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116 páginas

Dissertação (Mestrado) - Instituto de Biociências

da Universidade de São Paulo. Departamento de
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Resumo

O MHC é uma região genômica que contém genes de papel central na resposta

imune adaptativa. Genes do MHC e, particularmente, genes HLA em humanos,

estão envolvidos na susceptibilidade e resistência a doenças infecciosas, na predis-

posição a doenças autoimunes e na rejeição de órgãos transplantados. Essas desco-

bertas incentivaram uma série de estudos sobre padrões da variabilidade genética

em genes HLA, que demonstraram possuir uma variação bastante distinta da ex-

pectativa neutra. Essa contundente evidência de seleção natural, ı́mpar no genoma

humano, levanta uma série de perguntas a respeito das forças evolutivas espećıficas

que agem nesses genes e as implicações genômicas para a evolução da região como

um todo.

O presente estudo investiga como a seleção natural afeta e é afetada pela di-

versidade de genes que estão ligados fisicamente a outros que constituem alvos de

seleção. Nossa expectativa é que seleção balanceadora forte sobre genes HLA inter-

fere na eficácia com que a seleção purificadora remove variantes deletérias em loci

próximos. Especificamente, a partir da anotação funcional de variantes genéticas,

testamos se grupos de genes ligados fisicamente aos genes HLA apresentam uma

diversidade mais alta do que seria esperado na ausência de seleção balanceadora e

de carona genética causada por ela, e se essa diversidade é enriquecida com vari-

antes possivelmente deletérias.

Por meio da análise de razão entre polimorfismos não-sinônimos e sinônimos

(e diversas outras estat́ısticas relacionadas), fomos capazes de observar que loci

próximos a genes HLA acumulam um excesso de variação não-sinônima (e portanto

potencialmente deletéria). O grau de deleteriedade foi confirmado pelo emprego

do software Polyphen 2, que utiliza como critério de classificação a conservação das

sequências nucleot́ıdicas e informação das estruturas protéicas, e pela análise de

estat́ısticas como Pdel/Pn e Pdel/Ps. De acordo com testes de McDonald-Kreitman

e o Índice de Neutralidade, entretanto, parte dessa variação deletéria se fixa em

longo prazo, o que sugere que a seleção em genes HLA pode interferir tanto nos

padrões de polimorfismos como de divergência.

Palavras-chave: MHC, HLA, efeito carona, testes de neutralidade, seleção ba-

lanceadora
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Abstract

The MHC is a genomic region that contains genes with a central role in the adap-

tive immune response. Genes in the MHC region, in particular the HLA genes of

humans, are involved in the differential susceptibility and resistance to infectious

diseases, predisposition to autoimmune diseases and the rejection of transplanted

organs. These findings have fueled a series of studies on patterns of genetic vari-

ation at HLA genes, which have conclusively demonstrated that their variation

deviates from neutral expectations. Such strong evidence of natural selection, with

few counterparts in the remainder of the human genome, raise a series of questions

concerning the specific evolutionary forces acting on this region and their genomic

implications for the evolution of the region as a whole.

This work investigates how natural selection affects and is affected by the di-

versity of genes that are physically linked to those that are units of selection. Our

expectation is that strong selection on HLA genes may interfere with the efficacy

of selection in removing deleterious variants at closely linked loci. Specifically,

by using functional annotations of genetic variants, we test whether sets of genes

physically linked to the strongly selected HLA loci show a higher diversity than

would be expected in the absence of balancing selection and genetic hitchhiking

caused by it, and if this diversity is enriched for putatively deleterious variants.

By analysing the ratio of nonsynonymous to synonymous polymorphisms (and

several related statistics) we were able to show that loci close to HLA genes are

harboring an excess of nonsynonymous (and hence potentially deleterious) vari-

ation. The deleteriousness was confirmed by employing Polyphen 2 – a software

that uses nucleotide sequence conservation and protein structure information to

classify variants as deleterious or not – and computing statistics such as Pdel/Pn

and Pdel/Ps. According to McDonald-Kreitman tests and the Neutrality Index,

however, part of this putatively deleterious variation reaches fixation over long

timespans, suggesting that selection at the HLA genes may be interfering with

both the transient patterns of polymorphism and substitution processes.

Keywords: MHC, HLA, hitchhiking effect, neutrality tests, balancing selection
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lho, o setor Peri-HLA está hachurado em vermelho e as setas

laranjas representam a localização de hotspots de recombinação. 56

3.3 Perfil de diversidade da sub-região clássica de classe I da po-
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vermelho, o setor Peri-HLA está hachurado em amarelo e as
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das populações CHB e JPT, chineses Han de Pequim e japone-
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pulação YRI (DT < 0 e DT > 0 se referem aos casos em que

essa relação foi significante; DT n. s. se referem aos genes em

que o resultado do teste não foi significante) . . . . . . . . . . 90

3.9 Testes de D de Tajima para os 3 setores genômicos da po-
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Caṕıtulo 1

Introdução

A investigação realizada neste estudo utiliza como modelo genômico o Com-

plexo Principal de Histocompatibilidade, conhecido pela sigla MHC (Major

Histocompatibility Complex ), uma das regiões mais bem estudadas e descritas

do genoma humano. Em nossa espécie, esse complexo é denominado Sistema

Ant́ıgeno Leucocitário Humano ou HLA (Human Leukocyte Antigen). Am-

bas as siglas, MHC e HLA, serão utilizadas daqui em diante quando nos

referirmos ao Complexo Principal de Histocompatibilidade de uma maneira

geral (podendo incluir o HLA) ou em espécies diferentes da nossa, e quando

nos referirmos unicamente ao MHC humano, respectivamente.

Em uma primeira etapa, realizaremos uma caracterização dessa região.

Nosso intuito é o de esclarecer por que o HLA é um modelo genômico com

propriedades adequadas à investigação das questões de interesse, detalhadas

mais adiante conjuntamente às suas respectivas hipóteses.



1.1 Caracterizando o HLA

A descoberta do MHC data de meados dos anos 40, quando um sistema de

histocompatibilidade, denominado H2, foi descoberto em camundongos pelos

esforços de Peter A. Gorer e George D. Snell. Seus experimentos demons-

traram a ligação entre a rejeição de enxertos em camundongos e a presença

determinados ant́ıgenos. Um ant́ıgeno leucocitário humano similar (de onde

surgiu o nome Sistema Ant́ıgeno Leucocitário Humano) foi reportado somente

no final dos anos 50, a partir de um estudo de Jean Dausset envolvendo soro

de um indiv́ıduo que sofrera politransfusão (Vandiedonck & Knight, 2009).

A identidade desses ant́ıgenos como produtos protéicos resultantes da ex-

pressão de genes localizados no MHC só seria desvendada ao longo de anos

por vir1, assim como a publicação de sua primeira sequência genômica com-

pleta e mapa gênico (Geraghty, 1999).

1.1.1 Estrutura e função

O HLA, situado no braço curto do cromossomo 6 (6p21), é a região mais

densa em genes do genoma humano, ocupando 0,13% de sua extensão (≈4

Mb), mas contendo 0,5% de seus genes codificantes de protéına (Shiina et al.,

2009). Essa região é compartimentalizada em 5 sub-regiões2 (Fig. 1.1), do

telômero ao centrômero: classe I estendida, classe I clássica, classe III, classe

II clássica e classe II estendida (Shiina et al., 2009).

1Graças a um esforço internacional que começou em 1964, o International Histocompa-
tibility Workshop: http://www.ihwg.org/about/history.html

2Há mapas gênicos que prolongam a sub-região classe I estendida. Nesses casos, o
MHC humano é chamado de MHC estendido e representado pela sigla xMHC (Horton
et al., 2004).
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Ao todo, o HLA compreende 253 loci - representados por genes codifican-

tes de protéına, genes candidatos (ORF incerta ou desconhecida), RNAs não-

codificantes e pseudogenes. Os genes do HLA são separados em duas catego-

rias: (a) 45 genes HLA3 (HLA-like), dos quais 20 expressam ant́ıgenos leuco-

citários (daqui em diante denominados moléculas HLA, que consistem em re-

ceptores proteicos), sendo os demais (pseudogenes e RNAs não-codificantes)

a eles aparentados evolutivamente, e (b) 208 genes não-HLA (Shiina et al.,

2009).

Figura 1.1: Mapa genômico do xMHC, não constando a região de classe II esten-
dida. Genes HLA clássicos marcados em vermelho. Adaptado de Lie & Thorsby
(2005).

Ao considerarmos somente os loci expressos, aproximadamente 40% está

envolvido com funções imunes (Beck & Trowsdale, 2000) como processamento

3Toda vez que genes dessa categoria e seus produtos forem mencionados, o termo
“HLA” aparecerá em itálico: genes HLA e moléculas HLA. Apesar de convencionalmente
a italização ser usada para śımbolos de genes, no presente documento ela servirá para que
façamos a distinção entre os genes do HLA que são HLA-like (para os quais utilizare-
mos “HLA” em itálico) e aqueles que não o são. O termo “genes MHC” será utilizado
de maneira análoga ao nos referirmos aos genes HLA-like de outras espécies (incluindo
humanos).
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e apresentação de ant́ıgenos, inflamação, amadurecimento de leucócitos, sis-

tema complemento, regulação da imunidade e resposta a estresse, podendo

pertencer a categorias de moléculas imunes como a superfamı́lia das imuno-

globulinas e a famı́lia dos receptores de classe I não-clássicos (Horton et al.,

2004).

A função imune que é chave para os objetivos do presente estudo, desen-

volvidos mais adiante, é a de apresentação de ant́ıgenos. Os genes envolvidos

com essa função são os genes HLA, situados nas sub-regiões de classe I clássica

e de classe II clássica. Esses genes codificam as moléculas (moléculas HLA)

que se ligam a pept́ıdeos exógenos, que entram na célula por infecção ou

por fagocitose (se a célula em questão for um macrófago, por exemplo), ou

a pept́ıdeos próprios, resultantes da degradação de alguma maquinaria pro-

teica defeituosa. Quando pept́ıdeos exógenos ligados às moléculas HLA são

apresentados a linfócitos T, uma resposta imune adaptativa é desencadeada

(Klein & Sato, 2000).

Apesar de os genes HLA de classe I e de classe II codificarem para

protéınas com a mesma função básica - se ligar a pept́ıdeos e apresentá-los

ao meio extracelular -, eles diferem em alguns aspectos, como sua estrutura,

expressão e também a maneira com que desencadeiam a resposta imune adap-

tativa (Klein & Sato, 2000).

Quanto à estrutura, as moléculas HLA de classe I e II possuem no sentido

citoplasma-meio externo ao menos uma cauda citoplasmática, um domı́nio

transmembrana, um domı́nio imunoglobulina e dois domı́nios de ligação de

pept́ıdeos, sendo esses dois últimos responsáveis por formar a região de

ligação de pept́ıdeos (PBR: peptide binding region ou ARS: antigen recog-
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nition site), que irá acomodar o pept́ıdeo a ser apresentado para o linfócito

T (Klein & Sato, 2000). A estrutura das moléculas HLA de ambas as classes

é similar pelo fato de que ambas são constitúıdas por duas cadeias poli-

pept́ıdicas, a cadeia α e a β. As moléculas de classe I todavia, ao contrário

das de classe II em que ambas as cadeias são transmembrânicas e de tamanho

parecido, possuem uma única cadeia α transmembrânica e uma cadeia β mais

leve que não atravessa a membrana, codificada por um gene no cromossomo

5 (Klein & Sato, 2000).

Os genes HLA dessas duas classes também apresentam diferenças nos seus

padrões de expressão. As moléculas HLA codificadas por genes da classe I

são expressas pela maioria das células somáticas (Klein & Sato, 2000), com

exceção das células espermáticas e neurônios (Piertney & Oliver, 2006), en-

quanto que os genes da classe II são expressos somente em algumas células

imunes como macrófagos, células dendŕıticas, linfócitos B, linfócitos T ativa-

dos e células epiteliais do timo, embora na presença de interferon-γ outras

células possam expressá-los (Klein & Sato, 2000).

Por fim, moléculas HLA de classe I, ao apresentarem pept́ıdeos a linfócitos

T, fazem com que eles se diferenciem em linfócitos T CD8+ citotóxicos, en-

quanto que as moléculas de classe II ocasionam a diferenciação dos linfócitos

T em linfócitos T CD4+ (linfócitos T helper) (Klein & Sato, 2000). Por causa

dessa distinção entre as interações de moléculas HLA com linfócitos T, cada

classe está tipicamente associada a um tipo espećıfico de afronta biológica:

a classe I responde principalmente a patógenos intracelulares (como v́ırus) e

a classe II a parasitas e patógenos extracelulares (Piertney & Oliver, 2006).

O grande envolvimento dos genes HLA em nossa imunidade nos permite
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perguntar imediatamente se seriam eles alvos de seleção. De fato, há mais de

duas décadas já se investigava se os trechos dos genes HLA correspondentes

à região de ligação de pept́ıdeos são aqueles que evoluem mais rapidamente

(Hughes & Nei, 1988). A caracterização genômica do HLA apresentada na

seção a seguir esclarecerá por que, além de sua função biológica, essa região

constitui um modelo tão apropriado para investigações evolutivas.

Propriedades genômicas

Como será melhor discutido nas seções seguintes, o HLA possui uma série de

caracteŕısticas de organização genômica e variação populacional que o tornam

marcantemente diferente da maior parte das demais regiões do genoma. Seu

perfil de desequiĺıbrio de ligação (LD, linkage disequilibrium) é uma delas.

Desequiĺıbrio de ligação é a associação não aleatória de alelos, frequente-

mente em um mesmo haplótipo (embora essa associação possa ocorrer entre

alelos de cromossomos diferentes), e sua relevância se deve ao fato de que ao

mesmo tempo em que reflete o passado histórico de uma população, também

interfere na maneira como essa população evoluirá (Slatkin, 2008). Dentre

os fatores que causam LD, tem-se eventos demográficos de miscigenação po-

pulacional, mutação, deriva genética, seleção natural (Slatkin, 2008), entre

outros.

O LD entre dois alelos decai conforme aumenta a distância entre eles e

eventos de recombinação gênica (ou crossing-over, que essencialmente des-

fazem essa associação, “embaralhando” os alelos nos diferentes haplótipos)

têm chances proporcionalmente maiores de ocorrer (Hill & Robertson, 1968).

Entretanto, a maneira como o LD decai conforme a distância entre loci não é
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homogênea ao longo do genoma humano, que se estrutura em “ilhas” de alto

LD chamados blocos de haplótipos (Gabriel et al., 2002; Daly et al., 2001).

Dentro dos blocos, que podem se prolongar de 9 kb até mais de 100kb, o LD

entre pares de alelos não decai substancialmente com a distância (Gabriel

et al., 2002).

Uma das prováveis causas dessa estruturação em blocos é o fato de que

eventos de recombinação ocorrem de maneira concentrada em certos inter-

valos genômicos, denominados hotspots de recombinação (Daly et al., 2001).

Geralmente, 80% dos eventos recombinatórios ocorrem dentro de 10 a 20%

de sequência genômica (Myers et al., 2005), mas em alguns casos, até 94%

dos eventos recombinatórios de uma região podem se concentrar dentro de

hotspots de recombinação (Jeffreys et al., 2001). A razão pela qual ocorre

essa concentração de eventos recombinatórios permanece elusiva.

O HLA possui um perfil de LD diferente da maior parte do genoma. Ainda

na década de 80, trabalhos demonstraram a existência de longos haplótipos

em frequência maior do que a esperada, denominados ‘haplótipos estendidos

conservados’ (CEH, Conserved Extended Haplotype) (Awdeh et al., 1983).

Os CEH costumam ser restritos a determinadas populações humanas e em

alguns casos se estendem por até 3,2 Mb – algo que varia conforme a de-

finição de CEH empregada; são comumente definidos pela combinações de 4

ou mais blocos conservados de DNA, que são por sua vez constitúıdos por 2

ou mais loci adjacentes e, em determinadas instâncias, podem ser previstos

se soubermos o alelo de um único gene integrante (Yunis et al., 2003). Uma

vez que o HLA possui alta diversidade nucleot́ıdica (discutida nas próximas

seções) e apresenta diversos hotspots de recombinação ao longo de sua ex-
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tensão (Yunis et al., 2003) – que aumentam o leque de haplótipos posśıveis

e deveriam resultar em haplótipos sendo encontrados em frequências mais

baixas do que as observadas – é interessante verificar a existência de CEHs

em frequências relativamente altas.

Através do uso de marcadores genéticos como polimorfismos nucleot́ıdicos

de śıtio único (SNPs, single nucleotide polymorphisms), estudos mapearam

haplótipos na região do HLA e confirmaram que o LD realmente se estende

por distâncias maiores que no resto do genoma, resultando em blocos de

haplótipos mais longos em distância f́ısica, porém mais curtos em distância

genética – o que reflete, na verdade, uma taxa de recombinação inferior àquela

observada no resto do genoma, como sugerido em trabalhos anteriores (Walsh

et al., 2003). Por outro lado, os padrões de LD na região do HLA não são

necessariamente bem definidos e uniformes ao longo de toda sua extensão,

e alto LD pode ser observado em regiões sem estrutura clara de blocos de

haplótipos, mais comuns na região telomérica do HLA (Stenzel et al., 2004).

Como ficará claro mais adiante, nas seções 1.1.3 e 1.1.4, o alto LD nessa

região pode se dever a duas causas: a ação da seleção natural mantendo com-

binações de alelos que interagem epistaticamente (Klitz & Thomson, 1987)

e o efeito carona resultante de um evento de seleção sobre um determinado

alelo (Shiina et al., 2006). A hipótese que procuramos testar, detalhada em

1.1.4, tem como premissa a ocorrência de efeito carona – é por essa razão

que o alto LD nessa região, indicativo de tal efeito, garante que o HLA seja

um bom substrato para testar as predições da hipótese.
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1.1.2 Relevância médica

A relevância médica do HLA, além de seu óbvio envolvimento com o sistema

imunológico, se deve à sua influência sobre sucesso do transplantes de órgãos

e sua associação a diversas doenças auto-imunes e infecciosas.

A rejeição de órgãos transplantados se deve principalmente à resposta

imune desencadeada pelas moléculas HLA do aloenxerto que diferem daque-

las do indiv́ıduo recipiente e que são reconhecidas como exógenas (Agrawal

et al., 2002). A maneira pela qual aloenxertos são destrúıdos envolve a

resposta citotóxica clássica de linfócitos T que, adicionalmente, liberam

intérferon-γ (o que acentua a expressão de genes HLA por parte do alo-

enxerto, tornando-o ainda mais reativo); além disso, o intérferon-γ e inter-

leucinas, também liberadas durante a resposta imune, apresentam o efeito de

ativarem a produção de anticorpos contra moléculas HLA, os quais atraem

a montagem de protéınas do sistema complemento que então danificam as

células do aloenxerto (Agrawal et al., 2002).

Esse papel do HLA como barreira ao transplante de órgãos é um dos fa-

tores que motivou o surgimento de uma série de técnicas de tipagem de alelos

de genes HLA. Essas técnicas envolvem desde testes sorológicos e detecção

de anticorpos contra moléculas HLA usando ELISA e citometria de fluxo, já

menos utilizadas, até sequenciamento de DNA (Howell et al., 2010). Outro

fator que estimula a tipagem de alelos de genes HLA é a associação desse

complexo com diversas doenças auto-imunes e infecciosas, um dos motivado-

res do presente projeto.

A associação de uma doença a um determinado haplótipo – que pode ser
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composto por vários loci, um loci ou um único SNP – é determinada quando

esse haplótipo está enriquecido (i.e., é mais frequente) em um grupo de pa-

cientes do que em um grupo controle; usando essa definição, o HLA possui

uma das mais intensas associações a doenças do genoma humano (Traherne,

2008), estando associados à susceptibilidade ou resistência a mais de 100

doenças. Dentre elas, figuram doenças infecciosas como espondilite anquilo-

sante, malária, sarna, lepra, hepatite e AIDS (Singh et al., 1997; Carrington

& O’Brien, 2003), e auto-imunes como psoŕıase, esclerose múltipla, lupus eri-

tematoso sistêmico, diabetes de tipo I, doença de Crohn e artrite reumatóide

(Dawkins et al., 1999; Lie & Thorsby, 2005).

A associação do HLA a tantas doenças não é tão espantosa quando leva-

se em conta que boa parte é de caráter auto-imune e que aproximadamente

40% dos loci expressos na região está envolvido com funções imunes (Beck

& Trowsdale, 2000). Os mecanismos através dos quais o HLA provoca essas

doenças ainda não estão perfeitamente elucidados e a hipótese tradicional é

a de que quadros auto-imunes são decorrentes de um mau funcionamento da

tolerância imunológica a ant́ıgenos próprios, que são apresentados aberran-

temente a linfócitos T autoreativos (Fernando et al., 2008).

A identificação precisa das variantes causais do HLA que estão na raiz das

associações é dificultada pela grande densidade de genes nessa região, assim

como a alta diversidade gênica (número de alelos) e alto LD (Traherne, 2008;

Fernando et al., 2008). Se por um lado o alto LD observado no HLA permite

a fácil identificação de associação indireta de alelos com uma dada doença, ele

dificulta muito a distinção entre os alelos causais (que têm alguma influência

no desencadeamento da doença) e alelos que apenas refletem o LD com o
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alelo causal (Undlien et al., 2001). Alelos dos genes HLA clássicos parecem

estar primariamente envolvidos em muitas das associações, mas não são ne-

cessariamente os protagonistas ou mesmo sequer verdadeiros alelos causais

(Lie & Thorsby, 2005; Dorak et al., 2006; Fernando et al., 2008). Certos

loci nas redondezas dos genes HLA clássicos também foram reportados como

associados a doenças (Nair et al., 2000; Levy-Nissenbaum et al., 2003; Oka

et al., 1999; Valentonyte et al., 2005).

1.1.3 Evolução e diversidade

Apesar de o HLA ter um papel central na resposta imune, possuir proprie-

dades genômicas como alto LD, alta densidade e diversidade gênica, e conter

loci associados a diversas doenças, seu interesse não se resume à genômica

geral e à medicina. Estudos que utilizaram diferentes espécies mostram que

a alta diversidade distintiva dos genes MHC não é exclusiva de humanos,

mas sim uma caracteŕıstica geral dos genes MHC (Piertney & Oliver, 2006).

Dessa maneira, esse complexo de genes constitui um excelente modelo para

a compreensão dos processos evolutivos que moldam sua variação genética,

sendo comumente investigado sob a ótica da genética de populações (Meyer

& Thomson, 2001).

A ação da seleção natural na manutenção da variabilidade nos genes MHC

possui um grande suporte emṕırico proveniente de uma série de estudos

(Garrigan & Hedrick, 2003). Diferentes abordagens evolutivas verificaram

que: (a) há mais variabilidade genética para esses genes do que seria es-

perado sob neutralidade (Hedrick & Thomson, 1983); (b) há um alto ńıvel
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de LD na região HLA, possivelmente criado pela ação da seleção natural

preservando combinações particulares de alelos de diferentes genes que, in-

teragindo epistaticamente, possuem alguma funcionalidade juntos (Klitz &

Thomson, 1987); (c) polimorfismos em genes MHC são retidos em mais de

uma espécie, podendo ocasionar maior semelhança alélica interespećıfica do

que intraespećıfica (Lawlor et al., 1988; Mayer et al., 1988); (d) a razão entre

substituições não-sinônimas (que alteram aminoácidos e portanto são alvo

da seleção natural) em relação às substituições sinônimas (que não alteram

aminoácidos, portanto neutras) é alta nos códons que constituem a região li-

gante de pept́ıdeos (Hughes & Nei, 1988); (e) a região do HLA apresenta loci

com alto ńıvel de identidade por descendência (IBD, identity by descent),

que consiste em um sinal de seleção natural adequado para a detecção de

varreduras seletivas incompletas e em variação genética pré-existente (stan-

ding variation), em oposição a alelos vantajosos recém surgidos (Albrechtsen

et al., 2010); (f) a região que compreende o HLA apresenta ancestralidade

africana maior do que a esperada em uma população miscigenada porto-

riquenha (Tang et al., 2007). Em conjunto, essas evidências indicam que

os genes MHC evolúıram sob seleção natural balanceadora (que aumenta a

diversidade genética).

Os diferentes modelos propostos para explicar a seleção balanceadora nos

genes MHC costumam ser classificados em duas categorias: modelos base-

ados em patógenos, em que a seleção balanceadora é fruto da coevolução

entre parasitas e hospedeiros, e modelos baseados em mecanismos reprodu-

tivos (Bernatchez, 2003).
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Modelos baseados em patógenos

O modelo de sobredominância (ou vantagem de heterozigotos), proposto para

explicar a variabilidade de genes MHC em 1975 por Doherty e Zinkernagel

(Doherty & Zinkernagel, 1975), prevê que a função de vigilância imunológica

– definida por esses autores como reconhecimento e eliminação de células

alteradas do hospedeiro por seus linfócitos T – é mais acentuada em hetero-

zigotos, pois esses são capazes de identificar uma maior gama de patógenos.

Outro modelo baseado na pressão seletiva exercida por patógenos é o

de seleção dependente de frequência, originalmente elaborado por Bodmer

(1972) no contexto do HLA. Segundo esse modelo, um hospedeiro que possui

alelos novos criados por mutações possuirá vantagem sobre hospedeiros com

alelos comuns, uma vez que os patógenos não terão tido tempo de se adaptar

ao hospedeiro, e portanto de reconhecer o novo alelo (Takahata & Nei, 1990).

Não obstante, essa vantagem seletiva não duraria para sempre – o alelo raro,

por fornecer uma vantagem adaptativa aos indiv́ıduos que o possuem, sobe

em frequência e se torna mais comum, causando uma pressão evolutiva sobre

os patógenos e favorecendo aqueles que sofreram mutações que lhes garan-

tiram a capacidade de burlar a ação do sistema imune; com tempo, esses

patógenos mutantes deixariam então de ser reconhecidos por esse alelo (Pi-

ertney & Oliver, 2006). Esses intervalos temporais entre o surgimento de

um alelo raro e a resposta do patógeno gerariam um ciclagem dos valores

adaptativos dos genótipos do hospedeiro e patógeno, resultando na manu-

tenção da variabilidade dos genes envolvidos (Bernatchez, 2003), no caso do

hospedeiro, os genes MHC. Essa ciclagem de valores adaptativos constitui
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uma diferença fundamental entre os dois modelos, pois o primeiro prevê que

o polimorfismo nos genes MHC será estável, enquanto que o segundo o prevê

como sendo dinâmico (Slade & McCallum, 1992).

Um terceiro modelo denominado Associative Balancing Complex (ABC)

foi proposto mais recentemente (van Oosterhout, 2009) e procura relacionar

a alta diversidade observada nos genes HLA com caracteŕısticas genômicas

da região, tais como a conservação de haplótipos (combinações de determi-

nados alelos em frequência maior que a esperada), a existência de blocos de

haplótipos e a associação a doenças de loci vizinhos aos genes HLA clássicos.

O modelo ABC será melhor explorado logo adiante, na seção 1.1.4

Modelos baseados em mecanismos reprodutivos

Essa categoria de modelos é considerada o segundo paradigma explicativo

para a grande diversidade do MHC (Piertney & Oliver, 2006). É posśıvel

definir duas origens para os mecanismos reprodutivos que podem ter um pa-

pel na manutenção da variabilidade genética dos genes MHC (Penn & Potts,

1999). Uma primeira propõe que a vantagem adaptativa de heterozigotos fa-

vorece mecanismos reprodutivos que aumentem adaptação da progênie (Penn

& Potts, 1999). É nesse contexto que surge o cruzamento preferencial ne-

gativo, atuante quando um indiv́ıduo acasala com um parceiro que possui

algum traço fenot́ıpico espećıfico diferente do seu – no que diz respeito ao

MHC, o traço seria o conjunto de alelos nos loci desse complexo (Meyer &

Thomson, 2001). O modelo de cruzamento preferencial negativo no contexto

do MHC prevê que indiv́ıduos dissimilares nos alelos de seus genes MHC

cruzarão mais frequentemente do que o esperado para o acaso, o que foi ob-
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servado em humanos (com resultados controversos em outros estudos como

Hedrick & Black 1997; Jacob et al. 2002) por meio de uma abordagem que

empregou o grau de semelhança entre todas as outras regiões do genoma na

comparação entre indiv́ıduos que formaram casais férteis (Chaix et al., 2008).

Outra hipótese para a origem desses mecanismos reprodutivos coloca o

cruzamento preferencial como um meio para se atingir outro fim: a redução

do endocruzamento que ocasiona, entre outras coisas, a incompatibilidade

genética entre genitores e progênie (Penn & Potts, 1999). A interação imu-

nológica mãe-feto foi inserida em um modelo proposto inicialmente por Clarke

& Kirby (1966), no qual os autores revisaram outros estudos experimentais e

argumentaram que a diferença entre o MHC da mãe e da progênie interfere

no desenvolvimento e viabilidade da última e que, por causa disso, essa in-

teração constitui um sistema seletivo perpetuador da diversidade no MHC.

O cruzamento preferencial seria, portanto, uma maneira de limitar o endo-

cruzamento, o que por sua vez tornaria menos provável que casais fossem

aparentados e produzissem progênie excessivamente homozigota, que estaria

sujeita a um desenvolvimento anormal.

1.1.4 Motivações para a investigação

Em 2006, Shiina et al. resequenciaram DNA genômico de genes expressos ou

potencialmente codificantes dentro da região de classe I clássica do MHC de

humanos e de outros primatas na tentativa de compreender a variabilidade

ao redor dos genes HLA clássicos. Seu intuito era propor uma explicação

para a origem das associações a quadros cĺınicos encontradas na vizinhança
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does genes HLA clássicos. Esse estudo foi o primeiro a verificar que a di-

versidade ao redor desses genes é realmente aumentada – por efeito carona

resultante de seleção balanceadora sobre os genes HLA clássicos – algo do

qual se suspeitava há muito tempo (Shiina et al., 2006). Esses autores propu-

seram que essa diversidade ocasionada por efeito carona perdurou até os dias

de hoje (ao invés de ter sua fração deletéria removida por seleção purifica-

dora) devido a pressões seletivas (ex., patógenos) garantindo a manutenção

de diversidade alélica em variantes nucleot́ıdicas de śıtio único (SNVs, single

nucleotide variants4), em particular em SNVs dos genes HLA clássicos.

Uma abordagem teórica mais detalhada a respeito da evolução da di-

versidade encontrada no HLA que invoca a participação de variantes de-

letérias próximas aos genes HLA clássicos (e também propunha mecanismos

responsáveis pela manutenção dessas variantes) só foi proposta por van Oos-

terhout (2009) alguns anos mais tarde, sob o nome de modelo ABC.

O ABC é um modelo que leva em conta as propriedades genômicas do

HLA, a ação da seleção natural sobre genes HLA e a maneira como ambas se

afetam mutuamente em uma teoria mais abrangente da evolução desse com-

plexo. Concomitantemente, ele propõe uma explicação para o acúmulo de

mutações recessivas causadoras de doenças nas redondezas dos genes HLA

clássicos. De acordo com o modelo, esse acúmulo se deve a uma remoção

ineficaz dessas mutações pela seleção purificadora. A ineficiência da seleção

purificadora é causada pelas caracteŕısticas genômicas da região HLA: (a) a

taxa de recombinação reduzida do HLA (Carrington, 1999; Stenzel et al.,

2004) (um evento de recombinação gênica permite que uma mutação de-

4SNVs se referem tanto a SNPs quanto a posições divergentes entre espécies.
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letéria se dissocie de um alelo vantajoso de um gene HLA ao ser integrada no

haplótipo homólogo, e se torne independente de quaisquer efeitos da seleção

natural sobre o alelo benéfico e sendo removida mais facilmente por seleção

purificadora; em outras palavras, a recombinação tem o efeito de tornar as

mutações deletérias mais suscept́ıveis à remoção por seleção purificadora –

essa susceptibilidade é menor quando essas mutações se encontram ligadas

a alelos vantajosos sob seleção positiva), (b) o denominado sheltered load,

um “abrigo genético” que impede que as mutações recessivas deletérias se

expressem em homozigose e sejam removidas por seleção purificadora. A

lógica por trás do sheltered load é a seguinte: muitas dessas mutações aca-

bam se tornando exclusivas de determinados tipos de haplótipos (i.e., só são

encontradas naquele haplótipo e em mais nenhum outro) graças à recom-

binação reduzida do HLA. Como há uma alta diversidade alélica e densidade

gênica no HLA, muitos haplótipos são posśıveis e a chance de dois haplótipos

idênticos se encontrarem em um indiv́ıduo é muito baixa – dessa maneira, as

mutações recessivas raramente se expressam em homozigose, única situação

na qual a seleção purificadora é capaz de removê-las, e (c) a epistasia positiva

entre genes do HLA (Gregersen et al., 2006), que promove a manutenção de

certas combinações de alelos no mesmo haplótipo, tornando haplótipos re-

combinantes desfavoráveis e reduzindo a taxa de recombinação no HLA em

ńıvel populacional (a taxa de recombinação em ńıvel molecular continua a

mesma).

Admitindo então que um acúmulo de mutações deletérias recessivas ocorre

ao redor dos genes HLA clássicos, o modelo prossegue com afirmações a res-

peito da dinâmica evolutiva da região. Uma vez que diferentes haplótipos do

17



HLA possuiriam suas mutações deletérias recessivas particulares, indiv́ıduos

com um único tipo de haplótipo em dose dupla apresentam o fenótipo de-

letério correspondente a essas mutações, tendo assim um valor adaptativo

menor. A seleção purificadora então age contra a formação de genótipos

homozigotos para essas mutações recessivas, mas como elas estão ligadas a

alelos de genes HLA, esses últimos tampouco ocorrem em homozigose com

frequência – indiretamente a seleção purificadora promove a manutenção da

diversidade desses loci.

O intuito do modelo ABC, assim como o de outros modelos evolutivos

para o HLA, é o de explicar a alta diversidade alélica de diversos loci da

região. É preciso ressaltar que esse modelo, diferentemente dos demais,

propõe um processo evolutivo de manutenção de diversidade que depende

da importante premissa de que mutações deletérias recessivas se acumulam

nas redondezas dos genes HLA. No entanto, essa premissa não foi testada.

Permanece em aberto se, de fato, ocorre um acúmulo de mutações deletérias

ao redor dos genes HLA clássicos. Apesar de Shiina et al. terem sequen-

ciado genes próximos aos clássicos e descrito um aumento de diversidade,

esse estudo foi restrito à região de classe I clássica e não foi realizado um

teste formal comparando as redondezas dos genes HLA clássicos com outras

regiões do genoma para saber se o aumento de variação ligada observado era

constitúıdo de polimorfismos funcionais, com o potencial de serem deletérios.
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1.2 Pergunta e hipótese

Ao recapitular a seção anterior, temos que: (a) a diversidade gênica – e po-

tencialmente a diversidade não-sinônima – ao redor dos genes HLA clássicos

de classe I é aumentada por carona (Shiina et al., 2006), (b) a seleção ba-

lanceadora atuante nos genes HLA clássicos pode dificultar a eficiência com

a qual a seleção purificadora remove mutações deletérias, que se acumulam

com mais facilidade (van Oosterhout, 2009) e (c) ainda não se testou se,

graças aos dois itens anteriores, ocorre um acúmulo de mutações deletérias

ao redor dos genes HLA clássicos.

Nesse estudo, buscamos elucidar o último item respondendo a seguinte

questão: genes próximos e ligados aos genes clássicos acumulam mais

mutações deletérias do que seria esperado sob neutralidade? A hipótese que

procuramos testar (equivalente a uma resposta positiva à pergunta supra-

citada) é a de que genes ligados aos genes HLA clássicos estarão sujeitos a

acumular mais mutações deletérias do que seria esperado sob neutralidade.

A predição é de que os genes próximos aos genes HLA clássicos terão seu

perfil genômico influenciado pela seleção nos genes HLA clássicos através de

efeito carona. Essa predição pode ser desmembrada em sub-predições:

• genes próximos aos genes HLA clássicos estarão enriquecidos em po-

limorfismos não-sinônimos em uma escala de tempo recente quando

comparados a um controle (testar essa predição é o mesmo que ver se

a proximidade aos genes HLA clássicos é capaz de fazer os genes na

redondeza acumularem mutações por efeito carona);

• uma fração dos polimorfismos acumulados nesses genes terá sido re-
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movida com o tempo, o que é verificável a partir da comparação en-

tre a quantidade de polimorfismos e posições divergentes5 (testar essa

predição equivale a ver se o excesso de polimorfismos não-sinônimos

apresentado pelos genes vizinhos aos genes HLA clássicos, se ele de fato

existir, é composto pelo menos em parte por polimorfismos deletérios);

Concomitantemente será posśıvel testar se mutações deletérias ao redor

dos genes HLA clássicos estão menos sujeitas à ação da seleção purifica-

dora devido ao sheltered load e à seleção balanceadora sobre os genes HLA

clássicos (que mantém alta a frequência de polimorfismos não-sinônimos por

efeito carona). Esse fenômeno pode ser verificado se compararmos a quanti-

dade de polimorfismos e substituições não-sinônimas em genes próximos aos

HLA clássicos com outros genes do genoma.

5Ao longo do presente documento, “posição divergente” e “substituição” são sinônimos
para todos os efeitos.
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Caṕıtulo 2

Métodos

Para testar a hipótese de que ocorre um acúmulo de polimorfismos deletérios

na região adjacente a genes HLA clássicos, foi necessário utilizar um banco

de dados que listasse polimorfismos humanos. Bancos do gênero já foram

disponibilizados por projetos como o HapMap (Frazer et al., 2007), que no

entanto apresentam a limitação de resultarem de estudos que genotiparam

SNPs para os quais existia evidência prévia de serem altamente polimórficos,

criando assim um viés de averiguação. Outros estudos como o de Shiina et al.

(2006) não possuem tal viés (pois os dados foram obtidos por sequenciamento

de genes no MHC), mas cobrem apenas parte da região de interesse e são

restritos à população japonesa. Com esses problemas em mente, optamos

por utilizar o banco de dados público do Projeto 1000 Genomas (1000G),

melhor descrito na seção 2.1.1. O 1000G utiliza diversas populações (o que

nos permite verificar se os padrões observados são universais) e lista SNPs

no genoma todo (o que possibilita análises que envolvem uma comparação

entre uma região espećıfica e o restante do genoma, que fornece um “controle



genômico”), independentemente de seus graus de polimorfismo.

Também nos propusemos a verificar se polimorfismos deletérios nas

regiões próximas aos genes HLA estão mais protegidos da seleção purificadora

do que em outras partes do genoma. Isso exigiu um banco de substituições,

que foi obtido a partir do alinhamento entre o genoma humano e o de macaco-

rhesus (Macaca mulatta), disponibilizado publicamente pelo banco de dados

da Universidade da Califórnia, Santa Cruz (UCSC) – também descrito em

maior detalhe, em 2.1.2.

Utilizamos somente abordagens in silico para analisar os dados de po-

limorfismo e divergência. A filtragem, formatação e tabulação dos dados

de polimorfismos e divergência, cálculo de estat́ısticas sumárias e testes es-

tat́ısticos foram realizados através da implementação de scripts computaci-

onais escritos ora na linguagem de programação PERL ora na linguagem de

programação e estat́ıstica R (R Core Team, 2012), em alguns casos através

da utilização de ambas. Todas as imagens foram criadas no ambiente R de

programação. Nos casos em que softwares desenvolvidos por terceiros foram

utilizados em alguma etapa, citamos seu uso nas seções devidas.

Todas as coordenadas genômicas humanas utilizadas neste trabalho fo-

ram ancoradas na versão do genoma humano denominada hg19 ou GRCh37.
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2.1 SNVs: Os dados brutos

2.1.1 O projeto 1000 Genomas: posições polimórficas

(SNPs)

Os dados utilizados para testar a hipótese do presente trabalho são advindos

do 1000G, que disponibiliza variantes genéticas de śıtio único (SNPs) sem

viés de averiguação ao longo de todo genoma e que são pasśıveis de serem

classificados como deletérios ou não.

O 1000G é um projeto sendo constantemente atualizado (com acréscimo

de dados de melhor qualidade, como por exemplo a transição da etapa Pilot

para a etapa Phase I ). A etapa Phase I, da qual advêm os dados do presente

projeto, empregou uma estratégia para a descoberta e genotipagem de SNPs

que combina a baixa cobertura (de 2-6x) do genoma todo, alta cobertura de

éxons aleatórios e a integração de genotipagem de SNPs com outros métodos

(e.g., array de SNPs) (The 1000 Genomes Project Consortium, 2012). Essa

etapa apresentou alto poder (99,3%, em relação a resultados de arrays de

SNPs e de sequênciamento em alta cobertura) para descobrir SNPs com

frequência mı́nima de 1% ao longo de todo o genoma, mas poder menor

(70%) para SNPs muito raros (com frequência menor ou igual a 0,1% – o que

equivale ao alelo alternativo estando presente em uma ou dois cromossomos

de todos aqueles amostrados no 1000G).

Os dados que utilizamos são os resultantes da baixa cobertura (de 2-6x)

do genoma todo e datam de 21 de maio de 20111. Dados de sequenciamento

de nova geração de baixa cobertura são menos confiáveis do que os de alta

1ftp://ftp-trace.ncbi.nih.gov/1000genomes/ftp/release/20110521

23



cobertura por diferentes motivos (Kim et al., 2011; Nielsen et al., 2012):

(a) cada posição no genoma é lida em média poucas vezes e isso dificulta a

identificação do genótipo (genotype call) de um indiv́ıduo naquela posição

(um indiv́ıduo heterozigoto pode não ter seus 2 cromossomos sequenciados

naquela posição); (b) as diferentes plataformas de sequenciamento de nova

geração também apresentam taxas de erro maiores do que a do sequencia-

mento Sanger, ocasionando a classificação de homozigotos como heterozigotos

(os chamados erros no genotype call); (c) os filtros empregados para lidar com

as taxas de erro podem ocasionar o efeito oposto ao do item anterior – hete-

rozigotos são erroneamente classificados como homozigotos; (d) a estimativa

de frequências alélicas que tomam os genotype calls como “verdadeiros” e

contam quantos alelos de cada tipo há na amostra podem gerar vieses no

espectro de frequências alélicas (site frequency spectrum, SFS), que consiste

na distribuição de frequências alélicas de um conjunto de SNPs.

O sequenciamento de nova geração, quando produz dados de baixa co-

bertura, precisa lidar com o trade-off entre o número de falsos negativos e

falsos positivos (Nielsen et al., 2012). Para tanto, o 1000G utilizou múltiplos

algoritmos e sequenciou trechos (reads) mais longos de DNA do que em sua

etapa anterior para validar genotype calls com mais precisão (The 1000 Ge-

nomes Project Consortium, 2012).

Os dados da Phase I são organizados em arquivos texto em formato de

tabela de dois tipos:

1. Tabelas de genótipos (uma para cada cromossomo): contém os

genótipos de todos os indiv́ıduos sequenciados para todos os SNPs en-
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contrados pelo 1000G2;

2. Tabela de indiv́ıduos : associa cada indiv́ıduo à sua população3.

Das diversas populações amostradas pelo 1000G na etapa Phase I, nós

analisamos três: YRI (Yoruba, grupo étnico do oeste africano, majorita-

riamente situado na Nigéria; 88 indiv́ıduos), CEU (residentes de Utah com

ancestrais do norte e oeste europeus; 85 indiv́ıduos) e CHB+JPT (amálgama

das populações CHB e JPT, chineses Han de Pequim e japoneses de Tóquio,

respectivamente; 186 indiv́ıduos)4. Todas as análises foram feitas para as 3

populações.

Para os objetivos do presente projeto, usamos a tabela de genótipos do

cromossomo 6 (exploramos a escolha do cromossomo 6 em maior detalhe

na seção 2.2.1), com o aux́ılio da tabela de indiv́ıduos (necessária para que

somente os genótipos dos indiv́ıduos das 3 populações de interesse fossem ta-

bulados). O objetivo da tabulação é resumir a tabela de genótipos, obtendo

assim a contagem de cada alelo (referência e alternativo) para cada SNP.

O 1000G considera um śıtio como polimórfico se um alelo alternativo

aparece em alguma das populações sequenciadas. Contudo, muitos SNPs

descobertos por esse projeto não são encontrados nas populações amostradas

aqui. Estes SNPs e aqueles trialélicos foram desconsiderados. Os SNPs res-

tantes tiveram suas frequências arredondadas na terceira casa decimal, o que

não exclui nenhum SNP que esteja frequente em pelo menos um cromossomo

daqueles amostrados em uma das três populações.

2ALL.chr6.phase1 release v3.20101123.snps indels svs.genotypes.vcf.gz
3phase1 integrated calls.20101123.ALL.panel
4http://www.1000genomes.org/about#ProjectSamples
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Um total de 1.653.065 SNPs pertencentes ao cromossomo 6 permanece-

ram para análises após os filtros de contagem e de número de alelos.

2.1.2 Posições divergentes (substituições)

A espécie escolhida para ser comparada com a espécie humana no levan-

tamento de posições divergentes foi a do macaco-rhesus (Macaca mulatta).

Optamos por usar essa espécie para termos poder suficiente nas análises es-

tat́ısticas que envolvem a contagem de substituições (graças a um número

maior de substituições entre humano e macaco-rhesus do que aquele obser-

vado entre humano e chimpanzé). Utilizamos alinhamentos genômicos do

banco de dados da Universidade da Califórnia, Santa Cruz (UCSC: Pairwise

alignments5), por já estarem prontamente dispońıveis, terem passado por

filtros de qualidade e procedimentos de curadoria que garantem que esses

alinhamentos sejam os trechos mais bem alinhados do genoma humano6.

O levantamento das substituições procedeu com a comparação, base a

base, de todos os trechos alinhados do cromossomo 6 humano com seus pares

em Macaca mulatta. Cada trecho alinhado possui coordenadas genômicas

humanas de ińıcio e fim. Graças a isso, dado um determinado trecho ali-

nhado, cada posição em que a base em Homo sapiens era diferente daquela

em Macaca mulatta pôde ser mapeada no genoma humano.

A definição de substituição que empregamos é a de uma posição que

seja fixada em humanos e seja diferente daquela encontrada no genoma de

macacos-rhesus. Para evitar, portanto, que posições polimórficas em huma-

5http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/hg19/vsRheMac2/axtNet/
6http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/hg19/vsRheMac2/
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nos fossem consideradas substituições (nos casos em que um SNP e uma

substituição ocupassem a mesma coordenada genômica), as coordenadas de

cada substituição foram comparadas com aquelas dos SNPs, cuja tabulação

foi descrita em 2.1.1. Nos casos em que posições polimórficas e substituições

apresentaram uma mesma coordenada genômica, a substituição deixou de ser

considerada como tal no que diz respeito a todas etapas e análises seguintes

(mas a posição polimórfica não foi exclúıda da análise).

Antes da filtragem a partir das posições dos SNPs, um total de 8.517.623

substituições foi encontrado no cromossomo 6. A filtragem removeu 111.685

delas (1,3%), restando 8.405.938 substituições.

Os termos “substituição” e “posição fixada” são problemáticos em dois

sentidos. Primeiro, à medida que se aumenta o tamanho da amostra de uma

espécie, aumenta a chance de encontrarmos um alelo alternativo em uma de-

terminada posição, fazendo com que ela seja considerada um polimorfismo e

não mais uma substituição. A classificação de uma posição como polimórfica

ou fixa (e pasśıvel de ser classificada como substituição) é, portanto, depen-

dente do tamanho da amostra dispońıvel ao pesquisador.

Um segundo complicador é que, na ausência de dados populacionais da

segunda espécie (utilizada para o alinhamento interespećıfico; no nosso caso,

Macaca mulatta), algumas das posições do genoma referência dessa espécie

apresentarão o alelo derivado, o que fará com que aquela posição seja errone-

amente contada como uma substituição. Análises subsequentes que utilizem

a quantidade de substituições entre espécies passam a sofrer desse viés. Es-

ses casos não devem ser comuns, uma vez que alelos derivados costumam ser

raros. Contudo, em regiões como o HLA em que há genes sob seleção balance-
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adora, esse viés pode ser maior, causando uma superestimativa na contagem

de substituições. Esse efeito será proporcional às frequências alélicas médias

em macaco-rhesus dos alelos derivados de śıtios nucleot́ıdicos de genes HLA.

Ainda assim, essas frequências devem ser baixas o bastante para que esses

alelos derivados não tenham sido amostrados no genoma referência dessa

espécie frequentemente, a ponto de impactarem profundamente a contagem

de substituições da maneira como realizamos.

Para genes HLA clássicos, ao não considerarmos como substituições os

śıtios que são polimórficos em humanos, mitigamos parcialmente esse efeito,

uma vez que a maior parte dos śıtios polimórficos em humanos são também

polimórficos em macaco-rhesus. A razão para isso é que a estrutura mole-

cular dos ortólogos de genes HLA em macaco-rhesus é semelhante, de modo

que os śıtios que são alvos de seleção balanceadora em humanos também o

são em macaco-rhesus. Portanto, ao removermos SNPs humanos, também

removemos posições que possuem maior probabilidade de serem polimórficas

em macaco-rhesus.

Outro fator que torna menos impactante o efeito de classificarmos certos

śıtios polimórficos em macaco-rhesus como substituições é o seu tempo de

divergência em relação a humanos. Uma das vantagens de usar uma espécie

mais distante de Homo sapiens é que um maior número de substituições é

esperado, o que faz com que as substituições erronamente classificadas como

tal (por serem polimórficas em macaco-rhesus) constituam uma proporção

menor do total de substituições, em relação a uma comparação com uma

espécie mais próxima.

A maneira como definimos substituição também pode mitigar os efeitos
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resultantes de uma superestimativa na contagem de substituições. Classi-

ficamos uma posição como substituição se ela era fixada tanto em humano

como em macaco-rhesus. Contudo, posições polimórficas em humanos nas

quais ambos alelos diferem do nucleot́ıdeo encontrado em macaco-rhesus po-

dem ser também consideradas substituições, uma vez que um dos dois alelos

provavelmente se fixou no passado e deu origem ao outro mais recentemente.

Se por um lado é verdade que alguns desses casos representam śıtios sob

seleção natural – e é graças a isso que a definição de substituição adotada

mitiga uma superestimativa na contagem de substituições – por outro lado

sua anotação como substituição sinônima ou não-sinônima é problemática.

Dessa maneira, preferimos adotar uma definição mais conservadora, segundo

a qual substituições são apenas as posições fixadas em ambas as espécies

comparadas.

2.2 Perfil de diversidade nucleot́ıdica (π) e de

densidade de SNPs

Para determinarnos se as redondezas dos genes HLA clássicos estão enrique-

cidas com mutações deletérias, optamos por construir perfis de diversidade

nucleot́ıdica das sub-regiões clássicas de classe I e II para as 3 populações.

Os perfis de diversidade nucleot́ıdicas e de densidade de SNPs das regiões

clássicas de classe I e II foram obtidas a partir de scripts computacionais que

empregaram janelas deslizantes de 5 kb de largura com 2 kb de sobreposição

e de 5 kb de largura sem sobreposição, respectivamente.
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A sobreposição de janelas maiores apresenta uma vantagem sobre o uso

de janelas menores não sobrepostas, especialmente se para cada janela es-

tivermos calculando a média de algum valor (o que foi feito para a curva

de diversidade). Janelas menores em geral conterão menos SNPs, o que au-

mentará a variância de sua média; ao plotar suas médias, a curva produzida

oscilará muito mais do que se janelas maiores sobrepostas fossem utilizadas.

Como ficará claro em 2.2.1, uma curva muito oscilante não é adequada ao

método que utilizamos para determinar os setores genômicos a serem compa-

rados no teste de nossa hipótese – é por essa razão que optamos por janelas

sobrepostas na análise do perfil de diversidade do HLA.

Estimamos o perfil de densidade de SNPs ao longo das regiões de inte-

resse. Cada janela apresentou uma contagem de SNPs e a não sobreposição

garantiu que o mesmo SNP não fosse contado mais de uma vez. Como o

perfil de densidade de SNPs não foi utilizado na determinação dos setores

genômicos, não foi necessário controlar a oscilação da curva produzida.

O valor médio da taxa de heterozigose para cada janela z, πz, foi calculado

a partir da heterozigose de cada śıtio i nela contido, conforme a equação:

πz =

5000∑
i=1

2piqi

5000
, (2.1)

em que pi é a frequência alélica de um dos alelos do śıtio i e qi = 1 − pi.
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2.2.1 Determinação dos setores genômicos: Peri-

MHC, Clássicos e Controle

O setor genômico denominado Clássicos é constitúıdo pelos nove genes HLA

clássicos, que codificam moléculas apresentadoras de pept́ıdeos: HLA-A, -

B, -C, -DPB1, -DPA1, -DQB1, -DQA1, -DRA e -DRB1. Oito dentre os

nove genes são muito polimórficos (com o número de alelos variando de 36 a

2862; IMGT7). O único gene HLA clássico para o qual não há evidência de

seleção balanceadora é o HLA-DRA, que possui apenas sete alelos anotados

(IMGT2). Apesar de incluir o gene HLA-DRA, o setor Clássicos deve ser

caracterizado por fortes sinais de seleção balanceadora.

A determinação de um segmento genômico como o setor Peri-HLA con-

siste na delimitação de uma região que tem o potencial de apresentar um

acúmulo de polimorfismos deletérios (cuja existência é o que testamos nesse

estudo). Esse acúmulo seria decorrente de fatores como seleção natural

agindo sobre genes vizinhos como os genes HLA clássicos, da ligação f́ısica

entre essas unidades de seleção e o setor sendo delimitado, e efeito carona,

resultante do item anterior.

Sabe-se que a seleção balanceadora atuando sobre um determinado śıtio

é capaz de aumentar a diversidade em śıtios ligados (Takahata & Satta,

1998) e portanto alta diversidade pode ser evidência para seleção balancea-

dora (Charlesworth, 2006). Dessa maneira, o indicador genômico escolhido

para determinar o setor Peri-HLA – e que serviria como evidência de que

essa região é responsiva à ação da seleção balanceadora sobre os genes HLA

7http://hla.alleles.org/nomenclature/stats.html

31



clássicos através de efeito carona – foi a taxa heterozigose (diversidade).

Foi necessário, portanto, estabelecer um método que se baseasse na taxa

de heterozigose e que nos permitisse dizer se uma determinada coordenada

genômica pertenceria ou não a esse setor. Esse método incorpora nossa expec-

tativa de que, ao nos afastarmos dos genes HLA clássicos através de janelas

sucessivas – em ambas as direções (upstream e downstream) –, em algum

momento elas deixam de ser classificadas como parte do Peri-HLA.

Para determinar que uma coordenada genômica pertencia ao Peri-HLA,

utilizamos como critério o valor de sua taxa de heterozigose média: se ele

fosse maior ou igual ao do cromossomo 6, consideramos essa coordenada como

parte do Peri-HLA. A comparação da taxa de heterozigose média de cada

janela com aquela do cromossomo 6 foi feita sucessivamente, janela a janela,

partindo daquela mais próxima a um gene HLA clássico e distanciando-se

dele. Como vários dos genes HLA clássicos estão agrupados (HLA-C e -B,

-DQA1 e -DQB1, e -DPA1 e -DPB1 ), a comparação de janelas sucessivas

partiu daqueles mais externos ao agrupamento. Assim, a comparação de ja-

nelas no sentido downstream partiu do gene HLA clássico mais downstream

do agrupamento. A mesma lógica foi aplicada para o sentido upstream. Se

duas janelas consecutivas apresentassem taxas de heterozigose média inferi-

ores àquela do cromossomo 6, um limite do setor Peri-HLA era traçado.

O método que empregamos é apenas uma entre várias possibilidades para

a determinação de um setor genômico com as caracteŕısticas do Peri-HLA.

Optamos por uma abordagem heuŕıstica – confirmada quantitativamente na

seção 2.4.1 – que usasse a taxa de heterozigose média de uma janela como

critério de classificação, uma vez que nosso objetivo era detectar regiões que

32



tivessem alta diversidade por estarem próximas a genes HLA clássicos (e

portanto sofrendo efeito carona) e que seriam candidatas a apresentarem

dinâmicas evolutivas alteradas.

O fato de termos utilizado a taxa de heterozigose média do cromossomo

6 na abordagem descrita faz com que a inclusão de genes no setor Peri-HLA

seja conservadora, uma vez que esse cromossomo, por conter o HLA, apre-

sentará valores de heterozigose maiores do que a do genoma como um todo.

Essa escolha reflete o interesse de analisar os loci com maior potencial de

estarem realmente sob influência indireta da seleção balanceadora incidente

sobre os genes HLA clássicos.

Além disso, é importante notar que cada cromossomo possui a sua própria

composição de ilhas genômicas de baixa e alta diferenciação populacional,

que possuem taxas de recombinação menores quando comparadas ao resto do

genoma (Hofer et al., 2012). Essas ilhas genômicas são regiões que frequente-

mente resultam de seleção direcional ou balanceadora agindo sobre seus loci

(Hofer et al., 2012) e consequentemente alterando seu espectro de frequências

alélicas. Dessa maneira, é importante controlar para os fatores que possam

ser responsáveis por essa composição particular de ilhas genômicas de baixa

e alta diferenciação populacional de cada cromossomo. Essa é outra razão

por que optamos por comparar os genes do setor Peri-HLA com um controle

composto por genes localizados no mesmo cromossomo.

Todo gene cujo transcrito estava contido em sua totalidade dentro de um

par de limites Peri-HLA (um upstream e outro downstream, considerando a

fita +) foi considerado um gene pertencente a esse setor genômico. O gene

HLA-DRB5, parálogo ao gene HLA clássicos HLA-DRB1, foi removido do

33



setor genômico Peri-HLA em todas as análises, uma vez que sua função e

perfil de polimorfismo sugerem que ele possa ser diretamente um alvo da

seleção balanceadora, e sua inclusão no Peri-HLA poderia introduzir um viés

indesejado.

Os genes integrantes dos setores Clássicos e Peri-HLA estão listados na

Tabela 3.1. Os demais genes do cromossomo 6 constituem o setor Controle.

2.3 Anotação dos SNVs

Anotamos todos os SNVs com o software ANNOVAR (Annotate Variation;

Wang et al., 2010), que se vale de definições gênicas do banco de dados Re-

ference Sequence8 (RefSeq; Pruitt et al., 2005) e de um arquivo de entrada

preparado pelo usuário contendo o alelo referência, o alelo alternativo e a

posição genômica de todos os śıtios a serem anotados. Esse software se ba-

seia na posição genômica de cada SNP e nos efeitos decorrentes de uma troca

de nucleot́ıdeos nessa posição para classificá-lo (anotá-lo) como:

• intergênico;

• 5’ e 3’ UTR;

• intrônico;

• RNA não-codificante9:

8O RefSeq, mantido pelo NCBI, é um banco de dados de sequências gênicas e protéicas
não-redundantes. Ele também contém informações sobre essas sequências como começo e
fim de tradução, número de éxons e começo e fim de cada éxon.

9Essa anotação não significa que o RNA onde o SNP se encontra não é traduzido,
mas sim que esse RNA não possui anotação entre as definições gênicas utilizadas (no caso
do presente estudo, o RefSeq); os SNPs que são classificados como estando em um RNA
não-codificante podem ser sinônimos ou não-sinônimos conforme seu efeito na protéına
que esse RNA potencialmente codifica. Essa classe de SNPs, não foi utilizada em nossas
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1. sinônimo;

2. não-sinônimo.

• exônico:

1. sinônimo;

2. não-sinônimo.

2.4 Tabulação e cálculo de estat́ısticas sumárias

As estat́ısticas sumárias foram tabuladas e/ou calculadas para/a partir de

todos os genes codificantes de protéına do cromossomo 6. Nos itens a seguir,

descreveremos a obtenção e cálculo dessas estat́ısticas, testes estat́ısticos e

testes de neutralidade.

2.4.1 Quantificação do grau de polimorfismo: Pneu

Para quantificarmos a diversidade dos 3 setores e testarmos se o setor Peri-

HLA é de fato mais polimórfico que o Controle, empregamos a estat́ıstica

sumária Pneu, que consiste no grau de polimorfismo neutro de um gene. A es-

colha de uma medida de diversidade neutra é necessária porque controla para

uma diversidade aumentada observada nos genes do Peri-HLA através dos

perfis de diversidade que pode estar sendo causada diretamente por seleção

balanceadora. Se os genes desse setor estão sofrendo seleção balanceadora

diretamente, seus éxons refletirão a ação dessa força e serão mais polimórficos

do que o que seria esperado sob neutralidade. Ao utilizarmos somente seus

análises.
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śıtios neutros, removemos o efeito que uma força seletiva poderia ter sobre

seus graus de polimorfismo.

Pneu foi definido como Ps/Ds (Ps é a contagem de polimorfismos sinônimos

e Ds é a contagem de substituições sinônimas; a determinação de ambos será

detalhada nas seções 2.4.2 e 2.4.3, respectivamente). Mutações sinônimas

podem alterar os padrões de splicing de um RNA e ser selecionadas negati-

vamente. Contudo, esses casos são raros (The 1000 Genomes Project Con-

sortium, 2010) e ignorados para todos os efeitos. Dessa maneira, em nossas

análises consideramos os SNVs (SNPs e substituições) sinônimos (i.e., não

provocam a troca de um aminoácido) como neutros.

A estat́ıstica Pneu foi proposto por Cai et al. (2009), que confirmaram a

já esperada correlação positiva entre o grau de polimorfismo neutro θneu (o

número de polimorfismos neutros dividido pelo número de śıtios neutros),

uma medida análoga ao θ de Watterson (Watterson, 1975) e dneu (o número

de substituições neutras dividido pelo número de śıtios neutros). Eis o ra-

cioćınio por trás dessa investigação: o grau de polimorfismo neutro varia

entre genes e isso pode ser causado por taxas mutacionais diferentes ou por

restrição seletiva (no caso de mutações aproximadamente neutras estarem

misturadas às verdadeiramente neutras); ao demonstrar-se uma correlação

positiva entre o grau de polimorfismo e uma medida de diversidade em uma

escala de tempo maior (i.e., uma medida de divergência), demonstra-se que,

de uma maneira geral, são a taxa mutacional e/ou a restrição seletiva que

causam essa variação no grau de polimorfismo (e não forças seletivas inten-

sas – algo esperado por se tratarem de śıtios neutros). Dessa maneira, ao

verificarem uma correlação positiva entre θneu e dneu (uma medida de di-
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vergência), Cai et al. demonstraram que a taxa de mutação e a restrição

seletiva variam ao longo do genoma e torna-se necessário normalizar a me-

dida do grau de polimorfismo de um gene por sua taxa mutacional para que

se possa compará-lo a outro gene. A normalização proposta por Cai et al.

(2009) e também a adotada no presente trabalho consiste na divisão de θneu

por dneu, resultando em Pneu.

Os valores dessa estat́ıstica dos genes do setor Peri-HLA e Controle foram

comparados através de testes não-paramétricos unicaudais de Wilcoxon para

duas amostras (com a predição de que o Peri-HLA apresentaria Pneu) maior

em relação ao setor Controle).

2.4.2 Contagem de polimorfismos não-sinônimos e

sinônimos: Pn e Ps

Para investigar se o setor Peri-HLA está enriquecido para polimorfismos de-

letérios em relação ao setor Controle, uma posśıvel estratégia seria comparar a

contagem de SNPs não-sinônimos (i.e., provocam a troca de aminoácidos) de

cada setor. Essas contagens, entretanto, não levariam em conta: (a) a quan-

tidade esperada de SNPs em cada gene, reflexo de cada taxa de mutação par-

ticular e (b) a diferença do número de śıtios sinônimos, Ls, e não-sinônimos,

Ln, entre cada gene.

Podemos lidar com o primeiro item ao normalizar Pn por Ps, eliminando

o efeito de taxas mutacionais contingentes – SNPs sinônimos constituem a

classe de SNPs que em sua grande maioria se comportam como neutros (não

são nem removidos e nem mantidos por seleção natural) e portanto são os
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que melhor refletem a taxa mutacional.

Para determinar Pn e Ps, a lista de SNPs já anotadas com o uso do soft-

ware ANNOVAR foi tabulada para os genes da tabela 3.1 e para os demais

genes do cromossomo 6. Somente os SNPs codificantes foram considerados

(i.e., descartamos SNVs pertencentes a RNA não-codificantes) e SNPs do

tipo stop gain (troca de um códon por um códon de parada) foram conside-

rados não-sinônimos.

A razão Pn/Ps foi calculada pela simples divisão das contagens. Os se-

tores foram comparados quanto aos valores de Pn/Ps de seus genes usando

testes não-paramétricos unicaudais de Wilcoxon para duas amostras (com a

predição de que o Peri-HLA apresentaria (Pn

Ps
) maior).

No entanto, a interpretação das comparações entre valores de Pn

Ps
exige

cuidado. Um valor alto observado em um gene (ou em um setor) em relação

a um valor baixo observado em outro não necessariamente indica um acúmulo

de polimorfismos não-sinônimos no primeiro – o gene que apresenta Pn in-

flado em relação ao Ps pode possuir uma composição nucleot́ıdica tal que

o permite apresentar mais polimorfismos desse tipo (e.g., uma composição

nucleot́ıdica com um maior número de śıtios potencialmente não-sinônimos,

quantidade representada pela notação Ln nesse estudo; esse problema é me-

lhor abordado na seção 2.4.7). Além disso, essa razão é indefinida quando

Ps é zero. Para lidar com esse problema e com o aspecto problemático da

diferença na composição nucleot́ıdica de cada gene, utilizamos a estat́ıstica

ψ descrita abaixo.
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A estat́ıstica ψ

A estat́ıstica ψ foi primeiramente proposta por Piganeau & Eyre-Walker

(2009) como ψ = Pn/(Ps + 1), eliminando o problema de Pn/Ps ser inde-

finido quando Ps equivale a zero. Posteriormente essa estat́ıstica foi mo-

dificada (Gossmann et al., 2012) para levar em conta o número de śıtios

não-sinônimos, Ln, e o número de śıtios sinônimos, Ls. Como alternativa à

razão Pn/Ps, nós utilizamos a versão modificada de ψ dada por:

ψ =
LsPn

Ln(Ps + 1)
. (2.2)

Quando assume valores mais altos em um setor em relação a outro, essa

estat́ıstica indica um acúmulo de polimorfismos não-sinônimos (com o poten-

cial de serem deletérios).

ψ foi calculado para todos os genes do cromossomo 6. Os valores de ψ de

cada setor, ψ, foram comparados através de testes não-paramétricos unicau-

dais de Wilcoxon para duas amostras (com a predição de que o Peri-HLA

apresentaria ψ maior).

2.4.3 Contagem de substituições não-sinônimas e sinônimas:

Dn e Ds

Para determinar Dn e Ds, foram utilizados os mesmos procedimentos e

critérios descritos em 2.4.2. A contagem de substituições não-sinônimas (Dn)

e sinônimas (Ds)
10 é necessária primeiramente devido ao seu emprego na nor-

10Observe que as notações dN e dS podem representar algo diferente em outros con-
textos. No estudo de Nielsen et al. (2005), dN e dS correspondem à taxa de substituição
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malização de Pneu, como descrito no item 2.4.1.

Essas contagens também podem ser empregadas na investigação do re-

gime seletivo atuando sobre os genes de cada setor – o que indiretamente nos

diz que tipo de polimorfismos (deletérios ou não) podem estar em excesso nos

genes de um setor – através de testes de McDonald-Kreitman (McDonald &

Kreitman, 1991).

Para uma determinada sequência codificante11, o Teste de McDonald-

Kreitman integra dados de polimorfismos de uma dada espécie com dados

da divergência dessa espécie em relação a outra, para fazer inferências so-

bre o regime de seleção natural (McDonald & Kreitman, 1991). Esse teste

usa a sequência sendo testada como controle quanto ao seu número de śıtios

pasśıveis de sofrerem mutações, que é o mesmo tanto para polimorfismos

(SNPs) como para substituições nessa sequência (Charlesworth & Char-

lesworth, 2010). Dessa maneira, genes diferentes, que possuem quantida-

des diferentes de śıtios pasśıveis de sofrerem mutações sinônimas ou não-

sinônimas, podem ser comparados. Levando isso em conta, sob a hipótese

nula de que uma sequência está evoluindo de modo neutro, espera-se que as

razões Pn/Ps e Dn/Ds não sejam significativamente diferentes – e um des-

vio nessa igualdade, causado por um coeficiente seletivo diferente de zero,

pode ser detectado por uma tabela de contingência 2 x 2 (Charlesworth &

Charlesworth, 2010). É preciso notar, entretanto, que um locus sob seleção

não-sinônima por śıtio não-sinônimo e à taxa de substituição sinônima por śıtio sinônimo,
respectivamente, ambas estimadas por máxima verossimilhança. Nesse caso, dN e dS dife-
rem de nossa notação (Dn e Ds), portanto, pois são normalizados (pelo número de śıtios
não-sinônimos e sinônimos, respectivamente).

11O Teste de McDonald-Kreitman pode também ser adaptado para análises de
sequências não-codificantes.
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purificadora intensa não ocasionará um desvio nessa igualdade.

O desvio das duas razões pode se dever a um excesso de substituições não-

sinônimas (Dn inflado), o que resulta numa razão Dn/Ds superior a Pn/Ps

e sugere seleção direcional (Charlesworth & Charlesworth, 2010). O desvio

pode se dar no outro sentido, com uma razão Pn/Ps maior que Dn/Ds. Nesse

caso, a razão pode ser um déficit em substituições não-sinônimas fracamente

deletérias (Dn reduzido) ou um excesso de polimorfismos não-sinônimos (Pn)

inflado). Se há um excesso em Pn, uma posśıvel explicação é a ação da

seleção balanceadora. Se há um déficit em Dn, interpretamos esse resultado

como seleção purificadora removendo as mutações fracamente deletérias a

longo prazo (o que tem um efeito maior em Dn que em Ps) (Charlesworth &

Charlesworth, 2010). A tabela de contingência 2x2 do Teste de McDonald-

Kreitman está representada na figura 2.1, junto com os posśıveis resultados

descritos acima.

É importante notar que mesmo um gene evoluindo de maneira neutra está

sob seleção purificadora (agindo sobre as mutações fortemente deletérias),

mas que no entanto não altera significativamente a igualdade entre Pn/Ps e

Dn/Ds. Quando a razão Pn/Ps é maior que Dn/Ds devido a um déficit em

Dn, são mutações fracamente deletérias que estão sendo mais eficientemente

removidas de Dn que de Ds.

O poder estat́ıstico para rejeitar a hipótese nula de um Teste de

McDonald-Kreitman é extremamente baixo quando o número total de śıtios

polimórficos e divergentes é reduzido. Frente a isso, restringimos as análises

de genes individuais para aqueles que tivessem no mı́nimo 5 polimorfismos e

5 śıtios divergentes.
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Figura 2.1: Tabela de contingência 2x2 do Teste de McDonald-Kreitman. A.
Um caso em que a razão entre o número de variantes não-sinônimas e o número
de variantes sinônimas interespećıficas (Dn e Ds, respectivamente) supera a razão
para a variação intraespećıfica (Pn e Ps, respectivamente), sugerindo seleção posi-
tiva. B. Um caso com um déficit de substituições não-sinônimas entre espécies em
relação a polimorfismos não-sinônimos, sugerindo seleção purificadora ou seleção
balanceadora. Imagem adaptada de Charlesworth & Charlesworth (2010).

2.4.4 Índice de neutralidade

O ı́ndice de neutralidade (NI, Neutrality Index ), dado por Pn

Ps
/Dn

Ds
(equiva-

lente à razão de chances – odds ratio – da tabela de contingência do Teste

de McDonald-Kreitman) (Rand & Kann, 1996) é uma maneira de quantifi-

car o desvio das proporções do teste de McDonald-Kreitman e ver em que

direção ele ocorre (Stoletzki & Eyre-Walker, 2011). Um NI significativamente

maior do que 1 sugere seleção purificadora ou balanceadora, nos quais temos

uma depleção de substituições não-sinônimas ou excesso de polimorfismos

não-sinônimos, respectivamente. A distinção entre os dois pode ser feita in-

vestigando o espectro de frequências alélicas e realizando testes que os levam

em conta (ver item 3.2.5) (Charlesworth & Charlesworth, 2010). Um NI

significativamente menor do que 1 indica seleção positiva, caso no qual há
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um excesso de substituições não-sinônimas (Charlesworth & Charlesworth,

2010).

O NI foi calculado para todos os genes do cromossomo 6 e pseudocon-

tagens12 foram utilizadas nos casos em que Dn, Ps ou Ds igualaram a zero

– casos nos quais, sem as pseudocontagens, NI seria indefinido. Os setores

foram então comparados entre si a partir dos valores de NI de seus genes

através de testes não-paramétricos bicaudais de Wilcoxon para duas amos-

tras.

2.4.5 O ı́ndice Direção da seleção

A comparação entre setores dos valores de NI não pode utilizar todos os genes

uma vez que NI, por ser uma razão de razões (Pn

Ps
/Dn

Ds
), é indefinido quando

Dn ou Ps tem valor de zero. A exclusão de genes que se torna necessária

quando seus NI são indefinidos pode gerar um viés no cálculo da média desse

ı́ndice para um determinado setor (Stoletzki & Eyre-Walker, 2011); se setores

de tamanhos diferentes forem comparamos quanto aos valores de NI de seus

genes, esse viés é aumentado. O ı́ndice Direção de seleção (DoS, Direction

of selection), proposto por Stoletzki & Eyre-Walker (2011) não é indefinido

quando Dn ou Ps tem valor de zero, e portanto é uma opção ao NI.

O DoS é dado por:

DoS =
Dn

Dn +Ds

− Pn

Pn + Ps

(2.3)

12Uma pseudocontagens consiste em uma quantia somada a um determinado número
que sabemos ser zero. Em nosso caso, somamos 1.
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O DoS, assim como o NI, é uma medida da intensidade e direção da seleção

natural agindo sobre um locus, embora menos enviesada – por ser uma dife-

rença entre proporções, ela só é indefinida quando o total de polimorfismos

ou substituições equivale a zero (Stoletzki & Eyre-Walker, 2011) – no sen-

tido em que, por ser indefinida menos frequentemente que NI, exclui menos

genes da análise. Quando DoS > 1, há evidência de evolução adaptativa;

se for não significativamente diferente de zero, não rejeitamos a hipótese de

neutralidade, e se < 1, seleção purificadora (Stoletzki & Eyre-Walker, 2011).

O DoS foi calculado para todos os genes do cromossomo 6. Os setores

genômicos foram comparados quanto aos valores de DoS de seus genes através

de testes não-paramétricos bicaudais de Wilcoxon para duas amostras.

2.4.6 Contagem de polimorfismos não-sinônimos de-

letérios e de substituições não-sinônimas de-

letérias: Pdel e Ddel

Mutações não-sinônimas causam a troca de um aminoácido, mas nem to-

das elas tem a mesma relevância funcional. Estudos de associação, frente a

esse fato e à imensa disponibilidade de SNPs identificados com as novas tec-

nologias de sequenciamento, motivaram o desenvolvimento de métodos que

dão mais peso a alguns SNPs em detrimento de outros (consideram-nos mais

provavelmente relacionados à doença em questão) nas análises de associação

conforme seus impactos funcionais (Ng & Henikoff, 2001; Ramensky et al.,

2002; Adzhubei et al., 2010).

Um enriquecimento em polimorfismos não-sinônimos em um setor não im-
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plica necessariamente um enriquecimento em polimorfismos deletérios, pois

cada gene possui caracteŕısticas que o tornam mais ou menos propenso a

sofrer mutações deletérias, inerentes à estrutura bioqúımica da protéına que

ele codifica e ao regime evolutivo que atua sobre ele. Por tal razão, inves-

tigar qual a proporção de polimorfismos deletérios dentre os não-sinônimos

permite aprofundar a investigação de um potencial enriquecimento em SNPs

deletérios no setor Peri-HLA em relação ao Clássicos.

Dessa maneira, após o cálculo e comparação da razão Pn

Ps
, nós classifica-

mos os polimorfismos e substituições não-sinônimas (os mesmos SNPs e subs-

tituições tabulados para a determinação Pn) como deletérios ou não. Essa

classificação foi feita com o software Polyphen-2 (Adzhubei et al., 2010). Esse

software usa a conservação da sequência e o impacto das posśıveis alterações

bioqúımicas que ele causa na protéına para determinar o quão deletério um

SNP é (Ramensky et al., 2002).

O Polyphen-2 classifica cada SNV como benigno, possivelmente deletério

e provavelmente deletério. Os integrantes da última categorias foram consi-

derados como deletérios, numa abordagem mais conservadora do que anteri-

ormente (Ramensky et al., 2002).

Após classificados como deletérios, Pdel e Ddel foram determinados pela

simples tabulação da lista de SNPs e substituições, respectivamente, para os

genes listados na tabela 3.1 e os demais genes do cromossomo 6.
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2.4.7 Número de śıtios sinônimos e não-sinônimos: Ls

e Ln

A estimativa do número de śıtios sinônimos, Ls, e não-sinônimos, Ln, foi

necessária para a determinação da estat́ıstica ψ, como descrito no item 2.4.2.

Essa estimativa foi feita usando a lógica de “oportunidades mutacionais”.

De acordo com essa lógica, cada śıtio de uma sequência nucleot́ıdica dá “opor-

tunidades” para que mutações ocorram e é posśıvel estimar a probabilidade

de que mutações resultem em uma alteração sinônima ou não-sinônima. Es-

sas probabilidades dependem da posição no códon que o śıtio ocupa e, claro,

da mudança nucleot́ıdica que ocorreu.

Quando analisa-se uma sequência como um todo, sua proporção de opor-

tunidades mutacionais classificadas como sinônimas pode ser traduzida como

seu número de śıtios sinônimos Ls (o mesmo para mutações não-sinônimas

e śıtios não-sinônimos, Ln). Em outras palavras, Ls e Ln de uma sequência

refletem as diferentes probabilidades de uma mutação do tipo sinônimo e

não-sinônimo nela ocorrerem, respectivamente, condicionando-se a análise a

determinado modelo de substituição nucleot́ıdica. Diversos modelos (Nei &

Gojobori, 1986; Li, 1993; Ina, 1995; Goldman & Yang, 1994) que buscam

estimar taxas de substituição (dN e dS
13) de sequências nucleot́ıdicas tentam

controlar para essas diferentes probabilidades para que seja posśıvel compa-

rar sequências com composições de códons diferentes. Cada modelo difere

em sua implementação e nos pressupostos sobre as probabilidades relativas

13Essas estimativas diferem daquelas que descrevemos na seção 2.4.3 e empregamos
em nossas análises, Dn e Ds, que são meras contagens de substituições não-sinônimas e
sinônimas.
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de diferentes mudanças.

O modelo que utilizamos para estimar Ln e Ls é o de Goldman & Yang

(1994), que leva em conta a frequência em que transições e transversões

ocorrem e o viés no uso de códons. Para empregar esse modelo, utilizamos

o software PAML (Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood) (Yang,

2007), no qual ele está implementado.

O emprego do pacote PAML exige um alinhamento da porção codificante

de um locus para estimar seu Ls e Ln. As porções codificantes dos RefSeqs

de todos os genes analisados foram obtidos no banco de dados UCSC e fo-

ram alinhadas a elas mesmas para a montagem dos alinhamentos necessários.

O pacote PAML foi executado no modo -2 (runmode = 2, par-a-par) para

sequências compostas por códons (seqtype = 1), usando seu modelo mais

simples (model = 0).

2.4.8 D de Tajima

O D de Tajima (DT ) (Tajima, 1989a) é uma estat́ıstica que resume num

único valor o SFS. Caracteŕısticas do SFS são informativas sobre a história

demográfica da população, e também trazem informação sobre o regime de

seleção que atuou. O DT é calculado a partir da diferença entre duas me-

didas de diversidade nucleot́ıdica, π e θw, dividida pelo desvio padrão dessa

diferença:

DT =
π − θw√

V ar(π − θw)
(2.4)

π é a soma de todas as diferenças encontradas entre todos os pares

posśıveis de sequências dividida pelo número de pares comparados e o tama-
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nho da sequência (número de nucleot́ıdeos). O valor de π é mais influenciado

por variantes comuns do que variantes raras. A medida θw, também cha-

mada de θ de Watterson, corresponde à contagem de śıtios polimórficos nor-

malizada por um valor proporcional ao tamanho da amostra de sequências.

Quando uma população está em equiĺıbrio entre mutação e deriva e evoluindo

de modo neutro, a esperança da diferença entre os valores de π e θw é zero;

em compensação, a seleção purificadora, que mantém variantes deletérias em

baixa frequência, ocasiona valores negativos de DT assim como uma expansão

populacional. Por fim, valores positivos de DT são esperados para sequências

sob seleção balanceadora ou após contrações populacionais (Tajima, 1989a).

O cálculo dos valores de DT para todos os genes do cromossomo 6 foi feita

com o uso do software Arlequin (Excoffier et al., 2005). A significância dos

valores de DT foi calculada utilizando 1000 simulações de coalescência com a

hipótese nula de população em equiĺıbrio e neutralidade seletiva. O p-valor

é reportado como a porcentagem de DT que apresentaram valores iguais ou

menores nas simulações.

As sequências usadas para essa estimativa foram concatenações de todos

os SNPs exônicos de cada gene. Ou seja, ao invés de calcularmos DT para

sequências reais de DNA, nós constrúımos sequências compostas apenas por

SNPs.

Os setores foram comparados quanto aos valores de DT de seus genes

através de testes não-paramétricos unicaudais de Wilcoxon para duas amos-

tras (com a expectativa que DT seria maior no setor Peri-HLA do que no

Controle).
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D de Tajima para diferentes classes de SNPs

Como descrito no item anterior, a estat́ıstica DT permite a identificação de

cenários em que eventos seletivos (ex.: seleção purificadora ou balanceadora)

ou demográficos (ex.: contrações ou expansões populacionais) estão ocor-

rendo.

O DT é normalmente calculado para todos os śıtios de um locus ou

segmento de DNA. Entretanto, a estat́ıstica também pode ser calculada

para subconjuntos de śıtios, definidos por critérios funcionais (função de

um domı́nio), estruturais (tipo de estrutura protéica codificada por uma

região gênica), entre outros. Essas partições permitem fazer interpretações

biológicas sobre a relação entre a função da molécula e o regime de seleção.

Entre os critérios que podem ser usados para definir o conjunto de śıtios aos

quais o teste será aplicado, está o tipo de polimorfismo que ocorre (sinônimos

versus não-sinônimos). Por exemplo, Rand & Kann (1996) não encontraram

resultados significantes usando DT para o gene todo, mas ao separarem os

śıtios sinônimos dos não-sinônimos, detectaram significância na última classe

(DT significativamente negativo) e interpretaram-na como seleção purifica-

dora sobre esses śıtios (em oposição a um evento demográfico que causaria

um DT significativo em ambas as classes). Essa interpretação é problemática

porque essa estat́ıstica para a classe de śıtios sinônimos pode ter sido ligeira-

mente menos negativa do que o necessário para atingir significância e nesse

caso um evento demográfico não poderia ter sido exclúıdo (Hahn et al., 2002).

Na tentativa de melhor compreender cenários com desvios no espectro

de frequências alélicas, Hahn et al. (2002) denominaram efeitos homogêneos
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aqueles que afetam um locus como um todo e de efeitos heterogêneos aque-

les que afetam classes de śıtios diferentemente. Uma varredura seletiva e

uma expansão populacional são exemplos de processos homogêneos que oca-

sionam um deslocamento do espectro de frequências alélicas no sentido de

alelos raros para um locus como um todo (Hahn et al., 2002). Em contra-

partida, seleção purificadora é um processo heterogêneo, uma vez que afeta

śıtios não-sinônimos em maior grau do que śıtios sinônimos (Verrelli & Eanes,

2000; Hahn et al., 2002).

Para distinguir entre processos homogêneos e heterogêneos, Hahn et al.

(2002) propuseram um teste de heterogeneidade baseado na estat́ıstica DT .

Esse teste emprega simulações de coalescência de Monte Carlo para criar

genealogias condicionadas no tamanho amostral dos dados reais. Mutações

sinônimas e não-sinônimas (também condicionadas aos dados reais) são então

distribúıdas na genealogia. O uso de uma mesma genealogia para as duas

classes de mutação controla para o fato de que esses śıtios compartilham uma

mesma história evolutiva, por pertencerem ao mesmo locus. Em seguida, va-

lores de DT são calculados para cada uma dessas classes e depois calcula-se

um ∆T , definido como DT sinônimo - DT não-sinônimo. Os valores simula-

dos de ∆T são utilizados para se criar uma distribuição e então se verifica o

quão extremo é o valor de ∆T observado. O teste de heterogeneidade é uni-

caudal porque se espera a priori que o ∆T será positivo (DT mais negativo

para śıtios não-sinônimos), e o p-valor é dado por:

p− valor =
i− n

n
(2.5)
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em que i corresponde à posição que o valor observado ocupa na distribuição

de valores simulados e n ao número total de simulações. Se o valor observado

se encontrar no outro lado da distribuição, o p-valor é dado por:

p− valor =
i

n
. (2.6)

O teste de heterogeneidade foi aplicado aos dados do 1000G após a ob-

tenção do DT para as duas classes de śıtios (não-sinônimo e sinônimo) com

o emprego do software Arlequin (Excoffier et al., 2005).

Além disso, os valores de ∆T dos genes de cada setor – Clássicos, Peri-

HLA e Controle – foram comparados com um Teste T de Student apropriado

a amostras de tamanho e variância diferentes. Para aplicar tal teste, verifica-

mos antes se a distribuição de probabilidade dos valores de ∆T se aproximava

à uma distribuição normal com um Teste de Shapiro-Wilk.

51



Caṕıtulo 3

Resultados e Discussão

3.1 Perfil de diversidade (π) do HLA para da-

dos do 1000G

Após o processamento dos dados brutos e anotação dos SNVs, o primeiro

passo em direção ao teste de hipótese foi determinar a região adjacente aos

genes HLA com polimorfismo elevado em função do efeito carona, e que

constitui a região candidata a estar acumulando polimorfismos deletérios. O

critério adotado para definir essa região, ou setor, foi uma taxa de heterozi-

gose (π) aumentada em relação àquela do cromossomo 6 inteiro (incluindo o

HLA).

Para detectar essa região com taxa de heterozigose aumentada, empre-

gamos um algoritmo de janelas deslizantes (descrito em maior detalhe no

caṕıtulo anterior), que inclúıram genes e regiões intergênicas. Dessa maneira,

śıtios codificantes e não-codificantes contribúıram para o cálculo do π médio.



Os resultados do algoritmo de janelas deslizantes são os perfis de diversidade

das sub-regiões clássicas de classe I e II para as 3 populações (Figs. 3.1 à

3.6), e a classificação do genes em setores, representada na tabela 3.1.

Tabela 3.1: Setores genômicos e seus genes nas 3 populações (YRI, Yoruba,
grupo étnico do oeste africano; CEU, residentes de Utah com ancestrais do norte e
oeste europeus; e CHBJPT, amálgama das populações CHB e JPT, chineses Han
de Pequim e japoneses de Tóquio, respectivamente). O setor genômico Controle é
composto por todos os genes não inclúıdos nessa tabela.

Setor Gene YRI CEU CHBJPT

Clássicos HLA-A X X X

HLA-B X X X

HLA-C X X X

HLA-DQA1 X X X

HLA-DQB1 X X X

HLA-DPA1 X X X

HLA-DPB1 X X X

HLA-DRA X X X

HLA-DRB1 X X X

Total (Clássicos) 9 9 9

Peri-HLA HLA-F X X X

LOC554223 X X X

HLA-G X X X

ZNRD1 X � �

MUC21 X � X

MUC22 X X X

c6orf15 X X X

CDSN X X X

PSORS1C1 X X X

PSORS1C2 X X X

CCHCR1 X X X

TCF19 X X X
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POU5F1 X X X

MICA X X X

MICB X X X

c6orf10 X � �

BTNL2 X X X

HLA-DRB5 X X X

HLA-DQA2 X X X

HLA-DQB2 X X X

HLA-DOB X X X

TAP2 X � �

PSMB8 X � �

TAP1 X � �

PSMB9 X � �

Total (Peri-HLA) 25 18 19

Assim como observado por Shiina et al., ocorrem picos de alta diversidade

centrados sobre os genesHLA clássicos de classe I e II, nas 3 populações ana-

lisadas. O tamanho desses picos apresentou pouca variação entre populações

e os genes que foram classificados no setor Peri-HLA diferentemente entre

elas podem ser vistos na tabela 3.1. No total, 26 genes foram classificados

como Peri-HLA; 6 desses genes são exclusivos da população YRI (ZNRD1,

C6orf10, TAP1, TAP2, PSMB8 e PSMB9 ) e 1 gene é exclusivo da população

YRI e CHBJPT (MUC21 ).

Como esperado, todos os genes HLA clássicos apresentaram taxas de he-

terozigose média1 bastante acima daquela do cromossomo 6. Além disso, os

1Aqui o termo “taxa de heterozigose média” de um gene é empregado no lugar de “taxa
de heterozigose” porque calculamos a taxa de heterozigose para todos os śıtios desse gene
– alguns dos quais são polimórficos (constituindo, portanto, SNPs) – e então extráımos
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tã

o
n

o
g
rá

fi
co

.
A

d
ic

io
n

al
m

en
te

,
o
s

g
en

es
H
L
A

cl
ás

si
co

s
es

tã
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çã
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rá

fi
co

.
A

d
ic

io
n

al
m

en
te

,
os

g
en

es
H
L
A

cl
á
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çã
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tã

o
m

ar
ca

d
os

em
ve

rm
el

h
o,

o
se

to
r
P
er
i-
H
L
A

es
tá
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picos locais de diversidade (taxa média de heterozigose bastante acima das

redondezas) incidiram exatamente sobre os genes HLA clássicos na sub-região

clássica de classe I (HLA-A, -B e -C ) e sobre 4 dos 6 genes HLA clássicos da

sub-região clássica de classe II (HLA-DQA1, -DQB1, -DPA1 e -DPB1 ). O

gene HLA-DRB1 não se mostrou associado a um pico local, embora, mesmo

assim, muito acima da taxa média de heterozigose do cromossomo 6. Por ou-

tro lado, um pico global de diversidade incidiu sobre um de seus parálogos,

o HLA-DRB5 (removido do setor Peri-HLA). Outro gene sobre o qual não

incidiu um pico de diversidade foi o HLA-DRA, o que está de acordo com a

literatura (Shiina et al., 2009). Outro pico local de diversidade foi localizado

nas 3 populações entre os genes HLA-C e -B, em uma região onde não há

genes. Essa diversidade talvez se deva a efeito carona devido à proximidade

dessa região com o HLA-B e -C, ambos muito polimórficos, sendo acentuada

pelo fato de esse trecho ser intergênico e portanto menos restrito evolutiva-

mente.

O Peri-HLA das 3 populações abarcou os genes CDSN, PSORS1C1 (na

subregião clássica de classe I) e BTNL2 (na subregião clássica de classe II),

reportados como associados a diferentes patologias (Oka et al., 1999; Nair

et al., 2000; Levy-Nissenbaum et al., 2003; Valentonyte et al., 2005). Essa

constatação reforça o método utilizado para determinar o setor Peri-HLA

na medida em que esse setor, por conter genes conhecidamente associados a

doenças, possivelmente inclui outros loci que também apresentam variantes

potencialmente deletérias.

sua média; o procedimento é o mesmo que fazemos com as janelas deslizantes. A taxa
de heterozigose média de um gene é também chamada de diversidade nucleot́ıdica de um
gene (Nei, 1987).
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A taxa de heterozigose média do cromossomo 6 foi calculada a partir de

SNPs gênicos e intergênicos. Ela pode ser considerada alta em relação àquela

de um gene pois, além conter os śıtios polimórficos do HLA, esse cromossomo

é constitúıdo por menos de 2% de sequências codificantes (Lander et al.,

2001) – boa parte dos demais 98% está relaxada funcionamente (ou não pos-

sui função) e portanto espera-se que possa acumular mais śıtios polimórficos e

em frequências mais altas. Em contrapartida, genes possuem algo em torno

de 5% de sequência codificante (Lander et al., 2001) (frequentemente sob

seleção purificadora), que está em ligação com a fração não-codificante (essa

fração, composta por ı́ntrons e sequência não-traduzida, divide frequente-

mente o mesmo destino evolutivo). Dessa maneira, como mencionado no

caṕıtulo anterior, o critério que utilizamos é conservador e os genes inclúıdos

no setor Peri-HLA podem ser considerados como altamente polimórficos.

3.1.1 Efeito carona no HLA

A observação de picos de diversidade centrados sobre os genes HLA clássicos

e de “plańıcies” de diversidade em uma região rica em genes entre os dois

picos na sub-região clássica de classe I indica que a diversidade aumentada

dos picos se deve a efeito carona resultante de seleção natural agindo sobre

os genes HLA clássicos, como proposto por Shiina et al. (2006).

Outra explicação para o padrão observados nas figuras 3.1 a 3.6 é a de que

os genes ao redor dos genes HLA clássicos estão também sob seleção balan-

ceadora. No entanto, um estudo que sondou o genoma por alvos de seleção

balanceadora (Andrés et al., 2009) encontrou um único gene pertencente ao
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Peri-HLA, CDSN, que não é outlier para as estat́ısticas analisadas (discuti-

das a seguir). Além disso, para produzir um perfil de diversidade semelhante

aos picos observados, seria necessário supor que a intensidade da seleção de-

cresce conforme a distância entre os genes HLA clássicos aumenta. Em outras

palavras, é necessário invocar a atuação de seleção natural balanceadora so-

bre os genes vizinhos às unidades de seleção, em intensidades diferentes e em

um padrão simétrico (mais intensa perto dos genes HLA clássicos e menos

intensa longe deles). Essa hipótese, embora plauśıvel, é mais improvável do

que aquela que invoca efeito carona.

A noção de que seleção balanceadora atuando sobre um locus HLA po-

deria aumentar a diversidade em regiões vizinhas já havia sido proposta

(Charlesworth, 2006), com atenção dada à capacidade da taxa de recom-

binação de reduzir a intensidade do efeito carona (efeito que é inversamente

proporcional à distância ao longo da qual a diversidade se mantém elevada

(Takahata & Satta, 1998)) e ao efeito oposto que a existência de um grande

número de alelos ocasiona (Charlesworth, 2006), aspectos ignorados por Shi-

ina et al. (2006). Devido ao posśıvel impacto das taxas de recombinação

sobre a distância entre o gene selecionado e a região com polimorfismo ele-

vado, utilizamos a localização de hotspots de recombinação no HLA para

ver como eles se correlacionavam com transições entre regiões com diferentes

ńıveis de polimorfismo.

Nas 3 populações analisadas, em média 11 hotspots de recombinação (dos

22 localizados no HLA) foram mapeados no interior dos setores Peri-HLA.

Em um primeiro momento, esse resultado pode parecer contraditório com

os perfis de diversidade observados, uma vez que a recombinação reduziria
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a diversidade em śıtios ligados (Takahata & Satta, 1998) resultando num

setor Peri-HLA mais curto. SNPs flanqueando lados opostos de um hotspot

de recombinação deveriam mostrar DL reduzido (Carrington, 1999) e seria

razoável esperar que hotspots não ocorressem nesse setor.

Em contrapartida, como descrito no caṕıtulo 1, o HLA possui haplótipos

estendidos em frequência alta (Awdeh et al., 1983; Yunis et al., 2003), com

ńıveis significantes de DL entre pares de marcadores separados por mais de

1 Mb (Carrington, 1999) a despeito dos hotspots de recombinação. Uma

variável importante do HLA que certamente influencia essas observações é

o número de alelos de alguns genes do HLA, chegando a mais de 2000 para

HLA-A e a mais de 2600 para HLA-B, por exemplo (IMGT2). Sabe-se que

a diversidade pode existir a muitos milhares de bases quando o número de

alelos é grande (Charlesworth, 2006) e entender o porquê é relativamente

intuitivo: quando a recombinação “mistura” a variação adjacente a um deter-

minado alelo sob seleção balanceadora, essa variação é transferida para outro

haplótipo que possui outro alelo no locus sob seleção – mas como inúmeros

alelos são mantidos nesse sistema hipotético, essa variação tem alta probabi-

lidade de se associar a um alelo que também está sendo mantido por seleção

balanceadora. Dessa maneira, a variação não é perdida. Essa manutenção da

variedade é acentuada quando a seleção natural age em longo prazo, como no

HLA (Lawlor et al., 1988; Mayer et al., 1988; Garrigan & Hedrick, 2003), que

só pode ter acontecido se a reciclagem (turnover) de alelos não for intensa

(Charlesworth, 2006) (caso no qual seria mais provável perder a variação

ligada aos loci sob seleção).

2http://hla.alleles.org/nomenclature/stats.html
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Sob um modelo com maior reciclagem de alelos (em que as frequências

alélicas oscilam mais) como o de seleção dependente de frequência, há di-

versos eventos de seleção positiva sucessivos, cada um favorecendo um alelo

diferente. Quando um alelo torna-se vantajoso, ele sobe rapidamente em

frequência. Nesses casos, é posśıvel argumentar que o DL observado no mo-

mento presente pouco tem a ver com a manutenção da diversidade em loci

vizinhos àquele sob seleção balanceadora. Mesmo na presença de um hotspot

de recombinação entre um marcador e um locus sob seleção, ambos sobem de

frequência rapidamente se o coeficiente seletivo for alto o suficiente. O hots-

pot pode ter o efeito posterior de desfazer a associação entre um determinado

alelo do locus vizinho e outro do locus sob seleção, mas nesse momento o alelo

do locus vizinho já pode ser bastante frequente. Além disso, como o valor

adaptativo dos alelos do locus sob seleção varia conforme sua frequência, a

recombinação pode inserir o alelo do locus vizinho em um haplótipo prestes

a ser selecionado positivamente. Isso é ainda mais provável em um sistema

com muitos alelos, como no HLA.

O efeito da recombinação sobre o DL entre marcadores genéticos é

também mitigado por interações epistáticas. Esse fenômeno foi observado

entre certos alelos do HLA (Gregersen et al., 2006) e proposto como fa-

tor importante na evolução desse complexo conforme o modelo ABC (van

Oosterhout, 2009). A epistasia pode ter o efeito de diminuir o valor adap-

tativo de recombinantes, reduzindo assim a taxa efetiva de recombinação –

recombinantes são vistos em menor frequência na população não porque a

recombinação acontece menos, mas sim porque são menos aptos. Se a epis-

tasia for comum entre genes HLA, será comum observar DL entre marcado-
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res genéticos em lados opostos de um hotspot de recombinação (Carrington,

1999).

Além disso, através de simulações coalescentes com recombinação Verhoe-

ven & Simonsen (2005) demonstraram que blocos de haplótipo surgem mesmo

quando eventos de recombinação ocorrem entre todos os marcadores adjacen-

tes ao longo da genealogia da amostra, e que, além de blocos não possúırem

taxas de recombinação menores, seus limites não possuem taxas mais altas

(caracteŕıstica dos hotspots de recombinação). Diversos fatores interagem

de maneira complexa e contribuem para um cenário em que a formação de

blocos de haplótipo não é um reflexo direto da existência de hotspots de

recombinação (Verhoeven & Simonsen, 2005): (a) a deriva genética pode re-

mover haplótipos recombinantes ao acaso; (b) eventos de recombinação não

afetam valores de DL entre loci se precederem eventos mutacionais; (c) even-

tos de recombinação desfazem mais frequentemente o DL entre marcadores

antigos (mais frequentes) do que entre marcadores recentes (menos frequen-

tes); isso faz com que a escolha de marcadores mais ou menos frequentes

interfira nos blocos de haplótipo observados; (d) gargalos populacionais fa-

zem com que linhagens ancestrais da amostra coalesçam mais rapidamente,

dando a elas menos tempo para acumularem mutações – dessa maneira, as

mutações amostradas são recentes e sofrerão menos eventos recombinatórios,

apresentando blocos de haplótipos mais longos (ver item anterior).

Todos os pontos mencionados acima – a seleção balanceadora intensa so-

bre os diversos alelos de genes HLA clássicos tornando seus também diversos

haplótipos frequentes (o que faz com que a recombinação transporte um alelo

de um haplótipo frequente para outro também frequente, sem reduzir a diver-
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sidade), a existência de haplótipos estendidos na região (evidência emṕırica

de que hotspots de recombinação não estão erodindo completamente o DL

verificado no HLA), a ocorrência de interações epistáticas entre alelos de

loci localizados no HLA (mitigando o efeito da recombinação) e a complexi-

dade de fatores que contribuem para a formação de blocos haplot́ıpicos (em

simulações de coalescência com recombinação) mesmo com eventos recom-

binatórios distribúıdos ao longo do haplótipo – demonstram a importância

de não se interpretar a presença de hotspots na região Peri-HLA como um

problema do método utilizado para sua definição, mas sim como uma cir-

cunstância genômica interessante e digna de investigação.

3.2 Comparação dos setores genômicos

As estat́ısticas das três populações analisadas e os p-valores das comparações

do setor Peri-HLA com o Controle (através de testes não-paramétricos de

Wilcoxon para duas amostras – com exceção da estat́ıstica ∆DT , para a qual

foi utilizado um Teste T) estão sumarizados nas tabelas 3.2 – 3.4.

Tabela 3.2: Comparação dos setores genômicos quanto às suas estat́ısticas (YRI).
Os valores das 3 colunas centrais correspondem às médias das respectivas es-
tat́ısticas.

YRI

Estat́ıstica Controle Peri-HLA Clássicos p-valor

Pneu 0,1434 0,2120 1,7313 0,0153

Pn/Ps 1,3161 2,6207 2,5167 0,0017*

ψ 0,2983 0,8038 0,6034 6,7e-05*
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NI 3,1467 2,348 0,9547 0,5141

DoS -0,1694 -0,0859 0,0338 0,1774

Pdel/Pn 0,3611 0,3561 – 0,9793

Pdel/Ps 0,4841 0,9406 – 0,0044*

NIdel 9,8259 4,706 – 0,2639

DT -0,6508 0,2049 1,9281 4e-06*

∆DT 0,1659

Tabela 3.3: Comparação dos setores genômicos quanto às suas estat́ısticas
(CEU). Os valores das 3 colunas centrais correspondem às médias das respecti-
vas estat́ısticas.

CEU

Estat́ıstica Controle Peri-HLA Clássicos p-valor

Pneu 0,092 0,1943 1,8406 0,0013*

Pn/Ps 1,3204 1,5190 2,3473 0,1202

ψ 0,2821 0,6139 0,5690 0,0025*

NI 3,2 1,1196 1,1151 0,0351*

DoS -0,1997 -0.0484 0,0826 0,0265*

Pdel/Pn 0,3717 0,3195 – 0,5584

Pdel/Ps 0,5087 0,4274 – 0,3314

NIdel 12,9025 2,1171 – 0,0692

DT -0,4441 0,6596 2,009 4,1e-06*

∆DT 0,1646
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Tabela 3.4: Comparação dos setores genômicos quanto às suas estat́ısticas
(CHBJPT). Os valores das 3 colunas centrais correspondem às médias das res-
pectivas estat́ısticas.

CHBJPT

Estat́ıstica Controle Peri-HLA Clássicos p-valor

Pneu 0,1224 0,2226 1,8643 0,0075*

Pn/Ps 1,5348 1,8648 2,489 0,0891

ψ 0,3284 0,6879 0,6042 0,0056*

NI 3,7423 1,4855 0,9250 0,0177*

DoS -0,2273 -0,0372 0,0417 0,0048*

Pdel/Pn 0,4076 0,3741 – 0,5624

Pdel/Ps 0,6341 0,6792 – 0,1464

NIdel 14,6659 4,3660 – 0,0452*

DT -0,6682 0,5104 2,3826 6,8e-07*

∆DT 0,1322

3.2.1 Pneu

A primeira estat́ıstica apresentada é o Pneu, que consiste na razão entre a

contagem de polimorfismos neutros (Ps) e a contagem de substituições neu-

tras (Ds) que permite comparar o grau de polimorfismo de genes (ou setores,

se compararmos suas distribuições) que apresentam taxas mutacionais e/ou

restrições evolutivas diferentes (ver em maior detalhes na seção 2.4).

O emprego dessa razão na comparação dos setores quantifica algo espe-
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rado a priori : os setores Clássicos, Peri-HLA e Controle deveriam estar nessa

ordem em termos de seu grau de polimorfismo, em sentido decrescente. De

fato, foi esse o observado e a diferença entre os setores Peri-HLA e Controle

foi significante nas 3 populações. A distribuição dos valores de Pneu dos 3

setores é graficamente representada na figura 3.7.

3.2.2 Pn/Ps e ψ

A estat́ıstica Pn/Ps é a razão entre a contagem de SNPs não-sinônimos e

sinônimos para um gene. Essa razão é uma medida da força da seleção pu-

rificadora recente agindo sobre mutações deletérias que nele ocorrem e será

alta quando essa seleção for fraca (Piganeau & Eyre-Walker, 2009). Essa

razão também pode assumir valores altos, no entanto, em casos de seleção

balanceadora (Charlesworth & Charlesworth, 2010).

De fato, os valores mais altos de Pn/Ps foram obtidos no setor Clássicos,

condizente com seleção balanceadora. Além disso, os valores de Pn/Ps foram

em média maiores no setor Peri-HLA do que no Controle nas populações YRI

e CHBJPT, sendo essa diferença significativa em YRI (tabela 3.2 e 3.4). A

distribuição dos valores de Pn/Ps dos 3 setores é graficamente representada

na figura 3.8.

Se acrescentarmos os genes que estão presentes no Peri-HLA da população

YRI aos setores Peri-HLA das demais populações (MUC21, C6orf10, TAP1,

TAP2, PSMB8, PSMB9 e ZNRD1 à população CEU e os mesmos genes

com exceção de MUC21 à população CHBJPT), os setores Peri-HLA des-

sas populações passam a apresentar valores mais altos de Pn/Ps e atingem
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significância.

Essa diferença, significativa em YRI, indica um acúmulo de polimorfis-

mos potencialmente deletérios nos genes desse setor que pode ter sido causado

por relaxamento funcional (seleção purificadora mais fraca), por efeito carona

decorrente de seleção balanceadora nos genes HLA clássicos vizinhos ou por

seleção balanceadora agindo diretamente sobre os genes desse setor.

A razão Pn/Ps, no entanto, apresenta duas limitações. Primeiro, não leva

em conta a potencial diferença entre o número de śıtios sinônimos e não-

sinônimos dos genes comparados. Segundo, ela é indefinida para genes que,

mesmo tendo variação não-sinônima, não apresentam nenhum polimorfismo

sinônimo. Frente a essas dificuldades, utilizamos a estat́ıstica ψ leva isso em

conta, sendo uma estimativa menos enviesada que a razão Pn/Ps (Gossmann

et al., 2012) por levar em conta variação no número de śıtios de cada classe e

utilizar uma correção de continuidade, que permite utilizar informação sobre

genes com Ps igual a zero. A comparação dos valores dessa estat́ıstica entre

os setores Peri-HLA e Controle resultou em valores significativamente mais

elevados em Peri-HLA nas 3 populações (tabelas 3.2 a 3.4, e figura 3.13).

A comparação dos valores de ψ do setor Peri-HLA com os do Controle foi

repetida nas populações YRI e CEU sem seu gene outlier para ψ, PSORS1C1,

e não teve seu resultado afetado qualitativamente. Esse gene é curiosamente

um dos genes nas redondezas dos genes HLA clássicos reportados como asso-

ciados a uma patologia (Nair et al., 2000). A comparação também foi repetida

para a população CHBJPT, com seu gene outlier para ψ, PSORS1C2, remo-

vido. A significância da comparação entre Peri-HLA e Controle tampouco

foi alterada.
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3.2.3 Pdel/Pn e Pdel/Ps

Após verificar um excesso de SNPs não-sinônimos no setor Peri-HLA em

relação ao Controle, quantificamos a proporção de SNPs não-sinônimos para

os quais havia evidência adicional – além do status não-sinônimo – de serem

deletérios, Pdel/Pn (as variantes para as quais essa evidência adicional esteve

presente foram chamadas de deletérias, apesar de a evidência não ser abso-

lutamente conclusiva). A evidência adicional adveio do emprego do software

Polyphen 2, que classificou SNPs e substituições não-sinônimos como de-

letérios conforme a conservação de suas posições e seu impacto na estrutura

e função das moléculas codificadas pelos genes que os continham.

As proporções de SNPs deletérios obtidas nesses setores, entre 31% e 40%,

foram próximas àquelas descritas por diferentes métodos ao longo do genoma

(Ng & Henikoff, 2006). Em nenhuma das populações a distribuição das pro-

porções de SNPs deletérios diferiu significativamente entre o Peri-HLA e o

Controle.

Os valores de Pdel/Pn indicam, portanto, que a fração de de SNPs de-

letérios entre os não-sinônimos é semelhante entre os setores Peri-HLA e Con-

trole. Isso sugere que não há só um excesso de polimorfismos não-sinônimos

no Peri-HLA em relação ao Controle, mas também um excesso de polimor-

fismos deletérios, algo mais explicitamente quantificado pela análise a seguir.

O potencial deletério do excesso de polimorfismos não-sinônimos no Peri-

HLA é tambem evidenciado ao compararmos os valores de Pdel/Ps dos genes

desse setor com os valores dessa estat́ıstica dos genes do Controle. Pdel/Ps é

uma estat́ıstica equivalente a Pn/Ps, com a diferença de levar em conta so-
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mente os polimorfismos classificados como deletérios. As populações YRI e

CHBJPT apresentaram valores de Pdel/Ps superiores no Peri-HLA em relação

ao Controle, sendo a diferença estatisticamente significante em YRI (tabe-

las 3.2 e 3.3), semelhantemente ao observado com Pn/Ps, apesar da baixa

contagem de polimorfismos deletérios nos genes do setor Peri-HLA (dos 24

genes do Peri-HLA da população YRI – o gene HLA-DRB5 foi removido por

ser parálogo ao gene HLA-DRB1 – 6 não possuiam nenhum polimorfismo

deletério e 8 possuiam apenas 1 polimorfismo deletério). As medianas dos

valores de Pdel/Ps do setor Peri-HLA foram superiores às medianas dessa

estat́ıstica do setor Controle nas 3 populações analisadas. Essa relação está

demonstrada na figura 3.10, que também indica a presença de diversos outli-

ers no setor Controle, que contribuem para que a diferença entre as médias

de Pdel/Ps não sejam tão pronunciadas e para que os testes não-paramétricos

não detectem tanta diferença entre as distribuições dessa estat́ıstica entre os

dois setores.

Não foi posśıvel calcular para cada locus o número de śıtios deletérios e

não-deletérios como foi feito para śıtios sinônimos e não-sinônimos, com o

intuito de gerar uma estat́ıstica análoga a ψ para polimorfismos deletérios.

Tal tarefa é imensamente complexa, uma vez que seria necessário incorporar

à lógica de oportunidades mutacionais utilizada pelo programa PAML diver-

sas camadas de informação, contendo, por exemplo, a conservação dos śıtios

de cada locus ou a posição de śıtios ativos em genes codificantes de enzimas.

O setor Clássicos apresentou Pdel/Pn consideravelmente menor do que

o esperado. Acreditamos que isso se deva ao fato de que o método em-

pregado para classificar SNPs não-sinônimos como deletérios leva em conta,
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entre outros fatores e como mencionado acima, a conservação de sequências

homólogas (Ramensky et al., 2002). A conservação de sequências dos loci

de genes HLA clássicos é provavelmente reduzida por essas sequências se-

rem muito polimórficas. Isso poderia fazer com que muitos polimorfismos

não-sinônimos deletérios não fossem classificados dessa maneira. Além disso,

uma mutação que troque um aminoácido na região de ligação de pept́ıdeos

de uma molécula HLA, ao invés de causar uma redução do fitness daquele

indiv́ıduo e de sua prole, pode ocasionar um aumento do fitness por permitir

que mais patógenos sejam reconhecidos por seus organismos (como é espe-

rado para um gene sob seleção balanceadora). Nesse sentido, polimorfismos

não-sinônimos nessas regiões podem frequentemente ser benéficos, mas clas-

sificados incorretamente como deletérios.

Como a classificação de variantes advindas de genes HLA clássicos como

deletérias é problemática, não reportamos valores de estat́ısticas que envol-

vam essa classificação. Nas tabelas 3.2 a 3.4, as casas correspondentes a essas

estat́ısticas receberam o śımbolo “–”.

3.2.4 Testes de McDonald-Kreitman, NI e DoS

O Teste de McDonald-Kreitman, como descrito no caṕıtulo anterior, com-

para duas razões, uma advinda de dados de polimorfismos, outra de dados

de divergência. Ambas as razões comparam a quantidade de variantes sob

seleção natural e de variantes neutras (tradicionalmente as não-sinônimas

e sinônimas, respectivamente). O NI é a razão de chances da tabela de

contingência do Teste de McDonald-Kreitman, resumindo-a em um único
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número. Quando atinge valores significativamente maiores do que 1, o NI

indica que há um excesso de polimorfismos não-sinônimos em relação ao

esperado pela divergência não-sinônima (ambas normalizadas pelos seus res-

pectivos valores sinônimos), valores indicando a ação de seleção purificadora

ou, possivelmente, seleção balanceadora (mais adiante comentaremos uma

circunstância em que seleção balanceadora gera outro sinal). Quando seus

valores são significativamente menores do que 1 há um excesso de divergência

não-sinônima, padrão compat́ıvel com a ação de seleção positiva (evolução

adaptativa). Se seus valores não forem significativamente diferentes de 1, é

imposśıvel rejeitar a hipótese nula de neutralidade (abaixo comentamos um

posśıvel cenário de não-neutralidade em que os valores de NI podem se apro-

ximar de 1).

O Teste de McDonald-Kreitman apresenta uma série de desafios no que

diz respeito à forma de interpretar resultados significativos, uma vez que

cenários demográficos e seletivos podem se confundir (Eyre-Walker et al.,

2002). Outra complicação é causada pela quantidade de polimorfismos leve-

mente deletérios amostrada que, quando grande, causa uma subestimativa da

quantidade de loci evoluindo adaptativamente (Charlesworth & Eyre-Walker,

2008). Além disso, o Teste de McDonald-Kreitman tem premissas – como a

de que śıtios evoluem independentemente uns dos outros – que, se violadas,

causam uma superestimativa do efeito da seleção positiva sobre loci em um

genoma (Fay, 2011). Todos os problemas mencionados são particularmente

relevantes em estudos que utilizam a abordagem McDonald-Kreitman para

estimar a fração de substituições que resulta de seleção positiva.

Na presente análise, nosso objetivo não envolve quantificar o papel da
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seleção positiva, ou testar a hipótese de seleção sobre genes espećıficos. Nós

partimos da premissa de que a seleção purificadora contra mutações fraca-

mente deletérias é comum e ocorre em larga escala no genoma humano (Bus-

tamante & Fledel-Alon, 2005), e investigamos se há um excesso de polimor-

fismos desse tipo (fracamente deletério) em regiões próximas aos genes HLA,

que são intensamente selecionados. Uma vez que nossa análise é comparativa,

contrastando perfis de variação de genes a priori alocados a diferentes gru-

pos, prevemos que as complicações introduzidas pela forma como a história

demográfica influencia os resultados do Teste de McDonald-Kreitman não irá

interferir em nossos resultados.

No presente estudo, os valores de NI foram calculados de duas formas:

(a) usando dados de polimorfismo (SNPs) e divergência (substituições) consi-

derando todas as mutações não-sinônimas como aquelas sendo selecionadas,

e (b) considerando apenas aquelas classificadas como deletérias segundo o

método empregado pelo software Polyphen 2 como sendo selecionadas.

A comparação dos valores de NI dos genes do setor Peri-HLA com os

valores desse ı́ndice dos genes do setor Controle permite testar a hipótese

de genes desses setores estarem sob diferentes regimes seletivos. Essa com-

paração nos é particularmente útil porque nos permite verificar se o setor

Peri-HLA, que possui um acúmulo de polimorfismos deletérios (ver Pn/Ps e

ψ nas tabelas 3.2 a 3.4), está mais sujeito à seleção purificadora devido ao

caráter deletério desses polimorfismos.

A primeira expectativa a partir dos resultados de Pdel/Pn e Pdel/Ps, era

a de que os valores de NI apresentados pelos genes do setor Peri-HLA se-

jam maiores do que 1, já que uma fração dos polimorfismos nesse setor é
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deletéria. Também esperávamos esses valores em função de um resultado co-

nhecido para o genoma humano, advindo de um estudo de resequenciamento

de éxons de populações americanas com ascendência européia e africana (Bus-

tamante & Fledel-Alon, 2005). Nesse estudo, dos genes informativos sobre

forças seletivas (com números suficientes de polimorfismos e substituições)

que desviaram da hipótese nula de neutralidade, a maior parte está sob

seleção purificadora. O resultado esperado (NI > 1) foi obtido nas 3 po-

pulações.

A segunda expectativa era a de que os valores de NI do setor Peri-HLA

fossem em média superiores aos valores desse ı́ndice no setor Controle. Essa

previsão se baseia no fato de que se há um acúmulo de polimorfismos de-

letérios, esse acúmulo será removido por seleção purificadora a longo prazo

resultando em uma diferença maior entre Pn e Dn em Peri-HLA do que em

Controle e ocasionando um NI maior no primeiro.

Contrariando nossa segunda expectativa, os valores de NI do setor Peri-

HLA foram em média inferiores aos valores desse ı́ndice apresentados pelos

genes do setor Controle em todas as populações, sendo essa diferença signifi-

cativa nas populações CEU e CHBJPT (tabelas 3.2 a 3.4 e figura 3.11). Ou

seja, apesar de haver um excesso de polimorfismos não-sinônimos em genes

do Peri-HLA, há também um excesso de divergência não-sinônima para esse

mesmo conjunto de genes, que resulta em valores de NI menores.

O achado descrito acima sugere interpretações adicionais para Pn/Ps em

genes do Peri-HLA, que serão discutidas a seguir. Primeiro, é posśıvel que

o acúmulo de polimorfismos possa não ser composto por polimorfismos que

são deletérios (no caso em que o programa Polyphen falhou ao classificá-los
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de tal maneira) ou que não sejam vistos como deletérios aos olhos da seleção

natural, o que ocorreria se os genes do setor Peri-HLA estivessem mais rela-

xados funcionalmente do que os genes do Controle.

Genes relaxados apresentam valores de NI próximos a 1, exatamente como

os integrantes de Peri-HLA e Clássicos. No entanto, sabemos que os genes

contidos no setor Clássicos estão sob intensa seleção balanceadora, que apa-

rentemente está inflando Dn e causando valores observados de NI próximos

a 1. De modo coerente com nossa hipótese, um estudo que sondou o ge-

noma em busca de alvos de seleção positiva usando abordagens filogenéticas

envolvendo diferentes espécies de mamı́feros Kosiol et al. (2008) verificou

uma razão dN/dS maior do que 1 em genes HLA clássicos. É posśıvel que

para esses genes, a seleção balanceadora mantenha o polimorfismo de alguns

śıtios mas cause a depleção da variabilidade em outros, nos casos em que

os haplótipos selecionados dividam o mesmo background em determinadas

posições genômicas. Além disso, como genes HLA clássicos possuem diversos

śıtios polimórficos e provavelmente funcionais, a fixação de um alelo em um

deles não necessariamente causaria a redução do fitness médio dos indiv́ıduos

de uma população, principalmente se a seleção balanceadora atuar alternada-

mente entre śıtios. Esses cenários se tornam mais plauśıveis se o modelo que

melhor explique as causas dessa seleção seja um baseado em corrida arma-

mentista (seleção dependente de frequência), no qual as frequências alélicas

de śıtios sob seleção não são estacionárias, mas sim dinâmicas.

Essas observações são também sustentadas pelos resultados dos testes de

McDonald-Kreitman realizados para genes dos 3 setores levando em conta

todos os SNVs não-sinônimos (tabelas 3.5 a 3.7). Se ambos Pn e Dn estão
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inflados para genes HLA clássicos, espera-se que os testes não resultem em

significância para os genes do setor Clássicos. Esse foi o observado: nenhum

gene HLA clássico apresentou NI significativamente diferente de zero. Como

os genes do setor Peri-HLA também apresentaram valores de NI próximos

a 1, é esperado que os testes de McDonald-Kreitman para esses genes tam-

pouco atinjam significância. De fato, nenhum gene desse setor apresentou

NI significativamente maior do que 1, como seria esperado no caso de seleção

purificadora, por exemplo. Pelo contrário, além de a maioria dos genes do

Peri-HLA não atingirem significância nos testes de McDonald-Kreitman, al-

guns deles atingiram significância para valores de NI menores do que 1, in-

dicando uma fixação de variantes não-sinônimas em uma taxa maior do que

seria esperada no caso de esses genes estarem evoluindo de modo neutro.

Os resultados dos testes de McDonald-Kreitman considerando todos os

SNVs não-sinônimos, em conjunto com a observação de que genes HLA

clássicos apresentam valores elevados de Dn/Ds nos levam a mais duas

hipóteses posśıveis para valores de NI inferiores de Peri-HLA em relação

a Controle.

A segunda hipótese assume que genes do setor Peri-HLA estariam sob a

ação direta de seleção balanceadora que preserva os polimorfismos e, assim

como foi obserado para os genes HLA clássicos, leva à fixação desses poli-

morfismos, também aumentando Dn em relação à expectativa neutra. Nesse

caso, os genes desse setor teriam funções importantes para o organismo assim

como os genes HLA clássicos e se pareceriam bastante com os últimos no que

diz respeito a atributos genômicos como espectro de frequências alélicas e

diversidade gênica. É importante notar que a maneira pela qual definimos
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o setor Peri-HLA (usando diversidade gênica) já garante em certo grau que

seus genes possuam maior diversidade gênica (taxa de heterozigose) e um

espectro de frequências alélicas com um desvio para valores positivos. No

entanto, a taxa de heterozigose dos genes do Peri-HLA é inferior à dos genes

HLA clássicos (figuras 3.1 a 3.3) e decresce conforme esses genes estão cada

vez mais distantes dos últimos. Esse padrão só seria explicado, como já men-

cionado em 3.1, se a seleção balanceadora sobre os genes do Peri-HLA fosse

menos intensa nesses genes de maneira simétrica ao redor dos genes HLA

clássicos. Essa constatação, associada à ausência de evidência para seleção

balanceadora em genes do Peri-HLA em trabalhos anteriores (Andrés et al.,

2009), fala contra essa hipótese.

A terceira hipótese para explicar o NI menor em genes do Peri-HLA

quando comparados aos do Controle também surge quando contemplamos

os valores altos de Dn/Ds apresentados pelos genes HLA clássicos. Se os ge-

nes do Peri-HLA sofrem efeito carona resultante da proximidade com genes

HLA clássicos, é posśıvel que esse efeito ocasione valores de Dn inflados nos

primeiros. Como consequência, os valores de NI do setor Peri-HLA seriam

menores. Isso se deve ao fato de que o efeito carona perturba a eficácia da

remoção de polimorfismos não-sinônimos, permitindo que esses polimorfis-

mos aumentem em frequência e eventualmente se fixem.

Os resultados anteriores lançaram dúvida sobre a ação da seleção puri-

ficadora, que deveria estar removendo os polimorfismos deletérios ao longo

do tempo e impedindo-os de se fixarem. Frente a isso, realizamos testes adi-

cionais para examinar outros aspectos da variação genética, que permitem

caracterizar de modo mais preciso o processo seletivo operando nessa região.
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Nossa próxima abordagem consistiu em analisar SNVs deletérios no contexto

do Teste de McDonald-Kreitman.

Ao realizarmos testes de McDonald-Kreitman com os polimorfismos clas-

sificados como deletérios pelo Polyphen 2, os SNVs deletérios, esperamos

que o sinal da seleção purificadora (NI > 1) nos genes do Peri-HLA seja

evidenciado, o que comprovaria que esses genes não estão relaxados funci-

onalmente e que o acúmulo de polimorfismos que apresentam é danoso ao

fitness. Esse sinal realmente aparece com mais força para os testes realiza-

dos com esse conjunto de SNVs: uma proporção maior de genes com valores

de NI maiores do que 1 atingem significância (tabela 3.5 a 3.7). Os valores

de NI correspondentes a SNVs deletérios (NIdel, tabelas 3.2 a 3.4) também

foram maiores como era de se esperar, eliminando a diferença significativa

que existia na população CHBJPT para os valores de NI entre Peri-HLA e

Controle.

As três hipóteses para os valores de NI do Peri-HLA serão abordadas

mais adiante, à luz de informações do espectro de frequências alélicas dos

genes investigados.

Tabela 3.5: Testes de McDonald-Kreitman para os 3 setores genômicos da po-
pulação YRI (NI < 1 e NI > 1 se referem aos genes em que essa relação foi
significante; NI n. s. se referem aos genes em que a diferença em relação a 1 não
foi significante)

SNVs Setor genômico NI < 1 NI n. s. NI > 1 No. de genes

Todos os não-sin. Clássicos 0 8 0 8

Peri-HLA 3 16 0 19

Controle 0 398 94 492
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Deletérios Clássicos 3 5 0 8

Peri-HLA 0 9 5 14

Controle 0 249 81 330

Tabela 3.6: Testes de McDonald-Kreitman para os 3 setores genômicos da po-
pulação CEU (NI < 1 e NI > 1 se referem aos genes em que essa relação foi
significante; NI n. s. se referem aos genes em que a diferença em relação a 1 não
foi significante)

SNVs Setor genômico NI < 1 NI n. s. NI > 1 No. de genes

Todos os não-sin. Clássicos 0 8 0 8

Peri-HLA 2 10 0 12

Controle 0 291 70 361

Deletérios Clássicos 3 5 0 8

Peri-HLA 0 6 3 9

Controle 0 96 82 178

Tabela 3.7: Testes de McDonald-Kreitman para os 3 setores genômicos da po-
pulação CHBJPT (NI < 1 e NI > 1 se referem aos genes em que essa relação foi
significante; NI n. s. se referem aos genes em que a diferença em relação a 1 não
foi significante)

SNVs Setor genômico NI < 1 NI n. s. NI > 1 No. de genes

Todos os não-sin. Clássicos 0 8 0 8

Peri-HLA 3 9 1 13

Controle 1 359 116 476

Deletérios Clássicos 3 5 0 8

Peri-HLA 0 7 4 11
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Controle 0 121 191 312

Os valores de DoS apresentaram os mesmos padrões (tabelas 3.2 a 3.4, e

figura 3.12) observados em NI e sua discussão é análoga àquela acima reali-

zada.

3.2.5 D de Tajima

A estat́ıstica D de Tajima, assim como o NI e dN/dS, permite distinguir di-

ferentes cenários evolutivos dentro dos quais genes evoluem. Essa estat́ıstica,

no entanto, usa informação sobre a frequência alélica de marcadores para de-

terminar o regime seletivo predominante. Valores de DT significativamente

maiores do que 1 indicam seleção balanceadora ou a ocorrência de gargalos

populacionais recentes; valores significativamente menores do que 1, seleção

purificadora ou expansões populacionais; e valores próximos a zero indicam

neutralidade (Tajima, 1989a). A significância estat́ıstica é normalmente ob-

tida a partir de simulações coalescentes que podem assumir neutralidade

seletiva e equiĺıbrio populacional, como o que faz o programa que utilizamos,

Arlequin (Excoffier et al., 2005).

A utilização de DT permite testar se os genes do setor Peri-HLA estão

relaxados funcionalmente, uma vez que nesse cenário obteŕıamos valores de

DT não significativamente diferentes de 0.

Em um primeiro momento, a hipótese de relaxamento funcional parece

ser a correta: todos os genes dos setores Peri-HLA (com exceção de 1 único
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gene na população YRI) apresentaram valores de DT não significativamente

diferentes de zero (tabelas 3.8 a 3.10). No entanto, ao olharmos para os genes

HLA clássicos, vemos que mesmo esses genes, sabidamente alvos de seleção

balanceadora, não atingem significância na maioria dos casos (tabelas 3.8 a

3.10). Essa observação aponta para um grande conservadorismo desse teste.

Tabela 3.8: Testes de D de Tajima para os 3 setores genômicos da população
YRI (DT < 0 e DT > 0 se referem aos casos em que essa relação foi significante;
DT n. s. se referem aos genes em que o resultado do teste não foi significante)

Setor genômico DT < 0 DT n. s. DT > 0 No. de genes

Clássicos 0 7 1 8

Peri-HLA 0 22 1 23

Controle 190 667 9 866

Tabela 3.9: Testes de D de Tajima para os 3 setores genômicos da população
CEU (DT < 0 e DT > 0 se referem aos casos em que essa relação foi significante;
DT n. s. se referem aos genes em que o resultado do teste não foi significante)

Setor genômico DT < 0 DT n. s. DT > No. de genes

Clássicos 0 5 3 8

Peri-HLA 0 16 0 16

Controle 157 660 17 834

Tabela 3.10: Testes de D de Tajima para os 3 setores genômicos da população
CHBJPT (DT < 0 e DT > 0 se referem aos casos em que essa relação foi sig-
nificante; DT n. s. se referem aos genes em que o resultado do teste não foi
significante)
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Setor genômico DT < DT n. s. DT > No. de genes

Clássicos 0 4 4 8

Peri-HLA 0 17 0 17

Controle 273 591 12 876

De fato, um estudo que realizou simulações de coalescência em cenários

demográficos diferentes daquele utilizado pelo software Arlequin, verificou

que boa parte da intensidade da variação e frequência de variantes no genoma

humano pode se dever à demografia (Stajich & Hahn, 2005), especialmente

em populações que sofreram expansões recentemente como CEU e CHBJPT

(Goldstein & Chikhi, 2002). Expansões demográficas podem ocasionar va-

lores de DT inferiores a 0 (Tajima, 1989b), assim como a maneira como a

amostragem populacional foi realizada (Ptak & Przeworski, 2002). Dessa

forma, se um modelo nulo apropriado (que contemple a história demográfica

de nossa espécie) for considerado, genes que apresentaram valores de DT

não significativamente diferentes de zero são, provavelmente, caracterizados

por um espectro de frequências alélicas com excesso de alelos em frequência

intermediária. Essas considerações demonstram que nossos resultados são

conservadores.

Além disso, Stajich & Hahn (2005) testaram (e confirmaram) a existência

de uma correlação positiva entre valores de DT e a taxa de recombinação para

detectar eventos seletivos (varreduras seletivas ou seleção de fundo) poten-

cialmente responsáveis pela moldagem do espectro de frequência alélica. A
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explicação proposta para a correlação foi a de que populações humanas após

sáırem da África fizeram frente à pressões seletivas em seus novos ambientes

que resultaram em evolução adaptativa e varreduras seletivas recorrentes (que

reduzem a variabilidade nos śıtios sob seleção e śıtios vizinhos, diminuindo

os valores de DT ) (Stajich & Hahn, 2005). O fato de a taxa de recombinação

ser reduzida no HLA (Walsh et al., 2003) faria com que varreduras seletivas

recorrentes tivessem um efeito mais pronunciado nessa região, o que, mais

uma vez, nos permite concluir que a ausência de significância nos testes de

DT não devem nos aproximar de um cenário de relaxamento funcional, mas

sim nos aproximar de cenários que envolvam seleção balanceadora direta ou

efeito carona causado por ela.

Também foi realizado um teste não-paramétrico para comparar as distri-

buições dos valores de DT do setor Peri-HLA e Controle (tabelas 3.2 a 3.4),

que resultou em diferença significativa (com o primeiro setor apresentando

uma distribuição de valores mais altos). Ainda que isso seja em parte expli-

cado pelo fato de termos definido o setor Peri-HLA com base em valores mais

altos das taxas de heterozigose médias (diversidade nucleot́ıdica) de janelas

consecutivas, notamos que o número de śıtios polimórficos também é maior

no Peri-HLA. Assim, não podemos atribuir exclusivamente ao critério meto-

dológico de definição do Peri-HLA os valores mais altos de DT , e é plauśıvel

que a seleção nos genes HLA esteja alterando o SFS dos genes do Peri-HLA.

Entretanto, as análises feitas até o momento não distinguem entre alterações

no espectro de frequências alélicas de variantes sinônimas e não-sinônimas.

Essa distinção será tratada a seguir.
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D de Tajima para diferentes classes de SNP

Uma segunda análise que utiliza o espectro de frequências alélicas para iden-

tificar diferentes cenários evolutivos é baseada na comparação dos valores de

DT calculados para diferentes classes de polimorfismos dentro de um mesmo

gene. A abordagem consiste em calcular diferença entre o valor de DT de

śıtios sinônimos e o valor de DT de śıtios não-sinônimos, resultando em um

∆DT (∆DT = DT sinônimo - DT não-sinônimo). Simulações coalescentes

podem ser usadas para gerar a distribuição de valores ∆DT sob a hipótese

nula de não haver diferença entre as duas classes de śıtios (sinônimos e não-

sinônimos), permitindo realizar um teste de heterogeneidade que compare os

valores de DT entre elas (Hahn et al., 2002).

Mutações não-sinônimas apresentam uma maior probabilidade de serem

deletérias do que as sinônimas e, por causa disso, a taxa de heterozigose

(diversidade gênica) não-sinônima é reduzida em relação à sinônima – o que

consiste em um sinal de seleção purificadora (Hughes et al., 2008). Essa di-

ferença faz com que os espectros de frequências alélicas das duas classes de

śıtios sejam diferentes, criando valores de DT maiores para sinônimos do que

não-sinônimos. Para genes sob seleção balanceadora, por outro lado, espera-

mos um padrão inverso, em que mutações não-sinônimas atingem frequências

alélicas maiores (justamente por estarem sob seleção balanceadora) do que

as sinônimas. De fato, Hughes & Nei (1988) demonstrou que alelos HLA tem

proporcionalmente mais variação não-sinônima do que sinônima.

A análise que emprega um teste de heterogeneidade para comparar DT

entre essas duas classes de śıtios nos permite então distinguir entre cenários
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de seleção purificadora (∆DT positivo) e seleção balanceadora direta (∆DT

negativo). Ela também nos permite testar se um gene evolui de maneira neu-

tra (relaxamento funcional completo), pois sob neutralidade espera-se que

DT entre classes não seja significativamente diferente (∆DT não significati-

vamente diferente de zero).

Nas tabelas 3.2 a 3.4 estão resumidas as médias dos valores de ∆DT dos

diferentes setores nas 3 populações. Como esperado, os valores de ∆DT do

setor Clássicos são sempre os mais negativos, sendo menores do que zero

nas populações YRI e CEU. No outro extremo temos os genes do Peri-HLA,

apresentando médias superiores a zero nas 3 populações. A comparação entre

os valores de ∆DT dos setores Peri-HLA e Controle através de testes T não

atingiu significância.

Os resultados dos testes de heterogeneidade estão resumidos nas tabelas

3.11 a 3.13. Apesar dos valores negativos de ∆DT dos genes HLA clássicos,

poucos genes de todos os setores alcançaram significância, o que demonstra

quão conservador o teste é.

Se a ação da seleção purificadora não foi verificada ao compararmos os

valores de NI de Peri-HLA e Controle, os testes de McDonald-Kreitman com

SNVs deletérios e a estat́ıstica ∆DT nos permitiram verificar que os genes

do Peri-HLA não estão livres de seleção purificadora. O fato dos valores de

∆DT do Peri-HLA serem tão distintos daqueles do Clássicos nos leva a crer

que os genes do primeiro setor não estão sob seleção balanceadora direta e

tampouco estão mais relaxados funcionalmente do que os do Controle, uma

vez que seus valores são em média superiores ao do último e maiores do que

zero.
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Tabela 3.11: Testes de heterogeneidade para os 3 setores genômicos da população
YRI (∆DT < 0 e ∆DT > 0 se referem aos casos em que essa relação foi significante;
∆DT n. s. se referem aos genes em que o resultado do teste não foi significante)

Setor genômico ∆DT < 0 ∆DT n. s. ∆DT > 0 No. de genes

Clássicos 1 8 0 9

Peri-HLA 0 14 6 20

Controle 16 584 38 638

Tabela 3.12: Testes de heterogeneidade para os 3 setores genômicos da população
CEU (∆DT < 0 e ∆DT > 0 se referem aos casos em que essa relação foi significante;
∆DT n. s. se referem aos genes em que o resultado do teste não foi significante)

Setor genômico ∆DT < 0 ∆DT n. s. ∆DT > No. de genes

Clássicos 1 8 0 9

Peri-HLA 1 8 5 14

Controle 18 492 57 567

Tabela 3.13: Testes de heterogeneidade para os 3 setores genômicos da população
CHBJPT (∆DT < 0 e ∆DT > 0 se referem aos casos em que essa relação foi sig-
nificante; ∆DT n. s. se referem aos genes em que o resultado do teste não foi
significante)

Setor genômico ∆DT < ∆DT n. s. ∆DT > No. de genes

Clássicos 0 9 0 9

Peri-HLA 0 12 4 16

Controle 15 572 61 648
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3.2.6 Conclusão e perspectivas futuras

O genoma humano é repleto de polimorfismos deletérios, muitos dos quais são

removidos ou mantidos em baixa frequência por seleção purificadora (Busta-

mante & Fledel-Alon, 2005). No entanto, processos evolutivos como deriva

genética (Lynch, 2007) e atributos de um gene como pleiotropia (Williams,

1957) permitem que esses polimorfismos aumentem de frequência e em alguns

casos eventualmente se fixem (Meyer & Harris, 2013).

Outro processo evolutivo, central para o presente trabalho, capaz de re-

duzir a eficácia da remoção de polimorfismos deletérios, é o chamado efeito

carona (Hill & Robertson, 1968) ou genetic draft (Gillespie, 2004). Esse pro-

cesso ocorre quando um determinado alelo sofre seleção positiva e sobe em

frequência, “arrastando” consigo variantes fisicamente ligadas e ocasionando

o aumento em frequência de todo um haplótipo mais longo do que apenas o

locus sob seleção. O comprimento desse haplótipo é inversamente proporci-

onal à taxa de recombinação da região e como a variação “arrastada” pode

ser tanto deletéria como benéfica, o processo de genetic draft tem um efeito

análogo ao da deriva genética sobre loci vizinhos a genes sob seleção natural.

O processo de genetic draft é intensificado na medida em que os efeitos de

recombinação entre o locus selecionado e os seus vizinhos é reduzido; um

processo que contribui nesse sentido é a interação entre genes por epistasia,

capaz de criar desequiĺıbrio de ligação (Kouyos et al., 2007), que por sua vez

contribui para a ocorrência de carona genética.
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No contexto de efeito carona, um estudo recente investigou alvos

genômicos de seleção positiva e confirmou um excesso de polimorfismos de-

letérios próximos a esses alvos (Chun & Fay, 2011). Semelhantemente, no

presente estudo investigamos os efeitos de seleção balanceadora intensa em

genes HLA sobre regiões vizinhas, com o intuito de testar a hipótese de que

há um acúmulo de mutações deletérias nas regiões próximas a genes selecio-

nados.

O HLA é uma região genômica que contém genes sob seleção balancea-

dora (Meyer & Thomson, 2001; Garrigan & Hedrick, 2003) e que interagem

epistaticamente (Gregersen et al., 2006). O fato de o HLA apresentar di-

versos genes associados a doenças (Singh et al., 1997; Lie & Thorsby, 2005),

inclusive genes nas redondezas dos genes HLA clássicos (Shiina et al., 2006),

pode se dever ao efeito de genetic draft, que ocasionaria um aumento na

frequência de variantes deletérias nessa região – ideia que é formalizada pelo

modelo ABC de evolução do HLA (van Oosterhout, 2009).

Com o uso de dados provenientes do Projeto 1000 Genomas, de alinha-

mentos entre humanos e macaco-rhesus e através da definição de setores

genômicos (Controle, Peri-HLA e Clássicos), fomos capazes de detectar um

excesso estatisticamente significativo de polimorfismos não-sinônimos através

da estat́ıstica ψ nos genes próximos aos genes HLA clássicos, alvos de seleção

balanceadora. Parte desse excesso é constitúıdo por polimorfismos deletérios,

embora somente na população YRI tenhamos encontrado um acúmulo signifi-

cativo de polimorfismos deletérios no setor Peri-HLA em relação ao controle.

Ao investigarmos outros aspectos da dinâmica evolutiva da região do

Peri-HLA, que acompanham o excesso de polimorfismos não-sinônimos no
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Peri-HLA, encontramos um aumento da taxa de substituição não-sinônima

(em relação à sinônima), que leva a valores de NI menores para esse setor.

Esse cenário, no qual a região do Peri-HLA acumula não apenas mais po-

limorfismos não-sinônimos, mas também substituições, é consistente com 3

cenários evolutivos para o Peri-HLA: (a) menos seleção purificadora (relaxa-

mento funcional), (b) seleção balanceadora direta sobre seus genes causando

um incremento na quantidade de variantes não-sinônimas fixadas e (c) ca-

rona genética causada por seleção balanceadora sobre genes HLA clássicos,

com efeito semelhante ao cenário anterior.

A ação da seleção balanceadora diretamente sobre os genes do peri-HLA

é pouco provável como explicação para os nossos resultados uma vez que

Andrés et al. (2009) escanearam o genoma em busca de genes sob seleção

balanceadora e um único gene do Peri-HLA, CDSN, configurava entre a lista

elencada pelos autores. Além disso, seleção balanceadora agindo diretamente

nos genes do Peri-HLA só seria capaz de produzir o perfil de diversidade ob-

servado nas 3 populações caso sua intensidade fosse simétrica ao redor dos

genes HLA clássicos e inversamente proporcional à distância até esses genes.

A análise de ∆DT nos revelou que o primeiro e segundo cenários são menos

prováveis e que, ao mesmo tempo em que o efeito carona perturba a remoção

da variação deletéria e permite que parte dela se fixe, essa variação está sob

seleção purificadora, uma vez que polimorfismos não-sinônimos apresentam

frequências mais baixas em relação a sinônimos.

Nossos resultados apontam para a interferência que a carona genética

causa na dinâmica evolutiva de genes do Peri-HLA tanto no que diz respeito

a polimorfismos como substituições, conforme prevê o modelo ABC (van
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Oosterhout, 2009). Segundo esse modelo, ocorrerá um acúmulo de mutações

deletérias ao redor dos genes HLA clássicos e essa variação será removida

com menor eficácia do que em outras regiões do genoma devido à seleção

contra recombinantes e homozigotos para mutações deletérias recessivas. Se

a seleção purificadora está agindo (resultados de ∆DT ), ela demonstrou-se,

de fato, menos efetiva não só em uma janela de tempo recente (resultados de

polimorfismos), como também em longo prazo (resultados de substituições).

Em conclusão, nós argumentamos que a seleção balanceadora sobre os

genes HLA clássicos, que resulta em ńıveis de polimorfismo, valores de DT , e

razões de polimorfismos não-sinônimos em relação a sinônimos extremos den-

tre todos os genes do genoma humano, evidencia a intensidade do processo

seletivo, e resulta em fortes efeitos sobre as regiões vizinhas do genoma. Es-

sas regiões acumulam mais variação do que esperado para regiões do genoma

longe de genes HLA clássicos, e também apresentam um excesso de polimor-

fismos e substituições não-sinônimas, indicando que a eficácia da seleção nas

regiões próximas aos genes HLA clássicas é reduzida, levando ao acúmulo de

polimorfismos e subtituições potencialmente deletérias.

Abaixo, descrevemos análises futuras e sua relevância para o presente

estudo:

• utilizar o genoma todo como Controle de modo a ganhar poder es-

tat́ıstico e verificar se existem tendências genômicas de genes com va-

lores mais altos de Pn/Ps também apresentarem valores mais altos de

Dn/Ds (o que falaria contra a ideia de efeito carona ocasionando a

fixação de variação deletéria, causado por seleção balanceadora sobre

genes HLA vizinhos);
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• fazer análises que contrastam setores entre as três populações ao mesmo

tempo, de modo a ganhar poder estat́ıstico (seguindo Chun & Fay,

2011);

• classificar todos os genes conforme seus termos GO3 (que indicam em

que processos biológicos estão envolvidos e quais são suas funções mole-

culares) e amostrar diversas vezes um número de genes igual ao número

de genes pertencentes ao Peri-HLA que possuam os mesmos termos

GO, verificando em seguida quantas dessas amostragens apresentaram

ı́ndices sumários iguais ou mais extremos do que os observados no pre-

sente trabalho; essas amostragens permitirão verificar se é a função dos

genes do Peri-HLA um dos fatores responsáveis (seja por relaxamento

funcional ou por seleção balanceadora direta) pelo acúmulo de polimor-

fismos deletérios, possibilitando a confirmação ou rejeição da hipótese

de efeito carona.

3http://www.geneontology.org/
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