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Resumo
Um dos maiores desafios em estudos de genética de populações é a

diferenciação entre os sinais de diversidade genética resultantes de efeitos estocásticos

dos sinais de seleção natural. Neste trabalho, o objetivo central foi inferir a história

evolutiva, em termos de demografia e seleção natural, do MHC e alguns de seus genes

HLA de classe II (HLA-DRB1, -DQB1 e -DPB1). A primeira estratégia usada foi

sequenciar os referidos genes em 14 populações ameríndias e, em conjunto com dados

já publicados em outras populações ameríndias e não ameríndias, contrastou-se sua

distribuição de alelos, diversidade genética intra e interpopulacional e testes de

neutralidade com as mesmas estatísticas obtidas a partir de 54 STR genômicos

genotipados para estas mesmas populações.

Em nossos resultados verificamos: a) a maior variabilidade dos genes HLA em

relação aos STR, b) a menor variabilidade de ameríndios se comparados com não

ameríndios e c) correlação das estimativas de FST obtidas de STR com as obtidas dos

genes HLA. Esses resultados indicam a ação da demografia como principal responsável

pelos padrões encontrados. No entanto, outras evidências sugerem um padrão de

diversidade genética que não pode ser explicado por mera ação do acaso, como por

exemplo: a) o grande número e dispersão geográfica de alelos privados e/ou mais

prevalentes em ameríndios (vinte vezes mais frequentes) para HLA-DRB1, b) a não

correlação das estimativas de diversidade genética intrapopulacional obtidas de genes

HLA com as obtidas de STR, c) os maiores valores de FST para genes HLA em

comparação com o FST de STR e a d) ausência de correlação dos valores de D de Tajima

(para HLA) com a estimativa β (para STR). Assim, apesar da grande influência de

fatores estocásticos, os sinais de seleção natural são perceptíveis.



19

A segunda abordagem investigou sinais de seleção recente na região do MHC na

população miscigenada de Belém do Pará (n=202), utilizando como ferramenta a

comparação entre os componentes de ancestralidade estimados para a região do MHC

(com sete STR) com os observados no restante do genoma (54 STR) para detecção de

desvios na ancestralidade das populações parentais. As proporções de ancestralidade

média para os STR em Belém (africana= 0,19, europeia= 0,51 e ameríndia=0,30), foram

diferentes das estimadas para os marcadores do MHC (africana= 0,23, europeia= 0,67 e

ameríndia=0,11), sendo as diferenças entre as estimativas ameríndia e europeia

significativa (Wilcoxon; p<0,0001). Além disso, os valores de FST observados eram

maiores entre Belém e Ameríndios, considerando-se os STR do MHC. É possível

concluir, portanto, que foi observada uma perda de componente genético ameríndio na

região do MHC durante o processo de miscigenação, quando contrastarmos com as

estimativas genômicas, sugerindo ação de seleção natural recente.

Em conjunto, nossos resultados mostram que tanto a seleção natural como a

demografia moldaram a variação genética em genes HLA, e que usando métodos

apropriados, incluindo o mapeamento por miscigenação, eventos de seleção natural que

ocorreram em escalas de tempo recentes podem ser detectados.
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Abstract
One of the greatest challenges on the Genetics Populations Studies is the

differentiation among the resulting genetic signs of diversity from the stochastic

signs of natural selection. On the present study, the main objective was inferring the

evolutive history, in terms of demography and natural selection, from the MHC and

some of its HLA class II genes (HLA-DRB1, -DQB1 e -DPB1). The first strategy

used was sequentiating the referred genes in 14 Amerindian populations and, in

conjunction with data already published in other Amerindian and non-Amerindian

populations, we have contrasted its distribution in alleles, intra and inter-

populational genetic diversity and neutrality tests with the same statistics obtained

from 54 STR genomics genotyped for these same populations.

In our results we have verified: a) greater variability of the HLA genes in

relation to the STR, b) greater variability of Amerindians, if compared to non-

Amerindians and c) correlation of the estimates of FST obtained from STR with the

ones obtained from the HLA genes. These results indicate the demography action as

the main responsible for the found patterns. However, other evidences suggest a

pattern of genetic diversity that can’t be explained only by chance, as for example: a)

the great number and geographic dispersion of the private alleles and/or more

prevalent in the Amerindians (twenty times more frequent) for HLA-DRB1, b) a non-

correlation of the estimates on interpopulational genetic diversity obtained from

HLA genes with the ones obtained from STR, c) greater values of FST for the HLA

genes, in comparison with the FST of STR and d) absence of correlation on the D

values of Tajima (for HLA) with β estimates (for STR). So, despite the great

influence of stochastic factors, the signs of natural selection are perceptible.
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The second approach investigated signs of recent selection in the MHC

region of the admixture population of Belém do Pará (n=202), using as tool the

comparison between the ancestrality components estimated for the MHC region

(with seven STR) with the ones observed on the remaining genome (54 STR) for the

detection of deviations on the ancestrality of the parental populations. The medium

ancestrality proportions for the STR in Belém (African=0,19, European=0,51 and

Amerindian=0,30), was different from the estimates for the MHC markers

(African=0,23, European=0,67 and Amerindian=0,11), being significative the

differences between Amerindian and European estimates (Wilcoxon; p<0,0001).

Furthermore, the FST values observed were greater between Belém and the

Amerindians, considering the STR from the MHC. It’s then possible to get to the

conclusion that a loss in Amerindian genetic component was observed in the MHC

region during the miscegenation process, when contrasted with the genomic

estimates, suggesting recent action of natural selection.

In whole, our data show that even natural selection as demography have

molded the genetic variation in the HLA genes, and by using the appropriated

methods, including the miscegenation mapping, natural selection events occurred in

recent time scales can be detected.



22

1- Introdução Geral

1.1- Contextualização

A seleção natural pode mudar a composição genética de populações. Isso ocorre,

por exemplo, quando certas variantes alélicas aumentam as chances de sobrevivência e

reprodução de seus portadores, e tornam-se mais comuns naquela população. Se

diferentes populações sofrem seleção natural que favorece variantes diferentes para um

determinado gene, elas se tornarão diferentes naquela região do genoma (Akey et al.,

2004). O maior desafio para detectar regiões genômicas com diferenciação causada pela

seleção natural é distinguir que proporção da diferenciação genética deve-se a efeitos

aleatórios, associados à deriva genética, e qual pode ser atribuída à ação da seleção

natural. Uma abordagem comumente utilizada consiste em comparar o grau de

diferenciação genética de um gene em relação àquela esperada apenas sob deriva, algo

que pode ser obtido usando simulações (Hofer, Foll, & Excoffier, 2012) ou comparando

genes candidatos com a diferenciação vista no restante do genoma (Akey, 2009)

Neste trabalho, o objetivo central foi analisar a história evolutiva de genes HLA

em populações nativas e urbanas das Américas, com foco na América do Sul. Ainda que

existam abundantes evidências de que a seleção natural atua sobre genes HLA, há

importantes questões que permanecem em aberto e que serão o foco de nossa atenção.

Essas incluem a compreensão da escala de tempo da ação da seleção natural (incluindo a

investigação a respeito da existência de seleção em escalas de tempo recente e remoto),

e o papel relativo de processos demográficos e seletivos sobre esses genes. Nosso estudo
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emprega duas abordagens distintas, informativas sobre seleção natural em diferentes

escalas de tempo na história de populações nativo-americanas.

a- A primeira abordagem consiste em examinar a história evolutiva

de populações nativo-americanas do sul a partir da diversidade genética dos

genes codificantes dos Antígenos Leucocitários Humanos de classe II (HLA-

sigla do termo em inglês Human Leukocyte Antigen), localizados no

Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC- sigla do termo em

Major Histocompatibility Complex);

b- A segunda abordagem teve como foco investigar sinais de seleção

recente na região do MHC em uma população miscigenada (população tri-

híbrida de Belém do Pará), utilizando como ferramenta a comparação entre

os componentes de ancestralidade estimados para a região do MHC com os

observados no restante do genoma.

Para isso, este estudo inicia com uma introdução geral, que aborda questões

centrais sobre as formas de detecção e seleção natural em diferentes escalas de tempo,

além das características fundamentais sobre a diversidade e evolução dos genes HLA,

que são o foco das questões evolutivas deste trabalho.
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1.2- A escala de tempo da Seleção Natural

A diversidade genética dentro e entre populações é determinada por sua história

demográfica e seletiva. Um dos maiores desafios da pesquisa em genética evolutiva tem

sido compreender o quanto da diversidade genética é resultante do acúmulo passivo de

mutações sem efeitos seletivos e o quanto resulta da seleção natural atuando sobre

mutações que alteram a aptidão de indivíduo.

Nos últimos anos, a geração de dados em escala genômica favoreceu o

desenvolvimento de linhas investigativas que contribuíram para o entendimento sobre o

papel desses processos micro-evolutivos, na variabilidade e na diferenciação genética de

populações humanas.

A identificação de genes que tenham sido selecionados positivamente foi o foco

de diversos estudos (Voight et al. 2006, Barreiro et al. 2008, Coop et al. 2008,

Fumagalli et al. 2011), sendo que a maioria deles é desenvolvida a partir de duas

abordagens clássicas: a) escolha de genes candidatos a estarem sob seleção para então

empregar uma analise populacional com o objetivo de compreender como a seleção está

agindo (Akey et al., 2004) ; b) varredura genômica buscando a identificação de sinais de

seleção em regiões ou genes. (revisado Nielsen et al. 2005).

Os métodos para detecção de eventos seletivos mais antigos envolvem a

identificação de polimorfismos trans-específicos (escala de tempo na ordem de até sete

milhões de anos); taxa de mutação sinônima maior do que não sinônima (um milhão de

anos); diversidade nucleotídica (teste D Tajima, até 250 mil de anos); desequilíbrio de
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ligação (até 30 mil anos) (revisão em Garrigan & Hedrick, 2003 e Bamshad &

Wooding, 2003).

Com relação à escala de tempo mais recente (isto é, seleção que moldou

frequências alélicas nas últimas centenas de anos) as abordagens são mais restritas e

resumem-se à detecção de regiões com redução de diversidade ao redor de variantes

selecionadas (Pardis C Sabeti et al., 2002), (Rasmus Nielsen et al., 2009), assim como a

de regiões com diferenciação genética extrema entre populações.

Mais recentemente foram desenvolvidos métodos que permitem a detecção de

sinais de seleção recente a partir de dados de populações miscigenadas. Essa abordagem

consiste na comparação das proporções de ancestralidade observadas em regiões

supostamente neutras com regiões que estejam sob seleção (Long, 1991). Espera-se que

as regiões genômicas sob seleção apresentem um desvio nas proporções de

ancestralidade quando comparados com o restante do genoma (Tang et al., 2007), (Basu

et al., 2008) caso a variante selecionada na população tenha proporções diferentes nas

populações ancestrais.

Dentre os genes que mostraram evidências de seleção nos diversos estudos com

diferentes abordagens de escala de tempo são os do sistema imune, que aparecem como

sendo alvos da atuação de seleção balanceadora (Austin L Hughes, Packer, Welch,

Chanock, & Yeager, 2005). Os mais conhecidos são os genes HLA  do Complexo

Principal de Histocompatibilidade (MHC) (Austin L Hughes et al., 2005), (D Meyer &

Thomson, 2001).

Em função da importância desses genes para os dois estudos que realizamos, a

seguir apresentamos uma revisão da função e variabilidade genética desses genes.
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1.3- Complexo Principal de Histocompatilibildade (MHC)

O MHC ocupa, aproximadamente, quatro milhões de pares de base (pb) no braço

curto do cromossomo 6 em humanos (6p21.3) possuindo, em média, 1 gene a cada 16kb

(CONSORTIUM 1999; MARTIN et al. 1998). Nesta região estão localizados mais de 200

genes, dos quais pelo menos 40% estejam envolvidos com o sistema imune

(Consortium, 1999). Os antígenos leucocitários humanos (HLA) são os produtos

gênicos mais conhecidos do MHC de nossa espécie e podem ser encontrados na

membrana de todas as células nucleadas do organismo (SNUSTAD e SIMMONS 2001). Sua

função é a de apresentar antígenos processados pelas células aos linfócitos T, como

parte do mecanismo do sistema imune para a identificação e resposta a antígenos

estranhos (STERN et al. 1994; SNUSTAD e SIMMONS 2001).

Tradicionalmente, o MHC é subdividido em três regiões: classes I, II e III. As

regiões I e II contêm genes HLA e não-HLA (ou seja, genes que não codificam proteínas

apresentadoras de antígenos), enquanto que a região de classe III contém apenas genes

não-HLA (Parham, 2001) (Figura 01)

Figura.01: Mapa da região do MHC no cromossomo 6 (Modificado de

http://www-ermm.cbcu.cam.ac.uk/03005969h.htm).



27

1.3.1- Moléculas HLA de classe II

Os genes do MHC de classe II são constitutivamente expressos em células

apresentadoras de antígeno (APC) e células B ativadas (Watts 1997, Varney, Gavrilidis,

and Tait 1999) Sua função é apresentar peptídeos processados pela via exógena (figura

02) nas APC (ou seja, proteínas que são processadas no interior das células, mas que

foram endocitadas) aos linfócitos T helper CD4+, que após o reconhecimento do

antígeno, tornam-se ativados e iniciam a expansão clonal e o desenvolvimento de suas

funções efetoras (Varney et al., 1999).

Figura 02- Representação do processamento e apresentação do peptídeo

antigênicos pelas moléculas HLA. Na via de processamento de antígenos para
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apresentação por HLA de classe II, os antígenos exógenos são fagocitados pela célula e

empacotados em vesícula fagocitária onde serão lisados. As moléculas HLA de classe II

saem do reticulo endoplasmático e vão até as vesículas fagocitárias onde ligam-se aos

peptídeos. As vesículas contendo HLA+pepdtideo fundem-se a membrana plasmática e

as moléculas de HLA de classe II apresentam os peptídeos que são reconhecidos por

linfócitos T CD4. Fonte: modificado de Villadangos e Schnorrer (2007)

Cada molécula de HLA de classe II é formada por duas cadeias polipeptídicas: α

e β (cada uma codificada por um gene diferente - ex: o gene HLA-DRB1 codifica a

cadeia β e HLA-DRA codifica a cadeia α de uma mesma molécula HLA), com dois

domínios cada: α1, α2; β1, β2. Os domínios α1 e β1 formam a fenda apresentadora de

peptídeo (PBR- peptide-binding region), com capacidade para ligar antígenos que

variam de 10 a 30 resíduos de aminoácidos. Os peptídeos que se ligam às moléculas de

HLA possuem resíduos de aminoácidos chamados de “âncora”, que interagem com o

“chão” da fenda, que, por sua vez, contém um conjunto específico de aminoácidos que

formam o sítio de reconhecimento de antígenos (ARS- antigen recognition site) (MEYER

e THOMSON 2001). (Figura 03)
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Figura 03: Moléculas do MHC de classe II. (a) estrutura da molécula; (b)

fenda apresentadora de peptídeo (modificada de Abbas et al, 2000).

Os genes HLA de classe II são: HLA-DRB (os expressos são HLA-DRB1, -DRB3,

-DRB4, -DRB5 e -DRB6) e HLA-DRA, cujas cadeias β e α formam a molécula HLA-DR;

HLA-DPA1 e -DPB1 que formam a molécula HLA-DP; e HLA-DQA1 e –DPB1 que

codificam os peptídeos que formam a molécula HLA-DP (MHC sequencing consortium,

1999; ABBAS 2000).

1.3.2- Variabilidade e evidências de Seleção Natural

Os genes que codificam para as moléculas HLA possuem  um alto grau de

variabilidade, e a explicação para a manutenção dessa diversidade envolve várias

hipóteses seletivas. Uma delas é a de vantagem de heterozigoto ou sobre dominância.
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Essa hipótese foi motivada pela compreensão da função dos genes HLA, estabelecida

por  Zinkernagel & Doherty, em 1974quando descreveram o fenômeno de restrição, que

determina que as células T (CD4+ ou CD8+) só poderiam reconhecer peptídeos virais

caso estivessem ligados a moléculas MHC na superfície de células (ZINKERNAGEL and

DOHERTY 1974).

Baseados nessa descoberta, os mesmos autores, em 1975, desenvolveram uma

explicação para a variabilidade desses genes: como combinações específicas de peptídeo

com HLA são requeridas para ativar o sistema imune, os heterozigotos para loci MHC

teriam uma capacidade maior do que homozigotos de iniciar uma resposta imune, pois

teriam capacidade de apresentar um maior número de de peptídeos para o sistema imune

(DOHERTY e ZINKERNAGEL 1975).

Outra hipótese capaz de explicar a variabilidade desses genes é a seleção

dependente de frequência. Segundo esse modelo seletivo alelos, raros conferem

vantagem seletiva para os indivíduos, enquanto que alelos muito comuns são menos

vantajosos seletivamente. A lógica evolutiva para essa ideia é a de que patógenos

estariam menos adaptados para escapar da apresentação por moléculas MHC raras, aos

quais não teriam sido expostos e para os quais não teriam sido selecionadas mutações de

escape (aquelas que alteram o patógeno de um modo que resulta na não apresentação do

peptídeo). Os portadores dessas moléculas teriam vantagem seletiva sobre os outros e

aumentariam de frequência progressivamente. Na medida em essas variantes se

tornassem mais comuns, os patógenos entrariam em contato com elas mais

frequentemente, o que aumentaria a probabilidade de mecanismos de escape serem

selecionados positivamente, reduzindo a vantagem seletiva dos portadores (Apanius, P

et al 1997)
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Prugnolle & Balloux, (2005) encontraram uma correlação positiva entre a

diversidade de patógenos e a diversidade de HLA em populações de determinadas

regiões, obtendo associações significativas para a correlação entre diversidade viral e de

HLA-B. Eles concluíram que a pressão de seleção exercida por patógenos pode ter um

papel importante na manutenção da diversidade de HLA.

Porém, a correlação entre diversidade de patógenos e de HLA é também

compatível com outros modelos seletivos. Entre eles há modelos que assumem haver

uma constante mudança no conjunto de patógenos com os quais a população entra em

contato, processo que pode resultar em mudanças constantes na pressão de seleção sobre

os genes gerando um aumento da diversidade desses genes Hedrick 2002.

As evidências a favor de seleção, baseadas em testes de genética de populações,

são extensas. Hedrick & Thomson, (1983)mostraram que diversas populações

apresentam uma maior variabilidade para os genes HLA-A, -B e – C do que o esperado

sobre neutralidade, resultado posteriormente confirmado em diversos estudos (Meyer et

al, 2006, Solberg et al., 2008). Outra forte evidência de seleção vem do fato das taxas de

substituição não sinônimas (as que alteram o aminoácido especificado pelo códon) nos

códons da fenda apresentadora de peptídeo serem mais elevadas do que as taxas

sinônimas, algo extremamente raro nos demais genes, e consistente com forte pressão

para múltiplas mudanças adaptativas (Hughes, A L & Nei, 1988)

Finalmente, alelos HLA apresentam alta divergência entre eles, muito Hedrick

and Thomson (1983) maior do que para outras regiões do genoma, um padrão

consistente com forte seleção balanceadora (BUBB et al. 2006).
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Capítulo 1. Evolução dos genes HLA de classe II no
contexto das populações nativas da América do Sul.

1- Introdução

A variabilidade genética em genes HLA vem sendo estudada há muitas décadas,

e tem permitido obter informações a respeito de dois processos evolutivos. Primeiro, os

genes altamente polimórficos do MHC tem se revelado informativos sobre a história

demográfica e os processos de migrações humanos (Sanchez-Mazas, Lemaître, &

Currat, 2012). Em segundo lugar, esses genes representam valisoso “estudos de caso”

sobre como a seleção natural molda a variabilidade genética entre e dentro de

populações humanas (Solberg et al., 2008).

Sob essa perspectiva, o fato dos genes HLA serem bem caracterizados do ponto

de vista funcional (ver Introdução), com profundo conhecimento sobre as bases

moleculares de como as moléculas HLA participam da resposta imune adaptativa (Klein

et al., 2000), e de também serem muito bem documentados como alvos de seleção

natural (Meyer et al., 2006), oferece um valioso contexto para estudos evolutivos.

Portanto, podemos (Holcomb et al., 2011)partir da premissa de que há seleção,

para então abordar questões sobre como o regime seletivo varia entre populações, como

os efeitos da seleção diferem entre os genes HLA, e como a história demográfica e a

seletiva interagem uma coma outra.

Neste capítulo apresentamos um estudo da variabilidade genética dos genes HLA

de classe II DRB1, DQB1 e DPB1 em populações ameríndias. Nosso estudo se propõe a
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investigar como processos demográficos e seletivos moldaram a variação genética

observada.

Para isso, é necessaria a descrição, mesmo que breve, das características

principais da ocupação do continente americano como forma de contextualizar nossa

pergunta diante da historia demográfica das populações nativas das Américas.

1.1- Modelo de povoamento do Continente Americano

O povoamento do continente americano, que ocorreu há aproximadamente

20.000 anos, e os sucessivos gargalos demográficos associados à rápida expansão

populacional ao longo do continente em direção ao sul (Kitchen, Miyamoto, &

Mulligan, 2008) explicam o resultado clássico de perda de diversidade observada nas

populações ameríndias em relação às populações do resto do mundo (Bowcock et al.,

1994;Pérez-Lezaun et al., 1997; Wang et al., 2007; Nunes, 2011).

Os estudos que corroboram essa afirmação analisaram a diversidade genética em

populações ameríndias e a maioria dos marcadores moleculares investigados indicou um

padrão de diversidade diferente do observado nas populações dos demais continentes.

Análises mostram um decréscimo de variação genética intra-populacional, associado a

um aumento da diferenciação inter-populacional partindo da África Sub-Saariana,

passando por Eurásia, Leste da Ásia e Oceania até a América (Rosenberg et al., 2005,

Zhivotovsky et al, 2003, Prugnolle et al., 2005) Além disso, para a maior parte dos

marcadores, os alelos observados em populações nativas americanas são subconjuntos

dos encontrados no leste asiático, de acordo com a hipótese de que essas populações

foram fundadas a partir de indivíduos vindos da Ásia (revisado em Salzano, 2002).
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Além disso, independente das discussões a respeito dos processos migratórios

América adentro, é amplamente aceito que a ocupação de toda a extensão do continente

americano se deu por pequenas migrações sequenciais. A hipótese é a de que um

subgrupo da população parental deslocou-se para regiões ainda não habitadas mais ao

sul do continente, fundaram novas pequenas populações que se expandiram, das quais

partiram outros subgrupos que fundaram outras populações e assim sucessivamente.

Como consequência, pequenos gargalos populacionais sequenciais contribuíram para a

diminuição da diversidade genética. Esse cenário é corroborado pela observação da

existência de um gradiente de perda de diversidade genética na América do Sul em

relação à América do Norte (Dixon et al., 2007; WANG et al., 2007; NUNES, 2011).

Esses dados também ilustram que o sentido do povoamento foi do Norte para o Sul do

continente americano.

1.2- Caracterização da diferenciação populacional na América do Sul

As populações da América do Sul são as que apresentam os menores índices de

diversidade genética e maior diferenciação populacional entre as populações humanas,

sendo que esse padrão é mais pronunciado nas populações do leste da América do Sul

(Wang et al., 2007).

A América do Sul apresenta como característica marcante uma clara

diferenciação entre as populações nativas que vivem na porção oeste das populações

nativas que vivem na porção leste do continente. Essa característica é relatada em

diversos estudos, baseados em marcadores genéticos clássicos (Cavalli-Sforza et al.,

1994), DNA mitocondrial (Fuselli et al., 2003) cromossomo Y (Tarazona-Santos et al.,

2001), microssatélites autossômicos (Wang et al., 2007; Nunes, 2011). Esses estudos
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sugerem que há diferenças marcantes entre os perfis genotípicos dos grupos

populacionais dessas duas regiões da América do Sul.

Além disso, alguns estudos apontam que populações do sudoeste e o leste da

Amazônia apresentam características distintas. Salzano e Callegari-Jacques (1988),

através de análises antropométricas, mostram que indivíduos nativos do Noroeste da

América do Sul ao Sudoeste da Amazônia apresentam menor estatura que indivíduos do

Leste da Amazônia e Centro-Sul da América do Sul. Estudos com DNA mitocondrial

também evidenciam diferenças na distribuição das frequências dos haplogrupos de

DNAmt entre sudoeste e leste da Amazônia (Mesa et al., 200; Mulligan et al., 2004). E

dados de microssatélites autossômicos apontam para o sudoeste e leste da Amazônia

como grupos populacionais distintos (Nunes 2011).

1.3- HLA e populações ameríndias

As primeiras análises feitas para genes HLA em populações ameríndias

mostraram, a partir de dados sorológicos, que a diversidade nas populações nativo-

americanas é um subconjunto do que se observava no continente asiático (Kostyu &

Amos, 1981). No início da década de 90, outros estudos apontaram a presença de alelos

exclusivos do gene HLA-B em populações nativas da América do Sul (Belich et al.,

1992, Watkins et al., 1992) Observou-se que esses alelos eram fruto de conversão

gênica (eventos de micro-recombinação) entre alelos já observados em baixa frequência

no resto do mundo. Um resultado um pouco diferente, mas que aponta para o mesmo

sentido, foi o observado por Francisco (2009). Em um estudo realizado com 26

populações nativo americanas, o autor verificou a presença de alelos endêmicos, ou seja,

que só ocorriam na América e que se originaram por conversão gênica entre alelos
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observados no resto do mundo. A diferença em relação aos outros estudos é que o tipo

de alelo endêmico observado variava para cada região do continente (ex: América do

Sul, Andes, etc) e não por população.

Uma teoria que explica a substituição dos alelos “antigos” por alelos “novos”,

resultantes das conversões gênicas, é a do turnover alélico. De acordo com esse modelo,

os alelos exclusivos das populações nativas das Américas teriam aumentado de

frequência, pois eram mais eficientes na apresentação de antígenos patogênicos

(exclusivos desse novo ambiente) ao sistema imune. Soma-se a esse cenário o fluxo

gênico e deriva genética, que podem ter contribuído para a efetivação desse processo.

(Belich et al., 1992, Watkins et al., 1992, Cadavid & Watkins, 1997; Parham et al.,

1997).

Nesse contexto, Francisco (2009) também aponta sinais significativos de seleção

balanceadora obtidos pelo teste de D de Tajima, mas que em sua interpretação, indicam

um sinal seletivo anterior à entrada das primeiras populações nas Américas, que

remetem ao período de divergência entre as diferentes linhagens de HLA-B.

Estudos adicionais envolvendo genes HLA de classe II, também baseados na

distribuição de frequências alélicas dentro de populações (Solberg, et al, 2008) indicam

que DRB1 e DQB1 estão sob seleção balanceadora em múltiplas populações humanas,

mas que o lócus DPB1 apresenta frequências alélicas consistentes com neutralidade ou

seleção direcional. Entretanto, esses estudos também demonstraram que a América do

Sul é uma das regiões do mundo com uma menor proporção de desvios indicativos de

seleção balanceadora.
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Capitulo 2. Investigação de sinais seleção recente
nas proporções de ancestralidade do MHC da
população miscigenada de Belém

1- Introdução

Grande parte da pesquisa em genética evolutiva consiste em compreender quais

diferenças entre populações ou espécies resultam do acúmulo passivo de mutações sem

efeitos seletivos (evolução neutra, que se dá por fatores estocásticos), e quais resultam

das vantagens seletivas associadas a certas mutações (a evolução adaptativa, que se dá

por seleção natural). A partir do momento que regiões sob seleção natural são

identificadas no genoma, essas passam a serem alvos de estudos sobre a história

adaptativa de espécies e populações (Meyer e Thomson, 2001).

Nos últimos anos, vários estudos realizaram buscas no genoma por sinais de

seleção e identificaram diversos genes e regiões genômicas com sinais de pressão

seletiva (Akey et al., 2004, Bustamante et al., 2005; Kelley et al., 2006; Nielsen et al.,

2005; Nielsen et al, 2005; Nielsen et al., 2009; Sabeti et al., 2002; Sabeti et al., 2006,

Voight et al., 2006, Wang et al., 2007).

A maioria desses estudos foi desenvolvida a partir de duas abordagens clássicas.

Uma fundamenta-se na escolha de genes candidatos a estarem sob seleção para então

empregar uma análise populacional com o objetivo de compreender como a seleção está

agindo. A outra abordagem baseia-se na varredura genômica, buscando a identificação

de sinais de seleção em regiões ou genes. A utilização de populações miscigenadas

nessas abordagens introduz complicações e desafios para as análises ( Nielsen et al.,

2005). Há, entretanto, uma abordagem que permite a detecção de sinais de seleção
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recente em populações miscigenadas e ela consiste da comparação das proporções de

ancestralidade observadas em regiões supostamente neutras com regiões que estejam

sob seleção (Long, 1991). A hipótese é a deque as regiões genômicas sob seleção

apresentariam desvios nas proporções de ancestralidade parental quando comparadas

com o restante do genoma (Tang et al., 2007) , 2008, (Basu et al., 2008) et al., 2008).

Dentre os genes que apresentam evidências de seleção nos estudos de varredura

genômica, os do sistema imune aparecem como sendo alvos da atuação de seleção

positiva ou diversificadora (Hughes et al., 2005). Os genes HLA do Complexo Principal

de Histocompatibilidade (MHC) apresentam um conjunto de evidências que suportam a

hipótese de seleção do tipo balanceadora atuando na modulação de sua diversidade

genética acima dos níveis esperados sob neutralidade, como por exemplo: alta

diversidade alélica, elevada taxa de substituição não sinônima, um grande número de

alelos em frequências intermediárias, e um alto nível de desequilíbrio de ligação.

(Hughes et al., 2005; Meyer e Thomson, 2001).

A função das moléculas codificadas por esses genes é a de apresentar antígenos

próprios e não-próprios (ex: antígenos de bactérias e outros agentes patogênicos e

ambientais) processados pelas células aos linfócitos T, como parte do mecanismo de

identificação e resposta a antígenos (Snustad e Simmons, 2001; Stern et al., 1994).

Efeitos seletivos resultantes de variação ambiental como, por exemplo, presença,

ausência ou diversidade genética de determinados patógenos, parece ser uma das forças

principais que dirigem a diversidade desse complexo gênico (Prugnolle et al., 2005).

Diante disso, surge a seguinte pergunta: a pressão seletiva sobre os genes HLA

levaria a diferenças nas estimativas de ancestralidade obtidas no MHC em relação á

média genômica? Uma resposta afirmativa a essa questão indicaria que, além da
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seleção balanceadora, esses genes estão sob regime de seleção que leva ao

estabelecimento de alelos adaptados às condições ambientais locais de maneira rápida.

No contexto da reestruturação das populações nas Américas após a colonização

europeia e africana, essa questão tem uma importância fundamental: a de questionar se

a diversidade genética de HLA em populações americanas sofreu seleção nos últimos

500 anos de história.

1- Neutralidade versus Seleção

Há diversos métodos para buscar genes sob seleção natural, incluindo desde

estudos em escala filogenética, como os métodos baseados em dN/dS (Clark et al.,

2003), métodos que comparam polimorfismo e divergência, como as abordagens que

usam o teste de MacDonald-Kreitman (Bustamante et al., 2005). Há também diversos

métodos populacionais, que analisam a variação dentro de populações usando

estatísticas sumárias, que são capazes de captar desvios do espectro de mutações

(Andrés et al., 2009), que buscam regiões com blocos de haplótipos longos,

presumivelmente gerados por seleção positiva recente (Sabeti et al., 2006; Voight et

al., 2006) além, de métodos que buscam genes com altos valores de diferenciação inter-

populacional, o que indicaria adaptação local a diferentes ambientes (Akey et al., 2002).

Geralmente esses estudos usam populações humanas relativamente livres de

miscigenação, pois a história demográfica de populações miscigenadas introduz

consideráveis complicações na interpretação dos métodos descritos acima (ex. Nielsen

et al., 2005). Como foi dito anteriormente, a análise de populações miscigenadas

permite a busca de regiões que possam ter passado por seleção recente, ou pelo menos

tenha sido coincidente com o período de início da miscigenação (Tang et al., 2007). A



81

busca de genes sob seleção usando populações miscigenadas é baseada na premissa de

que as populações parentais possuem diferenças genéticas entre si. Quando ocorre a

miscigenação, forma-se uma nova população que é uma mistura das parentais. Para

regiões do genoma que não estão sob seleção, as populações miscigenadas apresentam

frequências alélicas proporcionais à contribuição das populações fundadoras que

participaram da sua formação (Long et al., 1991; Sabeti et al., 2002). Quando há um

desvio significativo dessas proporções, isto pode estar refletindo atuação de seleção

natural, favorecendo ou depreciando um haplótipo parental (ex: Tang et al., 2007).

O estudo de Tang et al. (2007) foi um dos primeiros a realizar uma varredura

genômica em populações miscigenadas. Seu objetivo foi examinar as proporções das

três ancestralidades presentes na população de Porto Rico (europeia, africana e nativo-

americana) utilizando mais de 100.000 SNP (Single Nucleotide Polimorphism)

espalhados pelo genoma. Seus resultados apontaram para uma alta proporção de

ancestralidade europeia. Entretanto, ao fazer o contraste da proporção de ancestralidade

média do genoma de cada SNP em relação à média genômica, alguns apresentaram

desvio significativo, dentre eles os localizados no MHC.

Após um estudo mais detalhado usando os genótipos de genes HLA na

população estudada, os autores identificaram, de fato, um aumento na proporção de

ancestralidade africana atrelada aos alelos HLA em relação ao restante do genoma (de

17% de contribuição o genoma para 30% com os genes HLA). A interpretação dada

pelos autores foi a de que as características ambientais favoreceram a manutenção dos

alelos africanos para os genes HLA na população de Porto Rico.

No caso das populações miscigenadas do Norte do Brasil, a relação entre a

miscigenação observada nos genes HLA e no restante do genoma é particularmente
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interessante, pois elas apresentam uma alta contribuição ameríndia (Santos et al., 2010).

A busca por evidências de seleção, usando a abordagem de miscigenação, constituirá

uma forma de sondar as pressões seletivas recentes nessa região geográfica, para a qual

há resultados com populações nativas que indicam haver fortes pressões seletivas, que

teriam resultado numa alta incidência de alelos endêmicos de HLA na América do Sul

(Belich et al., 1992; Francisco, 2009).

2- Formação da população de Belém

A população brasileira é uma das mais heterogêneas e miscigenadas do mundo.

Sua formação iniciou-se no início do século XVI, com a chegada dos primeiros colonos

portugueses à costa do nordeste. Aqui, os portugueses se depararam com uma

surpreendente população de mais de 2,5 milhões de nativos-americanos, distribuídos

em diferentes etnias e grupos linguísticos (Cunha, 1995; Klein, 1999). Atualmente, a

estimativa é de que existam apenas 450.000 indivíduos nativos americanos

sobreviventes (IBGE- Censo 2010). A partir do século XVI até o final do século XIX,

mais de 3,5 milhões de africanos foram trazidos forçadamente, de diferentes regiões da

África Subsaariana, para o Brasil com o objetivo de servirem como mão de obra

escrava (Curtin, 1969).

A partir do século XIX até metade do século XX, o Brasil recebeu imigrantes de

outros países europeus, além de Portugal. Esses migrantes ocuparam,

preferencialmente, a região sul e sudeste do país e devido a políticas de ocupação do

território, o processo de miscigenação no Brasil se deu de maneira bastante diferente

entre as regiões do país (Pena et al., 2011).
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Nesse contexto a população de Belém surgiu, fundamentalmente, como

resultado da miscigenação entre ameríndios, europeus portugueses e africanos da costa

leste (Simonian, 2010; Salles, 2005). A população ameríndia que ocupava a região da

cidade de Belém era composta principalmente por índios Tupinambás, pertencentes ao

grupo linguístico Tupi (Simonian, 2010).

A chegada dos Portugueses à Baía do Guajará se deu em janeiro de 1616, em

uma incursão comandada por Francisco Caldeira Castello Branco, que fundou às

margens do Igarapé Piri, entre duas aldeias tupinambás, a colônia portuguesa nomeada

primeiramente de Feliz Lusitânia, e que se transformaria na cidade de Belém do Pará.

A vinda de escravos negros se deu de forma mais intensa e organizada a partir

de meados do século XVIII, com a criação da Companhia Geral de Comércio do Grão

Pará e Maranhão, que se encarregou, durante 22 anos, em trazer mais de 13.000

escravos negros para a região norte do Brasil provenientes, fundamentalmente, da costa

atlântica da África (Salles 2005).

A formação da população de Belém também foi alvo de estudos genéticos. A

origem dos africanos que contribuíram para a formação de Belém foi inferida a partir da

caracterização de haplótipos ligados ao alelo HBB*S, do gene da cadeia beta da

hemoglobina. Esses haplótipos têm uma distribuição geográfica que permite

discriminar e quantificar a origem das migrações formadoras de uma população. Assim,

Lemos e Guerreiro (2006) caracterizaram estes haplótipos em pacientes com anemia

falciforme em Belém e os resultados sugerem uma maior contribuição da etnia Bantu

(66%), cuja distribuição geográfica na África corresponde a países como Angola,

Congo e Moçambique. Adicionalmente, linhagens Benin (21,8%) e Senegal (10,9%)
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também puderam ser identificadas, sugerindo que países como Nigéria, Togo e Senegal

também contribuíram na formação da população de Belém.

Estudos posteriores usando mtDNA e marcadores do cromossomo Y mostraram

que as regiões centro-oeste e sudeste da África constituem a principal origem dos

escravos trazidos para o Brasil (Hünemeier et al., 2007).

Uma abordagem similar pode ser feita para se identificar quais grupos indígenas

teriam contribuído mais para a formação étnica de Belém. Usando os haplogrupos de

DNA mitocondrial específicos de populações indígenas (A, B, C e D), pode-se

comparar as frequências destes haplogrupos em Belém com as de diversos grupos

indígenas Santos et al. (1999) verificaram que os haplogrupos B e C foram os mais

frequentes na população de Belém. Esses dados, quando comparados com os de várias

tribos indígenas do Estado do Pará (Silva et al. 2001) sugerem que tribos do grupo

linguístico Gê, representado pelos Kayapós, podem ter sido uma importante fonte de

contribuição indígena em Belém, visto que o haplogrupo B é o mais frequente neste

grupo linguístico (62%).

Adicionalmente o grupo linguístico Karib, representado por tribos como Arara,

Katuena e Wayana-Apalai, apresenta o haplogrupo C como o mais frequente, sendo

uma segunda importante fonte de genes indígenas para a formação de Belém. A

contribuição de grupos Tupi para a formação de Belém, historicamente associada à

formação da população de Belém, não pode ser descartada, pois algumas tribos como

Assurini e Awá-Guajá possuem elevada frequência do haplogrupo B.

Esse panorama nos permite estabelecer as contribuições de populações parentais

para a população de Belém, onde europeus portugueses, africanos da etnia Bantu e
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ameríndios dos grupos linguísticos Gê, Karib e Tupi tiveram uma contribuição

importante para a formação dessa população do Norte do Brasil.

3- Justificativa

No presente estudo utilizamos a abordagem de mapeamento por miscigenação

para testar a hipótese de que há seleção recente atuando nos genes do MHC. Diferente

dos estudos anteriores em outras populações (ex., Tang et al., 2007, Johnson et al.,

2011), nós não empreendemos um método de varredura genômica, mas utilizamos um

painel de STR espalhados pelo genoma para estimar a ancestralidade dos indivíduos, e

um conjunto de microssatélites na região do MHC para estimar a ancestralidade nessa

região específica. A comparação entre essas medidas de ancestralidade constitui o

nosso teste para a ação da seleção recente na região do MHC.

No presente estudo a nossa população miscigenada escolhida foi a da cidade de

Belém do Pará. Nossa amostra é constituída por indivíduos de origem tri-híbrida com

ancestralidade europeia, africana e ameríndia.

A população da cidade de Belém apresenta um alto índice de ancestralidade

ameríndia (Santos et al., 2010), em relação à média de outras grandes cidades

brasileiras, e dessa forma, constitui uma amostra ideal para fazer uma análise

comparativa dos três principais componentes de ancestralidade. A comparação dos

efeitos da seleção natural sobre os perfis de miscigenação em diferentes populações

miscigenadas das Américas permitirá inferências sobre como os regimes de seleção

natural variam numa escala geográfica intra-continental, e como as diferentes

combinações de cenários demográficos, associados a diferentes populações

miscigenadas, interage com os regimes seletivos aos quais elas estão sujeitas.
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Nossos resultados apontam para um desvio de ancestralidade na região do MHC

o que sugere seleção contra alelos ameríndios e a favor dos europeus. Esse padrão difere

daquele encontrado por Tang (2007), que observou um excesso de ancestralidade

africana. Naquele caso, o argumento para o desvio foi de que populações africanas, por

serem mais diversas, tinham maior probabilidade de carregar alelos vantajosos no novo

contexto. Por outro lado, Johnson et al. (2011)  mostram que o componente ancestral

selecionado no HLA não é restrito ao africano, e a partir disso argumentam que a

ancestralidade selecionada irá variar entre localidades. Nosso resultado reforça essa

perspectiva, mostrando que para uma população tri-híbrida da Amazônia, a

ancestralidade europeia é aquela que apresenta um aumento de frequência, em

detrimento da indígena.

Por que motivos alelos europeus teriam sido vantajosos em populações

miscigenadas da Amazônia? Como relatamos acima, uma explicação é a de que os

alelos europeus eram justamente aqueles que carregavam variantes alélicas que haviam

sido selecionadas para oferecer resistência às doenças infecciosas mais comuns na

Europa (sarampo, varíola, gripe), e que vitimaram populações indígenas, causando taxas

altíssimas de mortalidade. Consequentemente, indivíduos com genótipos europeus

tinham uma aptidão maior do que indivíduos com genótipos ameríndios, dessa

explicando o aumento dos alelos europeus.

6- Discussão Geral e Conclusões

Neste estudo investigamos a variação genética em genes de HLA classe II num

conjunto de populações nativas da América do Sul, e em microssatélites localizados na
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região do MHC (onde os genes de HLA estão contidos) numa amostra urbana, vinda da

cidade de Belém.  Em ambos os casos nossa motivação consistia em caracterizar o papel

de processos demográficos (deriva genética, migração, mudanças de tamanho efetivo

populacional) e seletivos na geração da diversidade genética nos genes HLA nessas

amostras.

Nós partimos da premissa de que os genes HLA sofreram seleção natural ao

longo de sua história evolutiva, que explicam os diversos padrões de variação distintos

daqueles esperados sob neutralidade, previamente documentados (Meyer e Thomson,

2001, Hughes & Yeager, 1998). Entretanto, as evidência de seleção natural não são

igualmente identificáveis para testes de neutralidade que são sensíveis aos efeitos de

seleção natural em diferentes escalas de tempo.

Por exemplo, Garrigan e Hedrick (2003) mostraram que há fortes evidências de

seleção em genes HLA usando testes baseados em comparações interespecíficas (que

envolvem eventos que ocorreram ao longo de milhares de anos), menos evidências

quando usamos métodos sensíveis a seleção que tenha atuado em escalas de tempo

intermediárias (centenas ou dezenas de milhares de anos), e ausência de evidências de

seleção quando testamos para seleção usando variação genética que só seria alterada por

seleção atuando no passado muito próximo (ex., desvios de Hardy-Weinberg).

A interpretação para a variação no grau com o qual a seleção é documentado

para essas diferentes escalas de tempo é difícil, uma vez que podem resultar tanto de

mudanças na intensidade do regime de seleção natural ao longo do tempo, como do

poder estatístico dos testes (sendo aqueles baseados em comparações envolvendo

populações/espécies que divergiram a mais tempo) (R Nielsen, 2001).
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No presente estudo nós retomamos essas questões ao abordar o papel de

processos demográficos e seletivos na geração de diversidade de genes de HLA. Nossa

abordagem consistiu em utilizar marcadores presumivelmente neutros, não ligados aos

genes HLA, para fornecerem um controle demográfico, em relação aos quais a variação

em genes HLA (ou genes proximamente ligados) pode ser analisada.

A análise dos genes de HLA classe II em populações Ameríndias revelou que

usando o teste sensível a eventos seletivos em maior profundidade temporal (D de

Tajima), nosso poder para detectar seleção é aumentando e de fato observamos desvios

de neutralidade na maior parte das populações.

Entretanto, pudemos documentar que para essas mesmas amostras, a história

demográfica tem um importante papel em moldar o nível de variação desses genes

intensamente selecionados, como pôde ser visto na significativa redução de diversidade

(medida por He) das populações ameríndias, em relação a outras regiões do mundo.

Em conjunto, esse capítulo confirmou, no contexto das américas e para os genes

de classe II, padrões anteriormente documentados em escala global (ex., Meyer et al.,

2006), de que o fato dos genes HLA serem intensamente selecionados não impede que a

história demográfica das populações tenham um forte efeito sobre eles. Além disso,

pudemos demonstrar que testes de neutralidade que utilizam dados de sequência (como

é o caso do D de Tajima) permitem inferências com maior poder, revelando padrões

diferentes daqueles que seria obtidos por testes baseados apenas nas frequências

alélicas.

Entretanto, este primeiro estudo não pôde estabelecer se o fato das evidências de

neutralidade terem sido visíveis para os Ameríndios com o teste D de Tajima resulta do
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fato da seleção apenas atuar em escalas de tempo mais remotas (às quais o teste é

sensível) ou se, mesmo com a seleção atuando intensamente em gerações recentes,

apenas detecta-se seleção remota em função do poder reduzido do teste para eventos

mais recentes (Garrigan & Hedrick, 2003).

Para abordar essa questão realizamos a análise da região do MHC numa

população miscigenada e urbana da região Amazônica. Nossa motivação foi a de que

estudos baseados em miscigenação revelaram-se poderosos para detectar eventos de

seleção natural recente, visíveis num desvios de ancestralidade na população

miscigenada para a região do genoma que foi alvo de seleção (Tang et al., 2007;

Winkler & Smith, 2010). Esses testes tem poder estatístico elevado, mesmo para

eventos de seleção temporalmente mais rasos, sendo portanto uma abordagem

promissora no contexto de nossa questão geral, a respeito da interação entre demografia

e seleção e escala de tempo da ação da seleção em genes HLA.

Nossa análise revelou um desvio de ancestralidade na região do MHC, usando

duas abordagens (uma baseada em estimativas de ancestralidade usando o método

implementado pelo STRUCTURE, e outra baseada no uso de FST como indicador do

grau de partilhamento de alelos entre uma população miscigenada e suas parentais).

Em ambos os casos nossos resultados apontaram para um déficit de

ancestralidade ameríndia em Belém para a região do MHC, em relação ao esperado com

base nos valores de miscigenação inferidos por marcadores em outras regiões do

genoma. Compensando essa perda de ancestralidade ameríndia no MHC, notamos um

aumento da ancestralidade europeia.
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Nossos resultados são consistentes com um cenário em que a seleção natural

favoreceu alelos Europeus nas populações miscigenadas, em detrimento dos ameríndios.

Uma hipótese para esse padrão seria a forte pressão seletiva exercida por doenças

infecciosas, às quais os ameríndios eram mais suscetíveis do que os europeus.

Em conjunto, nossos resultados mostram que tanto a seleção natural como a

demografia moldaram a variação genética em genes HLA, e que usando métodos

apropriados, incluindo o mapeamento por miscigenação, até mesmo eventos de seleção

natural que ocorreram em escalas de tempo recentes podem ser detectados.
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