso separamos os clusters em regiões de éxons 

e construímos o consenso para cada região. Uma região de éxons é, portanto, uma região 

formada por éxons de transcritos diferentes que apresentam sobreposição dentro do cluster. 

Após dividirmos o cluster em regiões de éxons, passamos a analisar separadamente cada 

região. As coordenadas de consenso foram definidas da seguinte forma: ei representa uma 

coordenada inicial de um éxon qualquer e ef uma coordenada final de um éxon qualquer, onde 

ei e ef não são coordenadas de éxons externos, e ci e cf são, respectivamente, as coordenadas 

de início e fim de uma mesma região de éxons. Um éxon de externo é aquele que está nas 

extremidades 5’ e 3’ da EST, sendo impossível determinar o que há antes do primeiro éxon ou 

depois do término do último éxon. Para ci ≤ ei e ef ≤ cf, temos, para qualquer região de éxons, 

os seguintes pares de coordenadas válidos: 

 

− ( i, j-1 ), se i = ci e (j = ei ou j = ef); 

− ( i, j-1 ), se (i = ei ou i = ef) e (j = ei ou j = ef) e j - i ≥ 20; 

− ( i, j ), se i = ci e j = cj;  

 

A coordenadas de éxons de externos foram utilizadas para produção do consenso 

quando pi = ci e pf = cf, onde pi representa uma coordenada externa inicial de uma EST 

qualquer e pf representa uma coordenada externa final de uma EST qualquer, e ci e cf 

representam as coordenadas de início e fim de uma mesma região de éxons.  
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3.2.4 Construção das matrizes binárias 
 

A partir da definição de um cluster e de suas coordenadas de consenso definimos uma 

matriz C mxn onde m é o numero de transcritos de cada cluster e n é o número de pares de 

coordenadas de consenso, que represente as EST com suas respectivas regiões, onde um 

splicing alternativo pode ter ocorrido.  

A matriz foi preenchida da seguinte forma: definimos que c((i1,j1),...,(in,jn)) é o 

conjunto dos pares de coordenadas de consenso de um cluster, onde n é o número de pares de 

coordenadas, e c( ik , jk ) é o k-ésimo par de coordenadas. A matriz C( E , k ) = 1 foi 

deterniado se existisse um éxon na EST S alinhado nas coordenadas c( ik , jk ), e 0 no caso 

contrário (Figura 3.1). 

 

3.2.5 Definindo um evento de splicing 
 

Foram escolhidos somente eventos de splicing alternativo com mais de um transcrito 

confirmando a isoforma e com os éxons que os delimitam com identidade de alinhamento 

igual a 100% no genoma humano. No caso do estudo de regiões de estruturas de proteínas 

perdidas provenientes destes eventos, somente foram considerados casos cuja região 

removida fosse coberta pela seqüência polipeptídica de uma estrutura 3D definida 

experimentalmente com identidade de mapeamento maior ou igual a 80% no genoma 

humano. O mesmo critério foi adotado para os estudos de domínios estruturais. Consideramos 

somente genes com um sítio de início e um de fim de tradução anotados. 
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3.3 Manipulação de dados de estruturas tridimensionais de proteínas 
 

Para manipular cada arquivo original do PDB (BERNSTEIN et al., 1977), foi 

desenvolvido um programa na linguagem PERL objetivando a extração de informações de 

estruturas secundárias (hélices-α, fitas-β e alças de ligação). Uma vez que a numeração dos 

resíduos de aminoácidos dos arquivos originais das estruturas das proteínas provenientes do 

PDB não é necessariamente igual à obtida da seqüência do arquivo pdb_seqres.txt do PDB, 

foi fundamental elaborar um programa  para correlacioná-las. Assim, foram criadas quatro 

novas tabelas na base de dados PDB: HELIX (informações referentes às hélices-α), SHEET 

(informações referentes às fitas-β), TURN (informações referentes às alças de ligação) e 

ATOM_TO_SEQRES (informações da numeração dos cartões ATOM dos arquivos originais 

do PDB). A Figura 3.4 traz um esquema da implementação física desta base de dados. A 

tabela CATALYTIC_SITES possui as informações de resíduos catalíticos nas seqüências das 

estruturas protéicas tridimensionais do PDB que trabalhamos. Já para investigarmos as 

interações de proteínas e entre proteínas e ácidos nucléicos, foram construídas duas tabelas 

adicionais: PROTEIN_INTERACION e PROTEIN_NUCLEIC_INTERACTION, 

respectivamente.
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Figura 3.4. Representação esquemática da base de dados relacional PDB 

 

A tabela HELIX, contém os seguintes campos: pdb_id (identificador proveniente do 

PDB), helix_num (número da hélice-α), helix_id (identificador da hélice-α), res_start 

(aminoácido de início), res_end (aminoácido final), type (anotação da hélice-α no PDB) e 

length (tamanho da hélice-α). A tabela SHEET possui os campos pdb_id (identificador 

proveniente do PDB), sheet_id (identificador da fita-β), sheet_num (número da fita-β), 

total_sheet (número total de fitas-β compondo a folha-β), res_start (aminoácido de início), 

res_end (aminoácido final) e strand (referência se é a primeira fita (0), se a anterior é paralela 

(1) ou se a anterior é anti-paralela (-1)). A tabela vinculada a alças de ligação das estruturas 

das proteínas foi denominada de TURN e contém os seguintes campos: pdb_id (identificador 
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proveniente do PDB), turn_id (identificador da alça de ligação), turn_num (número da alça de 

ligação), res_start (aminoácido de início), res_end (aminoácido final) e comment (anotação da 

alça de ligação proveniente do arquivo PDB). A tabela ATOM_TO_SEQRES, por último, foi 

construída com os seguintes campos: pdb_id (identificador proveniente do PDB), atom_start 

(número do resíduo de aminoácido em que é iniciada a estrutura protéica), zero (campo 

binário que informa se existe resíduo no arquivo da estrutura protéica com numeração 0).  

Para a análise de sítios catalíticos e de resíduos que fazem interação com outras 

proteínas ou com ácidos nucléicos foram também adicionadas à base de dados as tabelas 

CATALYTIC_SITES, PROTEIN_INTERACTION e 

PROTEIN_NUCLEIC_INTERACTION. A tabela CATALYTIC_SITES foi construída a 

partir de dados obtidos do EzCatDB (http://mbs.cbrc.jp/EzCatDB/; NAGANO, 2005). Nela 

são encontrados os campos pdb_id (identificador proveniente do PDB), structure_pos 

(posição do resíduo na estrutura da proteína) e sequence_pos (posição do resíduo na 

seqüência da proteína). A tabela PROTEIN_INTERACTION foi criada a partir de dados 

extraídos de iPfam (http://www.sanger.ac.uk/Software/Pfam/iPfam/; FINN; MARSHALL; 

BATEMAN, 2005). Esta tabela possui os seguintes campos: pdb_id1 (identificador 

proveniente do PDB, relacionado à primeira estrutura da ligação), fam_id1 (identificador da 

base de dados PFAM), pos1 (posição do resíduo na seqüência de aminoácidos da estrutura), 

pdb_id2 (identificador proveniente do PDB, relacionado à segunda estrutura da ligação), 

fam_id2 (identificador da base de dados PFAM), pos2 (posição do resíduo na seqüência de 

aminoácidos da estrutura). A tabela PROTEIN_NUCLEIC_INTERACTION foi concebida 

com o auxílio do programa NUCPLOT (LUSCOMBE; LASKOWSKI; THORNTON, 1997) 

para as entradas do PDB que tivessem proteínas interagindo com algum ácido nucléico. Para a 

inserção destes dados, os seguintes campos foram criados: pdb_id (identificador proveniente 

do PDB), resid (posição do resíduo na seqüência de aminoácidos da estrutura), type (tipo de 
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ligação do resíduo de aminoácido com o ácido nucléico), subtract_type (variável para 

descrever o substrato de ligação da proteína: DNA ou RNA). 

 

 

3.4 Mapeamento de seqüências de proteínas no genoma humano 
 

O mapeamento das seqüências de cada cadeia de cada entrada do PDB foi obtido no 

arquivo multi-FASTA pdb_seqres.txt disponibilizado no próprio sítio de FTP de PDB 

(ftp://ftp.rcsb.org/pub/pdb/data/structures/all/pdb), e também foram utilizadas as entradas de 

proteínas contendo as iniciais “NP_” do projeto Reference Sequence (PRUITT; TATUSOVA; 

MAGLOTT, 2005) obtidas no sítio de FTP ftp://ftp.ncbi.nih.gov/refseq/release/. Cada 

seqüência foi então mapeada no genoma humano por meio do programa GENEWISE 

(BIRNEY; CLAMP; DURBIN, 2004), que apesar de mais lento do que o programa 

TBLASTN (ALTSCHUL et al., 1990), é muito eficaz na obtenção da melhor fase de leitura e 

delimitação de éxons e íntrons. Cada alinhamento positivo foi manipulado e as coordenadas 

foram armazenadas na tabela EXONS_CLUSTERS da base de dados Mapping2. Para as 

análises aqui apresentadas foram utilizadas proteínas com identidade superior a 40%, 

procurando-se evitar casos em que a intervenção manual no processo de criação dos modelos 

tridimensionais das isoformas fosse grande.
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3.4.1 Mapeamento de domínios funcionais 
 

A versão de novembro de 2004 do CDD foi obtida no sítio de FTP do NCBI e as bases 

foram formatadas conforme indicado no arquivo de ajuda. Utilizando o programa RPS-

BLAST (MARCHLER-BAUER; BRYANT, 2004), com o parâmetro de e-value 1e-05, tanto 

as proteínas obtidas do projeto RefSeq do NCBI, como as seqüências dos aminoácidos de 

cada estrutura protéica foram mapeadas contra as quatro bases do CDD formatadas: Kog, 

Cog, Pfam e Smart. Os resultados foram formatados para PostGresql e inseridos na base de 

dados local Mapping2. Para as análises aqui apresentadas foram considerados somente 

domínios funcionais com 70% de sua cobertura mapeando numa proteína do gene com 

identidade maior que 40%. 

 

3.4.2 Mapeamento de domínios estruturais 
 

3.4.2.1 SCOP 
 

A versão 1.65 do projeto Structural Classification Of Proteins (SCOP; MURZIN et al., 

1995) foi obtida no sítio http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/parse/index.html e uma base de 

dados relacional denominada SCOP foi modelada, com as seguintes tabelas: DESCRIPTION, 

HIERARCHY, MAIN e SUNID_COMMENT.  

A tabela DESCRIPTION contém dados gerais de cada domínio estrutural. Já a 

HIERARCHY mostra a hierarquia entre os domínios classificados e a MAIN trata de dados 

oriundos das entradas do PDB que possuem ao menos um domínios estrutural SCOP. A 

última tabela, a SUNID_COMMENT possui informações detalhadas de cada domínio 

classificado pela base de dados SCOP. A implementação física desta base de dados pode ser 

observada na Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Representação esquemática da base de dados relacional SCOP 
 

 

A tabela DESCRIPTION contém os seguintes campos: sunid (identificador do SCOP), 

type (pode ser cl, cf, sf, fa, dm, sp ou px), sccs (classificador do SCOP), sid (identificador da 

entrada PDB para o SCOP) e sunid_desc (descrição da entrada). A tabela HIERARCHY 

possui os campos sunid (identificador do SCOP), sunid_parent (sunid superior na hierarquia 

SCOP) e sunid_children (sunid inferior na hierarquia SCOP). Entretanto, a tabela mais 

importante para esta base de dados é a denominada MAIN, modelada com os seguintes 

campos: sid (identificador da entrada PDB para o SCOP), pdb_id (entrada PDB), chain 

(cadeia da entrada PDB), residue_start (início da classificação na entrada do PDB), 

residue_end (fim da classificação na entrada do PDB), sccs (classificador do SCOP), sunid 

(identificador do SCOP), cl (class), cf (class fold), sf (superfamily), fa (family), dm (domain), 
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sp (species) e px (relação com entrada do PDB). Por fim, a tabela SUNID_COMMENT 

possui os campos sunid (identificador do SCOP) e comment (comentário adicional). 

 

3.4.2.2 CATH 
 

A versão 2.5.1 do CATH - Protein Structure Classification (ORENGO et al., 1997) foi 

obtida no sítio http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/cath/lists/index.html e foi modelada uma 

base de dados relacional denominada CATH. As seguintes tabelas foram inseridas: 

CLASS_DEFINITION, DOMAIN_DESCRIPTION, LIST_FILE, NAME_FILE e 

PDB_DOMAIN. 

A tabela PDB_DOMAIN possui informações detalhadas das estruturas protéicas 

tridimensionais que contém ao menos um domínio CATH. Já a tabela 

DOMAIN_DESCRIPTION descreve detalhadamente cada um desses domínios. As tabelas 

LIST_FILE e NAME_FILE estão relacionadas a dados de versão da base de dados. Por fim, a 

tabela CLASS_DEFINITION possui informações relacionadas à descrição do domínio. 

A Figura 3.6 traz um esquema representativo da implementação física da base de 

dados CATH. 
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Figura 3.6. Representação esquemática da base de dados relacional CATH. 
 

A tabela CLASS_DEFINITION foi modelada com os campos class (identificador 

interno de CATH) e description (descrição da classe). Outra tabela presente nesta base de 

dados é a DOMAIN_DESCRIPTION, que possui os campos pdb_id (entrada do PDB), 

pdb_chain (cadeia da entrada do PDB), pdb_domain (numero do domínio), verdate (data da 

versão), name (descrição da entrada do PDB), source (organismo de expressão da proteína), 

cath_code (código CATH), class (classe), arch (arquitetura), topol (topologia), homol 

(homologia), domain_length (tamanho do domínio), domain_seq_header (cabeçalho em 

formato FASTA da seqüência do domínio), domain_seq (seqüência do domínio), nsegments 
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(número de segmentos do domínio), segment (número do segmento), segment_start (início do 

segmento em coordenadas do PDB), segment_end (fim do segmento em coordenadas do 

PDB), segment_length (tamanho do segmento), segment_header (cabeçalho do segmento) e 

segment_seq (seqüência do segmento). A tabela LIST_FILE foi modelada com os seguintes 

campos: pdb_id (entrada do PDB), pdb_chain (cadeia da entrada do PDB), pdb_domain 

(numero do domínio), verdate (data da versão), name (descrição da entrada do PDB), source 

(organismo de expressão da proteína), cath_code (código CATH), class (classe), arch 

(arquitetura), topology (topologia), superfamily (número da superfamília em homologia), s35 

(número do cluster S35), s95 (número do cluster S95), s100 (número do cluster S100), length 

(tamanho do domínio) e resolution (resolução da estrutura do PDB). A tabela NAME_FILE 

possui campos pdb_id (entrada do PDB), pdb_chain (cadeia da entrada do PDB), pdb_domain 

(número do domínio), cath_code (código CATH) e description (descrição). A última tabela 

modelada desta base de dados foi denominada pdb_domain contendo os campos pdb_id 

(entrada do PDB), pdb_chain (cadeia da entrada do PDB), pdb_domain (número do domínio), 

definition (D para domínio e F para fragmento), number (número referente a definition), chain 

(cadeia da entrada do PDB), start_pdb (início da seqüência em relação à entrada do PDB), 

deletion (deleção em relação à seqüência da proteína apresentada no arquivo pdb_seqres,txt), 

end_pdb (fim da seqüência em relação à entrada do PDB) e insertion (inserção em relação à 

seqüência da proteína apresentada no arquivo pdb_seqres.txt).
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3.5 Transformando os dados de mapeamento de proteínas e seus domínios 
em matrizes binárias 

 

A forma mais eficaz que encontramos para agilizar a busca de eventos de splicing 

alternativo em estruturas de proteínas foi a transformação dos dados de mapeamento das 

seqüências de estruturas protéicas no genoma e seus domínios estruturais (CATH e SCOP), 

conjuntamente com os das seqüências das proteínas do projeto RefSeq e seus domínios 

funcionais (CDD) em matrizes binárias. 

Como pode ser notado na Figura 3.7 em um gene hipotético, foram mapeadas numa 

matriz binária todas as informações biológicas que puderam ser obtidas sobre um determinado 

gene. Em amarelo claro estão as regiões intergênicas ou de íntrons e em cinza escuro, regiões 

de consenso de mapeamento de proteínas do projeto RefSeq e todos os transcritos mapeados. 

Para proteínas, temos matrizes binárias para os seguintes tipos de dados: domínios funcionais 

(CDD) e proteínas do projeto RefSeq. Em amarelo escuro está indicado um domínio funcional 

(CDD), em verde domínios estruturais, em azul a seqüência de estruturas tridimensionais 

protéicas e em cinza claro proteínas RefSeq. Para dados de transcritos, temos as matrizes 

binárias para mRNA do projeto RefSeq (preto) e de EST (vermelho). Assim, conforme a 

Figura 3.7, as EST G e H fornecem o indício de que há mRNA sendo formado sem o éxon 2. 

Pela simples observação da matriz binária, obtêm-se as estruturas 3D de proteínas que 

poderiam ser utilizadas para a modelagem, assim como domínios estruturais e funcionais 

afetados por estes eventos. 
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Figura 3.7. Representação esquemática de um gene e dados biológicos mapeados. 
Vide texto para explicações. 

 

3.6 Modelagem molecular por homologia das isoformas 
 

Para cada evento de splicing alternativo, selecionamos a estrutura de proteína com 

maior identidade de mapeamento entre a sua seqüência e o contig genômico. Considerou-se 

somente aquelas com identidades superiores a 80%. Para cada isoforma selecionada, utilizou-
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se o programa MODELLER versão 8v2 (SALI; BLUNDELL, 1993) para a criação dos 

modelos tridimensionais iniciais. 

Os scripts utilizados para a execução do programa de modelagem molecular foram 

escritos na linguagem Python (http://www.python.org). Cada modelo foi avaliado quanto ao 

empacotamento das cadeias laterais e qualidade estereoquímica, utilizando os programas 

VERIFY3D (BOWIE; LÜTHY; EISENBERG, 1991) e PROCHECK (LASKOWSKI et al., 

1993) na respectiva resolução cristalográfica das estruturas-molde utilizadas para a construção 

do modelo ou 2,5Å para estruturas-molde oriundas de ressonância magnética nuclear, 

respectivamente. Quando um modelo satisfatório não era obtido, repetia-se até a exaustão o 

passo anterior para se alcançar um modelo tridimensional satisfatório da isoforma proteína. O 

passo seguinte foi mergulhar estes modelos em caixas d’águas criadas especialmente para 

cada caso por métodos computacionais, contendo uma margem de 5Å de moléculas de água 

envolvendo a proteína, e utilizando-se o módulo solvate do programa VMD. 

 

3.6.1 Minimização de energia dos modelos e simulação por dinâmicas 
moleculares 
 

Para cada modelo de isoforma produzido no passo anterior, utilizou-se a versão 2.6b1 

do programa NAMD com o campo de força CHARMM22 (BROOKS et al., 1983) e modelo 

de solvente explícito (água). Foram submetidas a simulações por dinâmicas moleculares 

(SDM) somente isoformas cujos parâmetros de ligação entre átomos já estivessem 

previamente descritos na literatura. Conforme resultado obtido por Wang et al. (2005) no qual 

modelos protéicos 3D de isoformas submetidos a SDM estabilizaram por volta de 2ns, 

utilizou-se este valor para a duração das simulações para os modelos aqui escolhidos. 

Utilizou-se o método de Particle Mesh Ewald (PME; ESSMANN et al., 1995) para o 

tratamento de interações eletrostáticas distantes. A temperatura para as dinâmicas de 
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Langevin foi mantida constante em 310K e a pressão foi controlada usando o pistão de Nosé-

Hoover. 

Assim sendo, cada modelo foi submetido aos seguintes passos: 

− minimização de energia segundo a teoria de Gradiente Conjugado por 5.000 

passos e subseqüente dinâmica molecular por 5ps. Nesta primeira etapa, foram fixados 

os átomos da proteína e foram deixadas livres as moléculas de água do complexo; 

− minimização de energia segundo a teoria do Gradiente Conjugado por 5.000 

passos e dinâmica molecular por 5ps do complexo inteiro; e 

− dinâmica molecular por 2ns de todo o complexo, utilizando-se o número de 

moléculas, temperatura de 310K e volume constantes (NPT). 

 

3.6.2 Análise de qualidade dos modelos e visualização das estruturas 3D das 
proteínas 
 

Todas as análises que seguem referentes a estruturas tridimensionais de proteínas são 

relativas a genes com mais de um éxon e com apenas um início e um final de tradução 

anotado. Um evento de AS somente foi considerado quando os seguintes critérios foram 

obedecidos: 1) os éxons que flanqueiam o evento de AS têm identidades iguais a 100%; 2) há 

mais de um transcrito que o confirme; 3) a região removida do mRNA não acarreta na a perda 

da fase de leitura da proteína com estrutura determinada experimentalmente; e 4) os carbonos-

α dos limites remanescentes do evento de AS têm os seus átomos nos mapas de densidade 

eletrônica ou de experimentos de ressonância magnética nuclear.  

Utilizamos o programa de licença gratuita Visual Molecular Dynamics – VMD 

(HUMPHREY; DALKE; SCHULTEN, 1996) para a visualização das estruturas tridimensionais 

protéicas.
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3.6.3 Cálculo de RMSD entre o modelo das isoformas antes e depois de 
submetidos à simulação por dinâmica molecular 
 

Para o cálculo de RMSD (Desvio do Quadrado Médio da Raiz) das isoformas antes e 

depois de submetidas à dinâmica molecular de 2ns, lançamos mão do programa LSQMAN2 – 

pacote de programas DEJAVU (KLEYWEGT; JONES, 1997). 

 

3.6.4 Cálculo de distância entre carbonos-αααα adjacentes a um evento de 
splicing alternativo numa estrutura de proteína 
 

Cada estrutura utilizada como molde para modelagem molecular por homologia foi 

analisada e apenas foram utilizados os casos em que haviam coordenadas atômicas dos 

resíduos de aminoácidos a montante e a jusante da região que seria removida pelo evento de 

AS. Foi escrito um programa na linguagem PERL para o cálculo desta distância. 

 

3.6.5 Cálculo de acessibilidade de resíduos de aminoácidos ao solvente 
 

Cada estrutura de proteína utilizada como molde para a criação de um modelo 

tridimensional da isoforma teve analisada a região removida pelo evento de AS quanto à 

exposição de seus resíduos de aminoácidos ao solvente. O programa DSSPCMBI (KABSCH; 

SANDER, 1983) foi utilizado para a determinação das estruturas secundárias presentes em 

cada estrutura. O resultado deste programa foi utilizado como entrada para o programa 

ENVIRONMENTS (BOWIE; LÜTHY; EISENBERG, 1991), para a determinação da 

acessibilidade do solvente dos resíduos de aminoácidos removidos nos eventos analisados. Foi 

escrito um programa em PERL para a automação do processo.
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3.6.6 Cálculo de RMSD de carbonos-αααα ao longo das simulações por 
dinâmica molecular 
 

 Criou-se um programa na linguagem TCL/TK (http://www.tcl.tk/) utilizando funções 

do programa VMD para o cálculo de RMSD (Desvio do Quadrado Médio da Raiz ) de 

carbonos-α ao longo das simulações por dinâmica molecular. 

 

3.6.7 Avaliação de resíduos relacionados à função presente nas regiões das 
proteínas removidas por eventos de AS 
 

 Para cada isoforma selecionada, primeiramente foi realizada uma busca nas bases de 

dados de resíduos catalíticos, de interação entre proteínas e de proteínas com ácidos nucléicos 

anotados computacionalmente, denominados a partir de agora como resíduos funcionais. Nos 

casos em que não houve nenhum tipo de anotação funcional devido à falta de informação nas 

bases de dados citadas, foi feita uma busca na base de dados CDD para a anotação funcional 

da região removida pelo evento de AS. 

 

3.6.8 Agrupamento de resíduos funcionais nas estruturas das proteínas 
 

 A partir das listas obtidas de resíduos funcionais no item 3.6.6, eles foram visualmente 

agrupados em regiões funcionais das proteínas segundo as suas proximidades. 

 

3.6.9 Definição da unidade biológica de uma entrada PDB 
 

O programa PQS (HENRICK; THORNTON, 1998) foi utilizado para a obtenção da 

unidade biológica de cada entrada PDB apresentada na Tabela 4.6. 


