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RESUMO 

RUY, Patrícia de Cássia. Identificação e análise in silico de ncRNAs 
empregando dados de RNA-seq em Leishmania. 2017. 145 f. Tese de Doutorado 

- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2017. 

Análises de dados gerados em larga escala revelaram que os transcriptomas são 

mais extensos e complexos do que inferido previamente. Hoje é evidente que a 

maioria dos genomas de eucariotos são quase inteiramente transcritos e sob 

regulação atrelada a estágios de desenvolvimento. O controle da expressão gênica 

envolve RNAs não codificadores (ncRNAs) regulatórios, inclusive em processos pós-

transcricionais. A regulação de expressão gênica em nível pós-transcricional é 

crucial em diferentes organismos, mas é particularmente central nos 

tripanossomatídeos. Os parasitos do gênero Leishmania (Ordem Kinetoplastidae, 

família Trypanosomatidae) provocam doenças infecto-parasitárias conhecidas como 

leishmanioses e em seu ciclo de vida apresenta-se sob três formas principais de 

desenvolvimento: promastigotas procíclicos, promastigotas metacíclicos e os 

amastigotas. Este trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar 

computacionalmente ncRNAs putativos de Leishmania em diferentes estágios de 

desenvolvimento. A associação de abordagens em larga escala e ferramentas de 

bioinformática possibilitaram a identificação de 11.376 ncRNAs putativos em L. 

braziliensis e, em um estudo preliminar, de 37 ncRNAs putativos em L. donovani. 

Adicionalmente, o transcriptoma de L. braziliensis foi analisado comparativamente 

entre os três estágios de desenvolvimento do parasito. Em L. donovani, dos 37 

ncRNAs putativos identificados, 34 estavam em UTRs (Untranslated Regions) e 3 

em regiões intergênicas. Preditores de características específicas de ncRNAs foram 

utilizados e 32 ncRNAs putativos tiveram pelo menos uma predição positiva. Todos 

os candidatos estão conservados inteira ou parcialmente em pelo menos 3 espécies 

de Leishmania. Cinco ncRNAs de L. donovani foram confirmados por experimentos 

de Northern blotting. A análise do transcriptoma de L. braziliensis revelou uma 

diferença de expressão gênica entre os estágios de desenvolvimento que variou 

entre 52% e 71%, dependendo dos estágios comparados. Também foram definidos 

os limites das 5’UTRs e 3’UTRs de 81% e 38% das CDSs anotadas, 

respectivamente. Propusemos uma metodologia para identificação de ncRNAs 
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putativos utilizando dados de sequenciamento de RNA-total. Essa metodologia 

identificou 11.376 ncRNAs putativos em L. braziliensis, sendo que todos os 

candidatos foram analisados por programas preditores de características específicas 

de ncRNAs e apresentaram pelo menos uma predição positiva, além de não 

possuírem semelhança com domínios proteicos conhecidos. A análise de 

conservação demonstrou que de 27% a 41% dos ncRNAs putativos identificados 

são conservados em outras espécies de Leishmania. Foram encontrados de 27% a 

38% de ncRNAs putativos com regulação atrelada ao estágio de desenvolvimento, 

dependendo dos estágios comparados. Assim, além da identificação e descrição de 

ncRNAs em Leishmania foram encontrados candidatos com regulação atrelada ao 

desenvolvimento e padrões foram descortinados com o processo de análise 

proposto e executado. Portanto, esse trabalho contribui significativamente para 

ampliar a compreensão dos processos de regulação de expressão gênica em 

Leishmania e oferecerá à comunidade um conjunto grande e importante de 

informações sobre a organização genética do parasito, diferenças genéticas e 

regulatórias ao longo do desenvolvimento, além de informações do transcriptoma de 

forma global. 

Palavras-chave: Bioinformática, RNA não codificador, Leishmania, Transcriptoma, 

ncRNA, RNA-seq. 
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ABSTRACT 

RUY, Patrícia de Cássia. In silico identification and analysis of Leishmania 
ncRNAs using RNA-seq data. 2017. 145 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto / Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

High-throughput data analyses indicated that transcriptomes are more 

extensive and complex than previously supposed. Currently, it is evident that most 

eukaryotic genomes are almost entirely transcribed and under regulation tied to 

developmental stages. Control of gene expression involves regulatory non-coding 

RNAs (ncRNAs), including post-transcriptional processes. Post-transcriptional 

regulation is particularly relevant for the regulation of gene expression in 

trypanosomatids, as compared to other organisms. Parasites of the genus 

Leishmania (Order Kinetoplastidae, family Trypanosomatidae) causes infectious-

parasitic diseases known as leishmaniasis, and their life cycle comprises three 

development stages: procyclic promastigotes, metacyclic promastigotes and 

amastigotes. This study aimed to computationally identify and characterize 

Leishmania putative ncRNAs at different stages of development. Large-scale 

approaches combined with bioinformatics tools allowed the identification of 11,376 

putative ncRNAs in L. braziliensis and, in a preliminary study, of 37 putative ncRNAs 

in L. donovani. In addition, the L. braziliensis the complete transcriptome was 

analyzed comparatively between the parasite development stages. In L. donovani, of 

the 37 putative ncRNAs identified, 34 were in UTRs (Untranslated Regions) and 3 in 

intergenic regions. Predictors of ncRNAs specific characteristics were used and 32 

putative ncRNAs had at least one positive prediction. All candidates are conserved, 

partially or entirely, in at least three Leishmania species. Five L. donovani ncRNAs 

were confirmed by Northern blotting experiments. Analysis of the L. braziliensis 

transcriptome revealed differences in gene expression levels between developmental 

stages, ranging from 52% to 71%, depending on the compared stages. The 

boundaries of the 5'UTRs and 3'UTRs were also defined for 81% and 38% of the 

annotated CDSs, respectively. We developed a methodology for the identification of 

putative ncRNAs using total RNA sequencing data. This methodology allowed the 

identification of 11,376 putative ncRNAs in L. braziliensis, and all candidates were 

analyzed by predictive programs of ncRNAs specific characteristics and presented at 

least one positive prediction, in addition to bearing no similarity to known protein 
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domains. The analysis showed that from 27% to 41% of the putative ncRNAs 

identified are conserved in other Leishmania species. We found 27% to 38% of 

putative ncRNAs with regulation associated to the developmental stage, depending 

on the compared stages. Consequently, besides identification and characterization of 

ncRNAs in Leishmania, candidates with developmental-related regulation were found 

and patterns were uncovered with the proposed and implemented analysis. Thus, 

this work contributes significantly to improve understanding of gene expression 

regulation processes in Leishmania and will offer to the community important 

information about the parasite genetics and regulatory differences along the 

development, besides of L. braziliensis transcriptome information. 

Keywords: Bioinformatics, non-coding RNA, Leishmania, Transcriptome, ncRNA, 

RNA-seq. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1.1 RNAs não codificadores (ncRNAs) 

As análises dos dados gerados em larga escala com as mais recentes 

ferramentas de sequenciamento de nova geração e as computacionais revelaram 

que os transcriptomas são mais extensos e complexos do que inferido previamente 
1. Hoje é evidente que a maioria dos genomas de eucariotos são quase inteiramente 

transcritos e sob regulação atrelada a estágios de desenvolvimento. Estratégias 

associando sequenciamento de bibliotecas de cDNA normalizadas (deep 

sequencing) com ancoragem dos transcritos aos cromossomos revelou dezenas de 

milhares de longos RNAs não codificadores de proteínas que podem ser 

intergênicos, antisense, sobrepostos e intrônicos e são dinamicamente expressos 2; 

3; 4; 5. 

Embora não possamos descartar a hipótese de que parte desses transcritos seja 

apenas “ruído” sem função biológica, os múltiplos papéis e a plasticidade de funções 

dos RNAs não codificadores que conhecemos, componentes críticos de várias 

maquinarias celulares, sugerem que existam outros tantos ncRNAs de fato 

funcionais. Para sustentar a relevância biológica desses transcritos há estudos que 

demonstram que vários deles são regulados durante o desenvolvimento, têm 

expressão tipo celular característico, localizam-se em compartimentos subcelulares 

específicos ou já foram associados a doenças humanas (revisado por 2). ncRNAs 

regulatórios podem modular transcrição, tradução, estabilidade do mRNA e 

manutenção ou silenciamento de DNA por uma variedade de mecanismos, incluindo 

alterações de conformação de RNA, ligação a proteína, pareamento de bases com 

outros RNAs, e interações com DNA 6; 7; 8. Apesar de várias classes/funções de 

ncRNAs serem conhecidas, estima-se que muitas outras funções ainda serão 

descobertas 9. 
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Figura 1. Exemplos de ncRNAs já caracterizados em outros organismos.  

	
Representação gráfica de pequenos RNAs nucleolares (snoRNAs), RNAs ribossômicos (rRNAs), 
pequenos RNAs nucleares (snRNAs), RNAs não codificadores longos (lncRNAs), além de pequenos 
RNAs regulatórios como micro RNAs (miRNA), PIWI-interacting RNAs (piRNAs), Promoter-
Associated short RNAs (PASRs), splice site RNAs (spliRNAs), transcription initiation RNAs (tiRNAs), 
RNAs pequenos derivados de snoRNA e RNAs pequenos derivados de tRNAs. Fonte: adaptado 10. 

 

Existem diferentes tamanhos e tipos de ncRNAs conhecidos 10, que podem 

variar de ~22 nt (microRNA) até mais de 1 kb, como por exemplo o Xist RNA (X-

inactive-specific transcript RNA) com 17kb 9. Os ncRNAs <200 nt são conhecidos 

como curtos e são classificados em categorias de acordo com sua função, 

biogênese, características estruturais e seus ligantes (revisado em 11) e os >200 nt 

são os ncRNAs longos (lncRNAs), que ainda não apresentam uma classificação 

satisfatória 12 (Figura 01).  

O primeiro ncRNA caracterizado, o tRNA de alanina, descrito em 1965 13, foi um 

dos grandes marcos da história de descoberta de ncRNAs, seguiu-se a revelação da 

maquinaria envolvida no processo de tradução. Mais de 30 anos depois, os RNAs de 

interferência, que atuam como reguladores da expressão gênica, foram descobertos, 

e o fenômeno de interferência por esses RNAs, RNAi (RNA interference), foi 

descoberto em plantas 14 e animais 15. A partir de então um grande número de novos 

ncRNAs foi descoberto e sua importância vem aumentando (revisado em 10), até que 

em 2012, o projeto ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) demonstrou que 

aproximadamente 80% do genoma humano e de camundongo transcreve ncRNAs 
16. Isso demonstra que a molécula de RNA é multi-tarefa, sendo que suas funções 

podem englobar tanto o domínio de codificação de proteína como de não-

codificação e não somente ter mais de uma função incorporada mas também gerar 

vários produtos 10; 17. 

 Os elementos funcionais de RNA estão se destacando cada vez mais devido 

a sua diversidade estrutural, regulatória e catalítica 18. Vários RNAs regulatórios 
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pequenos foram identificados em bactéria, regulando uma grande variedade de 

respostas adaptativas. Os pequenos RNAs regulatórios de bactéria estão envolvidos 

na regulação da tradução ou na estabilidades dos mRNAs 19; 20. O controle da 

expressão gênica em nível pós-transcricional pode ocorrer em vários níveis, 

inclusive envolvendo elementos de RNA especificamente envolvidos em processos 

regulatórios pós-transcricionais 21. Elementos cis-regulatórios presentes nas UTRs 

(Untranslated Regions) dos mRNAs são funcionais e envolvidos em regulação pós-

transcricional da expressão gênica 22; 23. A regulação pós-transcricional, é crucial em 

diferentes organismos e o mecanismo majoritário para a regulação da expressão 

gênica nos tripanossomatídeos 24. 

	

1.1.2 Organismo modelo 

Leishmania é um eucarioto ancestral do ponto de vista evolutivo que pertence à 

Ordem Kinetoplastidae, família Trypanosomatidae. Os tripanossomatídeos são 

responsáveis por patologias humanas de relevância para a saúde pública mundial 

por suas altas taxas de morbi-mortalidade e são ainda assim consideradas doenças 

negligenciadas pela Organização Mundial de Saúde 

(http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/). O Trypanosoma brucei causa 

a doença do sono na África sub-sahariana, o Trypanosoma cruzi, a Doença de 

Chagas nas Américas do Sul e Central e 20 espécies de Leishmania causam a 

leishmaniose na África, América do Sul, Ásia e países do Mediterrâneo.  

Os parasitos do gênero Leishmania provocam doenças infecto-parasitárias 

conhecidas como leishmanioses, as quais acometem o homem causando um amplo 

espectro de manifestações clínicas. Tais manifestações dependem da espécie 

infectante de Leishmania e da relação parasita-hospedeiro. Há um largo espectro de 

manifestações clínicas que variam de lesões de pele de cura espontânea (L. major) 

a manifestações mucosas desfigurantes (L. braziliensis) e a formas fatais como a 

doença visceral (L. donovani/L. infantum/L. chagasi) (Figura 02) 25.  
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Figura 2. Imagens de pacientes diagnosticados com leishmaniose. 

	
A) Leishmaniose cutânea localizada; B) Leishmaniose cutânea difusa; C) Leishmaniose mucocutânea 
e D) Leishmaniose visceral. Fonte: 26 e do site https://www.ufpe.br/biolmol/Leishmanioses-
Apostila_on_line/nas_americas.htm 

 

São conhecidas 20 espécies de Leishmania que causam a leishmaniose em 

aproximadamente 12 milhões de pessoas, com 2 milhões de novos casos 

registrados anualmente 27. Não há vacinas disponíveis para humanos e os 

quimioterápicos em uso são insatisfatórios por sua alta toxicidade, regimes 

terapêuticos complexos e aparecimento de resistência em zonas endêmicas 28; 29; 30. 

 

1.1.2.1 Ciclo de vida do parasito 

A Leishmania completa seu ciclo de vida passando por três formas de 

desenvolvimento (Figura 03): o promastigota procíclico de flagelado livre, que é a 

forma proliferativa extracelular e habita o trato digestivo do inseto vetor 

(flebotomíneo); os promastigotas procíclicos sofrem diferenciação em metacíclicos, 

que é a forma infectiva; e o amastigota, que não tem flagelo livre, é a forma 

proliferativa intracelular e habita o fagolisossomo de macrófagos dos hospedeiros 

mamíferos 31; 32. Os amastigotas dividem-se por fissão binária nesse ambiente hostil, 

fugindo da resposta imune e protegendo-se do ambiente lítico e reativo pela 

produção de um arsenal próprio de fatores de resistência 33; 34. 

 

A B 

C D 
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Figura 3. Representação esquemática do ciclo de vida digenético de Leishmania spp. 

	
Fonte: adaptado 35 

 

 Nesse processo de adaptação aos diferentes ambientes hostis, as profundas 

alterações bioquímicas e morfológicas envolvem modificações importantes e rápidas 

no perfil de expressão gênica. Assim, conhecer os perfis globais de expressão 

gênica auxilia na compreensão dessas modificações e das especificidades de cada 

estágio de desenvolvimento. 

 

1.1.2.2 Genoma de Leishmania 

Os projetos genoma de Leishmania revelaram que os genes nesses 

organismos são organizados em clusters direcionais de genes, transcritos a partir da 

mesma fita de DNA. Experimentos de run-on nuclear no cromossomo 1 e 3 de L. 

major indicaram que a transcrição se inicia bidirecionalmente tanto entre dois 

clusters gênicos divergentes (cromossomo 1) 36 quanto convergentes (cromossomo 

3) 37.  

O projeto genoma de L. major (que integrou laboratórios da Inglaterra, 

França, Estados Unidos, Canadá e Brasil) foi finalizado em janeiro de 2005 e é sem 

dúvida um marco para o nosso conhecimento da genética desse parasito 38. Esse 
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projeto foi idealizado pela OMS/FIOCRUZ com o intuito de integrar estudos 

realizados por diferentes grupos de pesquisa, acelerar a compreensão da biologia 

do parasito e suas interações com os diferentes hospedeiros e visava ao 

desenvolvimento de vacinas, drogas e terapias mais eficazes. Atualmente, sabe-se 

que o número de cromossomos, sua ploidia, o tamanho do genoma e o número de 

genes identificados em Leishmania varia de acordo com as espécies (Tabela 01). 

 

 
Tabela 1. Informações do genoma de diferentes espécies de Leishmania. 

Característica L. major 
Friedlin 

L. infantum 
JPCM5 

L. mexicana 
U1103 

L. braziliensis 
M2904 

L. panamensis  
PSC-1 

Número de 
cromossomos 36 36 34 35 35 
Variação do tamanho 
dos cromossomos 
(Mb) 0.27–2.68 0.28–2.67 0.27–3.34 0.23–2.69 0.27–2.61 

Tamanho total (Mb) 32.85 31.92 30.94 31.24 30.69 

Conteúdo GC  (%) 59.72 59.58 59.72 57.72 57.56 

Conteúdo de N (%) <0.01 0.06 0.11 0.26 2.28 

Número de gaps 9 440 410 876 553 
Genes codificadores 
de proteínas 8,4 8,199 8,106 8,175 7,748* 

Pseudogenes 89 61 99 195 185 

Total de ncRNAs 893 136 96 109 163 

Total de tRNAs 83 67 83 66 74 

Total de rRNAs 63 11 13 6 17 

Total de snRNA 6 8 - 7 5 

Total de snoRNA 741 50 - 30 54 
*Esse número menor de genes codificadores de proteínas anotados quando comparado às outras 
espécies de Leishmania é devido ao grande número de genes organizados em tandem, sendo que 
as cópias redundantes podem ter sido subestimadas por deficiência no processo de montagem 
utilizando reads de 454. Dados obtidos e adaptados de Llanes e colaboradores 39. 

 

Em junho de 2007, um estudo comparativo de conteúdo gênico e arquitetura 

de L. major, L. infantum e L. braziliensis  demonstrou que o genoma das três 

espécies apresentam elevado grau de sintenia e similaridade 40. Também em 2007, 

Smith e colaboradores identificaram apenas ~200 genes diferencialmente 

distribuídos entre esses três genomas 41. Sendo L. braziliensis o genoma mais 

divergente, com 49 genes espécie-específicos, seguido por L. infantum com 27 

genes espécie-específicos e L. major com apenas cinco (Figura 04). 

 

 
Figura 4. Genes espécie-específicos em Leishmania. 
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Fonte: adaptado 41. 

 

Um estudo mais recente que avaliou a distribuição dos grupos de genes 

ortólogos entre espécies de Leishmania também revelou que L. braziliensis é a 

espécie mais divergente, com 19 grupos específicos desta espécie (Figura 05) 39.  

 
Figura 5. Distribuição de grupos ortólogos entre espécies de L. (Leishmania) e L. (Viannia). 

	
L. major (LmjF), L. infantum (LinJ), L. mexicana (LmxM), L. braziliensis (LbrM) and L. panamensis 
(LpmP). LinJ e LmxM foram agrupadas, tendo como número de grupos ortólogos específicos 
individuais 14 e 2, respectivamente. O valor de 37 apresentado é a soma dos valores individuais mais 
o número de grupos ortólogos comum as duas espécies (21). Fonte: 39 

 

Esses resultados permitem especular que a diferença nas manifestações clínicas 

causadas pelas diferentes espécies de Leishmania pode ser mais complexa do que 

somente uma diferença de conteúdo gênico, podendo incluir diferenças na 

expressão de elementos regulatórios como os ncRNAs.  

Alguns dos genes espécie-específicos de L. braziliensis apresentam grande 

divergência funcional, como os genes da maquinaria de RNAi (RNA de 

interferência). O termo RNAi foi definido para descrever eventos de regulação da 

expressão gênica que depende da atuação de pequenos RNAs regulatórios que por 

complementariedade com o RNA alvo direcionam os mRNAs alvo para destruição 15. 

A atividade dessa via foi descrita em Trypanosoma brucei em 1998 42. Diversos 

L.	braziliensis	
10	função	predita	
39	hipotética	

L.	major	
2	função	predita	
3	hipotética	

L.	infantum	
10	função	predita	
17	hipotética	

e 
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estudos foram conduzidos para investigar a presença da maquinaria de RNAi em L. 

major, L. infatum e T. cruzi, sem sucesso 38; 40; 41; 43; 44. Somente em L. braziliensis foi 

encontrada a maquinaria enzimática similar à de T. brucei, descoberta no processo 

de sequenciamento de seu genoma, disponibilizado em 2007 40. A funcionalidade da 

via “clássica” de RNAi foi confirmada posteriormente 45. A aparente ausência da 

maquinaria clássica de RNAi em todas as espécies do subgênero Leishmania não 

exclui a possibilidade de que outros mecanismos e moléculas atuem em conjunto 

com ncRNAs como forma de regulação da expressão gênica nesses organismos. 

Esses pontos tornam ainda mais interessante o estudo de pequenos RNAs 

regulatórios nesses diferentes cenários, com a presença ou ausência dessa via 

“clássica” de RNAi, podendo trazer importantes esclarecimentos sobre o controle da 

expressão gênica tão peculiar nesses parasitos.  

 

1.1.2.3 Expressão gênica em Leishmania 

Os tripanossomatídeos exibem uma série notável de processos biológicos 

ímpares entre os eucariotos. As “novidades” moleculares descritas para os 

tripanossomatídeos incluem a ausência de condensação cromossômica máxima e 

da degeneração da membrana nuclear durante o ciclo celular; a transcrição 

policistrônica; o processamento do mRNA que ocorre por mecanismo de trans-

splicing; a alta plasticidade genética e a edição de RNAs mitocondriais 46; 47; 48; 49; 50; 

51. Uma característica genética marcante dos tripanossomatídeos é a organização 

dos genes nos cromossomos. Os genes de Leishmania estão organizados como 

grandes unidades direcionais policistrônicas (DGC - Directional Gene Clusters) que 

podem compreender mais de uma centena de genes sem relação funcional e que 

carecem de sequências promotoras clássicas 38. Como decorrência da transcrição 

policistrônica, a regulação da expressão gênica ocorre majoritariamente em nível 

pós-transcricional (Figura 06) 52; 53.  
Figura 6. Representação esquemática do processo de transcrição em Leishmania. 
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Os genes estão organizados em unidades policistrônicas, que podem conter mais de uma centena de 
genes e, como a figura indica, a transcrição inicia-se em SSRs (Strand Switch Region) divergentes. 
Os clusters de genes são primeiramente transcritos em blocos policistrônicos. A seguir, ocorre o 
processamento por trans-splicing e poliadenilação de forma acoplada, dando origem aos mRNAs 
monicistrônicos maduros. Na figura, (A)n faz referência à cauda poliA e SL ao Spliced Leader RNA 
que traz a estrutura cap para cada mRNA maduro. Fonte: adaptado de 54. 

 

O processamento dos grandes RNA precursores para formar os mRNAs 

monocistrônicos envolve a adição de uma sequência de 39 nucleotídeos, spliced-

leader RNA (SL-RNA), na extremidade 5' de cada gene e da cauda poli-adenilada na 

extremidade 3', os dois processos ocorrem de forma acoplada (Figura 06) 51; 52. Os 

sítios aceptores de splicing estão localizados a montante das CDSs e se 

caracterizam por um dinucleotídeo AG posicionado a jusante de uma trilha de 

polipirimidina. A maquinaria envolvida nesse processo de trans-splicing define 

espacialmente a posição de clivagem do transcrito a montante onde será adicionada 

a cauda poliA 51; 55. Em Leishmania major, Dillon e colaboradores propuseram um 

modelo para representar a estrutura gênica (5’UTR,  3’UTR e CDS) empregando 

dados de transcriptoma (RNA-seq) 56. Para as regiões 5’UTR e 3’UTR encontraram 

um tamanho mediano de 233 e 517 nt, respectivamente, considerando os sítios mais 

utilizados (sítio primário), indicando que essas regiões são maiores em Leishmania 

do que as encontradas em Trypanosoma brucei e Trypanosoma cruzi 57; 58, 

condizendo com observações anteriores de que os genomas de Leishmania são 

mais compactos 59. 

Transcrição 
policistrônica 

Trans-splicing / 
Poliadenilação 

RNA policistrônico 

RNA monocistrônico 

Cromatina 
aberta 

SSR 
divergente 
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O controle da expressão gênica em nível pós-transcricional pode ocorrer em 

vários níveis inclusive de maneira integrada, seja no controle da abundância de 

RNA, ou no controle traducional ou pós-traducional 60; 61; 62. Esses dois últimos níveis 

envolvem desde o controle na iniciação, elongação e terminação da tradução até a 

degradação nos níveis de proteína 62. Com relação ao controle da expressão gênica 

referente a quantidade de mRNA, essa regulação pode ocorrer por meio de 

sequências regulatórias que interferem no gene próximo a ela (cis-elemento) ou que 

influencia a regulação de genes distantes (trans-elemento) . 

Foi investigado o envolvimento desses elementos envolvidos na diferença de 

expressão gênica estágio-específica encontrada em L. major e L. infantum 63. Entre 

esses elementos estão os SIDER (Short Interspersed DEgenerate Retroposons) que 

são resquícios de retroelementos que podem desempenhar atividades regulatórias e 

que foram identificados em L. major, L. infantum e L. braziliensis 63; 64; 65. Rochette e 

colaboradores não encontraram associação dos SIDER com a diferença de 

expressão de transcritos, sugerindo que elementos regulatórios adicionais (não-

SIDER) possam estar contribuindo para a diferença estágio-específica de acumulo 

dos mRNAs em Leishmania 63. Regiões intergênicas conservadas, denominadas 

CICS (Conserved Intercoding Sequences), foram identificadas em diferentes 

espécies de Leishmania, sendo que essas sequências podem agir como cis ou 

trans-elementos regulatórios 66.  

 

1.1.2.4 Transcriptoma de Leishmania 

O sequenciamento genômico (whole-genome sequencing), tanto para 

organismos unicelulares como para organismos superiores transformou as ciências 

da vida mas o conhecimento do transcriptoma é necessário para o entendimento de 

como esse genoma dá origem a diferentes tipos celulares em um organimo e como 

esses genes são regulados 67. Um marco na era pós-genômica foi a técnica de 

sequenciamento de RNA em larga escala (RNA-seq) que revolucionou a pesquisa 

em expressão gênica. Entender o transcriptoma é essencial para catalogar todas as 

espécies de transcritos (mRNAs, ncRNAs e pequenos RNAs); determinar a estrutura 

transcricional dos genes (sítio de iniciação, 5’UTR e 3’UTR, entre outros); e para 

quantificar a mudança nos níveis de expressão de cada transcrito durante o 

desenvolvimento e sob diferentes condições 68; 69. 
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O emprego do sequenciamento em larga escala, permite ampliar o 

conhecimento acerca do transcriptoma, suas modulações frente a situações diversas 

e consequentemente acerca das vias de controle de expressão gênica do parasito, 

com maior rapidez e eficiência. O transcriptoma de L. major (forma promastigota) foi 

anotado pela primeira vez com os genes delimitados em regiões traduzidas e não 

traduzidas em 2013, utilizando dados de RNA-seq 70. Neste trabalho foram 

encontrados anotações gênicas erradas além de novos genes não anotados, 

detectando um total de 10.285 transcritos. 

 

1.1.2.5 ncRNAs em Leishmania 

Em Leishmania, pequenos RNAs sense e antisense foram detectados há vários 

anos 71, sem que uma função fosse a eles atribuída. Mas um papel funcional para 

um ncRNA antisense só veio a ser descrito mais de uma década depois em 

Trypanosoma brucei, o primeiro tripanossomatídeo a ter a maquinaria de RNAi 

caracterizada 72; 73. Mais recentemente, a anotação do genoma de L. braziliensis 

revelou a existência de maquinaria similar nessa espécie 40; 41. No entanto, e a 

despeito de vários esforços, todas as análises computacionais ou experimentais 

falharam em identificar maquinaria de RNAi similar em Trypanosoma cruzi, 

Leishmania major, ou Leishmania infantum 38; 40; 43; 44. Mas não se pode perder de 

vista que outros mecanismos de ação dos ncRNAs existem e foram descritos em 

organismos diferentes 3; 74; 75. Foi demonstrado que ncRNAs, especialmente os 

curtos, são importantes moléculas na regulação pós-transcricional, principalmente os 

miRNAs (microRNAs) e siRNAs (small interfering RNAs) 18. Em Leishmania, Dumas 

e colaboradores 76 demonstraram a presença de uma família de lncRNAs com 

regulação ligada ao estágio de desenvolvimento e em nosso laboratório, foi 

identificada uma classe distinta de ncRNAs 77.  

As estratégias clássicas de sequenciamento são dirigidas para 

identificar/analisar mRNAs e/ou RNAs abundantes nas amostras, com isso, a 

descoberta de RNAs não canônicos, como ncRNAs pequenos ou RNAs pouco 

abundantes, pode ser dificultada. Sendo assim, estão sendo desenvolvidas 

estratégias alternativas para a construção de bibliotecas de RNAs não codificadores, 

pequenos ou longos, que podem ser empregadas para a descoberta de ncRNAs em 

Leishmania 78; 79. Como o trabalho de Lambertz e colaboradores que, utilizando 
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RNA-seq, identificaram pequenos RNAs derivados de tRNAs e rRNAs enriquecidos 

em exossomos de L. donovani e L. braziliensis 80. Outro exemplo foi o trabalho de 

Michaeli e colaboradores que, utilizando RNA-seq e associação a RNPs 

(Ribonucleoproteínas), identificaram novos ncRNAs putativos em Trypanosoma 

brucei 79. Kolev e colaboradores analisando o transcriptoma de T. brucei, 

identificaram ncRNAs putativos derivados de UTR 57. 

O poder informativo das estratégias de larga escala, como o RNA-seq, 

depende primordialmente dos processos in silico escolhidos para a exploração dos 

dados gerados. Dessa forma, o desenvolvimento e a integração de ferramentas 

computacionais que tratem da análise de expressão gênica são essenciais para que 

o grande volume de dados gerados seja aproveitado e de fato informativo.   

 

1.2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

1.2.1 Justificativa 

Assim, à luz das descobertas recentes sobre os papéis desempenhados por 

pequenos e longos ncRNAs, o modo de controle da expressão gênica em 

Leishmania e a disponibilidade de novas tecnologias tais como RNA-seq, torna-se 

central investigar possíveis modos de ação e funções destes ncRNAs no parasito, 

pois podem desempenhar papel fundamental na sobrevivência do parasito e 

patogênese e tornam-se alvos potenciais para terapêutica. Nessa direção, a 

emprego de técnicas de prospecção em larga escala de dados do transcriptoma 

para identificação de ncRNAs potencialmente funcionais possibilitará caracterizar 

possíveis padrões ainda não identificados para ncRNAs de Leishmania. 

De forma que nesse trabalho pretendemos contribuir adicionando informação 

inédita, buscando uma classificação dos ncRNAs putativos encontrados 

computacionalmente no protozoário Leishmania e definindo padrões possíveis. Essa 

contribuição vai agregar dados aos trabalhos já conduzidos em tripanossomatídeos 

por outros e vai permitir que nosso grupo de pesquisa investigue o papel funcional 

de alguns dos RNAs identificados contribuindo assim para ampliar o entendimento 

dos processos de regulação da expressão gênica em Leishmania.  

 

1.2.2 Objetivo Geral 

Integração de ferramentas computacionais para exploração de dados do 
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transcriptoma de Leishmania em busca da identificação de ncRNAs e da diferença 

de expressão entre três estágios de desenvolvimento do parasito. 

 

1.2.3 Objetivos Específicos 

1) Conduzir uma análise global e comparativa dos transcriptomas dos três 

principais estágios de desenvolvimento do parasito para identificar ncRNAs 

computacionalmente.  

2) Anotar as características estruturais e funcionais dos RNAs pela utilização de 

preditores específicos e definir as regiões 5’UTR e 3’UTR dos genes 

anotados no genoma de Leishmania braziliensis. 

3) Desenvolver scripts para seleção de informações essenciais para posterior 

exploração dos dados de cada um dos ncRNAs identificados.   

i) Criar uma pontuação para cada ncRNA identificado de acordo com as 

características encontradas nas predições.     

ii) Criar automaticamente representações vetoriais de cada um dos ncRNAs 

identificados. 

4) Utilizar técnicas de prospecção de dados para explorar de maneira 

automática a informação latente contida nos dados, elucidando relações 

desconhecidas entre os ncRNAs e suas características e também as 

similaridades e especificidades de cada estágio. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Esta tese está organizada em cinco capítulos principais. O Capítulo 1 contém 

a fundamentação teórica. Os Capítulos intermediários 2, 3 e 4 apresentam a visão 

geral dos dados discutidos no capítulo, a metodologia utilizada e os resultados e 

discussão. Especificamente, o Capitulo 2 apresenta a identificação e análise de 

ncRNAs putativos em Leishmania donovani; o Capítulo 3 contém a análise dos 

dados de sequenciamento de RNA total (RNA-seq) de Leishmania braziliensis e o 

Capítulo 4 apresenta a identificação e análise de ncRNAs putativos em Leishmania 

braziliensis. O Capítulo 5 apresenta a conclusão do trabalho, com as principais 

contribuições e perspectivas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Avanços nas tecnologias de sequenciamento e nas análises computacionais 

foram um importante marco no estudo de vários aspectos biológicos de diferentes 

organismos, inclusive para os parasitos do gênero Leishmania. O primeiro genoma 

de uma espécie do parasito, Leishmania major, finalizado em 2005 38 foi um marco 

para compreensão de sua organização genética e proporcionou uma mudança e 

ampliação marcantes das possibilidades de exploração da genética do organismo. 

Em 2013 70, o sequenciamento de RNA em larga escala, ampliou nosso 

conhecimento em relação a expressão gênica desses parasitos. 

Os tripanossomatídeos apresentam transcrição policistrônica com regulação 

da expressão gênica majoritariamente pós-transcricional 52; 53. O controle da 

expressão gência em nível pós-transcricional pode ocorrer em vários níveis, 

inclusive envolvendo elementos de RNA especificamente envolvidos em processos 

regulatórios pós-transcricionais 21. Isso indica a especial importância desses RNAs 

não codificadores regulatórios para os tripanossomatídeos 24. 

Neste trabalho, utilizando dados de sequenciamento de RNA em larga escala 

e ferramentas computacionais, identificamos ncRNAs putativos em Leishmania. Na 

primeira versão do sequenciamento, empregamos um estratégia na construção das 

bibliotecas para evitar os mRNAs, os ncRNAs clássicos e os RNAs livres (fração 

possivelmente enriquecida para produtos de degradação) de L. donovani. Com esse 

subtranscriptoma e após a construção de bibliotecas e sequenciamento com alguns 

problemas sérios de representação, identificamos 37 ncRNAs putativos, sendo 4 

deles confirmados por experimentos de Northern blot. Apesar desses resultados 

promissores, o poder informativo do sequenciamento foi baixo, impedindo qualquer 

análise estatística robusta. Uma avaliação cuidadosa foi necessária para identificar 

os problemas que ocorreram e assim, propusemos melhorias no processo de 

preparação de bibliotecas e na estratégia de sequenciamento. Realizamos testes em 

pequena escala e validamos as soluções propostas.  

Enquanto o processo de avaliação de diferentes estratégias e validação das 

bibliotecas com subtranscriptomas era feito, decidimos sequenciar o RNA total para 

a análise de expressão diferencial dos genes e identificação dos ncRNAs mais 

abundantes. Decidimos utilizar Leishmania braziliensis nesta nova etapa, pois 

naquele momento os processos de diferenciação in vitro, para obtenção de 

metacíclicos e amastigotas, haviam sido otimizados (Natalia M. M. Teles) também 
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para essa espécie. A L. braziliensis tem uma vantagem significativa sobre as 

espécies do subgênero Leishmania, como a L. donovani, que é a presença e 

funcionalidade da maquinaria de RNAi.  Tornando-se assim possível o uso de 

ferramentas mais versáteis de genética reversa para as análises funcionais futuras. 

Dessa forma, neste trabalho foi analisado pela primera vez o transcriptoma de 

L. braziliensis, com excelente cobertura e de forma a comparar os transcriptomas 

dos principais estágios de vida, promastigotas procíclicos, metacíclicos e os 

amastigotas. Conduzimos a análise de expressão diferencial durante a diferenciação 

do parasito fazendo comparações sempre entre dois dados estágios. Foram 

encontrados 61%, 52% e 71% de genes diferencialmente expressos na comparação 

de promastigota procíclica versus metacíclica, promastigota metacíclica versus 

amastigota e amastigota versus promastigotas procíclicas, respectivamente. Essa 

diferença de expressão entre os estágios de desenvolvimento era esperada devido 

aos diferentes ambientes hostis do ciclo de vida do parasito e resultados similares 

foram encontrados na análise de transcriptoma de outras espécies de Leishmania 56; 

141; 142. Com os dados de sequenciamento de RNA-total também pudemos definir as 

5’UTR de 81% das CDSs anotadas e a 3’UTR de 38% das CDSs anotadas, sendo 

que os resultados se assemelham aos obtidos para L. major 56 e L. mexicana 141.  

Para a definir os ncRNAs putativos, o principal desafio foi identificar os picos 

de reads (reads mapeadas) candidatos a ncRNAs. Os dados utilizados foram de 

RNA total e a abundante presença de reads referentes a mRNAs dificultou a 

identificação dos ncRNAs putativos. Obtivemos o máximo de detalhamento possível 

do cenário de mapeamento calculando a cobertura de reads fita específica para 

cada nucleotídeo. De posse dessa informação, decidimos que os candidatos a 

ncRNAs longos (>200 nt) deveriam ter uma cobertura mínima por nucleotídeo de 50 

reads e os candidatos a ncRNAs curtos (<200 nt) uma cobertura mínima, por 

nucleotídeo, de 100 reads. Exigimos uma cobertura maior para os ncRNAs curtos 

para aumentar a confiabilidade dos resultados, já que o tamanho da região era 

menor. Os transcritos identificados foram considerados candidatos a ncRNAs curtos 

ou longos quando estavam fora da região de CDS ou na fita contrária a ela. Os 

ncRNAs putativos identificados foram analisados com preditores que avaliam 

diferentes características de ncRNAs; aqueles candidatos sem nenhuma predição 

positiva, de acordo com os preditores empregados, foram excluídos do processo. 

Dessa forma, foram identificados 11.376 ncRNAs putativos em L. braziliensis, sendo 
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4.044 ncRNAs curtos e 7.332 ncRNAs longos. Destes, entre 27% e 41% são 

conservados em outras espécies de Leishmania. Além disso, e talvez o mais 

importante para os nossos propósitos, as ferramentas computacionais escolhidas, os 

filtros e a pipeline proposta nos permitiram alcançar com êxito nossos objetivos que 

eram, mais do que identificar potenciais ncRNAs novos em Leishmania, também 

identificar possíveis ncRNAs regulados diferencialmente ao longo do 

desenvolvimento (diferença de expressão entre os estágios). Estes transcritos são 

potencialmente os mais interessantes, ou aqueles que prioritariamente devam ser 

investigados funcionalmente, já que pode significar a busca/identificação por/de 

fatores responsáveis por promover o sucesso do parasito em uma nova etapa do 

desenvolvimento, particularmente aquelas que envolvem a interação do protozoário 

com o mamífero hospedeiro. O impedimento do processo que leva ao sucesso do 

estabelecimento da infecção e a proliferação do parasito é objetivo central da 

investigação. 

Os resultados obtidos com as bibliotecas contruídas com o subtranscriptoma, 

tanto para os ncRNAs de L. donovani 82 quanto nos testes em menor escala para os 

ncRNAs de L. braziliensis, nos sugerem, que selecionar um subtranscriptoma que 

exclua grande parte dos RNAs associados a poliribossomos é de fato uma 

abordagem eficiente pois evidencia, ou permite detectar, ncRNAs internos a mRNAs 

e esses são perdidos pela abundância relativa dos RNAs associados e dos não 

associados aos poliribossomos. A ‘descoberta’ de potenciais RNAs pequenos e 

internos a mRNAs, que podem ser elementos regulatórios relevantes, fica 

evidenciada no perfil de picos ncRNAs pequenos descobertos no subtranscriptoma 

mas não revelados com a análise dos transcritos do RNAtotal. De forma que nossa 

hipótese é que os dois transcriptomas; RNA total e subtranscriptoma/fração não 

polissômica, sejam abordagens complementares que devem permitir ampliar a 

descoberta de novos ncRNAs de Leishmania. Nesse sentido, progredimos com a 

otimização, alcançamos um processo reprodutível e confiável (feito pelo pós-doutor 

Leandro Dias) e as bibliotecas com o subtranscriptoma dos três estágios de 

desenvolvido de L. braziliensis já foram sequenciadas no NextSeq-Illumina e serão 

integradas nas análises, no futuro próximo. 

Assim, além do ineditismo na identificação e descrição de ncRNAs em 

Leishmania padrões foram descortinados com o processo de análise proposto e 

executado. Esse trabalho pode assim tornar-se uma contribuição significativa para 
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compreender melhor os processos de regulação de expressão gênica em 

Leishmania e oferecerá à comunidade um conjunto grande e importante de 

informações sobre a organização genética do parasito, diferenças genéticas e 

regulatórias ao longo do desenvolvimento, e um grande banco de dados do 

transcriptoma de forma global. 

	

5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

As principais contribuições deste trabalho foram: 

1. Desenvolvimento de scripts específicos e de um pipeline de análise de dados de 

sequenciamento para identificação computacional de RNAs não codificadores em 

Leishmania; 

2. Identificação computacional de ncRNAs derivados de UTR em L. donovani; 

3. Otimização de parâmetros para extração e fracionamento de RNA para a 

preparação das bibliotecas, além de definir a escala de sequenciamento para 

possibilitar a identificação de ncRNAs de Leishmania; 

4. Análise de expressão gênica diferencial entre os três estágios de 

desenvolvimento de L. braziliensis; 

5. Identificação computacional de ncRNAs de L. braziliensis utilizando dados de 

sequenciamento de RNA total que permitiu estimar a população e a diversidade 

desses ncRNAs putativos; 

6. Análise de expressão diferencial dos ncRNAs identificados; 

7. Identificação de padrões quanto ao perfil de ncRNAs putativos de Leishmania. 
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