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4.2.2 Perfil de acessibilidade dos peptídeos excisados em eventos de splicing 
alternativo 
 

Análises a respeito da função dos genes envolvidos em eventos de splicing alternativo 

têm demonstrado que grande parte deles está relacionada a receptores e a interação entre 

proteínas (LIU; ALTMAN, 2003; RESCH et al., 2004; STAMM et al., 2005). Se os eventos 

de splicing alternativo estão realmente afetando a região responsável pela interação entre 

proteínas e de reconhecimento de ligantes, espera-se que seja elevada a porcentagem de 

resíduos totalmente e parcialmente expostos desta região. Realizamos então um estudo do 

perfil de acessibilidade do peptídeo que é excisado pelo evento de splicing alternativo, 

classificando-os como expostos (parcialmente e totalmente expostos) e não-expostos (Figura 

4.5). 
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Figura 4.5. Porcentagem de resíduos expostos (total e parcialmente) e não expostos dos 
peptídeos excisados da estrutura da proteína resultante de um evento de splicing alternativo. 
Em verde para todas as faixas de identidade e em branco somente para estruturas mapeadas 
com 100% de identidade. 



 

 

92 

Nota-se uma tendência para que peptídeos excisados resultantes de eventos de splicing 

alternativo sejam preferencialmente compostos por resíduos expostos ou parcialmente 

expostos. Observa-se que para os dois conjuntos de dados, o comportamento do perfil de 

acessibilidade ao solvente da região excisada não se altera, mostrando mais uma vez que a 

identidade de alinhamento parece não influenciar os resultados obtidos. Este resultado sugere 

que os genes envolvidos nestes eventos estão relacionados à interação entre proteínas, ligação 

a cofatores ou agindo como receptores. Desta forma, os resíduos perdidos poderiam produzir 

algum tipo de modulação funcional. 

 

4.2.3 Distância entre carbonos-αααα de regiões de estruturas tridimensionais de 
proteínas remanescentes de um evento de splicing alternativo 

 

Outro aspecto relevante a ser avaliado no estudo das estruturas protéicas produzidas 

por eventos de AS é a distância entre os carbonos-α remanescentes à remoção. Se a excisão 

proveniente de um evento de AS levar à retirada de pequenos e compactos módulos protéicos, 

pode-se sugerir que o enovelamento final da estrutura protéica da isoforma seria muito similar 

à de sua isoforma maior. 

Para cada estrutura de proteína selecionada no item anterior, calculamos a distância 

entre os carbonos-α dos aminoácidos imediatamente anteriores e posteriores à região de AS 

(Figura 4.6). As remoções analisadas apresentaram tamanhos médios de 36 resíduos de 

aminoácidos. Para as seqüências primárias das estruturas tridimensionais das proteínas com 

identidade igual a 100%, a distância média encontrada foi de 22Å e mediana 21Å. Para os 

casos nos quais as identidades seqüenciais foram iguais ou superiores a 80%, encontramos a 

média de 24Å e mediana 22Å, sugerindo novamente que o uso da faixa de identidade acima 

de 80% para obtenção de estruturas adicionais não trouxe viés ao estudo. 
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Figura 4.6. Distância entre carbonos-α dos aminoácidos imediatamente anteriores e 
posteriores à região de splicing. Em vermelho, proteínas com identidade de mapeamento igual 
a 100% e em preto, aquelas com identidade de mapeamento igual ou superior a 80%. 
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Figura 4.7. Distância entre carbonos-α (CA) dos aminoácidos imediatamente anteriores e 
posteriores à região de splicing para casos de remoção completa de domínio funcional. 
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Quando separados os casos em que houve a perda total de um domínio funcional no 

nosso conjunto de dados (Figura 4.7), observamos que estes eventos resultam no 

estabelecimento de grandes distâncias para os carbonos-α remanescentes aos eventos. 

Entretanto, convém salientar que, devido ao alto grau de estringência empregado para a 

escolha das isoformas, apenas 4 foram analisadas (Figura 4.7). A média dos carbonos-α 

remanescentes aos eventos de AS calculada somente para estes casos mostrou-se alta: 50Å. 

Para o gene LDLR, ambas as variantes resultaram em grandes remoções provenientes da 

perda de domínios completos: do domínio de ligação ao LDL (88,03Å) e do domínio de 

ligação a EGF (30,86Å). Outro gene que teve a perda de domínios completos é RELA, cujos 

domínios de resposta ao estresse (IPT_NFkappaB ) e também o domínio estrutural RHD 

foram removidos, resultando numa distância de 30,75Å entre os carbonos-α remanescentes. 

Contudo, a análise dos eventos de AS que selecionamos, em que não há a perda de 

domínios completos, indica que as distâncias calculadas mantiveram-se por volta da média de 

22Å (Figura 4.8). 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Distância entre CA (Å)

N
ú

m
er

o
 d

e 
ev

en
to

s 
d

e 
A

S

 
Figura 4.8. Distância entre carbonos-α (CA) dos aminoácidos imediatamente anteriores e 
posteriores à região de splicing para casos de remoção parcial de domínio funcional. 
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Em certos casos com a perda parcial de domínios funcionais em que as distâncias 

ultrapassam 30Å (ACADS, PSMA4, variante 2 de ARP3BETA, NXF1, PSCD2, ATP5B, CES1, 

HADH2, UROS, CAPZB e CHIT1), os modelos tridimensionais criados tornaram-se 

estruturalmente estáveis após serem submetidos a simulações por dinâmica molecular 

(Apêndice A). 

 

4.2.4 Análise de domínios estruturais perdidos em estruturas 3D 
 

Domínios estruturais são estruturas contendo um enovelamento muito bem definido e 

que não possuam, necessariamente, identidade seqüencial elevada. Desta forma, proteínas 

com baixa identidade de aminoácidos podem ter funções muito similares. Com o intuito de 

avaliar o efeito de eventos de AS em domínios estruturais, criamos uma forma alternativa de 

classificá-los em função de sua distribuição em relação aos éxons do gene. Foram, então, 

mapeadas as informações da base de dados de domínios estruturais CATH em relação a 

quatro tipos de classe estrutural por nós definidas (Figura 4.9): 

1) únicos, quando a proteína apresenta apenas um domínio estrutural; 

2) múltiplos e contíguos, quando a proteína apresenta mais de um domínio que se 

dispõem seqüencialmente na estrutura primária; 

3) múltiplos e intercalados, quando a proteína apresenta mais de um domínio que se 

dispõem alternadamente na seqüência; e 

4) múltiplos e intercalados e contíguos, quando três ou mais domínios se dispõem de 

forma intercalada e contígua. 
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Figura 4.9. Representação esquemática do mapeamento da seqüência de uma estrutura de 
proteína (vermelho) no genoma humano. Em A, a estrutura de éxons do gene. Em B uma 
proteína com apenas um único domínio estrutural (laranja); em C, uma proteína com dois 
domínios estruturais contíguos (verde e branco); em D, uma proteína com dois domínios 
estruturais intercalados (azul marinho e azul claro); e em E, uma proteína com dois domínios 
estruturais intercalados (amarelo e cinza claro), seguidos de um contíguo (preto). 

 

As definições de classes, arquiteturas e topologias da base de dados CATH foram 

utilizadas para analisar todas as estruturas 3D de proteínas mapeadas no genoma com 

identidades iguais ou superiores a 80% (Tabela 4.3). As estruturas que tiveram regiões 

perdidas por eventos de splicing alternativo para esta mesma faixa de identidade também não 

deixaram de ser estudadas. Dos 1.322 genes selecionados que continham ao menos uma 

estrutura 3D mapeada com identidade acima de 80%, 501 não apresentaram nenhum domínio 

estrutural definido pela base de dados CATH. A Figura 4.10-A mostra que mais da metade 

das proteínas (59%) dos genes humanos analisados neste conjunto de dados é composta por 

um único domínio protéico estrutural, seguido por proteínas contendo domínios contíguos 

(28%), domínios intercalados (10%) e domínios intercalados e contíguos (3%), totalizando 

821 genes. A análise estatística destes dados mostrou haver uma preferência para que os 
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genes humanos aqui estudados tivessem um único domínio protéico estrutural e que a classe 

de domínios intercalados, seguidos por contíguos possuísse uma baixa representatividade no 

genoma humano (χ2=606,75 e p-valor << 0,001). 

 

 

 

Figura 4.10. Gráficos em setor mostrando a distribuição das proteínas nas 4 classes de 
domínios protéicos estruturais na base de dados CATH, para todos os genes humanos 
estudados (A) e para aqueles com AS (B); únicos (preto); contíguos (cinza); domínios 
intercalados (amarelo); e intercalados e contíguos (vermelho). 
 

 

Realizamos então a mesma análise previamente descrita nesta seção para os 66 genes 

humanos selecionados com eventos de AS (Figura 4.10-B) e, quando comparada à análise 

realizada para todos os genes humanos aqui estudados, encontramos praticamente a mesma 

distribuição para os genes com eventos de AS. Dos genes com AS analisados, 59% são 

representados por domínios únicos, 25% por contíguos, 13% por intercalados e 2% por 

intercalados seguidos de contíguos (χ2 = 50,67 e p-valor < 0,001). Conclui-se que para o 

conjunto de dados analisados, tanto genes sob a influência de eventos de splicing alternativo, 

como os demais, são mais representados por domínios únicos e que são raros genes contendo 

domínios intercalados e contíguos. 
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4.2.5 Avaliação da estabilidade dos modelos tridimensionais das isoformas 
em simulações por dinâmicas moleculares 
 

A estabilidade das estruturas protéicas 3D de isoformas de AS muito recentemente 

passou a ser discutida na literatura (WANG et al., 2005; ROMERO et al., 2006). Para 

investigar este parâmetro no nosso conjunto de dados, após a criação de todos os 73 modelos 

tridimensionais das isoformas de AS (Materiais e Métodos), 21 foram selecionadas 

aleatoriamente para simulações por dinâmicas moleculares (SDM) (Tabela 4.4). Após 

simulações de 2ns, 17 isoformas se mantiveram estáveis, de acordo com o cálculo de RMSD 

(Desvio do Quadrado Médio da Raiz) médio de átomos da cadeia principal da estrutura ao 

longo das simulações e do RMSD médio nos últimos 500ps da SDM ficar abaixo de 5Å. 

Foram também empregados outros parâmetros adicionais, como o RMSD entre a estrutura 3D 

inicial e a obtida após a dinâmica, e o cálculo de conservação de estruturas secundárias bem 

definidas ao longo das simulações. Resultados mais detalhados de cada gene podem ser 

encontrados no Apêndice A. 
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Tabela 4.4 – Dados relativos ao cálculo de RMSD para 21 isoformas escolhidas 
aleatoriamente e submetidas a simulações por dinâmicas moleculares. 

Proteína 

RMSD nos últimos 
500ps da dinâmica (Å) 

(desvio padrão) 

RMSD calculado para as 
estruturas pré e pós 

simulações por dinâmicas 
moleculares (Å) 

Proteína de ligação 3 ao ARF 
(GGA3) 

4,12 (0,31) 1,31 

Sintase III de uroporfirinogênio 
(UROS) 

2,53 (0,10) 1,80 

Proteína transformante 1 que 
contém o domínio Src (SHC1 – 

variante 1) 
3,81 (0,20) 1,83 

Proteína transformante 1 que 
contém o domínio Src (SHC1 – 

variante 2) 
5,40 (0,20) 2,09 

Desidrogenase de NAD(P)H, 
quinona 1 (NQO1 – variante 1) 2,68 (0,16) 1,79 

Desidrogenase de NAD(P)H, 
quinona 1 (NQO1 – variante 2) 5,58 (0,30) 2,17 

Homóloga a pleckstrin (PSCD2) 4,09 (0,29) 1,68 

Proteína 1 de ligação à caixa Y 
(NSEP1) 

4,61 (0,32) 1,87 

Interleucina 4 (IL4) 4,43 (0,40) 2,07 

Fator de transcrição comum IIA 
(GTF2A2) 

3,78 (0,26) 1,59 

Enzima conjugadora de 
ubiquitina E2A (UBE2A) 

5,08 (0,17) 1,86 

Quitinase 1 (CHIT1) 2,21 (0.08) 1,59 

Lisofosfolipase I (LYPLA1) 1,69 (0,07) 1,35 

Proteoglicana 2 (PRG2) 2,67 (0,09) 1,79 

Supressor de tumor de von 
Hippel-Lindau (VHL) 

3,69 (0,13) 2,02 

Receptor 1 de Interferon gama 
(IFNGR1) 

2,56 (0,21) 1,79 

Homólogo a Mago-nashi 
(MAGOH) 

7,32 (0,52) 1,93 

Glutationa S-transferase M1 
(GSTM1) 

4,02 (0,24) 1,84 

Redutase de quinóide 
dihidropteridina (QDPR) 

3,27 (0,19) 1,44 

Tipo II da hidroxiacetil-CoA 
desidrogenase (HADH2) 

2,57 (0,12) 1,59 

Similar 1 a BCL2  
(BCL2L1) 

3,67 (0,17) 1,90 
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Entre as 21 isoformas analisadas, aquela que observamos no gene LYPLA1 apresentou 

o melhor comportamento ao longo da sua simulação por dinâmica molecular. No extremo 

oposto, a variante 2 do gene NQO1 foi a menos estável em função da sua estrutura ao longo 

da SDM. A análise de todas as simulações apontou que o RMSD médio (Desvio do Quadrado 

Médio da Raiz) entre as estruturas iniciais e finais submetidas a SDM foi de 1,77 e desvio 

padrão de 0,77. Uma análise adicional às SDM foi realizada em função da estabilidade de 

elementos bem definidos de estrutura secundária. Observamos que a maioria destes 

elementos, mesmo aqueles localizados na região do evento de AS ou na porção C-terminal a 

ele, mantiveram-se estáveis. Os resultados destas análises são mostrados no Apêndice A. 

Assim, obtivemos 17 isoformas que, pelos parâmetros analisados e pela observação da 

trajetória dos modelos tridimensionais ao longo das SDMs, tornaram-se estruturalmente 

estáveis. 

 

4.2.6 Anotação funcional dos genes e suas isoformas 
 

Um aspecto importante sobre eventos de splicing alternativo em genes humanos é a 

sua correta anotação funcional. Até o momento, não há nenhuma iniciativa para que haja este 

tipo de anotação em larga escala para o genoma humano e mostramos os nossos resultados no 

intuito de adicionar um melhor entendimento biológico do problema. Para cada gene (Tabela 

4.5) e suas isoformas (Tabela 4.6), obtivemos a maior quantidade de informação biológica 

sobre o fragmento removido pelo evento de AS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


