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Resumo 

Os parasitos do gênero Leishmania provocam doenças infectoparasitárias 

conhecidas como leishmanioses, que acometem o homem causando um amplo 

espectro de manifestações clínicas. Dentre as espécies que causam leishmaniose 

tegumentar no Brasil, está a Leishmania braziliensis, espécie do subgênero Viannia, 

responsável por formas graves da doença. Nas últimas décadas, os estudos sobre 

genomas aceleraram o que se conhece sobre conteúdo e organização genética 

desses protozoários. No entanto, nos genomas de Leishmania spp mais de 50% das 

proteínas preditas a partir da anotação dos genomas são classificadas como 

hipotéticas. A caracterização funcional de proteínas e a predição computacional de 

suas funções putativas são um grande desafio. Neste contexto, este trabalho teve 

como objetivo desenvolver metodologias computacionais que possibilitassem algum 

avanço para classificação funcional de genes codificadores de proteínas atualmente 

classificadas como hipotéticas. Partimos da metodologia aplicada por Ravooru e 

colaboradores (RAVOORU et al., 2014), adaptando a estratégia para ampliar o 

conjunto de proteínas com indícios de função. Inserimos quatro novas etapas de 

análise de classificação funcional e associamos dados de níveis de expressão dos 

genes, segundo resultados prévios do transcritoma de L. braziliensis (RUY et al., 

2019). Com esta abordagem obtivemos indício de função para 54 proteínas, antes 

classificadas como hipotéticas. Ainda que modesta numericamente, a retirada destas 

proteínas do conjunto das hipotéticas, pode ser de grande utilidade para condução de 

estudos de função destes genes. Nosso trabalho representa uma contribuição que se 

estende para além do protozoário estudado, dado que o pipeline construído pode ser 

aplicado, em princípio, a outros organismos. 

 

Palavras-chaves: protozoário; Leishmania; Leishmania braziliensis; 

bioinformática; proteínas hipotéticas; anotação de genomas. 

 



Abstract 

The protozoan parasite Leishmania spp. causes the infectious diseases known as 

leishmaniases, which affect humans and cause a broad spectrum of clinical 

manifestations. Among the species that cause tegumentary leishmaniasis in Brazil is 

Leishmania braziliensis, subgenus Viannia, responsible for severe forms of the 

disease. In recent decades, genome studies have accelerated what is known about 

these protozoa's genetic content and organization. However, in Leishmania genomes, 

more than 50% of the proteins predicted from the genome annotation are classified as 

hypothetical. The functional characterization of proteins and the computational 

prediction of their putative functions constitute a significant challenge. In this context, 

our work aimed to develop computational methodologies that would allow some 

advances for the functional classification of genes encoding proteins currently 

classified as hypothetical. We based our study on the methodology described by 

Ravooru et al. (RAVOORU et al., 2014). The strategy was modified to expand the set 

of proteins with evidence of function. We added four new steps of functional 

classification analysis and associated data of gene expression levels, according to 

previous L. braziliensis transcriptome results (RUY et al., 2019). With this approach, 

we obtained evidence of function for 54 proteins, previously classified as hypothetical. 

Although numerically modest, these proteins and their newly putative functions might 

benefit future functional studies. Moreover, our work represents a contribution that 

extends beyond the studied protozoan, given that the constructed pipeline can be 

applied, in principle, to other organisms. 

 

 

Keywords: protozoan parasites; bioinformatics; genome annotation; hypothetical 

proteins; Leishmania; Leishmania braziliensis. 
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1. Introdução 

1.1. Organismo modelo 

 

Leishmania braziliensis é um eucarioto que pertence à ordem Kinetoplastidae, 

família Trypanosomatidae. Os parasitos do gênero Leishmania provocam doenças 

infecto-parasitárias conhecidas como leishmanioses, que acometem o homem e 

possuem um amplo espectro de manifestações clínicas; estas dependem da espécie 

infectante, da genética e da resposta imune do hospedeiro.  

A mortalidade causada pela doença, nas formas visceral ou tegumentar, é de 

70000 óbitos anualmente em todo mundo e mais de 2 milhões de pessoas são 

infectadas anualmente em mais de 90 países (ARENAS et al., 2017). Dentre as 

espécies responsáveis pela leishmaniose tegumentar no Brasil, Leishmania 

braziliensis destaca-se por sua distribuição no território nacional e por ser responsável 

pela forma mucocutânea, um dos quadros mais graves da leishmaniose tegumentar. 

No caso da infecção por L. braziliensis é mais comum a ocorrência de manifestações 

cutâneas, sendo que a forma mucocutânea ocorre em aproximadamente 10% dos 

infectados, e as lesões das mucosas faciais causam desfigurações graves. Esta 

espécie do subgênero Viannia é uma das principais causadoras de leishmaniose em 

território nacional e apresenta ampla distribuição na América do Sul, havendo casos 

registrados desde o norte da Argentina até o norte da América Central (WHO, 2010).  

Leishmania possui três formas principais de desenvolvimento em seu ciclo de 

vida (Figura 1): a forma promastigota procíclica se desenvolve no trato digestivo do 

inseto vetor e apresenta flagelo livre, sendo a forma proliferativa extracelular. Depois 

de passar por estágios intermediários, diferencia-se em promastigota metacíclicos, a 



forma infectiva. Os metacíclicos são regurgitados pelo inseto vetor, flebotomíneos, no 

hospedeiro mamífero durante o repasto sanguíneo e fagocitados por macrófagos e 

outros fagócitos residentes na derme. Dentro do fagolisossomo das células 

hospedeiras, diferenciam-se em amastigotas, a forma proliferativa intracelular, que 

não apresenta flagelo livre  (KAYE; SCOTT, 2011). 

Para sobreviver a ambientes tão diversos e hostis a Leishmania aperfeiçoou 

um conjunto de características genéticas (como organização genômica e de fluxo da 

informação genética) que conferem ao parasito a plasticidade necessária para 

adaptação rápida e assim perpetuar seu ciclo de vida. 

 

 

Figura 1: Representação esquemática do ciclo de vida da Leishmania spp.  
Fonte: Adaptado para língua portuguesa (KAYE; SCOTT, 2011) 

  



1.2. Organização genética e os genomas de Leishmania spp. 

 

O genoma de Leishmania spp é organizado em clusters gênicos direcionais 

nomeados de “Polycistronic Transcription Units” (PTU, Figura 2). Os genes que 

compõem cada cluster são transcritos a partir de uma mesma fita de DNA e cada PTU 

pode ter mais de duas centenas de genes não relacionados funcionalmente. A região 

onde duas PTUs iniciam sua transcrição a partir das fitas opostas é chamada de 

divergent strand switch region (DSSR, Figura 2). Os genes codificadores de proteínas 

não possuem promotores canônicos para a RNA polimerase II, nem íntrons. Os 

longos transcritos gerados compõem os pré-mRNAs, que são processados por trans-

splicing para que cada mRNA maduro seja produzido. O processamento do RNA é 

iniciado pela adição da sequência do Spliced Leader RNA ao sítio aceptor de splicing 

na extremidade 5' de cada mRNA. Essa adição define o sítio de poliadenilação do 

mRNA à montante (IVENS et al., 2006; LEBOWITZ et al., 1993, Figura 3). Nessa 

forma de organização genética o controle de expressão gênica ocorre principalmente 

em nível pós-transcricional, que começa pelo controle da estabilidade de cada 

transcrito, seu direcionamento dentro da célula, e modulação do início de tradução. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2: Representação esquemática do cromossomo 1 de L. major.  
No círculo, está ressaltada a posição de uma “divergent strand switch region - DSSR”, a partir da qual se 
inicia a transcrição de duas PTUs, uma delas transcreve 7 genes, enquanto a outra transcreve 29 genes. 
Cada retângulo representa um gene diferente (Modificada a partir de MARTÍNEZ-CALVILLO et al., 2003) 

 

 



  

 

 

 

Figura 3: Representação esquemática da maturação de mRNAs por trans-splicing e 
poliadenilação. 
A transcrição tem início na DSSR de PTUs divergentes. Depois da formação das PTUs cada gene é 
processado por trans-splicing com a adição de um RNA spliced leader (SLRNA) e poliadenilação às 
extremidades 5’ e 3’ de cada mRNA maduro (Adaptado de DE GAUDENZI et al., 2011). 

 
 

Nas últimas duas décadas, os estudos sobre os genomas ampliaram os 

conhecimentos acerca do conteúdo e organização genética dos tripanossomatídeos, 

entretanto, a caracterização funcional de proteínas ainda é um grande desafio. O 

primeiro organismo do gênero a ser sequenciado foi a Leishmania major cepa Friedlin, 

o processo ocorreu de forma manual e originou anotações meticulosas (IVENS et al., 

2006). Posteriormente, os genomas de L. infantum e L. braziliensis foram também 

sequenciados e alinhados com o genoma de referência de L. major (PEACOCK et al., 

2007). Apesar das diferentes espécies possuírem divergências fenotípicas, de 



desenvolvimento e processos patogênicos, são poucos os genes espécie-específicos 

(5 de L. major, 26 de L. infantum e ~47 de L. braziliensis). Nestas espécies, 50% dos 

genes identificados não possuem funções previstas (PEACOCK et al., 2007). 

Atualmente, 15 espécies de Leishmania já tiveram seus genomas sequenciados 

(ASLETT et al., 2009). 

Em relação aos dados oriundos do sequenciamento de L. braziliensis 

(Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2903) é possível verificar que mais de 50% 

das proteínas preditas a partir de seu genoma são classificadas como hipotéticas. O 

genoma da L. braziliensis equivale a 35.21Mbp (Tabela 1), sendo composto por 9379 

genes, sendo 9269 codificadores de proteínas, distribuídos em 35 cromossomos. Do 

total de genes codificadores de proteínas, 4891 apresentam funções já preditas ou 

confirmadas e 4488 funções desconhecidas (hipotéticas). 

 

Tabela 1: Informações sobre os genomas da L. braziliensis, L. major e L. 
infantum obtidas do TriTryp. 

Organismo Quantidade total de genes Genes que codificam proteínas Cromossomos Tamanho do Genoma 

L. braziliensis 9379 9269 35 35.21Mbp 

L. major 9378 8402 36 32.85Mbp 

L. infantum 8748 8591 36 32.12Mbp 

 

No banco de dados dos genomas de tripanosomatídeos, TriTrypDB (ASLETT 

et al., 2009), as proteínas hipotéticas são descritas como “hypothetical” (4312 genes), 

“unknown function” (168 genes), “uncharacterized” (9 genes), “Unknown” (584 genes), 

e “hypothetical protein” (3473 genes). 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. Predição computacional de função gênica 

 

 Os processos de caracterização funcional das proteínas para as quais não se 

têm qualquer indicador de função são laboriosos e complexos. Assim, as análises 

comparativas in silico, que apresentam baixo custo, são fundamentais para direcionar 

a descoberta de vias e processos nos quais essas proteínas possam estar envolvidas. 

Diversas abordagens in silico têm sido desenvolvidas para predizer a função de 

proteínas (KUMAR et al., 2017; TURAB NAQVI et al., 2017; UDDIN et al., 2018). Parte 

dessas proteínas são difíceis de serem caracterizadas por possuírem regiões 

intrinsecamente desordenadas e, portanto, sem estruturas fixas que permitam 

inferências funcionais. O conjunto dessas proteínas é chamado de “Dark Proteome” 

e para melhorar a predição funcional, modelos e softwares novos estão em 

desenvolvimento (BHOWMICK et al., 2016). Algumas abordagens utilizam 

informações derivadas de similaridade de sequência, complexos proteicos e perfis de 

expressão gênica. Exemplos de métodos dessas abordagens são: perfis 

filogenéticos, genômica comparativa, interações proteína-proteína, atribuição de 

funções baseada em estruturas 3D, clusterização, modelos ocultos de markov e 

mineração de dados. Abordagens computacionais complementares são uma 

demanda relevante neste tema.  

Neste contexto, a presente dissertação pretende rever e aprimorar a 

classificação dos genes anotados no genoma de L. braziliensis, atribuindo funções 

putativas que devem ser corroboradas posteriormente por ensaios experimentais em 

bancada. Para a caracterização funcional in silico proposta, foi utilizado e adaptado 



um modelo descrito por Ravooru et al. (2014), no qual foi desenvolvido um pipeline 

cujo principal objetivo era encontrar alvos proteicos para determinados fármacos. 

Para isso, foram utilizadas ferramentas para encontrar homólogos de proteínas 

hipotéticas e informações adicionais referentes à ontologia genética, a fim de 

identificar possíveis vias no ciclo biológico da L. donovani. A abordagem desenvolvida 

por Ravooru e colaboradores é interessante pois tenta suprir uma lacuna na 

capacidade de caracterização de função de proteínas hipotéticas comuns a vários 

seres vivos. Sendo assim, nesta dissertação adicionamos a esta abordagem a 

predição de estrutura 3D das proteínas putativas classificadas como hipotéticas 

empregando o Phyre2 (KELLEY et al., 2015), a predição de função de proteínas a 

partir da sequência primária usando o servidor web INGA (PIOVESAN et al., 2015), a 

análise voltada à identificação de função gênica in silico usando InterproScan e a 

análise de ortologia disponibilizada pelo TritrypDB do EUPathDB. Com esse conjunto 

de abordagens favorece a identificação de proteínas ortólogas com funções já 

identificadas em outros organismos. 

 O Phyre2 (Protein Homology/analogY Recognition Engine V2.0, Kelley LA et 

al., 2015) é um conjunto de ferramentas web que prediz a estrutura e a função a partir 

de sequências primárias de proteínas. Para isso, é utilizado um banco de dados de 

proteínas (The Protein Data Bank), que possui mais de 100.000 estruturas 3D 

experimentalmente determinadas (BERMAN et al., 2002).   

O INGA (Interaction Network GO Annotator, PIOVESAN et al., 2015) é uma 

ferramenta web que prediz funções de proteínas através de homologia, arquitetura e 

interações proteína-proteína e figura entre os 10 melhores instrumentos para esta 



abordagem segundo avaliações do CAFA1 (Critical Assessment of Function 

Annotation) (FRIEDBERG; RADIVOJAC, 2017; JIANG et al., 2016; ZHOU et al., 

2019).  

 O InterProScan 5 (JONES et al., 2014) é um software para predição de função 

de proteínas que unifica doze bancos de dados independentes em uma coleção de 

modelos funcionais calculados manualmente, com base em perfis de sequências 

primárias.  O InterProScan, em uma avaliação quantitativa de predição de função de 

proteínas, foi o segundo programa com maior quantidade de acertos, perdendo 

apenas para o Blast2Go (CONESA et al., 2005). 

 A análise de ortologia foi realizada pelo OrthoMCL, que é um algoritmo de 

escala genômica que agrupa sequências de proteínas ortólogas. Esse algoritmo 

identifica grupos de proteínas compartilhados por duas ou mais espécies / genomas. 

 O desenvolvimento de um estudo robusto para a predição de proteínas 

hipotéticas se torna cada vez mais relevante, principalmente para os casos de 

organismos que possuem 50% de seus genes classificados como codificadores de 

proteínas hipotéticas. Além disso, a ampliação do conhecimento sobre o genoma da 

L. braziliensis é de extrema importância, dada a relevância médica desta espécie e 

sua divergência biológica comparativamente a outras espécies. Este parasita é alvo 

de estudo de sequenciamento, transcritoma e expressão diferencial em nosso 

laboratório (RUY et al., 2019).  

 

                                                 
1 CAFA: (https://www.biofunctionprediction.org/cafa/) The Critical Assessment of 
Functional Annotation, Avaliação crítica da anotação funcional é um exercício 
contínuo/desafio feito desde 2010 pela comunidade internacional para avaliar, em 
larga escala, as anotações funcionais de diferentes algoritmos/ferramentas utilizando 
grupos controle de proteínas e avaliando os resultados obtidos. Tornou-se referência 
na área. 



2. Objetivos  

2.1. Objetivo geral 

Desenvolver uma combinação de metodologias computacionais que possibilite 

a classificação funcional de proteínas atualmente classificadas como hipotéticas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

  2.2.1. Desenvolver uma ferramenta computacional robusta, baseada na 

metodologia descrita por Ravooru et al.,2014, para a predição comparativa da 

função de proteínas hipotéticas de Leishmania braziliensis; 

  2.2.2. Predizer computacionalmente os processos biológicos nos quais estas 

proteínas estão envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Material e métodos 

Os dados iniciais utilizados neste projeto foram as sequências primárias de 

proteínas hipotéticas de Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2903 obtidas do 

TriTrypDB (ASLETT et al., 2009). As etapas e procedimentos computacionais, 

incluindo filtros e ferramentas criadas ou obtidas do domínio público estão descritas 

abaixo. 

3.1. Análise computacional para predição funcional de proteínas hipotéticas 

A análise computacional conduzida neste trabalho consistiu na combinação de 

um conjunto de ferramentas e bancos de dados complementares (Figura 4). 

 

Figura 4: Fluxograma de análise computacional para predição funcional de proteínas 
hipotéticas.  
Modificado a partir do modelo de Ravooru et al., 2014. 



 

 
Figura 5: Fluxograma de análise computacional para predição funcional e agrupamento das 
proteínas hipotéticas.  
Como apresentado no fluxograma, o conjunto de proteínas submetido a estas análises foi obtido na 
etapa e da pipeline (vide Figura 4). 
 

 

 

 



Para isso foram realizados os seguintes procedimentos: 

a) Recuperação dos genes anotados como codificadores de proteínas 

hipotéticas em L. braziliensis, a partir do banco de dados TriTrypDB 

(Aslett et el., 2010); 

b) Verificação da presença desses genes no transcritoma do parasito com 

representação de profundidade de leitura (reads) compatível com o 

esperado para transcritos reais. Limiar mínimo definido de pelo menos 

10 reads ou mais para cada sequência, utilizando dados de 

promastigotas procíclicos, metacíclicos e amastigota (RUY et al., 2019).  

c) Designação de famílias de proteínas presentes no banco de dados Pfam 

(Robert D. Finn et el.,2016). Para isso, foi utilizada a ferramenta 

HMMscan (FINN; CLEMENTS; EDDY, 2011) que correlaciona domínios 

proteicos, empregando os modelos de markov ocultos (HMM) com e-

value de 10-3; 

d) Associação destas sequências com um ou mais termos do Gene 

Ontology (GO, The Gene Ontology Consortium, 2018) (cellular 

component, biological process, molecular function), utilizando o 

Blast2GO (Ana Conesa et el., 2005), ferramenta para análise genômica 

funcional. Utilizamos o Swiss-Prot e e-value de 10-10; 

e) Seleção das sequências que possuírem cobertura de mais de 50% em 

domínio Pfam e pelo menos um termo GO; 

f) Verificação dos genes diferencialmente expressos entre os estágios de 

vida do parasito (fold change >1.5) empregando as proteínas 

identificadas no passo (e); 

 



g) Identificação dos genes classificados como essenciais em outros 

eucariotos utilizando o banco de dados DEG (Database of Essential 

Genes) (ZHANG; OU; ZHANG, 2004) e o Jackhmmer do HMMER 

release 3.2.1 com e-value de 10-20; 

h) Identificação das vias KEGG às quais as proteínas estariam 

relacionadas, empregando a ferramenta de anotação KAAS (KEGG 

Automated Annotation Server) (Moriya, Yuki et al., 2007); 

i) Seleção das proteínas identificadas por ambas as ferramentas, pela 

intersecção dos passos (g) e (h);  

j) Apuração das informações sobre as proteínas em análise, em relação 

às vias identificadas em (i) pelo uso dos bancos de dados MetaCyc 

(CASPI et al., 2012) ou KEGG (Kanehisa et al., 2000); 

k) Avaliação da conservação de vizinhança genética e interações proteína-

proteína das proteínas selecionadas utilizando o STRING DB 

(Szklarczyk D et al., 2017); 

l) Simulação da estrutura 3D das proteínas selecionadas em (i) e (f) 

empregando a ferramenta Phyre2 (KELLEY et al., 2015); 

m) Predição de função das proteínas selecionadas em (i) e (f) combinando 

redes de interação, atribuições de domínio e similaridade de sequência 

com a ferramenta INGA (Interaction Network GO Annotator, Piovesan et 

al., 2015); 

n) Verificação das possíveis classificações para as proteínas hipotéticas 

por Ortologia, a partir do banco de dados OrthoMCL release 6.1 inserido 

no EuPathDB (AURRECOECHEA et al., 2017); 



o) Análise de funções das proteínas selecionadas em (i) e (f) pela 

ferramenta de busca de assinaturas do InterPro, o InterProScan (Jones 

et al., 2014); 

p) Agrupamento de proteínas hipotéticas selecionadas em (c) pelo seu 

grupo Pfam (HMMScan), com a finalidade de repassar as predições 

funcionais obtidas pelas diversas ferramentas empregadas. 

 

3.2. Ferramentas utilizadas 

 

TriTrypDB: (http://tritrypdb.org) Release 46. Banco de dados integrado que 

disponibiliza conjuntos de dados em escala genômica sobre o grupo de protozoários 

que pertencem à Classe Kinetoplastea. Oferece uma variedade de estratégias de 

consultas dependendo do foco da pesquisa (ASLETT et al., 2009). O TriTrypDB faz 

parte do VEuPathDB, um centro de recursos de bioinformática, que integra diferentes 

informações, banco de dados e ferramentas para pesquisa sobre diversos patógenos 

e seus hospedeiros. 

 

HMMER hmmscan: (https://www.ebi.ac.uk/Tools/hmmer/) Release 3.2.1. Ferramenta 

que utiliza homologia para pesquisar sequências de proteínas contra um banco de 

dados de assinaturas de proteínas utilizando modelos probabilísticos chamados 

modelos ocultos de Markov para encontrar as correspondências (match) mais 

significativas para a sequência submetida. O HMMER costuma ser usado junto com 

um banco de dados de perfis, como o Pfam. (POTTER et al., 2018) 

 



BLAST2GO: (https://www.blast2go.com/) Release 5.2. Plataforma de bioinformática 

para análise e anotação funcional de dados genômicos. Utilizando a sequência 

primária de uma proteína, a ferramenta procura sequências homólogas e depois, 

utilizando o sistema de ontologias Gene Ontology (THE GENE ONTOLOGY 

CONSORTIUM, 2000), determina funções correlacionadas usando termos do gene 

ontology (CONESA et al., 2005). 

 

HMMER jackhmmer: (https://www.ebi.ac.uk/Tools/hmmer/) Release 3.2.1. 

Ferramenta que procura homólogos para cada sequência submetida em um banco de 

dados, neste caso o DEG (Database of Essential Genes) e, utilizando perfil de 

modelos ocultos de markov, seleciona sequências homólogas de acordo com limiares 

estabelecidos (threshold) realizando várias interações no banco (POTTER et al., 

2018). 

 

Database of Essential Genes (DEG): (http://www.essentialgene.org/) Release 10. 

Banco de dados de genes essenciais, ou seja, genes que são indispensáveis para a 

sobrevivência de um organismo (ZHANG; OU; ZHANG, 2004). 

 

KEGG Automatic Annotation Server (KAAS): (https://www.genome.jp/kegg/kaas/) 

Ferramenta web que implementa um método rápido para  atribuir automaticamente   

um código KOG para genes de um genoma. O KAAS possibilita uma reconstrução de 

hierarquia funcional. Ela prediz uma possível via pelo BLAST contra o banco de dados 

curados do KEGG. O resultado contém um código KOG ( KEGG orthology), para cada 

sequência fornecida identificando sua hierarquia funcional (MORIYA et al., 2007). 

 



Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG): 

(https://www.genome.jp/kegg/) Release 91.0. Banco de dados que fornece 

informações de alto grau dos sistemas biológicos, por código KOG ele identifica a qual 

via ele está relacionado e disponibiliza mais informações sobre a via e suas 

vizinhanças (KANEHISA, 2019; KANEHISA et al., 2014). 

 

STRING DB: (https://string-db.org/) Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes. 

Release 10.5.  Ferramenta de pesquisa para recuperar as interações de genes. Banco 

de dados de interações proteína-proteína conhecidas e preditas. Interações podem 

ser físicas ou advindas de um cruzamento funcional de proteínas. Com uma 

sequência de proteína, o STRING DB retorna todas as proteínas com as quais ela 

interage (SZKLARCZYK et al., 2019).  

 

Protein Homology/analogY Recognition Engine V 2.0 (Phyre2): 

(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~phyre2/) Ferramenta para predizer, analisar estrutura 

tridimensional, função e mutação de proteínas a partir de sequência primária.  Utiliza 

métodos avançados de detecção de homologia remota para construir modelos 3D, 

prever locais de ligação de ligantes e analisar o efeito de variação de aminoácidos. 

(KELLEY et al., 2015). 

 

INGA: (https://inga.bio.unipd.it/) Release 2.0. Interaction Network GO Annotator 

(Anotador de Rede de interação GO), plataforma web que prediz função de proteína 

a partir de uma sequência. Esta ferramenta possui uma combinação de 3 

metodologias para predição de função de proteína: predição por homologia, predição 

por estrutura e predição por interação de parceiros. Esta ferramenta foi avaliada pelos 



dois últimos desafios CAFA (The Critical Assessment of Functional Annotation) como 

um dos melhores métodos para anotação funcional de proteínas (PIOVESAN et al., 

2015, FRIEDBERG; RADIVOJAC, 2017; JIANG et al., 2016; ZHOU et al., 2019) . 

 

InterPro: (https://www.ebi.ac.uk/interpro/about/interpro/) Release 75.0. InterPro é um 

banco de dados que integra informações preditivas e funções das proteínas a partir 

de uma série de recursos de parceiros, dando uma visão geral das famílias às quais 

uma proteína pertence, os domínios e regiões que ela contém (MITCHELL et al., 

2019). 

 

InterProScan: (https://www.ebi.ac.uk/interpro/search/sequence/) Conjunto de 

algoritmos de varredura do banco de dados InterPro de forma integrada para 

encontrar as assinaturas comuns entre proteínas submetidas e depositadas (query e 

target). As sequências são submetidas e a ferramenta retorna os resultados com base 

nas assinaturas das proteínas do banco de dados, com uma variedade de formatos. 

 

Linguagem R: Release 3.6.1 (2019-07-05). É uma linguagem aberta de programação 

de software principalmente voltada à computação estatística e à construção de 

gráficos. A linguagem R é amplamente usada pelos cientistas de dados e para o 

desenvolvimento de softwares estatísticos (R CORE TEAM, 2019). 

 

Jupyter Notebook: Release 6.0.1. Ferramenta de código aberto baseada em 

aplicação web que funciona como um caderno de protocolo virtual para suportar fluxos 

de trabalho, código, dados e visualizações detalhando o processo de pesquisa. É 



legível por máquina e por humanos, o que facilita a interoperabilidade e a 

comunicação acadêmica (KLUYVER et al., 2016). 

 

Anaconda: Release 2019.10. Gerenciador de pacotes, distribuições e ambientes de 

trabalho para ferramentas de ciência de dados feitas na linguagem de Python e R. 

Possui mais de 7500 ferramentas extras de código aberto (ANACONDA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Resultados 

4.1. Pipeline: modificações a partir do trabalho de Ravooru e colaboradores 

 

A abordagem desenvolvida por Ravooru e colaboradores (RAVOORU et al., 

2014) teve como objetivo encontrar genes que pudessem ser explorados como 

potenciais alvos de drogas. Portanto, visava a restringir a quantidade de proteínas, 

selecionando apenas as que teriam potencial de serem essenciais para o parasito. 

Em função dos nossos objetivos, modificamos algumas etapas da pipeline, incluindo 

novas ferramentas de análise de predição funcional (metodologia 3.1.f a 3.1.p). Outra 

modificação foi a escolha do TriTrypDB como banco de dados para obtenção das 

sequências de proteínas hipotéticas pois tem uma curadoria de dados dos 

tripanosomatídeos melhor que o UNIPROT, que foi o banco utilizado por Ravooru e 

colaboradores. 

Por fim, e não menos importante, associamos às informações do genoma de 

L. braziliensis depositadas no TriTrypDB as informações de expressão gênica 

geradas em nosso laboratório, que consistem nos transcriptomas das três principais 

formas do parasito, promastigota procíclico, metacíclico e amastigota, gerados por 

RNA-Seq (RUY et al., 2019).  

 



 

 

Figura 6: Fluxograma demonstrando a análise computacional empregada para predição de 
função de proteínas anotadas como hipotéticas.  
O número de proteínas hipotéticas identificado está apontado em cada etapa (N=). (a): 4488 
sequências de proteínas hipotéticas foram identificadas no TriTrypDB; (b): 4441 apresentaram um 
mínimo de abundância, sugerindo que são transcritos reais; (c): foram identificadas 1639 proteínas que 
possuem um domínio Pfam relacionado; (d): 200 proteínas possuem pelo menos 1 termo GO 
relacionado; (e): 54 proteínas resultaram da intersecção entre as duas etapas anteriores; (f): 16 
proteínas das 54 provêm de transcritos diferencialmente expressos segundo análise de RNAseq; (g): 
9 dessas 54 proteínas são homólogas de genes essenciais em outros eucariotos; (h): 27 das 54 
proteínas possuem 1 via KEGG associada; (i): 7 proteínas resultaram da intersecção das duas etapas 
anteriores. 

 
   

 Para identificar as proteínas hipotéticas anotadas no genoma de 

Leishmania braziliensis (MHOM/BR/75/M2903), de acordo com o TriTrypDB 

(Metodologia 3.1.a, (ASLETT et al., 2009)), fizemos uma busca usando vários termos 

que remetem a proteínas hipotéticas: "hypothetical", "uncharacterized", "unknown 



function", "Unknown" "hypothetical protein", “Predicted protein", "conserved 

hypothetical protein", "Conserved unknown protein", "Unnamed protein product", " 

LLR-repeat containing protein", "DUF4032 domain". Destes, geraram resultados os 

seguintes termos: “hypothetical”, “unknown function”, “uncharacterized”, “Unknown”, 

e “hypothetical protein”. O número de proteínas em L. braziliensis encontradas usando 

cada um destes termo está apresentado na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Termos utilizados e quantidade de proteínas encontradas no 
TriTrypDB. 
(Aslett et el., 2010) 
 

Termos Utilizados L. braziliensis 

“hypothetical” 4312 

“unknown function ” 167 

“uncharacterized” 9 

"Unknown" 584 

hypothetical protein 3473 

Total 4488 

 

 Como uma forma de validação da existência e expressão dos genes 

codificadores das 4488 proteínas encontradas, os genes correspondentes foram 

analisados empregando os dados do transcritoma de L. braziliensis anteriormente 

gerados por Ruy e colaboradores (RUY et al., 2019). Do total de proteínas, 4441 

apresentaram abundância de transcritos, pelo menos 10 reads em suas coordenadas, 

que nos permitem sugerir que sejam transcritos reais (Metodologia 3.1.b). 

 Para uma possível aproximação de função dessas proteínas hipotéticas 

buscamos por domínios, que são identificadores de regiões funcionais, empregando 

o banco de dados Pfam, e a ferramenta HMMscan (Metodologia 3.1.c, (POTTER et 

al., 2018). Assim, encontramos 1639 proteínas hipotéticas em L. braziliensis às quais 

pudemos atribuir ao menos uma família Pfam (Figura 7). 



 Como outra via para predição funcional das proteínas selecionadas, 

utilizamos a rede de classes biológicas oferecida pelo Gene Ontology Consortium 

(GO), com a ferramenta Blast2GO (Metodologia 3.1.d, (CONESA et al., 2005)). Foram 

identificadas 200 proteínas hipotéticas de L. braziliensis que possuíam pelo menos 

um termo GO relacionado (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Diagrama de Venn representando a intersecção GO/Pfam.  
O diagrama demonstra o número de proteínas hipotéticas resultantes da intersecção (Metodologia 
3.1.e) da designação de domínios Pfam (Metodologia 3.1.c) e associação de termos funcionais do 
Gene Ontology (Metodologia 3.1.d). 

 
 A partir das proteínas identificadas anteriormente, selecionamos 54 

proteínas hipotéticas que apresentavam pelo menos 50% de sobreposição com os 

resíduos de aminoácidos do domínio Pfam identificado e pelo menos um termo GO 

atribuído (Metodologia 3.1.e), estas, nomeadas a partir daqui como proteínas 

54GO/Pfam. As sequências que não passaram por esse filtro têm maior chance de 

serem falso-positivos (DOERKS et al., 2012; RAVOORU et al., 2014; SHARMA et al., 

2013; SILBER; PEREIRA, 2012).  

 Dentre as 54GO/Pfam, verificamos que 16 delas, dada a abundância 

dos transcritos ao longo do ciclo de vida, possuíam expressão diferencial com fold 



change maior que 1.5 em pelo menos um dos três contrastes: Procíclico X 

Metacíclica (PvM), Metacíclica X Amastigota (MvA), Amastigota X Procíclico 

(AvP). Essas análises foram feitas a partir do trabalho realizado por Ruy e 

colaboradores (RUY et al., 2019, Metodologia 3.1.f). Essa etapa é importante para 

identificarmos sequências que podem ser alvos de drogas, visto que são 

diferencialmente expressos e potencialmente essenciais para a diferenciação 

entre promastigotas procíclicos em metacíclicos, a forma infectiva, ou 

metacíclicos para amastigotas, ou mesmo essenciais para a proliferação ou 

sobrevivência das formas intracelulares, os amastigotas. As 16 proteínas 

selecionadas, nomeadas 16DE, estão apresentadas com os correspondentes 

valores de abundância comparativa dos mRNAs, expressa como fold change em 

Log2 (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Transcritos das proteínas hipotéticas diferencialmente expressos, 
de acordo com RUY et al., 2019.  

 

ID da Sequência 

PvM MvA AvP Domínio 

Pfam Descrição ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 

LBRM2903_010006800 - - - 1.52 - - DLEU7 Leukemia-associated protein 7 

LBRM2903_050010300 1.68 
- - - - 

1.67 
ATP-

synt_ab_C 

ATP synthase alpha/beta chain, C 

terminal domain 

LBRM2903_060006500 
- - 

1.56 
- - 

2.14 
DUF1768 

Domain of unknown function 

(DUF1768) 

LBRM2903_110016000 
- - - - - 

1.58 
Ribosomal_L

28e Ribosomal L28e protein family 

LBRM2903_140016700 - - - 2.00 2.61 - GP41 Retroviral envelope protein 

LBRM2903_140017000 
- - - 

2.37 2.86 
- DUF4686 

Domain of unknown function 

(DUF4686) 

LBRM2903_150008200 1.62 
- - - - 

1.73 
FERM_f0 

N-terminal or F0 domain of Talin-

head FERM 

LBRM2903_200024800 
- 

1.65 
- - 

2.14 
- DUF3808 

Protein of unknown function 

(DUF3808) 

LBRM2903_210008900 1.60 
- - - - 

1.76 
DUF667 

Protein of unknown function 

(DUF667) 

LBRM2903_240027600 1.50 - - - - - Pam16 Pam16 

LBRM2903_250033400 
- - - - 

1.50 
- GSP_synth 

Glutathionylspermidine synthase 

preATP-grasp 

LBRM2903_260013000 - - - - - 1.60 GSHPx Glutathione peroxidase 

LBRM2903_290010500 - 1.57 - - 2.31 - Metallophos Calcineurin-like phosphoesterase 

LBRM2903_330010300 - 1.69 - - 2.09 - ADH_zinc_N Zinc-binding dehydrogenase 

LBRM2903_330010400 - 1.63 1.68 - - - ADH_zinc_N Zinc-binding dehydrogenase 

LBRM2903_350064600 - - - - - 1.62 40S_SA_C 40S ribosomal protein SA C-terminus 

Em destaque estão apresentadas as sequências que estão diferencialmente expressas em 
amastigotas. As setas voltadas (↑) para cima representam os genes suprarregulados (up-
regulated) em cada contraste e as setas voltadas para baixo (↓), os subregulados (down-
regulated). 

 

 Na figura 8, as 16DE estão apresentadas em diagrama de Venn para 

evidenciar as intersecções dos contrastes (Tabela 3). Ressalta-se que possuímos 

7 sequências (em colorido na Tabela 3) que estão relacionadas ao estágio 

amastigota, a forma de proliferação do parasito no mamífero, e são possíveis 

alvos de interesse para estudos futuros. Duas dessas sequências 

“LBRM2903_140016700” e “LBRM2903_140017000” possuem fold change alto 

(acima de 2.0) em 2 contrastes que o Amastigota está incluso, a primeira 

sequência é do domínio Pfam “GP41-Retroviral envelope protein” que é um 

domínio de envelope de proteína retroviral, e a segunda sequência é do domínio 



“DUF4686-Domain of unknown function” que é um domínio sem caracterização 

de função, mas que possui uma sequência DLK (dual leucine zíper kinase) 

conservada. 

 

Figura 8: Diagrama de Venn mostrando os grupos de genes diferencialmente expressos.  
Foram incluídos os genes expressos diferencialmente nos diferentes estágios da L. braziliensis com 
fold change superior a 1.5 e a quais grupos eles pertencem. Cada contraste empregado está explicitado 
na figura. AmaVsPro: amastigota versus promastigota procíclico, ProVsMeta: promastigota procíclico 
versus metacíclico e MetaVsAma: promastigota metacíclico versus amastigota.  

 

   

 



  

 

 
 

 

Figura 9: Fluxograma da análise computacional para predição funcional e agrupamento das proteínas hipotéticas selecionadas. 
As ferramentas empregadas estão detalhadas (j-o) e as características e propriedades foram repassadas aos grupos Pfam (p) empregando o HMMscan (c) como 
referência. O número de proteínas hipotéticas identificado está apontado em cada etapa (N=). (j): 25 proteínas obtiveram funções de vias KEGG preditas; (k): 40 
proteínas foram identificadas com interações proteína-proteína preditas; (l): 52 proteínas foram preditas em estruturas tridimensionais funcionais; (m): 25 proteínas 
obtiveram resultados funcionais da predição de função do INGA, que utiliza diversas metodologias; (n): 54 proteínas obtiveram funções preditas a partir de homologia; 
(o) 48 proteínas obtiveram resultados funcionais da predição de função do INGA, que utiliza diversas abordagens de predição; (p): Obtivemos 717 agrupamentos 
por domínio Pfam, no qual expandimos as funções para 86 proteínas.  

 

 



A seguir, identificamos quais proteínas, no conjunto das 54 (Metodologia 3.1.e), 

possuíam similaridade com genes essenciais de eucariotos. A identificação de 

proteínas hipotéticas que sejam essenciais em Leishmania pode torná-las potenciais 

alvos de drogas leishmanicidas. Para isso, empregamos o Jackhmmer do HMMER 

(Metodologia 3.1.g, POTTER et al., 2018), sendo que 9 das proteínas hipotéticas 

encontraram genes homólogos essenciais em outros organismos (Tabela 4). Esta 

abordagem foi utilizada anteriormente em outros estudos de caracterização de 

proteínas hipotéticas (DOERKS et al., 2012; RAVOORU et al., 2014; SHARMA et al., 

2013; SILBER; PEREIRA, 2012). 

 

Tabela 4: Proteínas Hipotéticas homólogas a, ao menos, um gene essencial de 
outros eucariotos.  

ID da Sequência Quantidade de Genes Essenciais 

LBRM2903_210008900 9 

LBRM2903_200034100 22 

LBRM2903_340025900 3 

LBRM2903_080017300 27 

LBRM2903_090005100 2886 

LBRM2903_260009900 109 

LBRM2903_070019600 16 

LBRM2903_240006500 78 

LBRM2903_250020100 40 
As colunas se referem à ID do gene de Leishmania e ao número de genes essenciais. A correlação foi 
feita empregando a ferramenta Jackhmmer. 

 

 A seguir, para associar as sequências das proteínas 54GO/Pfam com 

alguma via metabólica contida no KEGG, empregamos a ferramenta KAAS (KEGG 

Automated Annotation Server, Metodologia 3.1.h, MORIYA et al., 2007),  podendo 

assim atribuir alguma informação funcional (Tabela 5). Encontramos 27 proteínas com 

pelo menos uma via KEGG relacionada. 

 

 



 

Tabela 5: Proteínas Hipotéticas que possuem pelo menos uma via KEGG com o 
respectivo KEGG ID. 

ID da Sequência Identificador KEGG 

LBRM2903_300022800 K23565 

LBRM2903_110019700 K06176 

LBRM2903_200034100 K03107 

LBRM2903_340025900 K03953 

LBRM2903_330010300 K05351 

LBRM2903_310027800 K01529 

LBRM2903_270012100 K19752 

LBRM2903_080017300 K12819 

LBRM2903_090005100 K14841 

LBRM2903_260009900 K06883 

LBRM2903_040006000 K22857 

LBRM2903_120012800 K16748 

LBRM2903_170006900 K16459 

LBRM2903_060007900 K19400 

LBRM2903_240027600 K09539 

LBRM2903_230005800 K18404 

LBRM2903_240006500 K15426 

LBRM2903_200046100 K01128 

LBRM2903_150022300 K10732 

LBRM2903_270015700 K20726 

LBRM2903_260013000 K00432 

LBRM2903_260014200 K15255 

LBRM2903_070018700 K19757 

LBRM2903_250020100 K06883 

LBRM2903_330010400 K05351 

LBRM2903_190019900 K18183 

LBRM2903_150012900 K07050 

  

 Realizamos a intersecção dos resultados (Metodologia3.1.i) das 

sequências dos filtros de associação a genes essenciais (DEG, Metodologia 3.1.g) e 

da associação de vias KEGG (KAAS, Metodologia 3.1.h), e obtivemos sete proteínas 

preditas relacionadas a, ao menos, um gene essencial de eucarioto e a uma via 

KEGG, que serão nomeadas 7DEG/KAAS. 

 



 As proteínas hipotéticas 54GO/Pfam, 16DE e 7DEG/KAAS foram 

submetidas às ferramentas Metacyc/KEGG (Metodologia 3.1.j), STRING DB 

(Metodologia 3.1.k), Phyre2(Metodologia 3.1.l), INGA (Metodologia 3.1.m), ortologia 

do EuPathDB (Aurrecoechea C, et al., 2016) (Metodologia 3.1.n) e Interproscan 

(Metodologia 3.1.o) para, ao incorporar abordagens diversas, aumentar a robustez do 

indício de função dessas proteínas. 

 Para aumentar a robustez do indício de função das proteínas, 

incorporamos abordagens de análise computacional diversas. Assim, as proteínas 

hipotéticas 54GO/Pfam, 16DE e 7DEG/KAAS foram submetidas às ferramentas 

Metacyc/KEGG (Metodologia 3.1.j), STRING DB (Metodologia 3.1.k), 

Phyre2(Metodologia 3.1.l), INGA (Metodologia 3.1.m), ortologia do EuPathDB 

(Aurrecoechea C, et al., 2016) (Metodologia 3.1.n) e Interproscan (Metodologia 3.1.o). 

 Buscamos caracterizar as proteínas 54GO/Pfam associando-as às vias 

KEGG (Metacyc/KEGG). Para 25 destas proteínas foi possível associar uma via 

KEGG. Dentre as 16DE, 4 proteínas foram associadas, e dentre as 7DEG/KAAS 

foram 5 proteínas.  

 Na caracterização por análise de vizinhança e interação proteína-

proteína pelo STRING DB, das 54GO/Pfam obtivemos 42 proteínas, das 16DE, 11 

proteínas e das 7DEG/KAAS, 7 proteínas. 

 Na predição de função usando simulação de estrutura tridimensional 

pelo Phyre2, das 54GO/Pfam obtivemos 53 proteínas com função predita, das 16DE, 

16 proteínas e das 7DEG/KAAS, 7 proteínas. 

 Utilizando uma combinação de redes de interação, atribuições de 

domínio e similaridade de sequência com a ferramenta INGA (Interaction Network GO 



Annotator), obtivemos 48 proteínas dentre as 54GO/Pfam, 16 proteínas dentre as 

16DE e 7 proteínas dentre as 7DEG/KAAS. 

  Utilizando a verificação de possíveis classificações para as proteínas 

hipotéticas por Ortologia, a partir do banco de dados OrthoMCL inserido no 

EuPathDB, todas as proteínas submetidas foram classificadas. 

 Pela busca de assinaturas de proteínas do InterProScan, que utiliza 

diversas abordagens de caracterização, dentre as 54GO/Pfam, 48 proteínas 

encontraram classificação, dentre as 16DE, 12 proteínas e dentre as 7DEG/KAAS, 7 

proteínas. 

 As ferramentas de análise utilizadas possuem diferentes metodologias 

e exploram distintas propriedades e características funcionais das sequências de 

proteínas hipotéticas. O conjunto de resultados funcionais obtidos foi organizado na 

Tabela Suplementar 1 (Tabela S1), que foi indexada pelo Identificador de sequência 

(gene ID) de Leishmania braziliensis. 

 Criamos uma tabela resumo (Tabela 6; Tabela 7 e Tabela Suplementar 

3), a partir da Tabela S1, contendo uma classificação de cores para cada propriedade 

e/ou característica da sequência da proteína hipotética. Adicionamos uma pontuação 

(score) que traduz três resultados possíveis: (1) para uma dada proteína, todas as 

ferramentas apontam para uma mesma característica ou propriedade; (2) as 

ferramentas geram resultados diferentes, mas as características/propriedades 

encontradas possuem relação e; (3) as ferramentas indicam 

características/propriedades discordantes, sem qualquer relação.  

 

 

 



Tabela 6: Resumo de predição funcional das proteínas hipotéticas do grupo 
7DEG/KAAS. 
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Propriedades ou características 

                       

LBRM2903_080017300                     1 slu7 pre rna splicing         

LBRM2903_090005100                     1 WD-repeat 

Protein MAK16 
homolog       

LBRM2903_200034100                     1 SRP         

LBRM2903_240006500                     2 

Serine/threonine-
protein phosphatase 
ou adaptin_N  HEAT     

LBRM2903_250020100                     1 ATP_bind_1 GPN-loop GTPase 3 

putative XPA 
interacting     

LBRM2903_260009900                     1 ATP_bind_1 GPN-loop GTPase 3 

putative XPA 
interacting     

LBRM2903_340025900                     1 
RmlD substrate 
binding domain 

NADH 
dehydrogenase  oxidoreductase  

NAD(P)-binding 
domain superfamily   

 
 
 
 
 

Os campos sem coloração correspondem a proteínas que não obtiveram resultados nas respectivas ferramentas, “score” é a pontuação recebida com a síntese dos 
resultados obtidos de todas as ferramentas, sendo (1) concordância plena em todas as ferramentas, (2) resultados diferentes, mas com relação entre si e (3) 
resultados divergentes. Na legenda da tabela temos todos os resultados representados com seus respectivos links de consultas. Nas proteínas da 7DEG/KAAS 
obtivemos 6 proteínas com “score” (1) e 1 proteína com “score” (2). 

 



Tabela 7: Resumo de predição funcional das proteínas hipotéticas do grupo 
16DE. 
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Propriedades ou características 

                       

LBRM2903_010006800                     2 

Leukemia-
associated 
protein 7 

Pre-mRNA-
splicing factor 
U5/cwc21       

LBRM2903_050010300                     1 

ATP 
synthase 
alpha/beta 
chain, C 
terminal 
domain SSF47917       

LBRM2903_060006500                     1 

Domain of 
unknown 
function 
(DUF1768)  

Riboflavin 
biosynthesis 
intermediates N-
glycosidase  YbiA-like      

LBRM2903_110016000                     1 
Ribosomal 
L28e          

LBRM2903_140016700                     2 GP41 

Kinesin-like 
protein K39 

tyrosine-protein 
phosphatase 
non-receptor type 
23     

LBRM2903_140017000                     2 

Domain of 
unknown 
function 
(DUF4686)  

Kinesin-like 
protein K39 

cytoplasmic 
dynein 1 heavy 
chain 1;     



Os campos sem coloração correspondem a proteínas que não obtiveram resultados nas respectivas ferramentas, “score” é a pontuação recebida 
com a síntese dos resultados obtidos de todas as ferramentas, sendo (1) concordância plena em todas as ferramentas, (2) resultados diferentes, 
mas com relação entre si e (3) resultados divergentes. Na legenda da tabela temos todos os resultados representados com seus respectivos links 
de consultas. Nas proteínas da 16DE obtivemos 10 proteínas com “score” (1), 5 proteínas com “score” (2) e 1 proteína com “score” (3). 

 

LBRM2903_150008200                     1 

N-terminal or 
F0 domain of 
Talin-head 
FERM 

Protein P18, 
mitochondrial 

Mitochondrial 
ATP synthase 

  
RNA binding   

LBRM2903_200024800                     3 

Protein of 
unknown 
function 
(DUF3808)  

TPR repeat 
protein 39C 

:hsp70/hsp90 co-
chaperone cns1 

  
integral component 
of membrane   

LBRM2903_210008900                     2 

Protein of 
unknown 
function 
(DUF667)  Bug22p 

d-glucuronyl c5 
epimerase b 

Chromosome 16 
open reading frame 
80 

Katanin p60 
ATPase-
containing 
subunit A-like 
2 

LBRM2903_240027600                     2 Pam16 

DnaJ homolog 
subfamily C 
member 19 

GrpE protein 
homolog 

  
integral component 
of membrane   

LBRM2903_250033400                     1 

Glutathionyls
permidine 
synthase 
preATP-
grasp         

LBRM2903_260013000                     1 
Glutathione 
peroxidase         

LBRM2903_290010500                     1 

Calcineurin-
like 
phosphoester
ase 

Shewanella-like 
protein 
phosphatase 2 

protein-tyrosine-
phosphatase 

  
hydrolase activity   

LBRM2903_330010300                     1 

Zinc-binding 
dehydrogena
se 

crotonyl coa 
reductase 

NAD(P)-binding 
domain 
superfamily     

LBRM2903_330010400                     1 

Zinc-binding 
dehydrogena
se 

crotonyl coa 
reductase 

NAD(P)-binding 
domain 
superfamily     

LBRM2903_350064600                     1 

40S 
ribosomal 
protein SA C-
terminus         

 

 

 

 



Para o grupo de proteínas 54GO/Pfam obtivemos 25 proteínas com 

“score” (1), 13 proteínas com “score” (2) e 16 proteínas com “score” (3). 

 A partir das classificações de domínios feita pelo HMMScan 

(metodologia 3.1.c), agrupamos as 1639 proteínas resultantes em Grupos Pfam 

usando seus domínios e obtivemos 710 grupos. Identificamos em que grupos as 

proteínas do 54GO/Pfam se encontravam. Repassamos as características e 

propriedades para as proteínas que eram elementos (vizinhas/anexas) do mesmo 

grupo. Essa etapa de agrupamento e repasse tem como objetivo ampliar as proteínas 

para as quais temos possíveis informações de características ou propriedades 

funcionais. Essa ampliação pode auxiliar futuros estudos com L. braziliensis. 

 Com essa fase de repasse, obtivemos um total de 86 proteínas com 

alguma característica e/ou propriedade, com as 54GO/Pfam inclusas. Todavia 

sabemos que o grau de confiança das proteínas que foram incluídas após o repasse 

não é muito alto, mas essas informações podem ser utilizadas com cautela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Conclusões 

 

Predizer funções de proteínas hipotéticas é um grande desafio (GALPERIN, 

2001; IJAQ et al., 2019; KUMAR et al., 2017; LUBEC et al., 2005) na atualidade. Na 

maioria dos organismos, seus genomas possuem por volta de 50% de genes que são 

anotados como codificadores de proteínas hipotéticas. Toda vez que é realizada uma 

análise de correlação funcional, de fenótipo ou de associação de vias metabólicas, 

esta alta quantidade de genes anotados como codificadores de proteínas hipotéticas 

compromete a precisão dessas análises.   

Ainda não existem algoritmos nem dados suficientes de proteínas para 

podermos predizer todas as funções. Um fator complicante para a predição é o fato 

de que nem sempre as proteínas possuem domínios conservados. As proteínas 

intrinsecamente não estruturadas (Intrinsically Unstructured Protein – IUP, DYSON, 

2016; DYSON; WRIGHT, 2005), as proteínas que são multi-funcionais, ou até mesmo 

proteínas que não possuem estrutura tridimensional definida (BHOWMICK et al., 

2016) são empecilhos para as ferramentas e algoritmos de predição disponíveis. 

A complexidade é imensa, mas tentamos retirar essas sequências da categoria 

de proteínas hipotéticas utilizando diferentes ferramentas e algoritmos já 

disponibilizados que partem de diferentes abordagens.  

Desenvolvemos um pipeline, adaptado da abordagem descrita por Ravooru e 

colaboradores (RAVOORU et al., 2014). Neste novo pipeline adicionamos novas 

ferramentas de análise de predição funcional (metodologia 3.1.f a 3.1.p), que incluem, 

modificação do banco de dados de origem das sequências de proteínas hipotéticas, 

TriTrypDB, pois tem uma curadoria para tripanosomatídeos melhor que o UNIPROT; 

predições de função de simulação de estruturas tridimensionais (Phyre2); predição 



utilizando combinações de redes de interação (STRING DB); atribuições de domínio 

e similaridade de sequência (INGA, InterproScan); predição por classificação de 

ortologia e; predição por repasse de característica e propriedades por agrupamento. 

Com todas essas abordagens de análise computacional adicionadas, aumentamos a 

robustez do indício de função das proteínas. E apesar do baixo número de proteínas 

para as quais obtivemos predição de função, resgatamos informações para um total 

de 86 proteínas que podem ser úteis para diferentes grupos de pesquisa que estejam 

trabalhando e encontrem essas sequências de proteínas.  

É interessante observar que os dados de RNA-Seq (RUY et al., 2019) sugerem 

que a grande maioria dos genes (4441, do total de 4488 genes codificadores de 

proteínas hipotéticas) são considerados transcritos reais, por possuírem nível de 

transcrito confiável. Deste total de 4441 proteínas hipotéticas obtivemos 54 proteínas 

(54GO/Pfam) que passaram pelos filtros do pipeline construído, e para estas, 

obtivemos predição funcional. Das 54GO/Pfam, identificamos 16 proteínas que são 

diferencialmente expressas com base nos dados de RNA-Seq advindos de 

comparação de três contrastes de L. braziliensis (RUY et al., 2019). Duas dessas 

proteínas (“LBRM2903_140016700” e “LBRM2903_140017000”) possuem Fold 

Change de log2 acima de 2.0 em dois contrastes, sendo predominantemente 

expressas no estágio amastigota, a forma de proliferação do parasito no mamífero, e 

são alvos potenciais de interesse para estudos futuros. 

Analisando os resultados obtidos (Tabela S3), 25 proteínas (46,29%) apresentam 

as mesmas características e/ou propriedades funcionais por múltiplas ferramentas, 

score (1). Para 12 (22,22%) das proteínas hipotéticas, obtivemos resultados 

diferentes, mas as características e/ou propriedades possuem relação funcional, 

score (2). E para outras 16 (29,62%) proteínas hipotéticas, os resultados obtidos 



possuem características e/ou propriedades discordantes, sem nenhuma relação, 

score (3).  

Utilizando o agrupamento de domínios Pfam e o repasse de características e 

propriedades, obtivemos 86 proteínas (54GO/Pfam inclusas), e destas, 22 proteínas 

são diferencialmente expressas usando os três contrastes de RNA-Seq realizado em 

nosso laboratório (RUY et al., 2019) (Tabela Suplementar 2). 

 

 

Figura 10: Fluxograma apresentando as etapas e o número de genes/proteínas identificados em 
cada passo.  
No genoma de L. braziliensis estão anotados 9269 genes codificadores de proteínas; 4488 codificam 
proteínas hipotéticas, destes, 4441 têm níveis de expressão confiáveis. Ao final do pipeline foram 
resgatados 54 genes com predição de função. A combinação do agrupamento de famílias Pfam (1639) 
com as 54GO/Pfam ampliou esse número para 86 proteínas hipotéticas para as quais obtivemos 
indicações de função. 

  



 

Sabemos também que outras espécies de Leishmania possuem por volta de 

50% dos seus genes identificados como codificadores de proteínas hipotéticas 

(PEACOCK et al., 2007). Atualmente, 15 espécies de Leishmania já tiveram seus 

genomas sequenciados (ASLETT et al., 2009), deste total, apenas 6 espécies não 

utilizaram o genoma de referência da L. major, L. braziliensis e L. infantum para as 

suas montagens (assembly). Lembramos que a L. major MHOM/IL/81/Friedlin foi a 

primeira linhagem a ser sequenciada e tornou-se a linhagem referência para o 

sequenciamento de genomas de outras linhagens e espécies. Ao utilizar um genoma 

como referência, que tem ~50% dos seus genes classificados como codificadores de 

proteínas hipotéticas, esta classificação será herdada pelos novos genomas.  A 

diminuição deste percentual de hipotéticas depende de uma curadoria manual 

cuidadosa, processo complexo e lento, quase impraticável no contexto atual de 

número de genomas depositados, e tarefas envolvidas na manutenção dos bancos 

de dados com informações biológicas diversas e relevantes. 

Com estes resultados concluímos que o pipeline estabelecido neste trabalho 

pode ser aplicado a outros organismos, visto que todas as ferramentas funcionam 

para outros objetos de estudo. Neste caso, caberá aos pesquisadores, em função dos 

organismos estudados, definirem se os parâmetros default são ou não adequados. 

  



6. Referências 

 

ANACONDA. Anaconda Software Distribution. Versão 2-2.4.0. Web: Anaconda Inc., 

2016.  Disponível em: https://continuum.io/ 

ARENAS, Roberto et al. Leishmaniasis: A review. F1000Research, [s. l.], v. 6, n. May, p. 1–

15, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.12688/f1000research.11120.1 

ASLETT, Martin et al. TriTrypDB: A functional genomic resource for the Trypanosomatidae. 

Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 38, n. SUPPL.1, p. 457–462, 2009. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/nar/gkp851 

AURRECOECHEA, Cristina et al. EuPathDB: The eukaryotic pathogen genomics database 

resource. Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 45, n. D1, p. D581–D591, 2017. Disponível 

em: https://doi.org/10.1093/nar/gkw1105 

BERMAN, Helen M. et al. The protein data bank. Acta Crystallographica Section D: 

Biological Crystallography, [s. l.], v. 58, n. 6 I, p. 899–907, 2002. Disponível em: 

https://doi.org/10.1107/S0907444902003451 

BHOWMICK, Asmit et al. Finding Our Way in the Dark Proteome. Journal of the American 

Chemical Society, [s. l.], v. 138, n. 31, p. 9730–9742, 2016. Disponível em: 

https://doi.org/10.1021/jacs.6b06543 

CASPI, Ron et al. The MetaCyc database of metabolic pathways and enzymes and the 

BioCyc collection of pathway/genome databases. Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 40, n. 

D1, p. 742–753, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1093/nar/gkr1014 

CONESA, Ana et al. Blast2GO: A universal tool for annotation, visualization and analysis in 

functional genomics research. Bioinformatics, [s. l.], v. 21, n. 18, p. 3674–3676, 2005. 

Disponível em: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bti610 

DE GAUDENZI, Javier G. et al. Gene expression regulation in trypanosomatids. Essays in 

Biochemistry, [s. l.], v. 51, n. 1, p. 31–46, 2011. Disponível em: 

https://doi.org/10.1042/BSE0510031 

DOERKS, Tobias et al. Annotation of the m. tuberculosis hypothetical orfeome: Adding 

functional information to more than half of the uncharacterized proteins. PLoS ONE, [s. l.], v. 

7, n. 4, p. 1–6, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034302 

DYSON, H. Jane. Making Sense of Intrinsically Disordered Proteins. Biophysical Journal, 

[s. l.], v. 110, n. 5, p. 1013–1016, 2016. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.bpj.2016.01.030 

DYSON, H. Jane; WRIGHT, Peter E. Intrinsically unstructured proteins and their functions. 

Nature Reviews Molecular Cell Biology, [s. l.], v. 6, n. 3, p. 197–208, 2005. Disponível em: 

https://doi.org/10.1038/nrm1589 



FINN, Robert D.; CLEMENTS, Jody; EDDY, Sean R. HMMER web server: Interactive 

sequence similarity searching. Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 39, n. SUPPL. 2, p. 29–

37, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1093/nar/gkr367 

FRIEDBERG, Iddo; RADIVOJAC, Predrag. Community-wide evaluation of computational 

function prediction. Methods in Molecular Biology, [s. l.], v. 1446, p. 133–146, 2017. 

Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3743-1_10 

GALPERIN, M. Y. Conserved “hypothetical” proteins: New hints and new puzzles. 

Comparative and Functional Genomics, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 14–18, 2001. Disponível em: 

https://doi.org/10.1002/cfg.66 

IJAQ, Johny et al. A model to predict the function of hypothetical proteins through a nine-

point classification scoring schema. BMC Bioinformatics, [s. l.], v. 20, n. 1, p. 1–8, 2019. 

Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12859-018-2554-y 

IVENS, Alasdair C et al. The Genome of the Kinetoplastid Parasite, Leishmania major. 

Science, [s. l.], v. 309, n. 5733, p. 436–442, 2006. Disponível em: https://sci-

hub.tw/10.1126/science.1112680 

JIANG, Yuxiang et al. An expanded evaluation of protein function prediction methods shows 

an improvement in accuracy. Genome Biology, [s. l.], v. 17, n. 1, p. 1–19, 2016. Disponível 

em: https://doi.org/10.1186/s13059-016-1037-6 

JONES, Philip et al. InterProScan 5: Genome-scale protein function classification. 

Bioinformatics, [s. l.], v. 30, n. 9, p. 1236–1240, 2014. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu031 

KANEHISA, Minoru et al. Data, information, knowledge and principle: Back to metabolism in 

KEGG. Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 42, n. D1, p. 199–205, 2014. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/nar/gkt1076 

KANEHISA, Minoru. Toward understanding the origin and evolution of cellular organisms. 

Protein Science, [s. l.], v. 28, n. 11, p. 1947–1951, 2019. Disponível em: 

https://doi.org/10.1002/pro.3715 

KAYE, Paul; SCOTT, Phillip. Leishmaniasis: Complexity at the host-pathogen interface. 

Nature Reviews Microbiology, [s. l.], v. 9, n. 8, p. 604–615, 2011. Disponível em: 

https://doi.org/10.1038/nrmicro2608 

KELLEY, Lawrence A. et al. The Phyre2 web portal for protein modeling, prediction and 

analysis. Nature Protocols, [s. l.], v. 10, n. 6, p. 845–858, 2015. Disponível em: 

https://doi.org/10.1038/nprot.2015.053 

KLUYVER, Thomas et al. Jupyter Notebooks—a publishing format for reproducible 

computational workflows. Positioning and Power in Academic Publishing: Players, 

Agents and Agendas - Proceedings of the 20th International Conference on Electronic 

Publishing, ELPUB 2016, [s. l.], p. 87–90, 2016. Disponível em: 



https://doi.org/10.3233/978-1-61499-649-1-87 

KUMAR, Arbind et al. Functional characterization of hypothetical proteins of Mycobacterium 

tuberculosis with possible esterase/lipase signature: a cumulative in silico and in vitro 

approach. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, [s. l.], v. 35, n. 6, p. 1226–

1243, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1080/07391102.2016.1174738 

LEBOWITZ, Jonathan H et al. Coupling of p . o ! y ( A .) site . selection and t r a n s - s p u c 

m g m L e z s h m a m a. [s. l.], p. 996–1007, 1993.  

LUBEC, Gert et al. Searching for hypothetical proteins: Theory and practice based upon 

original data and literature. Progress in Neurobiology, [s. l.], v. 77, n. 1–2, p. 90–127, 

2005. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2005.10.001 

MARTÍNEZ-CALVILLO, Santiago et al. Transcription of Leishmania major Friedlin 

chromosome 1 initiates in both directions within a single region. Molecular Cell, [s. l.], v. 11, 

n. 5, p. 1291–1299, 2003. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1097-2765(03)00143-6 

MITCHELL, Alex L. et al. InterPro in 2019: Improving coverage, classification and access to 

protein sequence annotations. Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 47, n. D1, p. D351–D360, 

2019. Disponível em: https://doi.org/10.1093/nar/gky1100 

MORIYA, Yuki et al. KAAS: An automatic genome annotation and pathway reconstruction 

server. Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 35, n. SUPPL.2, p. 182–185, 2007. Disponível 

em: https://doi.org/10.1093/nar/gkm321 

PEACOCK, Christopher S. et al. Comparative genomic analysis of three Leishmania species 

that cause diverse human disease. Nature Genetics, [s. l.], v. 39, n. 7, p. 839–847, 2007. 

Disponível em: https://doi.org/10.1038/ng2053 

PIOVESAN, Damiano et al. INGA: Protein function prediction combining interaction 

networks, domain assignments and sequence similarity. Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 

43, n. W1, p. W134–W140, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1093/nar/gkv523 

POTTER, Simon C. et al. HMMER web server: 2018 update. Nucleic Acids Research, [s. 

l.], v. 46, n. W1, p. W200–W204, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1093/nar/gky448 

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. [S. l.: s. n.], 

2019.   

RAVOORU, Nithin et al. Insilico analysis of hypothetical proteins unveils putative metabolic 

pathways and essential genes in Leishmania donovani. Frontiers in Genetics, [s. l.], v. 5, n. 

AUG, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fgene.2014.00291 

RUY, Patrícia De Cássia et al. Comparative transcriptomics in Leishmania braziliensis: 

disclosing differential gene expression of coding and putative noncoding RNAs across 

developmental stages. RNA Biology, [s. l.], v. 16, n. 5, p. 639–660, 2019. Disponível em: 

https://doi.org/10.1080/15476286.2019.1574161 

SHARMA, Parakh et al. In Silico Structure Modeling and Characterization of Hypothetical 



Proteins Present in Human Fetal Brain. International Journal of Advanced 

Bioinformatics and Computational Biology, [s. l.], v. 0, n. 0, p. 22–30, 2013. Disponível 

em: http://medical.cloud-

journals.com/index.php/IJABCB/article/view/84%5Cnhttp://medical.cloud-

journals.com/index.php/IJABCB/article/view/Med-84/pdf 

SILBER, Ariel Mariano; PEREIRA, Claudio Alejandro. Assignment of putative functions to 

membrane “hypothetical proteins” from the Trypanosoma cruzi genome. Journal of 

Membrane Biology, [s. l.], v. 245, n. 3, p. 125–129, 2012. Disponível em: 

https://doi.org/10.1007/s00232-012-9420-z 

SZKLARCZYK, Damian et al. STRING v11: Protein-protein association networks with 

increased coverage, supporting functional discovery in genome-wide experimental datasets. 

Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 47, n. D1, p. D607–D613, 2019. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/nar/gky1131 

TURAB NAQVI, Ahmad Abu et al. Genome analysis of Chlamydia trachomatis for functional 

characterization of hypothetical proteins to discover novel drug targets. International 

Journal of Biological Macromolecules, [s. l.], v. 96, p. 234–240, 2017. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2016.12.045 

UDDIN, Reaz et al. Identification and characterization of potential druggable targets among 

hypothetical proteins of extensively drug resistant Mycobacterium tuberculosis (XDR KZN 

605) through subtractive genomics approach. European Journal of Pharmaceutical 

Sciences, [s. l.], v. 114, n. July 2017, p. 13–23, 2018. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.ejps.2017.11.014 

WHO. WHO | Magnitude of the problem. Web: World Health Organization, 2010.  

Disponível em: http://www.who.int/leishmaniasis/burden/magnitude/burden_magnitude/en/. 

Acesso em: 31 jan. 2020. 

ZHANG, Ren; OU, Hong Yu; ZHANG, Chun Ting. DEG: A database of essential genes. 

Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 32, n. DATABASE ISS., p. 271D – 272, 2004. Disponível 

em: https://doi.org/10.1093/nar/gkh024 

ZHOU, Naihui et al. The CAFA challenge reports improved protein function prediction and 

new functional annotations for hundreds of genes through experimental screens. Genome 

Biology, [s. l.], v. 20, n. 1, p. 1–23, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13059-

019-1835-8 

 

 

 

 

 



7. Material Suplementar 
 

 
Tabela suplementar 1 (S1) – Conjunto de resultados funcionais obtidos organizado e 

indexado pelo Identificador de sequência (gene ID) de Leishmania braziliensis. – 

<https://drive.google.com/file/d/13FR8SxlVPcQMB-sCR2_aTTuZsEQCy-

dE/view?usp=sharing>  

Tabela suplementar 2 (S2) – Conjunto de proteínas expandidas com seus indícios de função, 

e destas, quais são diferencialmente expressas usando os três contrastes de RNA-Seq - 

<https://drive.google.com/file/d/1mDsORXW9rOG1hrpaxtS2rFHbRW1AId-

P/view?usp=sharing> 

Tabela suplementar 3 (S3) – Tabela resumo com os scores atribuídos para todas as 

54GO/Pfam - <https://drive.google.com/file/d/1RITebVLgwq2b5H7XWo9ztq0b-

cwsJReS/view?usp=sharing> 

 

 


