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Resumo

Seleção balanceadora é definida como aquela que aumenta a variabilidade genética de
populações em relação ao esperado sob neutralidade. Uma expectativa sobre seus efeitos é a
redução da diferenciação populacional nos genes onde atua. Contudo, regimes que mantêm
conjuntos distintos de alelos em diferentes populações poderiam resultar em aumento de
diferenciação populacional. Com o objetivo de compreender melhor os efeitos da seleção
balanceadora sobre a distribuição da variação genética entre populações, investigamos a
diferenciação populacional em genes dos Antígenos Leucocitários Humanos (HLA, do inglês,
Human Leukocyte Antigen), que são os genes mais polimórficos do genoma humano e o exemplo
mais clássico de seleção balanceadora em humanos. As proteínas HLA são responsáveis pela
apresentação de peptídeos aos linfócitos T, mediando uma etapa crítica da resposta imune. A
vantagem da manutenção de variação nesses genes está possivelmente associada à capacidade
de resposta a uma maior diversidade de patógenos.

Neste estudo, analisamos dados do projeto 1000 Genomas (1000G), que sequenciou
indivíduos de diferentes populações usando sequenciamento de nova geração (NGS, do
inglês, Next Generation Sequencing). Essa técnica de sequenciamento é conhecidamente
problemática quando aplicada a regiões altamente polimórficas, como os genes HLA. Por isso,
avaliamos a confiabilidade dos genótipos e frequências alélicas estimados a partir dos dados
do 1000G nos genes HLA, utilizando como padrão ouro dados de sequenciamento Sanger de
930 das 1092 amostras do 1000G. Encontramos um viés de superestimativa da frequência
do alelo referência em alguns polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs, do inglês, Single
Nucleotide Polimorphisms), indicando que viés de mapeamento é uma causa importante de
erros nos dados do 1000G. Esses resultados são relevantes para a compreensão dos desafios
do uso de dados de NGS em outras regiões de alta diversidade. Usando os resultados dessa
análise, excluímos de nosso estudo de diferenciação populacional sítios com estimativas de
frequências alélicas pouco confiáveis nos dados do 1000G. Em uma segunda etapa de controle
metodológico, demonstramos o efeito do uso de dados ricos em variantes raras em estudos
de diferenciação populacional. Controlando para esse efeito, e usando apenas sítios que
demonstramos ser confiáveis em nossos dados, descobrimos que a diferenciação populacional
de SNPs nos genes HLA é menor que a diferenciação de SNPs em outras regiões do genoma.
Esse resultado aponta para um papel predominante de pressões seletivas globais na distribuição
da variação genética de HLA entre populações. Contudo, apresentamos também evidências
de que a diferenciação populacional de haplótipos nos genes HLA pode ser maior do que a
observada no nível dos SNPs, sugerindo que pressões locais podem influenciar a distribuição
de haplótipos entre populações. Nossos achados indicam que é possível reconciliar baixa
diferenciação populacional em SNPs com maior diferenciação em haplótipos, possivelmente
sujeitos a pressões seletivas locais.
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Abstract

Balancing selection is defined as any kind of selective regime that increases genetic variabil-
ity in populations relative to what is expected under neutrality. Theory predicts that balancing
selection reduces population differentiation. However, balancing selection regimes in which
different sets of alleles are maintained in different populations could increase population
differentiation. To better understand the effects of balancing selection on the distribution
of genetic variation among populations, we investigated population differentiation at the
Human Leukocyte Antigen (HLA) genes, which are the most polymorphic genes in the human
genome, and constitute the most striking example of balancing selection in humans. The
HLA molecules are responsible for the presentation of peptides to T cells, thus mediating a
critical step of the immune response. The advantage of maintaining variation in those genes
through balancing selection is possibly related to the increased ability of the immune system
to respond to a wider variety of pathogens.

In this study, we analysed the public dataset of the 1000 Genomes project (1000G), which
sequenced 1092 individuals from different populations using Next Generation Sequencing
(NGS) technologies. These sequencing techniques are known to be problematic when applied
to highly polymorphic genomic regions, such as the HLA genes. Therefore, we evaluated the
reliability of genotype calls and allele frequency estimates of the SNPs reported by 1000G
at HLA genes, using Sanger sequencing data of 930 of the 1092 1000G samples as a gold
standard. We found a bias towards overestimation of reference allele frequency for some single
nucleotide polymorphisms (SNPs), indicating mapping bias is an important cause of error in
frequency estimation in the 1000G data. These results provide insights into the challenges
of using of NGS data at other genomic regions of high diversity. Using the results of this
analysis, we selected a list of sites that have reliable allele frequency estimates in the 1000G
data to be used in our population differentiation study. In another methodological control, we
demonstrate the effect of using a dataset rich in rare variants in population differentiation
studies. Controlling for this effect, and using only the sites which we demonstrated that
were reliable, we found that population differentiation of single nucleotide polymorphisms
(SNPs) at the HLA genes is lower than that of SNPs in other genomic regions. This suggests
a predominant role of global selective pressures in shaping the distribution of variation
at the HLA genes among populations. However, we also show evidence that population
differentiation of HLA haplotypes may be higher than what we observe at the SNP level,
suggesting that local selective pressures may influence the distribution of haplotypes among
populations. Altogether, our results indicate that it is possible to reconcile low population
differentiation at the SNP level - as predicted by theory - to higher differentiation at haplotypes,
which are possibly under local selective pressures.
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Introdução Geral

A diversidade genética dentro e entre populações é moldada pela ação da seleção natural,
deriva genética e migração, que agem sobre a variação introduzida pelos processos de mutação
e recombinação.

Genomas estão sujeitos às ações de mutação, recombinação, migração, deriva e seleção e,
consequentemente, sua estrutura física também modela os efeitos dessas forças evolutivas. A
ligação física de variantes presentes num mesmo cromossomo faz com que forças seletivas
conflitantes muitas vezes atuem sobre uma mesma região.

Compreender os padrões gerados por esses processos no genoma e discernir os efeitos
de cada um deles é um dos grandes desafios da genética de populações. Esse tipo de
conhecimento abre as portas para compreendermos melhor a história de espécies, incluindo
eventos demográficos e seletivos, e gera aplicações diretas em áreas como conservação da
biodiversidade, melhoramento genético e medicina.

Definindo regimes seletivos
Diferentes áreas da Biologia Evolutiva usam diferentes terminologias para classificar formas

de seleção natural (revisadas em Nielsen, 2005). Antes de revisar as assinaturas deixadas pela
seleção natural no genoma, é fundamental definir essa terminologia.

Em Genética Quantitativa, a seleção natural é tradicionalmente classificada em três modos:
direcional, estabilizadora e disruptiva. A seleção é direcional quando um fenótipo extremo
tem a maior aptidão, estabilizadora quando um fenótipo intermediário é o mais apto, e
disruptiva (ou diversificadora) quando mais de um fenótipo extremo tem a aptidão maior
que os fenótipos intermediários (Figura 1) (Mather (1953) apud Kimura (1983), p. 119).

É comum encontrar a terminologia descrita acima para caracterizar regimes seletivos com
base nas aptidões de genótipos. Nesse caso, seleção direcional é definida como o regime em
que um dos homozigotos (e.g. A1A1) tem aptidão maior que o heterozigoto (A1A2), que por
sua vez tem aptidão maior que o outro homozigoto (A2A2). Seleção estabilizadora ocorre
quando o heterozigoto tem aptidão maior que ambos os homozigotos, e seleção disruptiva

ocorre quando o heterozigoto tem a menor aptidão dentre todos os genótipos (revisão em
Losos et al., 2013).

Apesar de comum, o uso da terminologia original da genética quantitativa para descrever
modos de seleção agindo sobre genótipos pode causar confusão. Nessa transição, há um
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pressuposto implícito de que fenótipos extremos são determinados por genótipos homozigotos,
o que pode nem sempre ser verdade (Futuyma, 2006).



  
















  




Figura 1. Distribuição de valores fenotípicos em uma população sujeita a diferentes modos de seleção.
Os painéis da esquerda mostram seleção direcional, i.e. um fenótipo extremo tem maior
aptidão, levando a uma mudança na aptidão média da população. Os painéis centrais
mostram seleção estabilizadora, i.e fenótipos intermediários têm maior aptidão, levando a
uma redução na variância dos valores fenotípicos da população. Painéis à direita mostram
seleção disruptiva, i.e. fenótipos extremos têm maior aptidão que os intermediários, o que
pode levar a uma distribuição bimodal dos valores fenotípicos.
Fonte: Hamilton (2009).

No campo da Evolução Molecular, um outro conjunto de termos classifica a seleção natural
sob a perspectiva dos valores adaptativos de variantes novas na população. Nesse cenário,
seleção natural pode ser classificada como positiva, negativa ou balanceadora. Seleção
positiva é o processo de aumento da frequência de novas variantes vantajosas, enquanto
seleção negativa (ou purificadora) é o processo de redução da frequência de variantes
deletérias da população. Os regimes de seleção positiva e negativa tendem à fixação ou perda
de variantes, respectivamente, e portanto reduzem a diversidade genética das populações
onde atuam. O terceiro tipo de seleção, seleção balanceadora, engloba todo regime seletivo
que mantém a diversidade genética de populações em níveis mais altos que o esperado sob
neutralidade. Regimes possíveis de seleção balanceadora incluem vantagem de heterozigotos
(ou sobredominância), vantagem de alelo raro ou pressões seletivas que variam no tempo
e/ou no espaço (Andrés, 2011).

Seleção positiva, frequentemente chamada de "seleção Darwiniana", é comumente usada
como sinônimo de seleção direcional. Em um cenário em que uma nova variante de dominância
incompleta determina um fenótipo vantajoso, tanto os conceitos fenotípico e genotípico de
seleção direcional, quanto o conceito de seleção positiva se aplicam.
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Por outro lado, a relação entre seleção negativa e seleção balanceadora e a terminologia
da genética quantitativa é mais complicada. Gillespie (2004), por exemplo, trata de seleção
balanceadora exclusivamente na forma de vantagem de heterozigotos. Dessa perspectiva,
seleção balanceadora seria equivalente ao conceito genotípico de seleção estabilizadora.
Contudo, um cenário no qual o fenótipo extremo é o mais vantajoso, e este é determinado por
um genótipo heterozigoto constituiria seleção balanceadora (por vantagem de heterozigotos),
seleção estabilizadora do ponto de vista do genótipo, e seleção direcional, do ponto de vista
do fenótipo selecionado. Também é comum fazer um paralelo entre seleção balanceadora e
seleção disruptiva, já que ambas aumentam a diversidade: a primeira aumenta a diversidade
genética e pode também aumentar a diversidade fenotípica, enquanto a segunda por definição
aumenta a diversidade fenotípica.

Portanto, não há uma correspondência única entre as classificações de tipos de seleção
natural das áreas de Genética Quantitativa e de Evolução Molecular. É importante ter esses
conceitos em mente ao se levantar as hipóteses sobre assinaturas de diferentes modos de
seleção no genoma. Neste trabalho, será usada a classificação da literatura de Evolução
Molecular (i.e. seleção positiva, negativa ou balanceadora).

Assinaturas de seleção natural no genoma
Cada regime de seleção natural modifica a diversidade das regiões genômicas onde atua

de maneira diferente, gerando padrões característicos. A busca por padrões, ou assinaturas,
permite identificar regiões do genoma associadas a adaptações e revelar aspectos da história
evolutiva de genes e populações (Nielsen, 2005; Sabeti et al., 2006).

Quando uma mutação vantajosa surge e aumenta de frequência por seleção positiva,
algumas das assinaturas que podem ser identificadas na variante selecionada e nas regiões
vizinhas são: redução da variação genética e um espectro de frequências alélicas* com excesso
de variantes derivadas (Nielsen, 2005).

O efeito em regiões vizinhas ocorre pois a mutação vantajosa surge em um haplótipo
específico, e quando aumenta de frequência carrega consigo esse haplótipo em detrimento
dos demais. O processo de aumento de frequência das variantes ligadas ao alelo selecionado
é conhecido como efeito carona (termo cunhado por Smith & Haigh (1974)), e o cenário
resultante, de eliminação da variação na região adjacente à mutação, é chamado de varredura
seletiva.

Seleção negativa sobre novas variantes também gera efeitos particulares em regiões vizi-
nhas. Esse processo é conhecido como seleção de fundo, e resulta em redução de diversidade
e um espectro de frequências alélicas com excesso de variantes raras. Por fim, seleção balance-
adora resulta em aumento de diversidade e espectro de frequências alélicas com excesso de
variantes em frequência intermediária.

É possível estimar o nível de diversidade genética esperado na ausência de seleção natural
a partir da teoria neutra. Essa estimativa parte do pressuposto de que as populações estão

*Histograma de frequências alélicas de um conjunto de variantes.
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em equilíbrio entre mutação e deriva, isto é, seus tamanhos populacionais são constantes, de
modo que sua diversidade está em equilíbrio entre a perda de variação por deriva genética e a
introdução de novas variantes por mutação.

Um desafio em se detectar seleção natural no genoma usando as assinaturas listadas acima
está no fato de que muitas delas podem surgir quando populações desviam do equilíbrio, ainda
que na ausência de seleção natural. Isso pode acontecer devido a fenômenos demográficos,
como gargalos ou expansões populacionais, que causam diminuição e aumento da diversidade
genética, respectivamente. Para lidar com esse problema, foram desenvolvidos testes que
buscam desvios em relação a cenários esperados em situações nas quais as populações não
estão em equilíbrio.

Teste de neutralidade de Lewontin-Krakauer
Um dos primeiros testes de neutralidade propostos, o teste de Lewontin-Krakauer, baseia-se

em uma assinatura de seleção positiva local, isto é, seleção positiva agindo em uma população
específica (Lewontin & Krakauer, 1973). Nesse cenário, espera-se que as variantes sob seleção
e suas regiões vizinhas, levadas por carona, tenham frequências alélicas muito distintas entre
populações. Em contrapartida, espera-se que pressões seletivas partilhadas entre populações
(seleção global) façam com que as frequências alélicas tornem-se mais semelhantes entre
populações.

Contudo, fenômenos demográficos, como gargalos populacionais, também podem aumentar
a diferenciação genética entre populações. Lewontin e Krakauer, baseados nas ideias de
Cavalli-Sforza (1966), desenvolveram um método para lidar com esse efeito confundidor
da demografia sobre assinaturas de seleção natural. Eles chamaram a atenção para o fato
de que a seleção natural opera de maneira diferente sobre cada locus, enquanto o efeito da
demografia é uniforme em todo o genoma. Assim, eles propuseram que uma maneira de se
identificar genes sob seleção local seria comparar medidas de diferenciação populacional entre
loci. Aqueles com valores extremos em relação aos demais seriam candidatos a estarem sob
seleção (Lewontin & Krakauer, 1973).

A crescente facilidade de obtenção de dados genômicos em muitas populações tornou
viável a abordagem sugerida por Lewontin e Krakauer. Em 2002, Akey et al. realizaram
a primeira varredura (scan) genômica que buscou extremos de diferenciação populacional.
Esse estudo comparou 26.530 polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs, do inglês, Single
Nucleotide Polymorphisms) em três populações humanas em busca de loci para os quais o
valor de diferenciação populacional, medida pela estatística FST

†, estava em um dos extremos
da distribuição para o conjunto total de SNPs analisados (outliers). Regiões contendo SNPs
classificados como outliers foram consideradas candidatas a estarem sob seleção, e 174 genes
candidatos foram encontrados. Dois desses já haviam apresentado indícios de seleção em
outros estudos, e 18 haviam sido preditos por estudos computacionais.

O teste de Lewontin e Krakauer foi explicitamente proposto para detecção de seleção
local (em uma população ou região geográfica) ou global (regimes seletivos partilhados entre

†F
ST

será descrito em maior detalhe na próxima seção
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populações) dependendo se os valores da estatística FST são extremos na direção de valores
altos ou baixos, respectivamente:

"For the selection loci, the [variance in allele frequencies] and therefore the estimated
[FST ] will be too large if selection is different in different populations, while if there
is a selection in common, the variance among populations will be too small."

Lewontin & Krakauer (1973)

Contudo, é comum encontrar na literatura associações de extremos de diferenciação
populacional a regimes de seleção positiva, negativa ou balanceadora. Apesar de comum,
ilustraremos a seguir os desafios de se associar um regime seletivo específico às assinaturas de
diferenciação inusualmente alta ou baixa.

Muitos dos genes com diferenciação aumentada apresentam também outras assinaturas
de seleção positiva (por exemplo, haplótipos longos e excesso de variantes derivadas em
frequência alta) (Akey et al., 2002; Hofer et al., 2012; Barreiro et al., 2008). Um dos exemplos
mais didáticos de seleção positiva associada à assinatura de diferenciação populacional alta
é a variante regulatória que gera a persistência da lactase em humanos (LCT -13910 C>T,
rs4988234) , que é muito mais frequente em europeus que em outras populações (Bersaglieri
et al., 2004). Variantes associadas a adaptação à altitude em tibetanos (no gene EPAS1), que
têm frequências muito diferentes na população chinesa, também são um exemplo marcante
(Xu et al., 2011). Nesses casos, o aumento de diferenciação populacional é uma assinatura
de seleção positiva robusta, uma vez que detecta variantes semelhantes às encontradas por
estudos que usaram outros métodos de detecção de seleção positiva.

Enquanto é relativamente simples associar regiões de alta diferenciação a seleção positiva
local, é mais complexo interpretar regiões de baixa diferenciação. Partindo do pressuposto
de que seleção negativa atua da mesma maneira em diferentes populações, contribuindo
para a conservação de regiões funcionalmente importantes do genoma, seria esperada uma
associação entre baixa diferenciação populacional a seleção negativa (Nielsen, 2005; Barreiro
et al., 2008).

Contudo, também é comum na literatura a expectativa de que seleção balanceadora
leve à redução de diferenciação populacional (Bowcock et al., 1991; Excoffier & Lischer,
2010; Lotterhos & Whitlock, 2014), e essa expectativa é embasada por estudos teóricos
com simulações (Schierup et al., 2000; Muirhead, 2001). Consequentemente, varreduras
genômicas buscando regiões de diferenciação populacional extrema (alta ou baixa) costumam
atribuir regiões com valores de diferenciação extremamente baixos à atuação de seleção
balanceadora (Akey et al., 2002; Barreiro et al., 2008; Hofer et al., 2012).

Portanto, baixa diferenciação populacional pode ser uma assinatura de seleção positiva
global, de seleção negativa, ou de seleção balanceadora. Para diferenciar esses regimes
seletivos, é necessário considerar também as frequências alélicas: sob seleção negativa, espera-
se que as variantes com baixa diferenciação populacional sejam variantes derivadas em baixa
frequência, sob seleção balanceadora espera-se variantes com frequências intermediárias e
sob seleção positiva global espera-se variantes derivadas em alta frequência (Barreiro et al.,
2008).

Introdução 5



A relação entre seleção balanceadora e baixa diferenciação populacional é intuitiva em
casos de seleção balanceadora sobre loci bialélicos, quando a manutenção de ambos os
alelos invariavelmente levaria à redução da diferenciação populacional. Contudo, seleção
balanceadora agindo sobre loci multialélicos pode manter alta diferenciação populacional se
diferentes conjuntos de alelos forem vantajosos em diferentes populações.

Para examinar se há suporte para a expectativa de baixa diferenciação populacional
em genes sob seleção balanceadora, comparamos os achados de varreduras que buscaram
assinaturas de seleção balanceadora às regiões encontradas em varreduras que buscaram
regiões com diferenciação populacional extrema (Akey et al., 2002; Barreiro et al., 2008; Hofer
et al., 2012).

Candidatos a alvos da seleção balanceadora foram identificados em duas varreduras
genômicas que buscaram diferentes assinaturas desse tipo de seleção: Bubb et al. (2006)
procuraram regiões com alta densidade de SNPs e Andrés et al. (2009) buscaram regiões
com polimorfismo aumentado e espectro de frequências alélicas com excesso de variantes de
frequência intermediária. Verificamos que nenhum dos genes encontrados nessas varreduras
para seleção balanceadora aparecem entre os pouco diferenciados em varreduras buscando
diferenciação populacional extrema (Akey et al., 2002; Barreiro et al., 2008; Hofer et al., 2012).
Entretanto, dois dos 16 genes encontrados por Bubb et al. (2006) (CNTNAP2 e CSMD1) e um
dos 60 genes encontrados por Andrés et al. (2009) (CAMK2B) estão entre os de diferenciação
elevada encontrados por Barreiro et al. (2008). Essa revisão da literatura sugere uma ausência
de correspondência entre a classe de genes sob seleção balanceadora e aqueles com baixa
diferenciação, o que vai de encontro à frequente associação entre esses dois processos em
estudos baseados no teste de Lewontin & Krakauer (1973).

Em resumo, o teste proposto por Lewontin & Krakauer (1973) tem a capacidade de
discernir o grau de compartilhamento de regimes seletivos (local ou global). Regiões com alta
diferenciação populacional são frequentemente associadas a eventos de seleção positiva local,
potencialmente relacionadas a adaptações locais. Contudo, as expectativas sobre a relação
entre diferenciação populacional e seleção balanceadora são menos claras.

Medindo diferenciação populacional
O parâmetro mais comumente usado para descrever o grau de diferenciação genética

entre populações, FST , foi definido por Wright (1951) como uma medida da variância
das frequências alélicas em um locus (‡p) em relação a seu valor máximo possível, dada a
frequência alélica na população total (p̄(1 ≠ p̄)):

FST = ‡p

p̄(1 ≠ p̄)

Desde que foi descrito pela primeira vez, diversas interpretações e métodos para estimar
esse parâmetro foram desenvolvidos (revisados em Weir, 2012). FST pode ser interpretado
como a proporção da variância de frequências alélicas explicada por subdivisão populacional
(Cockerham, 1969), como uma medida da redução de heterozigose decorrente de subdivisão
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populacional (Nei, 1973), ou como uma medida que compara os tempos de coalescência
dentro de subpopulações ao tempo médio de coalescência na população como um todo
(Slatkin, 1991).

A interpretação de FST baseada em redução da heterozigose, desenvolvida por Nei (1973) e
trabalhos seguintes (Nei, 1977; Nei & Chesser, 1983), considera FST como uma estatística dos
dados (e não um parâmetro do processo evolutivo), e fornece uma descrição da distribuição
de frequências alélicas no tempo atual, para o conjunto de populações amostradas. Uma
vantagem dessa concepção de FST é que ela não inclui pressupostos sobre a relação entre
populações, enquanto FST interpretado em termos de componentes de variância (Cockerham,
1969) pressupõe que todas as populações são igualmente relacionadas umas às outras - o que
pode ser pouco realista na maioria dos casos (Nei & Kumar, 2000, Cap. 12).

Neste trabalho utilizo principalmente a concepção de FST como proporção da variância
de frequências alélicas explicada por subdivisão populacional. Essa concepção de FST foi
escolhida porque foi demonstrado que seus estimadores são menos enviesados pelo conjunto
particular de populações amostradas, além de terem fundamentação estatística mais precisa
(Balding et al., 2007, cap. 29). Nesse contexto, o estimador de FST mais usado é o de Weir &
Cockerham (1984). Entre as vantagens desse estimador, está o fato de que ele leva em conta o
efeito de deriva genética - o que o autor denomina de "amostragem evolutiva", em comparação
à amostragem estatística que em geral é a única considerada ao elaborar estimadores de
parâmetros populacionais (Holsinger & Weir, 2009). Além disso, foi demonstrado que quando
os tamanhos amostrais são semelhantes, e quando médias de FST entre múltiplos marcadores
são ponderadas de modo adequado, como no nosso caso, o estimador de Weir & Cockerham
(1984) é apropriado (Bhatia et al., 2013, veja também Capítulo 2 - Estimation of FST ).

Apesar das diferenças conceituais entre os estimadores de diferenciação populacional de
Weir & Cockerham (1984) e Nei (1973), ambos são frequentemente usados na literatura.
Comparações de estimativas de FST usando essas duas abordagens mostram que os resultados
são muito semelhantes quando o número de indivíduos e populações amostradas são grandes
(Balding et al. (2007) Cap. 29, Nei & Kumar (2000), Cap. 12).

Seleção balanceadora e os genes HLA
O principal interesse no estudo de seleção balanceadora está no fato de que este tipo de

seleção natural aumenta a diversidade genética. A compreensão dos processos envolvidos na
manutenção da diversidade genética, e a importância relativa da seleção balanceadora nessa
manutenção, remontam a um debate antigo dentro da genética de populações.

Até os anos 40, predominava na área de genética de populações a visão de que cada locus
carrega um alelo muito comum que confere um fenótipo "selvagem", e alguns poucos alelos
deletérios, chamados de "mutantes". Essa escola clássica predizia, portanto, que populações
carregavam pouca variação genética. Os pesquisadores de maior destaque dentre os que
sustentavam essa visão eram Thomas H. Morgan e Hermann J. Muller, através de seus estudos
de herdabilidade de traços fenotípicos clássicos de Drosophila, como padrão de venação nas
asas ou cor dos olhos, em populações altamente endocruzadas (Templeton, 2006).
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Mais tarde, estudos de citogenética de Alfred Sturtevant e Theodosius Dobzhansky com
populações naturais de Drosophila revelaram que existe grande diversidade genética de inver-
sões cromossômicas. Essas observações subsidiaram o desenvolvimento de uma nova escola
de pensamento em genética de populações, que ficou conhecida como a escola balanceada.
Essa escola defendia que populações possuíam altos níveis de variação genética, e que esta
era vantajosa e mantida por seleção natural (Templeton, 2006).

Nos anos 60, com o advento da técnica de eletroforese de proteínas, ficou claro que popu-
lações carregam uma grande quantidade de varição genética. Uma vez que esse conhecimento
ficou estabelecido, o debate entre as escolas clássica e balanceada mudou: enquanto a escola
balanceada permanecia defendendo que a variação genética era mantida por seleção natural,
a escola clássica transformou-se na escola neutra, defendendo que a maior parte da variação
genética não tinha efeito fenotípico, e seria invisível à seleção natural (Templeton, 2006).

O desenvolvimento da teoria neutra, marcado pelos trabalhos de Kimura em 1968 e de Ohta
no início dos anos 70 (Ohta & Gillespie, 1996), fortaleceu a visão da escola neutra, mostrando
que grande parte da variação genética em populações podia ser explicada pela combinação de
mutação e deriva genética, sem a ação de seleção natural. Contudo, a importância relativa da
seleção balanceadora na manutenção de polimorfismo em escala genômica ainda é assunto de
debate (Charlesworth, 2015).

Ubíqua ou não, seleção balanceadora é inegavelmente importante na evolução de algumas
regiões do genoma. Um exemplo clássico é o caso de vantagem de heterozigotos para o gene
da —-globina em populações humanas que vivem em regiões afetadas pela malária. Indivíduos
homozigotos para o alelo mutante, que confere fenótipo falciforme às hemácias, sofrem de
grave anemia falciforme. Indivíduos homozigotos para o alelo selvagem são suscetíveis à
malária. Já os heterozigotos não sofrem de anemia em condições ambientais normais e são
resistentes à malária, portanto têm maior vantagem seletiva em relação aos demais genótipos
neste ambiente (Pasvol et al., 1978).

Outro exemplo notável de seleção balanceadora, que parece não depender de um ambiente
tão particular quanto o anterior, é a família de genes do Complexo Principal de Histocompati-
bilidade (MHC, do inglês, Major Histocompatibility Complex). Essa família gênica está presente
em todos os vertebrados mandibulados, e codifica proteínas responsáveis pela apresentação de
peptídeos aos linfócitos T. Em humanos, esses genes são denominados Antígenos Leucocitários
Humanos (HLA, do inglês, Human Leukocyte Antigen). Os genes HLA estão contidos numa
região do cromossomo 6 (6p21.3) de aproximadamente 4 megabases que, confusamente,
também é chamada de MHC (Hughes, 2008).

Os genes HLA clássicos são divididos em genes de classe I (HLA-A, -B e -C) e classe II (HLA-
DRA, -DRB1, -DRB3, -DRB4, -DRB5, -DQA1, -DQB1, -DPA1, -DPB1). Os genes clássicos de classe
I codificam proteínas expressas em todas as células somáticas nucleadas, que apresentam
peptídeos citoplasmáticos a linfócitos T citotóxicos. Estes últimos, ao reconhecerem uma
molécula de HLA de classe I ligada a um peptídeo não-próprio, matam a célula infectada. Os
genes HLA clássicos de classe II são expressos em células apresentadoras de antígenos do
sistema imune, e apresentam peptídeos processados em organelas celulares aos linfócitos T
auxiliadores. Caso um peptídeo não-próprio seja reconhecido pelos linfócitos T auxiliadores,
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estes desencadeiam uma resposta imune complexa, que pode incluir o recrutamento de
linfócitos T citotóxicos e linfócitos B, responsáveis pela produção de anticorpos (Hughes,
2008).

Além dos genes HLA clássicos, a região do MHC apresenta outros genes de estrutura muito
semelhante, mas que não efetuam a função de apresentação de antígenos. Estes são chamados
de genes HLA não-clássicos.

A família dos genes HLA é a mais polimórfica do genoma humano, e possui diversas
evidências de seleção balanceadora: distribuição de frequências alélicas mais uniforme que
a esperada sob neutralidade, diversidade genética aumentada, alto desequilíbrio de ligação,
taxa de substituição não-sinônima maior do que a sinônima e polimorfismo transespecífico
(Meyer & Thomson, 2001). Essas evidências baseiam-se em pressupostos distintos, o que torna
robusta a conclusão de que seleção balanceadora atua sobre esses genes.

À luz da compreensão da função exercida pelos produtos desses genes, diferentes ideias
foram propostas para explicar como a seleção balanceadora atua sobre eles. Doherty &
Zinkernagel (1975) propuseram que indivíduos heterozigotos nos genes HLA têm vantagem
seletiva em relação aos homozigotos, uma vez que têm maior diversidade de moléculas de
HLA, e portanto podem apresentar uma maior variedade de antígenos.

Um regime de seleção movido por patógenos, sem que necessariamente ocorra a vantagem
de heterozigotos, é outro cenário plausível. Nesse caso, parte-se do pressuposto de que o
conjunto de patógenos presente em cada população é diferente, favorecendo a manutenção
de diferentes alelos em diferentes localidades. Esse modelo de seleção prevê que populações
expostas a uma maior diversidade de patógenos serão mais variáveis para genes HLA, algo
de fato observado (Prugnolle et al., 2005; Qutob et al., 2012). Outros resultados que apoiam
esse modelo incluem um estudo de identidade por descendência no genoma, que mostrou
através de simulações que o padrão observado no entorno de genes HLA é mais compatível
com seleção dependente de frequência do que com vantagem de heterozigotos (Albrechtsen
et al., 2010). Estudos de simulação também mostraram que um regime que inclui adaptação
a patógenos locais é capaz de explicar melhor a variabilidade extrema observada nos genes
HLA, pois mantém um número muito maior de alelos numa população do que o de regime de
vantagem de heterozigotos por si só (Borghans et al., 2004).

Em conjunto, esses trabalhos mostram que regimes de seleção com adaptação a patógenos
locais fazem previsões que se encaixam melhor aos dados observados do que o modelo de
vantagem de heterozigoto. Entretanto, é importante lembrar que esses mecanismos não são
mutuamente excludentes.

Motivação: estudos de diferenciação em HLA
Em oposição à expectativa teórica de que seleção balanceadora leva a redução de diferen-

ciação populacional, os genes HLA raramente foram encontrados em varreduras genômicas
como sendo pouco diferenciados. Entre os diversos loci clássicos com evidências de seleção
balanceadora, apenas o locus HLA-C foi classificado como pertencente a uma região genômica
de baixa diferenciação (Hofer et al., 2012), enquanto duas outras varreduras encontraram
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diferenciação elevada em genes HLA não clássicos (HLA-DPB2 e HLA-DPA2 em Barreiro et al.
(2008) e Bhatia et al. (2011), respectivamente), ao passo que um terceiro trabalho não
encontrou loci HLA em nenhum dos extremos (Akey et al., 2002).

Além dessas varreduras, alguns estudos analisaram diretamente a diferenciação populacio-
nal nos genes HLA e em genes do MHC em outros animais, comparando-a a outras regiões do
genoma, e encontraram resultados diversos.

Estudos com organismos não-modelo encontraram tanto níveis de diferenciação populacio-
nal similares entre os genes do MHC e marcadores em outras regiões do genoma (Miller et al.,
2010), quanto diferenciação maior (Loiseau et al., 2009; Oliver et al., 2009; Cammen et al.,
2011) ou menor (McCairns et al., 2011) nos genes do MHC.

Em humanos, Sanchez-Mazas (2007) encontrou diferenciação menor nos genes HLA que em
outras regiões, porém não realizou teste estatístico para avaliar a significância dessa diferença,
enquanto Meyer et al. (2006) realizaram um teste de reamostragem e não encontraram
diferença significativa entre os valores de diferenciação para os loci HLA e para outras regiões.
Contudo, há limitações no tipo de dado usado nesses estudos: Sanchez-Mazas (2007) e Meyer
et al. (2006) compararam diferenciação populacional entre genes HLA e outros marcadores
(Sanchez-Mazas usou microssatélites e RFLPs ‡ e Meyer et al. usaram microssatélites e outras
sequências em regiões não codificantes), e as diferenças entre os modelos mutacionais e a
diversidade desses diferentes sistemas dificultam a interpretação dos resultados.

Em um estudo mais recente, Nunes (2011) comparou a diferenciação entre populações
ameríndias em 16 microssatélites localizados na região do genes HLA à de 61 microssatélites
localizados em outras regiões do genoma. Controlando para o tipo de marcador genético,
Nunes (2011) encontrou diferenciação aumentada na região dos genes HLA, corroborando a
hipótese de que pressões seletivas locais - possivelmente patógenos - moldam a distribuição
da variação genética em genes HLA entre populações.

O trabalho de Nunes (2011) foi uma importante motivação para esse estudo, que visa
explorar algumas questões que permaneceram em aberto. Primeiramente, Nunes (2011)
estava interessada especificamente nas populações ameríndias, e portanto levantamos a
questão do quão geral seria o padrão de diferenciação populacional aumentada em genes HLA
na escala global. A disponibilidade de dados de resequenciamento de indivíduos de diferentes
continentes, oriundos do Projeto 1000 Genomas (The 1000 Genomes Project Consortium,
2012a), permitiu que realizássemos essa análise em escala global. Além disso, esse conjunto
de dados permite o uso de SNPs como marcadores genéticos, o que facilita as análises de
diferenciação, uma vez que o mecanismo mutacional complexo dos microssatélites pode
dificultar a interpretação das medidas de diferenciação populacional, como discutido no
trabalho de Nunes (2011).

Nesse contexto, realizamos um estudo da diferenciação populacional em genes com fortes
evidências a priori de seleção balanceadora: os genes HLA. A principal motivação deste
trabalho foi compreender melhor o efeito da seleção balanceadora sobre a diferenciação
populacional. Especificamente, investigamos duas questões principais: i) na escala global, o

‡Polimorfismo de comprimento de fragmento de restrição, do inglês Restriction Fragment Lenght Polymorphism
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regime de seleção balanceadora atuante sobre os genes HLA consiste em pressões seletivas
globais (partilhadas entre populações) ou locais?; ii) como reconciliar a expectativa teórica de
baixa diferenciação populacional em regiões sob seleção balanceadora à observação de alta
diferenciação populacional em genes do MHC em humanos e outras espécies?

Estrutura da Dissertação
Capítulo 1 Mapping bias overestimates reference allele frequencies at the HLA genes
in the 1000 Genomes Project phase I data

No primeiro capítulo, exploro a qualidade dos dados do projeto 1000 Genomas na região
dos genes HLA. A alta diversidade genética desses genes torna essa região um desafio às tecno-
logias de sequenciamento de DNA em massa usadas pelo projeto 1000 Genomas. Demonstro
que a principal fonte de erros nesses dados é o viés de mapeamento a um único genoma
referência, e defino uma lista de SNPs cuja frequência alélica é confiável nos dados do 1000
Genomas.

Capítulo 2 How balancing selection shapes population di�erentiation at the HLA
genes

No segundo capítulo, apresento o estudo de diferenciação populacional com base em SNPs
nos genes HLA, aplicando filtros definidos no Capítulo 1, e usando um controle genômico
apropriado. Discuto os padrões de diferenciação populacional encontrados em diferentes
escalas geográficas, e usando diferentes definições de alelos (no nível de SNPs ou haplótipos).
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Discussão Geral e Conclusões

A principal questão motivadora deste trabalho foi: qual o efeito da seleção balanceadora
sobre a diferenciação populacional? Especificamente, investigamos duas questões principais:
i) na escala global, o regime de seleção balanceadora atuante sobre os genes HLA consiste em
pressões seletivas globais ou locais?; ii) como reconciliar a expectativa teórica de baixa diferen-
ciação populacional em regiões sob seleção balanceadora à observação de alta diferenciação
populacional em genes do MHC em humanos e outras espécies?

Para responder ambas questões, realizamos um estudo para determinar se a diferenciação
populacional em genes HLA é inusualmente alta ou baixa em relação ao restante do genoma,
comparando populações distribuídas em 3 continentes, com diferentes graus de divergência.
Nesse estudo, foi essencial contar com um controle genômico contra o qual comparamos a
diferenciação nos genes HLA.

Controles metodológicos
Ao realizar esse estudo, nos deparamos com importantes questões metodológicas. A

primeira delas diz respeito à dificuldade em se aplicar métodos de sequenciamento de nova
geração (NGS) a regiões extremamente polimórficas, como a do MHC. Usando uma abordagem
empírica, comparamos os genótipos e frequências alélicas de variantes nos genes HLA obtidos
a partir de NGS (do projeto 1000 Genomas) e sequenciamento Sanger, tratando esses últimos
como padrão ouro. Como resultado, obtivemos uma lista de sítios cujas frequências alélicas
eram confiáveis nos dados de NGS do projeto 1000 Genomas, e excluímos os sítios pouco
confiáveis das análises de diferenciação populacional.

A segunda questão metodológica que abordamos foi o efeito da frequência do alelo mais
raro (MAF) sobre medidas de diferenciação populacional (FST ). Quando essa relação entre
MAF e FST é ignorada, detectamos nos nossos dados um sinal de diferenciação aumentada
nos SNPs dos genes HLA em relação ao controle genômico. Contudo, mostramos que esse sinal
é gerado pelo fato de que o conjundo de marcadores que usamos como controle genômico
tem predomínio de variantes extremamente raras (ou seja, com MAF muito reduzida). Ao
compararmos os valores de FST dentro de cada classe de MAF, revelamos que na realidade
SNPs nos genes HLA desviam na direção oposta, de baixa diferenciação, em relação ao controle
genômico.

A abordagem dessas duas questões metodológicas por si só gerou resultados importantes
desse trabalho, que serão discutidos em maior detalhe a seguir.
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Qualidade dos dados

O efeito de viés de mapeamento de regiões altamente polimórficas a um genoma referência
já era conhecido e esperado (Degner et al., 2009; Nielsen et al., 2011; Boegel et al., 2012;
Dilthey et al., 2015). Contudo, nosso estudo quantificou os efeitos desse viés em um banco de
dados amplamente usado (1000 Genomas), mostrando que ele explica grande parte dos erros
de genótipos nesses dados. Essa quantificação poderá ser útil para pesquisadores interessados
em estudar outras regiões altamente polimórficas usando os dados do projeto 1000 Genomas.

Também avaliamos a confiabilidade de sítios individuais nos genes HLA nos dados do 1000
Genomas e disponibilizamos essa informação, que pode ser útil para outros grupos interessados
em HLA, e para pesquisadores que realizam estudos de associação em escala genômica
(GWAS, do inglês Genome-wide Association Study). Nesse tipo de estudo, frequentemente são
encontradas variantes nos genes HLA associadas a caracteres de interesse, mas muitas vezes
estas são descartadas porque os dados nessa região são menos confiáveis. Nossos resultados
poderão ser um recurso útil para pesquisadores que desejam avaliar a confiabilidade dessas
variantes.

Nossas análises mostraram que os erros causados pelo viés de mapeamento não seriam
atenuados com o aumento da cobertura em experimentos de NGS. A solução para esse
problema parece estar no desenvolvimento de novos métodos de mapeamento de fragmentos
sequenciados (reads). Boegel et al. (2012) e Dilthey et al. (2015), por exemplo, desenvolveram
estratégias que evitam o problema do mapeamento a um único genoma referência usando um
banco de dados de sequências de HLA como referência. Esses autores mostraram que esse
tipo de método melhora muito a inferência de genótipos nos genes HLA. Nosso grupo também
buscou uma solução para esse problema, e Aguiar et al. (2015, resultados não publicados)
desenvolveram um método que usa um banco de dados de sequências de HLA para mapear
fragmentos de sequenciamento de RNA (RNAseq), e demonstraram que esse método estima
genótipos HLA com alta precisão.

Efeito da diversidade genética sobre a diferenciação populacional

A restrição imposta pela diversidade de marcadores genéticos sobre valores de FST é
discutida há muito tempo, com foco principalmente em marcadores multialélicos de grande
diversidade, como microssatélites. Foi demonstrado que marcadores muito polimórficos
limitam FST a valores baixos (Beaumont & Nichols, 1996; Hedrick, 1999; Jost, 2008).

Nos últimos anos, passou a ser discutido o fato que em marcadores genéticos com baixa
diversidade, FST também fica restrito a valores baixos (Roesti et al., 2012; Maruki et al., 2012;
Elhaik, 2012; Jakobsson et al., 2013). Contudo, até então havia pouco interesse em variantes
raras, que em muitos estudos eram filtradas em etapas iniciais, sob a justificativa de serem
pouco confiáveis.

Mais recentemente, a atenção às variantes raras tem crescido, movido pela observação
de que a recente explosão de tamanho populacional em humanos aumenta a proporção de
variantes raras e potencialmente deletérias no genoma (Keinan & Clark, 2012). Além do
interesse biológico em variantes raras, o desenvolvimento tecnológico também teve papel
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crucial no aumento do interesse em variantes raras. Até os anos 2000, o método predomi-
nante em genômica populacional era o uso de microarranjos de DNA. Esse método realiza a
genotipagem de SNPs averiguados a priori, o que cria um viés para variantes mais comuns. A
recente disseminação do uso de sequenciamento em escala populacional permitiu a detecção
de muitas variantes raras, e a compreensão de sua abundância no genoma humano.

Nesse contexto, a relação entre a frequência do alelo mais raro (MAF) e diferenciação
populacional demonstrada por Maruki et al. (2012) e Jakobsson et al. (2013) passa a ser
cada vez mais relevante. Nosso estudo soma aos achados de Maruki et al. (2012) e Jakobsson
et al. (2013), pois analisamos o comportamento de FST em função de MAF para múltiplas
populações, enquanto aqueles estudos focaram em descrever essa relação para um par de
populações.

Nosso trabalho também revelou uma outra faceta da restrição criada pela diversidade
dos marcadores genéticos (MAF) sobre as medidas de diferenciação populacional (FST ).
Mostramos que, em regiões sob seleção balanceadora, padrões totalmente opostos emergem
dos dados quando se considera ou não a relação entre MAF e FST . Esse tipo de fenômeno
estatístico é conhecido como paradoxo de Yule-Simpson (Yule, 1903; Simpson, 1951), e pode
ser definido como a observação de uma tendência em grupos de dados, que é invertida quando
esses grupos são amalgamados. A tendência que observamos em grupos de SNPs em cada
intervalo de MAF é de diferenciação menor nos genes HLA que no controle genômico. Quando
amalgamamos SNPs de todos os intervalos de MAF, observamos a tendência oposta, ou seja,
maior diferenciação nos genes HLA que no controle genômico (Tabela 3).

Tabela 3. Número de SNPs nos genes HLA com FST maior ou menor que a mediana dos FST s dos
SNPs no grupo controle em cada intervalo de frequência do alelo mais raro (MAF), e para
o conjunto total de dados, amalgamando todos os intervalos de MAF. Valores em negrito
indicam a classe de FST mais frequente em cada intervalo de MAF. Em todos os intervalos
de MAF, há mais SNPs nos HLA com valores de FST abaixo da mediana do grupo controle
do que acima. Contudo, ao amalgamar todos os intervalos de MAF, observa-se o padrão
contrário: mais SNPs nos HLA com FST acima da mediana do controle.

Intervalo de
MAF

FST

mediano no
controle

FST HLA <
mediana do

controle

FST HLA >
mediana do

controle

Número
total de

SNPs nos
HLA

<0.01 0.004 83 65 148
0.01 - 0.1 0.049 658 166 824
0.1 - 0.2 0.068 657 63 720
0.2 - 0.3 0.079 570 7 577
0.3 - 0.4 0.085 290 8 298
0.4 - 0.5 0.089 263 3 266

all 0.01 581 2252 2833
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Questão original: diferenciação nos HLA
Retomando nossas questões iniciais,

i) na escala global, o regime de seleção balanceadora atuante sobre os genes HLA
consiste em pressões seletivas globais ou locais?
ii) como reconciliar a expectativa teórica de baixa diferenciação populacional em
regiões sob seleção balanceadora à observação de alta diferenciação populacional em
genes do MHC em humanos e outras espécies?

Nossos resultados indicam que as respostas a ambas as perguntas dependem da entidade
genética analisada. Em nossas análises baseadas em SNPs, detectamos diferenciação po-
pulacional menor nos genes HLA que no restante do genoma, o que indica que pressões
seletivas globais atuam sobre os SNPs dos genes HLA. Por outro lado, é possível que análises
no nível do haplótipo (definido como o conjunto de SNPs que forma a região apresentadora
de antígenos dos genes HLA) revelem diferenciação aumentada em relação ao restante do
genoma, corroborando a hipótese de que pressões seletivas locais atuam sobre os genes HLA.
A interpretação desses resultados dependerá, portanto, de suposições sobre qual é o nível de
organização biológica que define a aptidão dos indivíduos: SNPs ou haplótipos.

Essa diferença na escala do marcador usado pode responder também a segunda questão,
explicando a expectativa de alta ou baixa diferenciação nos genes do MHC. Nossos resultados
levantam uma questão motivadora para novos estudos: É possível que haplótipos de HLA
sejam selecionados localmente, respondendo à pressão exercida por patógenos, e levando a
alta diferenciação na distribuição desses haplótipos nas populações, e que no nível dos SNPs a
expectativa teórica de diferenciação populacional reduzida seja atendida? Em caso afirmativo,
a escala do marcador genético usado pode reconciliar os resultados diversos encontrados na
literatura sobre diferenciação populacional em genes do MHC (humano e não humano), e em
genes sob seleção balanceadora, em geral.
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