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EXTRATO

Costa, Eduardo Almeida, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus –
Bahia março de 2013. Análise In Silico das Proteínas Intrinsecamente
Desestruturadas (IUPs) do genoma do Theobroma cacao L. Orientador: Dr.
Carlos Priminho Pirovani. Co-orientador (a): Dra. Fabienne Micheli e Dr.
Luciano Bernardes.
As proteínas intrinsecamente desestruturadas ou desordenadas - IUPs
(em inglês, Intrinsically Unstructured or Disordered Proteins - IUPs or IDPs) são
proteínas que não adotam uma estrutura tridimensional definida para realizar a
sua função, o que vai de contra ao consolidado paradigma estrutura-função,
também conhecido como modelo chave-fechadura. Esse trabalho objetivou
predizer a ocorrência de IUPs codificadas pelo genoma do cacau e analisar as
suas categorias funcionais. A fonte primária de dados foi as 46.143 sequências
de proteínas preditas do genoma do Theobroma Cacao L. sequenciado sob a
coordenação do Cirad/França. Como preditor de IUPs foi utilizado o
DISOPRED2. O Blast2GO foi empregado na anotação funcional. Um
supercomputador e servidores localizados na UESC foram utilizados na
implementação de scripts em linguagem PERL e BASH para a execução das
análises. O DISOPRED2 mostrou que 43,22 % (19945) das proteínas preditas
foram classificadas como IUPs. O Blast2GO apontou que 37,22 % (7419) das
IUPs são caracterizadas funcionalmente e que 60,41 % (15827) das proteínas
estruturadas tem sua anotação funcional descrita. Um perfil de IUPs foi traçado
para o Theobroma cacao L. Este perfil deverá ser comum no grupo taxonômico
do organismo em questão. O baixo índice de IUPs caracterizadas
funcionalmente, em comparação com as proteínas estruturadas, indica que
essas IUPs podem constituir alvos relevantes para a compreensão de
mecanismos de defesa do cacau contra estresses bióticos e abióticos.
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Palavras-chave: bioinformática, cacau, estrutura de proteínas, proteínas
intrinsecamente desordenadas, IUPs, Moniliophthora perniciosa.
ABSTRACT

The intrinsically unstructured proteins or disordered - IUPS (in English,
Intrinsically Disordered Proteins or Unstructured - IUPS or IDPs) are proteins
that do not adopt a defined three-dimensional structure to perform its function,
which will counter the consolidated structure-function paradigm, also known as
key-lock model. This study aimed to predict the occurrence of IUPS encoded by
the genome of the cocoa and analyze their functional categories. The primary
source of information was the 46,143 protein sequences predicted from the
genome of Theobroma cacao L. sequenced coordinated by CIRAD / France. As
a predictor of IUPS was used DISOPRED2. The Blast2GO was employed in
functional annotation. A supercomputer and servers located in UESC were used
in the implementation of scripts in BASH and PERL language for the analysis
performance. The DISOPRED2 showed that 43.22% (19,945) of the predicted
proteins were classified as IUPS. The Blast2GO showed that 37.22% (7419) of
the IUPS are characterized functionally and 60.41% (15,827) of protein has
structured its functional annotation described. A profile of IUPS was traced to
the Theobroma cacao L. This profile should be common in the taxonomic group
of the organism in question. The low rate of IUPS functionally characterized,
compared to structured proteins, indicating that these may constitute IUPS
targets relevant for the understanding of mechanisms of defense against cocoa
biotic and abiotic stresses.
Key-words: bioinformatics, cocoa, protein structure, intrinsically disordered
proteins, IUPS, Moniliophthora perniciosa.
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1. Introdução

As proteínas intrinsecamente desestruturadas ou desordenadas - IUPs
(em inglês, Intrinsically Unstructured or Disordered Proteins - IUPs or IDPs) são
comuns na natureza, em procariotos e principalmente em eucariotos
(DUNKER, 2000), e desempenham importantes funções biológicas, sem
depender da presença de uma conformação 3D clássica (DUNKER, 2001).
Este fenômeno ou característica, pertinente a este tipo de proteína, quebra o
paradigma estrutura-função, na qual a estrutura é um pré-requisito para a
função biológica, implicando diretamente nos estudos bioquímicos, patológicos,
farmacêuticos e na área da biologia molecular básica.
Esta “nova” classe de proteínas falha em formar uma estrutura 3D rígida
sobre condições fisiológicas, em regiões localizadas ou até por toda a sua
estrutura estas proteínas existem de forma dinâmica, isto é, as posições de
seus átomos no espaço possuem variações temporais, ou seja, sem um
equilíbrio específico durante o tempo. Estas regiões sem equilíbrio dinâmico
são chamadas de desordenadas ou desestruturadas. (UVERSKY, 2010).
Estas proteínas ou peptídeos desempenham um repertório funcional
vasto e importante, tal como nos processos de transcrição e tradução,
sinalização, transdução de sinais, histonas, proteínas ribossomais, sítios de
modificações pós-traducionais, entre outros (RADIVOJAC, 2007). Atualmente,
é predito através de ferramentas de bioinformática, que:
•

cerca de 25 a 30% das proteínas eucarióticas possuem sua

•

estrutura quase que por completa desestruturada;
que 70% das proteínas de sinalização possuem uma longa região
desestruturada, cerca de 40% das proteínas humanas possuem

•

uma longa região desestruturada,
cerca de 40% das proteínas humanas que possuem uma longa
região desestruturada, cerca de 25% são desestruturadas do
começo ao fim (DUNKER, 2001).
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Pesquisas também apontam que as IUPs estão relacionadas a doenças
neurodegenerativas, câncer, entre outras (IAKOUCHEVA et al., 2002;
RAYCHAUDHURI et al., 2009). Esta classe de proteínas ainda é pouco
estudada em plantas, mas, seguramente, desempenham diversas funções
gerais comuns aos eucariotos, incluindo atividades específicas relacionadas
aos cloroplastos (YRUELA et al. 2012).
A descoberta e consolidação da existência desta nova classe de
proteína chamou a atenção da comunidade científica no começo do século XXI,
e desde então um esforço contínuo é realizado para entender melhor as
implicações das IUPs nos organismos vivos ( CHOUARD, 2011). A quantidade de
informação nos bancos de dados biológicos, isto é, sequências de proteínas,
ADN (ácido desoxirribonucleico, ou DNA, em inglês: desoxyribonucleic acid),
ARN (ácido ribonucleico, ou RNA, em inglês: ribonucleic acid) e proteínas
precisam ser estudadas, a fim de desvendar todo tipo de informação
concernente às IUPs. Isso inclui o desenvolvimento de ferramentas específicas
e gerar novos bancos de dados biológicos a partir das informações obtidas
destes estudos.
A bioinformática é a grande aliada dos pesquisadores quando o assunto
é o processamento massivo de dados biológicos. Ela tem sido utilizada
(AMORIN, 2010):
•

na construção de banco de dados e na mineração de dados

•

biológicos;
análises de sequências, para identificar genes, predizer suas

•
•
•
•

funções e demonstrar relações entre genes e proteínas;
prever a conformação tridimensional das proteínas;
construção de árvores filogenéticas e modelos evolutivos;
construir bibliotecas genômicas;
estudar as funções biológicas; design de drogas entre muitas
outras.

Para obter as primeiras informações pertinentes às IUPs (Uversky,
2010), foi preciso analisar extensos bancos de dados, algo que seria
impossível sem o uso de técnicas computacionais. Atualmente existe uma
grande quantidade de informação disponível em bancos de dados biológicos e
19

grande parte dessa informação foi provida pelos projetos de sequenciamento
de genomas. O uso de técnicas computacionais, as quais incluem
processamento em supercomputadores, são cruciais para uma resposta em
tempo viável, quando se trata de processamento complexos utilizando uma
grande quantidade de dados.
Devido à grande importância econômica que a cultura do cacau
apresenta, torna-se vantajoso desvendar as propriedades funcionais das IUPs
deste organismo, auxiliando na compreensão de processos biológicos que
estão envolvidos. Através do uso da bioinformática, estudos foram realizados
para o desenvolvimento de um workflow de bioinformática, que se trata de um
procedimento computacional, visando determinar a ocorrência e o perfil
funcional das IUPs, tendo como fonte primária de dados as sequências de
proteínas preditas do genoma do Theobroma Cacao L. (ARGOUT et al. 2011).

2. Objetivo
20

Predizer a abundância de IUPs codificadas pelo genoma do cacau, e
qual a sua distribuição nas categorias funcionais. Teve-se como aspiração
traçar um perfil funcional das IUPs do genoma do Theobroma cacao L.,
partindo da hipótese de que esta distribuição é semelhante a de outros
genomas já estudados.
2. 1 Objetivos específicos
Os objetivos específicos foram definidos, no intuito de alcançar o
objetivo geral desta dissertação:
•

Desenvolver uma metodologia para a criação de um workflow de

•
•

bioinformática para a organização do fluxo de trabalho;
Escolher um preditor para a análise das IUP’s no genoma do cacau;
Predizer as proteínas intrinsecamente desestruturadas/desordenadas a

•

partir do proteoma predito do Theobroma cacao L.;
Classificar funcionalmente as IUPS codificadas pelo genoma do cacau;

3. Revisão bibliográfica
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3.1 O Theobroma cacao L.
Theobroma cacao L. é uma espécie de árvore frutífera diploide (2n = 2x
= 20) (DAVIE, 1935), eudicotiledônea e perene, pertencente à família
Malvaceae (Figura 1). Contudo, ainda existem algumas controvérsias sobre a
origem e domesticação do cacau. Embora os primeiros centros de
domesticação tenham sido identificados na América Central a mais provável
origem da cultura seja nas bacias do Amazonas e Orinoco (MOTAMAYOR,
2002). Contudo, indícios mais arcaicos (mais de 3000 anos) da cultura
apontam a domesticação da cultura na região Mesoamericana (HENDERSON,
2007).

A cultura é cultivada sob sombra de árvores de floresta ou como

monocultivo sem sombra (ALMEIDA, 2004).
Com base nas características de frutos e sementes e na distribuição
geográfica, os tipos são classificados em dois grandes grupos raciais: Crioulo
(Criollo) e Forasteiros Amazônicos (Forastero); os quais contêm genes distintos
para produção, resistência a pragas e doenças e adaptação a diferentes
ambientes (Cheesman, 1944; FIGUEIRA et al., 1994). Os tipos híbridos entre
Forasteiros do Alto e do Baixo Amazonas e Crioulos da América do Sul
surgiram espontaneamente em Trinidade, e constituem as populações de
Trinitários, com ampla variação nos caracteres. Pela taxonomia, os Trinitários
estão inseridos no grupo dos Forasteiros, muito embora apresentem
características, sobretudo de frutos e de sementes, intermediárias àqueles e
aos Crioulos. Portanto, considerar os Trinitários como um grupo racial é
temerário, e certamente contribui para enfraquecer a classificação tradicional.
(MOTAMAYOR et al., 2002 DIAS).
O gênero Theobroma contém 22 espécies classificadas em seis
subdivisões:

Andropetalum,

Glossopetalum,

Oreanthes,

Rhytidocarpus,

Telmatocarpus e Theobroma (T. cacao L.). Espécies representativas de todas
as seções podem ser encontradas no Brasil, exceto para Andropetalum. As
espécies que ocorrem no Brasil são: T. grandiflorum, T. obovatum, T.
subincanum, T. speciosum, T. sylvestre, T. microcarpum, T. glaucum, T.
canumanense, T. bicolor e T. cacao, todos restrita à bacia Amazônica
(Cuatrecasas, 1964; Silva, 2004). A espécie de maior importância econômica é
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o Theobroma cacao L. (SCHNELL et al., 2005), uma vez que

têm crucial

importância para os países produtores, pois é a matéria-prima para diversos
produtos,

amplamente

usados

em

todo

o

mundo.

Seus

produtos

semimanufaturados — líquor ou pasta de cacau, manteiga, torta e pó, são os
ingredientes para a indústria de chocolate. Além de consumido na forma de
produto final, também é utilizado na fabricação de bebidas, cosméticos, doces,
pós-chocolatados e ração animal. (CARVALHO et al.,1991; FIGUEIRA et al.,
1994).
Na Bahia, o cacau originário da Bacia Amazônica, foi trazido para o sul
da Bahia pelo colono francês Frederico Warneau, em 1746, encontrando
condições climáticas semelhantes as da região de origem. Durante 243 anos a
cacauicultura baiana prosperou gerando riqueza e renda, chegando a
representar 85% da produção brasileira e 60% do PIB da Bahia, ocupando 650
mil hectares no sul do estado e, sendo produzida em 29 mil propriedades, onde
em cada 5 hectares absorvia um trabalhador (Andrade 2003; Benjamin et al.,
2009). A produção do estado chegou a 80% da produção nacional, que
alcançou o segundo lugar da produção mundial na safra de 1984/1985 (FAO,
2002).

Figura 1: Cacau. Fruto do Theobroma cacao L. (MARSCACAU, 2012).
Dentre as enfermidades que atinge a espécie, a podridão-parda
(causada pela Phytophthora palmivora), em termos mundiais torna-se a
principal delas, pois ocorre em todos os países produtores de cacau. Contudo,
no Brasil, a vassoura-de-bruxa causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa,
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foi mais devastadora (NETO et al., 2005). Esta doença foi responsável pela
queda brutal da produtividade das lavouras de cacau a partir de 1989, quando
o fungo atingiu a região sul da Bahia e causou alterações drásticas na áurea
atividade econômica da região e do país, com isto o Brasil mudou seu status de
exportador para importador de amêndoas de cacau (MARTINS, 2007).
Dentre as alternativas encontradas para se manejar a vassoura-debruxa, uma delas é o uso de biofungicidas, como o Tricovab produzido pela
CEPLAC/CEPEC a partir do fungo Tricoderma stromaticum o qual é um
micoparasita de M. perniciosa (BASTOS, 2008). Uma alternativa é o emprego
de variedades resistentes e de alta produtividade, desenvolvidas em programa
de melhoramento genético do cacaueiro (PEREIRA et al., 1990).

A mais

importante medida de controle delas tem sido a utilização de genótipos
resistentes, por ser a mais econômica, estável e ambientalmente desejável.
(DIAS, 2001).
Visando um melhor entendimento da espécie, e devido à importância do
cacau no cenário mundial, em fevereiro de 2011, através de uma cooperação
internacional liderada pelo Centro de Cooperação Internacional de Pesquisa
Agronômica para o Desenvolvimento (CIRAD, com sede na França), foi
disponibilizado a sequencia do genoma do Theobroma cacao L. do tipo Crioulo
Belizenho (ARGOUT et al., 2011). A disponibilidade do genoma tem sido
importante, pois se trata de uma fonte de pesquisa para genes candidatos para
técnicas de melhoramento, além de ser capaz de prover diversos tipos de
informações biológicas tais como transcriptomas, proteoma e entre outros.
De acordo com as previsões 2011/2012 do ICCO (International Cocoa
Organization), os maiores produtores mundiais de cacau serão: a África tendo
70.3% (2.786 mil toneladas) da produção mundial, sendo a Costa do Marfim
seu maior produtor com 1.410 mil toneladas; em segundo lugar as Américas
tendo 15,4% (611 mil toneladas), sendo o Brasil o seu maior produtor com 205
mil toneladas; seguido pela Ásia & Oceania, tendo sua parcela de 14,3% (565
mil toneladas), sendo a Indonésia o maior produtor com 480 mil toneladas
(ICCO Production, 2012).
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3.2 Proteínas

3.2.1 O que são?
As proteínas são os principais componentes da vida celular. Elas
desempenham um papel crucial na manutenção da vida, e suas disfunções são
conhecidas por causarem desenvolvimento de várias condições patológicas. As
proteínas possuem uma variedade quase infinita de funções biológicas, e suas
funções são importantes objetos de estudo. Um grupo de proteínas, conhecida
como enzimas atraiu primordialmente uma maior atenção de pesquisadores
nos primeiros dias da ciência da proteína (URVESKY, 2010).
Proteínas são polímeros compostos por uma cadeia de aminoácidos
(também chamados de resíduos, devido à perda de uma molécula de água por
aminoácido constituinte) que são unidos linearmente através de ligações
peptídicas (o que faz a proteína, devido a esta união, também ser conhecida
como polipeptídeo, vide Figura 2). Os aminoácidos são caracterizados pela
existência de um átomo de carbono central (C-α) ao qual estão ligados um
átomo de hidrogênio, um grupo amina (NH 2), um grupo carboxílico (COOH) e
uma cadeia lateral (também chamada de radical R) que define a função do
aminoácido. Dois aminoácidos formam uma ligação peptídica quando o grupo
carboxílico de um deles reage com o grupo amina do outro (LEHNINGER et al.,
2011).
A combinação de até 20 aminoácidos, presentes em diversas
proporções, unidos por ligações peptídicas, pode dar origem a um grande
número de combinações em diferentes moléculas proteicas, determinando não
só sua especificidade, mas também sua atividade biológica (SEIBEL, 2000;
BENÍTEZ, 2010). Os aminoácidos proteicos, aqueles que são especificados
pelo código genético, são representados por siglas de três letras e por uma
única letra; por exemplo: alanina (Ala, A); triptofano (Trp, W); asparagina (Asn,
N); lisina (Lys, K) e; etc. (NELSON, COX., 2011).
3.2.2 Organização Estrutural
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Quanto à estrutura, as proteínas podem ser representadas e estudadas
em até quatro níveis distintos de organização estrutural (LEHNINGER et al.,
2011): primário, secundário, terciário e quaternário, as quais serão explicadas
em seguida.
3.2.2.1 Estrutura Primária
A estrutura primária é o nível mais simples, formado pela sequência de
resíduos de aminoácidos ao longo da cadeia polipeptídica em ordem linear
(NELSON; COX, 2011), onde não existe preocupação com orientação espacial
da molécula. A partir deste nível é que ocorre todo arranjo espacial da
molécula. Cada resíduo é ligado a outro resíduo de aminoácido através de uma
ligação peptídica. Esta longa cadeia é determinada pelas duas extremidades
"amino terminal", ou N-terminal e carboxi terminal ou, C-terminal.

Figura 2: Formação de ligações peptídicas e cadeia polipeptídica resultante.
(SILVA, 1999)

3.2.2.2 Estrutura Secundária
A estrutura secundária é o arranjo espacial local dos átomos da cadeia
principal sem considerar a conformação de suas cadeias laterais ou a sua
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relação com outros segmentos; os principais tipos de estruturas secundárias
são as α-hélice (alfa-hélice) e as β-beta (folha-beta).
Neste nível de estrutura a estabilização é dada por interações
intermoleculares, tais como pontes de hidrogênio entre os átomos dos grupos
aminas (R-NH-) e os átomos de oxigênio dos grupos carboxilas (R-CO-) nas
cadeias polipeptídicas (VIEIRA; 2007) (LEHNINGER; NELSON; COX, 2011).
Embora sejam representadas como ligações covalentes simples, devido
à ressonância eletrônica, as ligações peptídicas tem característica planar e
comportamento rígido ao longo da cadeia polipeptídica. Desta forma, os pontos
flexibilidade ao longo da cadeia são estabelecidos em torno dos C α, sendo
determinados pelos ângulos Φ (entre nitrogênio e Cα) e Ψ (entre Cα e carboxila)
(LEHNINGER et al., 2011).
Existem também outras estruturas irregulares tais como voltas e alças
que são responsáveis pela união das estruturas secundárias regulares. Dando
uma atenção maior sobre as estruturas mais regulares, temos:
α-hélice: a força da estabilização são as pontes de hidrogênio entre os
grupos amina e carboxila do mesmo segmento. Alguns resíduos possuem
maior propensão em formar as α-hélices (GONÇALVES, 2011) cujas ligações
de hidrogênio entre cada volta sucessiva e voltas adjacentes são as interações
responsáveis em assegurar a estabilidade da estrutura helicoidal (Figura 3). Os
ângulos diedros (Φ e Ψ) dos resíduos de aminoácidos com estrutura α-hélice
variam no mapa de Ramachandran (RAMACHANDRAN, SASISEKHARAN,
1968) em torno de -30º a -120º para Φ e -60º a 20º Ψ.

Numa hélice o

esqueleto da cadeia polipeptídica forma uma estrutura helicoidal com 3.6
resíduos em cada volta, estabilizada por ligações de hidrogênio entre cada 4
resíduos, onde todas as cadeias laterais se encontram viradas para fora
(SILVA, 1999).
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Figura 3: Estrutura Secundária. α-hélice (GABRIEL, 2010)

Folha-β: formada quando as estruturas polipeptídicas estão dispostas
lado a lado (PAULING, 1951; LEHNINGER et al., 2011). A folha-β consiste em
cadeias polipeptídicas estendidas que possuem outras cadeias polipeptídicas
vizinhas adjacentes e também são estabilizadas por pontes de hidrogênio que
são formadas entre grupos a amina e carboxila das duas cadeias (Figura 4). Os
ângulos diedros destas estruturas secundárias assumem valores que variam de
-180º

a

-45º

para

Φ

e

45º

a

225º

para

Ψ

SASISEKHARAN, 1968).

Figura 4: Estrutura Secundária. Folha- β (GABRIEL, 2010)
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(RAMACHANDRAN,

3.2.2.3 Estrutura Terciária
A estrutura terciária é resultante do enovelamento e distribuição espacial
das estruturas secundárias, isto é, consiste no arranjo tridimensional de todos
os átomos que a compõem (SILVA, 1999). A forma tridimensional assumida
pela proteína é também chamada de estrutura nativa da proteína ou estrutura
funcional (DORN, 2008). A estrutura nativa da proteína é determinada por
interações moleculares de longa distância - diferentemente das estruturas
secundárias - tais como interações hidrofóbicas, eletrostáticas, pontes de
hidrogênio, pontes de sulfeto e forças de Van der Waals (Figura 5). A estrutura
terciária confere às proteínas atividade biológica, e é possível identificar o sítio
ativo, ou de ligação de uma proteína (LEHNINGER; NELSON; COX. 2011).

Figura 5: Estrutura Terciária. (GABRIEL, 2010)

3.2.2.4 Estrutura Quaternária
A estrutura quaternária existe apenas quando a proteína é oligomérica,
isto é, composta por mais do que uma cadeia polipeptídica, sendo cada
denominada de “subunidade”, exibindo um nível de organização estrutural a
mais (Figura 6). O arranjo espacial dessas subunidades em suas formas
terciárias e suas interações forma a estrutura quaternária. Esta estrutura é
mantida pelas mesmas forças que determinam os níveis estruturais anteriores.
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Dependendo da sua estrutura terciária ou quaternária, uma proteína pode ser
classificada como fibrosa (cadeias polipeptídicas dispostas ao longo de um
eixo, formando uma estrutura alongada) ou globular (cadeias polipeptídicas
muito compactas, formando uma estrutura esférica). (SILVA, 1999; DORN,
2008; LEHNINGER, NELSON, COX. 2011; GONÇALVES, 2011).

Figura 6: Estrutura Quaternária. Representação 3D da hemoglobina obtida no
Protein Data Bank (acesso em 30/01/2013), com identificação: PDB
ID:1HBA( KAVANAUGH , 1992)

3.2.3 Funções das proteínas
As proteínas possuem uma variedade extraordinária de funções
biológicas. A função de uma proteína pode ser descrita em vários níveis de
detalhes, do fisiológico ao químico (PINHO, 1999; RIGDEN, 2005). Ao longo
dos anos, os projetos de sequenciamento de genomas completos foram e
ainda são as principais fontes para a descoberta de funções ainda
desconhecidas das proteínas. Devido a enorme variabilidade funcional, vários
esquemas para classificação de proteínas foram propostos e estão em uso a
mais de uma década (WHISSTOCK, 2003).
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ANDRADE et al. (1999) propôs a divisão de três classes funcionais das
proteínas: energia, informação e, comunicação e regulação. Onde cada classe
funcional (categoria) possui subdivisões. Estas categorias compreendem
atividades bastante gerais, em vez de funções individuais de proteínas.
RISON et al. (2000) comparou as classificações propostas para
genomas. E sendo muitas delas hierárquicas, foi proposto mesclá-las em um
"esquema combinado". Consistindo níveis gerais, intermediários e inferiores,
sendo este último seriam cada vez mais específicos. Contudo, mesmo o
esquema combinado possui carências para o mapeamento individual para a
anotação funcional de alguns níveis específicos.
O Gene Ontology Consortium (2000), conhecido como G.O., traz um
enfoque mais geral, uma estruturação lógica para a classificação funcional das
proteínas, baseado em ontologia.
Sua meta é uma tentativa sistemática de classificar a função, através da
criação de um dicionário de termos e suas relações para descrever funções
moleculares, processos biológicos e do contexto celular de proteínas e
produtos de outros genes. Isto significa um conjunto de termos bem definidos
com inter-relações bem definidas, sendo assim um dicionário e regras de
sintaxe. (WHISSTOCK, 2003).
O G.O. apoia esforços de pesquisadores, fornecendo um conjunto de
termos que podem ser usados em seus bancos de dados de funções de
proteínas. Pelo conceito do G.O. As categorias são:
•

Função molecular (Molecular function, F): uma função associada que
uma proteína individual ou a molécula de RNA é, em si, ou uma
descrição geral, como "enzima", ou específica como "atividade do
receptor do ácido retinoico".

•

Sendo este o ponto de vista dos

bioquímicos;
Processo biológico (Biological process, B): um componente de
atividades de um sistema vivo, mediada por uma proteína ou RNA,
possivelmente em conjunto com outras proteínas ou moléculas de RNA:
ou um termo geral, tais como a transdução do sinal, ou de um particular,
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tais como o processo metabólico da pirimidina. Sendo este o ponto de
•

vista da célula;
Componente celular (Cellular component, C): descreve localizações,
com

os

níveis

macromoleculares.

de

estruturas

Exemplos de

subcelulares

e

complexos

componentes celulares

incluem

membrana nuclear interna, complexo de ubiquitina ligase (com vários
subtipos destes complexos representados). Inclui subunidades de multienzimas e outros complexos de proteínas, mas não proteínas ou ácidos
nucleicos.

Figura 7: Representação da função molecular de algumas proteínas, segundo
a classificação do G.O. (WHISSTOCK, 2003. modificado).

A Figura 7 demonstra uma representação da categoria função molecular.
É possível notar a relação entre diferentes espécies, quando uma proteína
similar executa a mesma tarefa.
Uma das classificações mais conhecida e detalhada das funções de
proteínas é o da International Commission on Enzymes (EC). Naturalmente, a
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classificação aplica-se às enzimas, contudo sua classificação é importante para
projetos que têm enzimas como foco. (NC-IUBMB, 1992)
A EC foi originada de uma ação tomada pela Assembleia Geral da União
Internacional de Bioquímica (em inglês, General Assembly of the International
Union of Biochemistry - IUB), em consulta com a União Internacional de
Química Pura e Aplicada (em inglês, International Union of Pure and Applied
Chemistry - IUPAC), em 1955, para estabelecer uma Comissão Internacional
de Enzimas. (WHISSTOCK, 2003).
Os números de classificação EC (os quais parecem com endereços I.P. Internet Protocol), contém 4 campos, correspondentes a 4 níveis hierárquicos.
O primeiro número indica a qual das seis divisões principais (classes) a enzima
pertence: oxiredutases (classe 1), transferases (classe 2), hidrolases (classe 3),
liases (classe 4), isomerases (classe 5), ligases (classe 6). (NC-IUBMB, 1992)
Toda a lista de classes e subclasses pode ser consultada através do
endereço web oficial do EC, http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/
(última atualização, 9 de novembro de 2012).
GERLT & BABBITT (2001), abordaram a não existência contextual para
definir a função das enzimas. E propuseram uma classificação hierárquica
geral, onde se define a função pela melhor integração com a sequência e
estrutura. E os autores definiram para as enzimas, as seguintes categorias:
•

Família: enzimas homólogas que catalisam a mesma reação, isto é,

•

mesmo mecanismo, mesma especificidade para o substrato;
Superfamília: Enzimas homólogas catalisam reações similares, com
diferentes especificidades ou diferentes reações globais com atributos
de

mecanismo

intermediário)
•

comum

que

(reação

compartilham

parcial,
os

estado

resíduos

de

de

transição,

sítios

ativos

conservados;
Suprafamílias: Reações diferentes com nenhuma característica em
comum.
Entre todas as proposições para classificar funcionalmente as proteínas,

o esquema e conceito do Gene Ontology Consortium tem sido amplamente
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usado tal como na implementação de preditores e banco de dados de funções
de proteínas, (WHISSTOCK, 2003; SCHOMBURG et al., 2013; OATES et
al.,2013 ).

Pesquisas apontam a existência de proteínas que falham em formar uma
estrutura 3-D estável em condições fisiológicas. Este fenômeno que confere tal
instabilidade pode ocorrer tanto em regiões específicas, quanto em longos
segmentos ou por toda a estrutura da proteína. Com isso a proteína possui
variações temporais em sua estrutura, isto é, sem um equilíbrio específico ao
longo do tempo. E foi descoberto que muitas dessas proteínas, sem forma
definida ou dinâmica, desempenham importantes funções biológicas. Onde de
fato, a falta de uma estrutura 3-D rígida, implica em função (UVERSKY et al.,
2010).
Estas proteínas não seguem o paradigma "chave e fechadura",
apresentado por Fisher (1894), onde a estrutura 3-D rígida é pré-requisito
fundamental para que as proteínas apresentem funções biológicas.
Este assunto será abordado, com detalhes, nas seções seguintes.
3.2.4 Proteínas Intrinsecamente Desestruturadas ou Desordenadas
3.2.4.1 Paradigma Chave-Fechadura
Ao longo de todo o século XX, acreditava-se que o a função de uma
proteína se dava pela sua única conformação 3-D. Este conceito, proposto por
Fischer (1884), ficou conhecido como modelo chave-fechadura. Uma visão
dominante, que se desenvolveu e solidificou durante todo o século XX, a qual
pode ser representada por:
Sequência de AA -> Estrutura Tridimensional -> Função da Proteína
O âmago deste paradigma é: a estrutura tridimensional, isto é, a forma
final e estável, é pré-requisito obrigatório para a função biológica da proteína.
Sendo assim a proteína é nativamente estruturada. Especialmente, depois de
que as estruturas de cristal de proteínas começaram a ser resolvidas por
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difração de raios-X, ficou reforçada a visão estática da estrutura funcional da
proteína, sendo o sítio ativo da enzima (fechadura) a ser considerado como um
bloqueio rígido e resistente, proporcionando um ajuste exato para apenas um
substrato (chave) (ANSON, 1945; KENDREW, 1960).
O modelo chave-fechadura (Figura 8) norteou as pesquisas na área de
resolução estrutural das proteínas, assim como o estudo de suas funções.
Desde então mais de 61,575 estruturas de proteínas foram depositadas no
Protein Data Bank (PDB, http://www.rcsb.org) (LEMIEUX, SPOHR, 1994;
CHOUARD, 2011)

Figura 8: Modelo Chave-Fechadura. Substrato (Chave) – Enzima (Fechadura)
No entanto, a partir de meados do século XX, pesquisas já apontavam
indícios de que este paradigma não se aplicava totalmente a todas as
proteínas. KOSHLAND (1958) propôs uma alteração no modelo chavefechadura, já que enzimas apresentavam estruturas flexíveis, e isso permitia
uma reorientação nas posições de seus aminoácidos, permitindo a interação
desta com seu substrato, ativando assim a ação catalítica da enzima, o que ele
chamou de “encaixe induzido” (Figura 9).
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Figura 9: Modelo Encaixe Induzido (SERBIO, 2012)

Contudo, o encaixe induzido foi uma forma de atentar para este tipo de
fenômeno, que se tornou muito mais compreensível décadas depois. Muitas
pesquisas, em especial a partir da década de 80, já apontavam para algo
parecido, chegando ao senso comum de que a flexibilidade também exerce
influência na função (SIGLER, 1988).

Este fenômeno estrutural onde as

proteínas existem de forma dinâmica e mesmo assim desempenham funções
biológicas, contradizendo o paradigma chave-fechadura, tornou-se um
importante objeto de estudo de diversas áreas de pesquisa, modificando de
forma irreversível o conhecimento sobre a relação estrutura e função das
proteínas.
3.2.4.2 Descoberta das Proteínas Intrinsecamente Desestruturadas
A importância da estrutura flexível das proteínas surgiu a partir de
estudos sobre o dobramento de proteínas (UVERSKY, 2010). Os estudos
demonstraram

que

algumas

proteínas preservavam

alguns elementos

principais da estrutura secundária nativa e suas posições mútuas em um
espaço 3D, mas diferem de um estado globular rígido por perderem seu
enovelamento nas cadeias laterais e pelo aumento dramático de mobilidade em
loops e nas extremidades das cadeias. E isto parece ser aparentemente ideal
para determinar a função de algumas proteínas. Um pré-glóbulo (um estádio,
anterior à proteína globular) é muito mais compacto do que a espiral aleatória,
mas é menos compacto e tem estrutura secundária inferior, em comparação
com um glóbulo completamente enovelado (PTITSYN, 1995; UVERSKY, 2003).
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Através dos estudos sobre o dobramento de proteínas, muitas com
estruturas flexíveis têm sido, ao longo do tempo, descobertas uma por uma.
Algumas destas proteínas foram observadas como casos atípicos de proteínas
poli funcionais, ou polipeptídios com composições de aminoácidos incomuns,
ou proteínas envolvidas na ligação de grandes complexos (RNA, DNA,
proteínas ribossomais, entre outras), ou na ligação de um grande número de
pequenos parceiros. Estas informações sugerem então que o aumento da
flexibilidade conformacional tem significância funcional, indicando que a
proteína, por sua vez, não necessita ser rígida para ser funcional. Esta teoria
começou a ser confirmada por diversos estudos, a partir da década de 80
(SIGLER, 1980; ISBELL, 1993).
Um grande número de pesquisas, ao longo de toda a década de 80,
indicou que a falta de estrutura ou a flexibilidade podem ser importantes para a
função biológica (SIGLER, 1980). Dentre estas pesquisas, algumas apontam:
que a falta de densidade de elétrons em regiões específicas de várias
proteínas provavelmente desempenha funções importantes; que vários fatores
de transcrição realizam funções sem estrutura específica; que existem
conformações abertas e móveis de certas regiões funcionais; e que
flexibilidade concede vantagens em certos tipos de interações moleculares.
(HUBER, 1983).
Contudo, apesar do grande número de importantes resultados
experimentais,

descritos

para

essas

proteínas

não

“estruturadas”

ou

“desordenadas”, o conceito de que estas proteínas formam um modelo
importante e inovador em relação à estrutura e sua função, simplesmente
falhou em se firmar. Parte do problema aparentemente era que as informações
sobre as proteínas flexíveis e funcionais foram dispersas na literatura, de modo
que o conceito de função biológica proveniente de flexibilidade conformacional
foi redescoberto muitas vezes e foram dados muitos nomes diferentes, tais
como:

reomórfica,

desestruturada,

intrinsecamente

nativamente

desordenada,

desnaturada,

nativamente

intrinsecamente
desdobrada,

predominantemente desestruturada e nativamente desordenada. ( DUNKER,
2001; TOMPA, 2002).
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A partir deste momento, para melhor leitura, iremos adotar a terminologia
“proteína intrinsecamente desestruturada”, em inglês, intrinsically unstructured
proteins, sendo “IUPs” a sua sigla de referência.
Outro fator que contribuiu para dificuldade em firmar este novo conceito
foi a cristalização forçada. Estudos demonstram que muitas proteínas no PDB
têm porções de sequências ausentes, também chamadas de falhas de
densidade eletrônica. A razão mais comum para a falta de densidade eletrônica
é que um átomo, cadeia lateral, resíduo, ou uma região inteira não consegue
ser detectada de forma coerente por raios-X, devido à variação de posição de
proteínas (BLOOMER, 1978). Logo os átomos, região, resíduo, etc.,
observados são flexíveis ou desestruturados. Além disso, as interações
formadas na estrutura de cristal reduz a flexibilidade da proteína estruturando o
que não deveria ser estruturado. Uma solução para este problema e a
espectroscopia de Ressonância magnética nuclear (RMN), ela é capaz de
confirmar diretamente a flexibilidade de segmentos proteicos que estão
ausentes em experiências de cristalografia e pode, por vezes, indicar regiões
flexíveis, que se tenham tornado rígidas devido a contatos com o cristal.
(KOBE, 2008).
Outro fator, importante é que as IUPs são extremamente sensíveis à
proteólise in vitro. Os métodos bioquímicos clássicos são fortemente
desenhados para a produção e caracterização de proteínas estruturadas. A
liberação de proteases em métodos clássicos (isolamento e homogeneização)
não é o ideal para identificação de IUPs, pois estas são muito mais sensíveis
do que as proteínas estruturadas e sofrem rápida degradação sob estas
condições. Em adição muitas das proteínas desestruturadas são regulatórias, e
existem apenas algumas cópias por célula, e nos métodos clássicos elas
podem não ter uma atividade conveniente para identificação nos ensaios. Uma
técnica atual é tentar co-expressar a proteína ligada a um parceiro (substrato,
outra proteína ou complexo proteico) (DYSON, 2005; HEGYI,2008)
Além disso, as composições incomuns das proteínas intrinsecamente
desestruturadas dificultam a detecção usando os protocolos e técnicas
laboratoriais usadas para as proteínas estruturadas. TANTOS et al. (2009) em
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seu estudo afirmam que em contraste com as proteínas globulares, as IUPs
são resistentes (estáveis) a tratamentos a baixas temperaturas. Logo
tratamentos que visam combinação de calor e frio aplicados a proteínas
globulares podem não ser eficientes para as proteínas desestruturadas.
Como resultado, ao longo dos anos, as proteínas com propriedades
estruturais incomuns e/ou comportamento conformacional estranho foram
consideradas uma rara exceção à regra geral de que a função requerer uma
estrutura 3-D rígida. Além disso, estas proteínas desestruturadas ou
desordenadas contradiziam o amplamente e aceito paradigma estrutura-função
das proteínas, talvez especialmente devido a esta razão, o número destas
proteínas foi assumida sem evidência, e insignificantemente pequena.
Portanto, o ponto de inflexão para uma mudança do conceito não ocorreu, e as
questões gerais sobre os papéis biológicos de proteínas desestruturadas ou
desordenadas não estavam sendo feitas. Algo que começou a mudar a partir
da década de 90 (URVESKY, 2010).
A partir de meados da década de 1990 esta importante conclusão foi
alcançada aproximadamente ao mesmo tempo de forma independente,
principalmente por quatro grupos de pesquisadores que enfatizam abordagens
bastante diferentes, a bioinformática, espectroscopia de RMN, dobramento e
desdobramento de proteínas, e a caracterização estrutural de proteína.
(URVESKY, 2010). O trabalho dessas quatro linhas foi fortemente influenciado
de muitos exemplos específicos, descritos por trabalhos anteriores. A partir
deste momento a falta de estrutura em si tornou-se o foco de atenção, com
esforços especiais voltados para a compreensão das diferenças na função e
mecanismo entre proteínas estruturadas e não estruturadas (WRIGHT, 1999;
DUNKER et al., 2001.)
Desde a publicação de importantes estudos e análises que descrevem
este novo conceito, a literatura sobre estas proteínas cresceu significantemente
(vide Figura 10). Estudos de bioinformática indicam que cerca de 25 a 30% das
proteínas eucarióticas são desestruturadas ( OLDFIELD, 2005), que mais de
metade das proteínas eucarióticas e cerca de 70% das proteínas de
sinalização possuem longas regiões desestruturadas. Em adição Eucariotos
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apresentam maior proporção de IUPs, do que os Procariotos, que por sua vez
possuem maior proporção do que o reino Archea (DUNKER, 2000;
IAKOUCHEVA, 2002). Sendo assim, é reconhecido que a IUP é um fenômeno

bastante abundante.

Figura 10: Número de publicações indexados ao PubMed ao longo dos anos
(1985-2009), lidando com proteínas desestruturadas. As seguintes palavraschaves foram usadas na busca: intrinsically disordered, natively unfolded,
intrinsically unstructured, intrinsically unfolded and intrinsically flexible
(URVESKY, 2010).

Um importante resultado a partir dos estudos feitos sobre este novo
conceito é a construção de bancos de dados específicos para IUPs. O mais
conhecido atualmente é o DISPROT (SICKMEIER et al., 2007). Este é um
banco de dados curado com informações sobre a estrutura e funções de IUPs
sendo estas confirmadas experimentalmente utilizando técnicas de difração de
raios-X e ressonância magnética nuclear (NMR) dicroísmo circular, entre
outras. O DISPROT (www.disprot.org, último acesso em 20/01/2013) possui até
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o presente momento 684 proteínas cadastradas, sendo identificadas 1513
regiões desestruturadas.
Os mais recentes bancos de dados chamam-se D2P2 (http://d2p2.pro/,
último acesso em 20/01/2013) e IDEAL (http://www.ideal.force.cs.is.nagoyau.ac.jp/IDEAL/, último acesso em 20/01/2013). O primeiro é um banco de
dados que, utiliza diversos preditores para identificar IUPs, tendo até agora em
seu escopo informações sobre IUPS de 1765 genomas completos (OASTES et
al., 2013). O segundo é um banco de dados que possui cadastrado 261
proteínas

intrinsecamente

desestruturadas,

sendo

97

verificadas

experimentalmente.
A quantidade de IUPs confirmadas experimentalmente é diminuta, em
contraste com o PDB (último acesso em 20/01/2013) que possui até o presente
momento 87524 proteínas cadastradas e confirmadas experimentalmente. Isto
confirma a necessidade de um aumento no número de pesquisas a fim de
obter-se ainda mais conhecimento sobre as IUPs, suas estrutura e funções
associadas nos diversos organismos.
Ainda não existe uma convenção sobre o qual tamanho ideal para que uma
região desestruturada contígua defina uma proteína como desestruturada, pois
uma longa região desestruturada varia, no mínimo, de 30 a 50 resíduos
desestruturados contíguos. Contudo, apesar das distintas classificações, todas
apontam que uma região com 30 resíduos desestruturados contíguos conferem
uma natureza intrinsecamente dinâmica à proteína (OBRADOVIC et al., 1997;
DUNKER, et al., 2001; URVESKY et al.,2010, YURELA et al, 2012)
3.2.4.3 Características estruturais das IUPs
Semelhante à proteína estruturada, na qual a sua sequência
aminoacídica

determina

o

correto

enovelamento

para

conformação

biologicamente ativa, para as IUPs a ausência de estrutura rígida também é
codificada nas características específicas de sua sequência aminoacídica.
Uma importante assinatura das IUPs é um baixo teor de aminoácidos
hidrofóbicos (Val, Leu, Ile, Met, Phe, Trp e Tyr), que normalmente constituem o
núcleo de uma proteína globular, e uma proporção elevada de aminoácidos
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polares e carregados (Gln, Ser, Pro, Glu, Lys e, na ocasião, Gly e Ala). As IUPs
também possuem baixo teor de resíduos de Cys e Asn. Cys é crucial, pois este
resíduo de aminoácido é conhecido por ter uma contribuição significativa para a
estabilidade através da formação de ligações dissulfeto ou estar envolvida na
coordenação dos diferentes grupos prostéticos. Do ponto de vista físico, tal
combinação de baixa hidrofobicidade somada à alta carga elétrica, como um
pré-requisito para o não dobramento intrínseco, faz todo o sentido: alta carga
leva à maior força de repulsão, e hidrofobicidade baixa significa menos força
motriz para a compactação da proteína (vide Figura 11). (CAMPEN, 2008).

Figura 11: Relação Hidrofobicidade x Carga Elétrica. Comparação entre 275
proteínas estruturadas (quadrados azuis) e 91 proteínas desestruturadas
(círculos vermelhos). A linha sólida representa a borda entre IUPs e proteínas
estruturadas (URVESKY, 2010).

Devido às estas características conformacionais, em contraste com as
proteínas estruturadas ou ordenadas, cuja estrutura 3-D é relativamente
estável (sendo que os ângulos de seus resíduos variam ligeiramente no
equilíbrio de Ramachandran), as proteínas intrinsecamente desestruturadas
existem como conjuntos dinâmicos e flexíveis, em que as posições do átomo e
ângulos de Ramachandran variam significativamente ao longo do tempo, sem
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valores de equilíbrio específicos. Devido às proteínas diferirem dramaticamente
das proteínas estruturadas em sua sequencia de resíduos de aminoácidos,
estas diferenças são usadas para desenvolver diferentes preditores de
proteínas intrinsecamente desestruturadas (DUNKER, 2001).

A Figura 12

mostra algumas possíveis estruturas das IUPs:

Figura 12: Estrutura das IUPs, comparação: (A) Proteína Estruturada. (B) IUP
com extremidades amino e carboxi flexíveis. (C) IUP com resquício de
estruturação. (D) IUP completamente flexível, isto é, 100% desestruturada.
(www.disprot.org, 2012)

3.2.4.4 Repertório Funcional e Vantagens
A alta abundância natural de IUPs sugere claramente que, apesar de
proteínas intrinsecamente desestruturadas não conseguirem formar estruturas
3-D estáveis em condições fisiológicas, elas realizam importantes funções
biológicas (DYSON, 2005). Além disso, sítios de modificações pós-traducionais
(acetilação, hidroxilação, ubiquitinação, metilação, fosforilação, etc.) e os locais
de ataque proteolítico regulatórios estão frequentemente associados com as
regiões de desordem intrínseca (DUNKER, OBRADOVIC, 2001).
43

Segundo DUNKER et al. (2008) as funções de IUPs podem sem
agrupadas em 4 grandes classes: reconhecimento molecular, montagem
molecular, modificação de proteínas e atividades de cadeias entrópicas. Alguns
exemplos de funções específicas, tais como: sítios ativos de modificações póstraducionais, regulação de transcrição e tradução, transdução de sinal celular,
regulação da automontagem de grandes complexos multiproteicos (tais como o
flagelo bacteriano e o ribossomo), processos de ligação, tais como ligação de
complexos ao DNA, entre outros.
A diversidade funcional fornecida pelas IUPs complementam as funções
das proteínas estruturadas. Quando palavras-chaves (keywords) funcionais
foram agrupadas em 11 categorias no Gene Onthology, proteínas estruturadas
caíram

em

apenas

sete

categorias,

enquanto

as

IUPs

abrangeram

essencialmente todas as categorias funcionais. Isto implica que o repertório
funcional das IUPs é maior do que a das proteínas estruturadas. Em geral, as
proteínas estruturadas foram principalmente associadas com a catálise e de
transporte, ao passo que as IUPs estavam envolvidas na sinalização e
regulação processos (DYSON, 2005).
3.2.4.5 Vantagens funcionais das IUPs
Com a consolidação do fenômeno das IUPs, muitas pesquisas estão
sendo feitas e seus resultados apontam para uma gama de vantagens
funcionais em relação às proteínas estruturadas. Algumas destas vantagens
são apresentadas a seguir.
Uma, senão a mais importante, vantagem funcional é a capacidade da
proteína intrinsecamente desestruturada tem de se moldar ao seu parceiro alvo
(estruturado ou não). A IUP liga-se ao seu alvo, efetua sua função, desliga-se e
retorna ao seu estado original. Ao se ligar com seu alvo, a IUP passa a ter um
estado “estruturado”, isto é, ela se molda ao ponto de ter uma estrutura rígida e
estável para se ligar (ou encaixar) com seu alvo. A IUP pode ter geometrias
completamente diferentes em sua estrutura rígida, induzida pela associação
com seu parceiro (UVERSKY, 2010). Tal como demonstrado na Figura 13,
onde a IUP (estrutura linear à esquerda) se molda para interagir com seu alvo:
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Figura 13: Representação funcional de uma IUP. A proteína (estrutura linear à
esquerda) molda-se ao seu alvo. (CHOUARD, 2011)

Outra propriedade importante que influencia nas redes de sinalização é
a diversidade de ligação, isto é, a capacidade que a proteína tem de se ligar a
outras proteínas, substratos distintos e outros complexos, tais como ácidos
nucleicos, fatores de transcrição, etc. A habilidade de se possuir uma comprida
superfície de interação desestruturada permite que a proteína se molde aos
seus parceiros alvos, além de permitir que uma longa superfície se ligue a mais
de um parceiro simultaneamente. Outro fato interessante é que muitos alvos
estruturados podem se ligar a uma simples região desestruturada. Uma
proteína que se liga a múltiplos parceiros pode ser crucial para um número de
diferentes processos biológicos e, portanto, pode ser especialmente importante
para a sobrevivência da célula.

Com isso algumas IUPs também são

chamadas hub proteins, onde esta habilidade funcional é fundamental para as
vastas redes de interações que exigem rápidas mudanças durante as
interações moleculares (KRIWACKI,1996; CHOUARD, 2011).
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Um exemplo de hub protein é a proteína imunossupressora relacionada
ao câncer, p53. Tal como demonstrado na Figura 14, a p53 liga-se com
diferentes parceiros: na Figura 14 denota-se a particularidades de uma
ligação/sinalização de um-para-muitos. A estrutura com predição de desordem
da sequência de aminoácidos da p53 é mostrada no centro da Figura (acima =
desestruturada, abaixo = estruturada), juntamente com as estruturas de várias
regiões de p53 ligadas a 14 diferentes parceiros/alvos. A região central da
estrutura assim como os terminais amino e carboxi, são preditos como
desestruturados e foram confirmados experimentalmente para p53. As várias
regiões de p53 são codificadas por cores para mostrar as suas estruturas no
complexo e para mapear os segmentos de ligação à sequência de aminoácidos
(URVERSKY, 2010).

Figura 14: P53 liga-se com 14 parceiros diferentes. Abcissa (índex da
sequência de resíduos de aminoácidos). Ordenada (score do PONDR).
(URVESKY, 2010).
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Além disso, a flexibilidade das IUPs permite rápida associação e
desassociação, reduzindo a dependência de fatores de orientação e assim
permitindo que ela se ligue e desligue de múltiplos parceiros de tamanhos
diferentes. A capacidade de se moldar abre a possibilidade para que uma
região regulatória ou uma proteína regulatória possa se ligar a vários parceiros
diferentes. Em adição, regiões desordenadas podem se ligar a parceiros com
elevada especificidade e baixa afinidade, isto significa que as interações
regulatórias podem ser específicas e também podem ser facilmente
dispersadas. Obviamente, isso representa uma pedra fundamental da
sinalização, onde "ligar" um sinal é tão importante quanto “desligá-lo”.
(DUNKER et al., 2001).

Figura 15: A proteína de sinalização Sic1 permanece no seu estado
desestruturado, e cada um dos seis grupos fosfato ocupa o sítio de ligação
(CHOUARD, 2011).
Um exemplo desta vantagem funcional é a proteína regulatória Sic1. A
proteína de sinalização Sic1 é uma chave regulatória do ciclo celular, que
coloca "travas" na replicação do DNA até que a célula esteja pronta para se
dividir. Uma vez que Sic1 desliza completamente pelo DNA, ela se desliga e é
degradada, assim a replicação do DNA pode seguir em frente. A proteína é
uma mistura de diferentes conformações, deslocando-se em diferentes
equilíbrios dinâmicos, enquanto ligada ao parceiro. (vide Figura 15). Mas, a
menos que a degradação ocorra precisamente no momento certo, a replicação
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do DNA não tem sucesso e as células podem eventualmente morrer (MITTAG,
2008).
A eficiente regulação das IUPs contribui para vias de sinalização com
alta fidelidade, garantindo que a quantidade ideal esteja disponível e em
quantidades apropriadas, e não apresente mais do que o necessário. A
disponibilidade não correta na célula pode resultar no sequestro de proteínas
através de interações não funcionais, provocando um desequilíbrio em vias de
sinalização. (BABU,2011).
3.2.4.6 Doenças associadas e desenvolvimento de fármacos
Devido ao papel crucial que as IUPs desempenham em numerosos e
cruciais processos biológicos, aliado ao fato de que elas complementam a
funcionalidade das proteínas ordenadas, muitas destas proteínas fatalmente
estão implicadas em doenças humanas. IUPs envolvidas na regulação,
reconhecimento e sinalização, ligação a múltiplos parceiros (um-para-muitos e
muitos-para-um) e interações de alta-especificidade/baixa-afinidade são fortes
candidatas a estar associadas a algum tipo de doenças (UVERSKY, 2008). A
Tabela 1 demonstra relação de algumas IUPs e doenças humanas:
Tabela 1: IUP’s relacionadas a doenças humanas (modificado de
UVERSKY, 2008)
Proteína
P53
BRCA-1
α-Fetoproteína
α-sinucleína

Doença
Diversos tipos de câncer
Câncer de mama
Câncer de fígado e testículo
Doença de Parkinson
Demência de corpos de Lewy
Mal de Alzheimer
Síndrome de Down
Atrofia multissistémica
Neurodegeneração cerebral devido ao
acúmulo de ferro

Tau

Mal de Alzheimer

Hiruduna e Trombina

Doenças cardiovasculares

Amilina

Diabetes tipo II
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Tabela 1: Relação IUPs e doenças humanas.

Devido à natureza estrutural da IUPs, novos métodos para o
desenvolvimento de fármacos precisam ser desenvolvidos, isto porque muitas
das técnicas já desenvolvidas focam o desenho de drogas a partir de uma
estrutura estável e rígida. Algumas linhas de pesquisa para o desenvolvimento
de fármacos baseados em IUPs estão sendo implementadas, tais como
(WANG, 2011):
•

As características das IUPs como alta carga elétrica e baixa
hidrofobicidade, podem ajudar a desenvolver um novo caminho para o

•

desenho de inibidores para prever a agregação de fibras amiloides.
Simulação de desenhos de drogas, baseada nas transições desordemordem das IUPs, pode ser um alvo em potencial para desenhar

•

parceiros sintéticos que possam inibir uma IUP defeituosa.
Interação proteína-proteína é uma fonte potencial de alvos. Interações
proteicas e compreensão dos resultados a um nível mais profundo pode
prever os alvos de drogas bem interessantes. Simulações e futuramente
o desenvolvimento de moléculas que bloqueiam interações proteínaproteína, é uma meta em potencial.

Pesquisas para o desenvolvimento de fármacos baseados em IUPs é
um dos novos desafios do século XXI, no campo dos estudos da estrutura e
função das proteínas.
3.2.4.7 Informação sobre IUPs em plantas
Nas plantas, a informação disponível sobre IUPs ainda é diminuta em
comparação a outros organismos eucarióticos e concerne, basicamente, a
Arabidopsis thaliana, que foi o primeiro genoma vegetal completo a ser
sequenciado. Pesquisas realizadas não revelaram diferenças notáveis entre o
nível de desestruturação (IUPs) do proteoma de A. thaliana e os de outros
eucariotos. Atualmente não se sabe se este cenário é geral para todos os
proteomas de plantas (DUNKER et al., 2000;YURELA et al.,2012).

49

Tem-se apontado que proteínas relacionadas à embriogênese tardia (na
sigla em inglês, LEA), atividade de chaperonas e a estresses abióticos (como
desidratação e frio), não apresentam uma estrutura nativamente estável, sendo
provavelmente completamente desestruturadas (TANTOS 2009; KOVACS et
al., 2008; UVERSKY, 2011).
Análises evolutivas dos genomas/proteomas de organelas e núcleo, de
A. thaliana, cianobactérias e cloroplastos revelaram que muitos genes foram
transferidos a partir de plastídios para o núcleo durante a evolução das plantas.
Em particular, estima-se que em A. thaliana, aproximadamente 18% do total de
proteína de codificação de genes, foram adquiridos a partir de cianobactérias
do antepassado dos plastídios. Análises de cloroplastos demonstraram que os
segmentos desestruturados foram adquiridos, muito provavelmente, devido ao
processo de integração nuclear durante a evolução da planta (YURELA, 2012).
3.3 Bioinformática
3.3.1 Breve histórico
A história da bioinformática tem início em 1940 com a invenção do
moderno computador digital. Pouco tempo depois, em 1944 Avery e
colaboradores descobriram que o DNA era a substância que carregava a
informação genética de todos os seres vivos. A partir desses fatos foi possível
verificar que a Biologia molecular e o descobrimento do moderno computador
deram-se mais ou menos ao mesmo tempo. Dados biológicos foram
armazenados em digitalmente, a partir que os primeiros computadores foram
utilizados nos laboratórios de universidades e empresas.(VECCHIO, PRIMO,
2005).
Numa tentativa de resumir os pontos mais importantes sobre este nova
ciência, OUZOUNIS (2012) estudou o desenvolvimento da Bioinformática no
período de 1996 e 2012 nos últimos 15 anos, e dividiu sua história
artificialmente em três períodos, as quais chamou de "infância", "adolescência"
e "adulta". Estes períodos são apresentados, resumidamente, a seguir.
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3.3.1.1 Infância (1996-2001)

Período em que a percepção para o público geral, incluindo biólogos, era
o surgimento de um novo campo de estudo. No entanto, muito já aconteceu: as
ideias básicas estavam no local, alguns algoritmos chaves foram totalmente
desenvolvidos, e os recursos de banco de dados já estavam sendo
construídos. Os projetos de sequenciamento impulsionam de forma hercúlea as
pesquisas em Bioinformática.
Debates sobre interoperabilidade dos sistemas de bancos de dados e a
Internet, além de coordenação internacional de recursos e treinamento, além
de crescente financiamento na Europa e Estados Unidos. Nesse período a
maioria

dos

programas

de

pós-graduação

em

Bioinformática

foram

estabelecidos.
A natureza dos dados é global: genes, sequências, estruturas, perfis de
expressão e genomas, estão disponíveis em bancos de dados provendo a
possibilidade de experimentação computacional de alto rendimento. A indústria
começa a olhar positivamente oportunidades de negócios com este novo
campo de estudo.
3.3.1.2 Adolescência (2002-2006):

Este período é definido pela a mudança de ratos de laboratórios para os
laboratórios virtuais e a biologia computacional cresce juntamente com os
projetos de sequenciamento genômico.
Estabeleceram-se novos desafios nos campo da genômica estrutural. O
futuro

da

pesquisa

da

biologia

computacional

tornou-se

claramente

multidisciplinar, abrangendo novos horizontes, onde as aplicações da ciência
da computação para a biologia resulta no aumento da demanda de pessoas
capacitadas. Outro fator importante é a noção de "medicina personalizada" e o
investimento em farmacogenômica. A Bioinformática move-se para pesquisas
que no final atingem a saúde pública, ética, direito, necessidades sociais, além
de elementos educacionais e epistemológicos.
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Existe uma preocupação em investimento pessoal (currículos). E chegou
o ponto de mudança, onde a bioinformática e biologia computacional
encontram o seu lugar como disciplina chave dentro da ciência da vida e da
tecnologia biológica.
3.3.1.3 Adulta (2007-2011):

As estratégias de pesquisa entram em nova fase, e ficam mais
sofisticadas: a mineração de dados biológicos pode ser usada para ajudar em
tomada de decisões. Os conceitos de ontologia estão se desenvolvendo em
cada aspecto da computação.
A bioinformática foi difundida nas ciências da vida, estendendo-se para a
conservação de biodiversidade e biologia sintética. Dá-se mais atenção teórica
em redes biológicas, exemplificadas por genes e redes de interação de
proteínas, além de interesse e apoio da medicina para pesquisas com câncer.
Outros níveis de desafios surgiram no campo do manejo de volumes de dados
colossais, integração de informação em várias plataformas.
Em adição, a implementação de pacotes de programas (softwares)
amigáveis para que estes sejam usados de forma mais eficientes pelos
biólogos. Novos problemas surgiram relacionados a sequenciamentos de nova
geração, promovendo também o resequenciamento voltados à metagenômica.
Os desafios mais recentes são pesquisas voltadas à descoberta de
biomarcadores, desenvolvimento de drogas, mineração e validação de dados,
e desenvolvimento de workflows (fluxos de trabalho). Desafios que envolvem
as áreas da saúde, alimentação, materiais, combustíveis, fontes de energia e
meio ambiente também estão na agenda.
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3.3.2 Definição

LUSCOMBE et al. (2001) define a Bioinformática como a aplicação de
técnicas

computacionais

para

analisar

as

informações

associadas

a

biomoléculas em larga escala, onde esta já se firma claramente como uma
disciplina em biologia molecular, e abrange uma ampla gama de áreas de
biologia estrutural, genômica para estudos de expressão gênica, entre outras.
Outro conceito apresentado por FINKELSTEIN et al. (2004) onde os
autores afirmam que a Bioinformática é a resposta da computação para a
revolução molecular na biologia. E esta revolução remodelou as ciências da
vida e deu uma compreensão profunda das sequências de DNA, RNA, e
proteínas. E, embora, somente o primeiro passo na remodelagem das ciências
da vida, esta “nova” ciência, torna-se um ponto de partida determinante para o
estudo de diversas áreas, tais como genômica, proteômica e metabolômica, as
quais incorporam

conhecimento

sobre

genes,

proteínas e

processos

metabólicos, respectivamente.
A abordagem da Bioinformática nas ciências da vida geram grandes
conjuntos de dados, os quais seriam humanamente impossíveis de lidar sem a
aplicação

de

métodos

computacionais.

Ela

coloca

novos

desafios

computacionais, e abre usos inesperados de conceitos de computação. Um
área de destaque para uma decisiva aplicação destes conceitos é a Biologia de
Sistemas, que envolve a integração de genômica, proteômica, bioinformática e
informações para criar uma visão do sistema inteiro de uma entidade biológica
(FOX, 2011). Ao abordar estas áreas da ciência da vida, cientistas da
computação e áreas afins têm a satisfação adicional de contribuir para um
exigente desafio científico (FINKELSTEIN et al., 2004).
Ao assimilar e processar todos estes conceitos a bioinformática torna-se
um campo interdisciplinar. O objetivo final do campo é o de permitir a
descoberta de novos conhecimentos biológicos, bem como criar um ponto de
vista global, a partir do qual os princípios unificadores da biologia podem ser
derivados (ALTMAN, 2001). Além disso, a bioinformática acaba envolvendo
pesquisadores de diversas áreas, sendo elas a ciência da computação, biologia
geral, medicina, agronomia, veterinária, ecologia, evolução, biologia de
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sistema, biologia molecular e celular, bioquímica, física, matemática, estatística,
probabilidade, controle automático e processamento de sinais (AB3C, 2012).
PAL (2006) destaca três subdisciplinas dentro da bioinformática:
1. Desenvolvimento de novos algoritmos e modelos para avaliar diferentes
relações entre os membros de uma base de dados biológicos, definidos de
uma forma que permita aos pesquisadores acesso a informação existente e
apresentar novas informações assim que eles são produzidos;
2. Análise e interpretação dos diversos tipos de dados, incluindo as sequências
de nucleotídeos e de aminoácidos, domínios de proteína, e as estruturas de
proteínas;
3. Desenvolvimento e implementação de ferramentas que permitem o acesso e
gestão eficiente dos diferentes tipos de informação.
Como meios para o desenvolvimento de novos algoritmos, construção
de bancos de dados e sua visualização, a bioinformática utiliza-se de métodos
computacionais. Entre estes métodos estão o uso de linguagens de
programação, sistemas gerenciadores de bancos de dados, e sistemas web
(sendo que este último abrange conceitos dos dois primeiros e conceitos de
protocolos de Internet e redes), entre outros. Estes métodos exigem técnicas
eficientes de programação, desenho de sistemas e organização de dados.
Algumas ferramentas serão abordadas a seguir.
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3.3.3 Ferramentas de Bioinformática
A bioinformática possibilitou a construção de diversas ferramentas que
auxiliam os pesquisadores. Entre elas existem aquelas que auxiliam na busca
de genes e proteínas, modelagem de proteínas e outros tipos de
macromoléculas, construção de bancos de dados, e aplicativos web para
acesso e visualização. Em destaque, neste presente trabalho, o uso de
preditores de estrutura de proteínas.
3.3.3.1 Preditores
Na busca destes pequenos conjuntos de genes preditores, técnicas
advindas da Inteligência Artificial (IA), tais como, os Algoritmos Genéticos (AGs)
e as Redes Neurais Artificiais (NANs), são cada vez mais empregados, devido
a sua capacidade de aprender automaticamente a partir de grandes volumes
de dados e produzir hipóteses úteis. De posse destes conjuntos preditores, fazse extremamente necessário à análise dos mesmos utilizando ferramentas
tradicionais de análises bioinformáticas, buscando assim estabelecer padrões e
relações entre os objetos de estudo analisados. (SILVA, AMARAL, 2011).
Em 1997 surgiu o primeiro preditor de proteínas intrinsecamente
desestruturadas, o PONDR, baseado em inteligência artificial. Este foi
primariamente utilizado para descobrir regiões intrinsecamente desestruturadas
em um grupo de proteínas armazenadas no PDB, e seus resultados mostraram
que um número significativo destas proteínas mostravam ao longo de suas
sequencias regiões intrinsecamente desestruturadas. Este fato chamou ainda
mais a atenção da comunidade científica para este tipo de fenômeno.
(OBRADOVIC et al., 1997; URVESKY et al., 2010).
Com o intuito de analisar este novo fato, muitos preditores surgiram
desde então, o Comitê de Avaliação Crítica de Predição de Estrutura de
proteínas ou CASP (sigla em inglês para Critical Assessment of Protein
Structure Prediction) criado em 1994 com o intuito de estabelecer o estado
atual da arte na previsão da estrutura de proteínas, além de avaliar e promover
métodos de identificação da estrutura de proteínas a partir da sequência, criou
uma seção dedicada em 2004 para preditores que buscam identificar regiões
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desestruturadas. Até 2009 mais de 50 preditores foram avaliados pelo CASP.
(DENG et al., 2012) A tabela 2, mostra alguns preditores indicados no portal de
Internet

do

Database

of

Protein

Disorder

(DisProt,

http://www.disprot.org/predictors.php):
Tabela 2: Preditores indicados no portal do DISPROT (modificado)
Preditores
Endereço Web
TM
PONDR-FIT
http://www.disprot.org/pondr-fit.php
PONDR-FIT TM Meta
http://www.disprot.org/metapredictor.php
TM
DisEMBL
http://dis.embl.de/
DISOPRED2
http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/disopred/
DRIPPRED
http://www.sbc.su.se/~maccallr/disorder/
DISpro
http://www.ics.uci.edu/~baldig/dispro.html
FoldIndex
http://bip.weizmann.ac.il/fldbin/findex
GlobPlot
http://globplot.embl.de/
IUPred
http://iupred.enzim.hu/index.html
PONDR
http://www.pondr.com/
PreLink
http://genomics.eu.org/spip/PreLink
RONN
http://www.strubi.ox.ac.uk/RONN
SPRITZ
http://protein.cribi.unipd.it/spritz
FoldUnfold
http://skuld.protres.ru/~mlobanov/ogu/
VL2
http://www.ist.temple.edu/disprot/predictor.php
VL3, VL3H, VL3E
http://www.ist.temple.edu/disprot/predictor.php
VSL2
http://www.ist.temple.edu/disprot/predictorVSL2.php
Tabela 2: Preditores indicados no portal DISPROT. Com exceção do PONDR
TM
e PONDR-FIT TM Meta, todos são gratuitos.

3.3.3.2 Anotação funcional das proteínas
A anotação genética tem o objetivo de, a partir de uma ou mais
sequências,

determinar

suas

características

estruturais

e

funcionais

(NASCIMENTO, 2005).
Sendo atualmente o Blast2GO (CONESA et al., 2005; SU et al., 2013) um dos
programas mais utilizados para este fim. O BLAST2GO é uma ferramenta web,
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implementada na linguagem Java, utilizada para análise funcional de
sequências (nucleotídeos e/ou proteínas). O sistema de ontologias utilizado
pelo BLAST2GO é o Gene Ontology. O programas permite fazer buscas online
utilizando o BLAST (busca por similaridade), InterProScan (busca por
assinaturas proteicas similares), GO-Slim (sub-conjunto dos termos do Gene
Ontology), Enzime Code (busca do código de enzima) e KEGG (visualização
dos mapas metabólicos onde os genes e/ou seus produtos atuam).
O Blast2GO pode ser utilizado de duas formas, interativa e nãointerativa. A primeira utiliza-se de uma interface Java, onde é possível realizar
diversas análises alterando diversos parâmetros utilizados pelos mecanismos
de busca. A segunda permite o uso por linha de comando, através de programa
adicional chamado “b2g4pipe” e a instalação prévia de um banco de dados
local das informações do Gene Ontology. Não há interação depois que o
processo foi disparado. (CONESA et al., 2005)
O portal Neurolex possui uma longa lista de ferramentas computacionais
que utilizam o sistema de ontologia do Gene Ontolgy para análise funcional de
sequencias

nucleotídicas

e

aminoacídicas

(http://www.neurolex.orghttp://www.neurolx.org, último acesso 25/01/2012).

3.3.4 Linguagens de Programação
3.3.4.1 Definição
De forma mais sucinta ao entendimento, as linguagens de programação
são desenvolvidas com o objetivo principal de facilitar para um grande número
de pessoas o uso computadores sem a necessidade de conhecer em detalhe a
estrutura interna dos mesmos.
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Uma linguagem de programação é um mecanismo de abstração. Ela
permite que um programador especifique um conjunto de instruções
abstratamente, e permite que um montador (normalmente chamado de
compilador, ou intérprete) implemente a especificação na forma mais
detalhada, necessária para execução em um computador (BEN-ARI, 1996).
A linguagem de programação deve ajudar a expressar a forma como o
programa é executado, e o que ele pretende realizar. Deve conseguir isto a
vários níveis, desde a estratégia global para os detalhes de codificação e
representação de dados. A linguagem ajuda a estabelecer e fazer cumprir as
disciplinas de programação que asseguram a cooperação harmoniosa das
partes de um grande programa desenvolvido separadamente e finalmente
reunidos. Uma boa linguagem deve ajudar no desenvolvimento, exibindo um
estilo de escrita agradável, além de permitir meios de depuração, e
documentação (SHYAMASUNDAR, 1996).
Um grande número de linguagens, mais de mil, existem e cada uma
provê inerentes e distintas características a serem utilizadas nas aplicações. A
maioria das linguagens de programação modernas é projetada para ser
independente da máquina. Em outras palavras, as estruturas de linguagem de
programação não dependem da estrutura interna de um computador
específico, elas devem ser capazes de executar um programa escrito na
linguagem de programação em qualquer computador, independentemente do
que os produziu. Tais linguagens são conhecidas como máquinas de alto nível,
linguagens de programação independentes (RAJARAMAN, 1998).
A Bioinformática utiliza-se de linguagens de computação, para o
desenvolvimento de programas, construção de workflows, programação web,
construção de banco de dados, etc. Algumas são linguagens inerentes à
plataforma computacional usada, tal como o BASH Script em sistemas
GNU/Linux. Outras são bem adaptadas a lidar com o grande volume de dados
inerentes às ciências biológicas, tais como sequências de DNA, RNA e
proteínas, dentre estas linguagens destaca-se a linguagem PERL. Além disso,
são utilizados programas e bancos de dados já implementados a fim de
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resolver

um

problema

específico.

Daremos

enfoque

às

ferramentas

computacionais usadas para na realização deste trabalho.
3.3.4.2 BASH Script
A linguagem BASH utiliza-se de dois conceitos, o shell e o script. O shell
é um programa que atua como interface para o usuário do sistema operacional,
possuindo diversos comandos internos que permitem ao usuário solicitar
serviços do sistema operacional, é comumente conhecido o “terminal de
comandos”, ou simplesmente “terminal”. O shell também implementa um
linguagem simples de programação que permite o desenvolvimento de
pequenos programas (os famosos shell scripts). O primeiro é um interpretador
de comandos que possui uma linguagem que tem como objetivo facilitar ou
automatizar inúmeras tarefas administrativas no Linux, além de ser usada para
criar programas mais elaborados. O segundo é um arquivo contendo uma
sequência de um ou mais comandos, sendo diretamente executável quando
chamado pelo nome, onde o computador executa os comandos do arquivo um
por um e dependendo do término do comando, o script pode checar qual será o
próximo comando a ser executado ou determinar o término de todas as
execuções (JARGAS, 2004).
A linguagem BASH é um shell que incorpora funcionalidades úteis a
partir do shell Korn (ksh) e shell C (csh). Ela oferece melhorias funcionais para
a programação e uso interativo, que incluem a edição de linha de comando, o
histórico de comandos tamanho ilimitado, controle de tarefas, funções shell e
apelidos, indexação de arrays

(tamanho limitado pela memória do

computador), e aritmética de inteiros em qualquer base 2 64 . BASH pode
executar

a

maioria

dos

scritps

de

outros

shells

sem

modificação.

(GARRELS,2008). A linguagem BASH tornou-se o padrão para shell script na
maioria das distribuições de UNIX e baseadas em UNIX. Todos os comandos
invocados a partir da inicialização do sistema operacional (boot) até o uso pelo
usuário final utilizam o BASH direta ou indiretamente ( COOPER, 2012).
3.3.4.3 Perl
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Perl é uma linguagem de programação de alto nível com uma herança
eclética escrita por Larry Wall e com a colaboração de milhares de pessoas.
Ela deriva da linguagem de programação C e onipresente em menor grau de
Sed, Awk, o Shell do Unix, e pelo menos uma dúzia de outras ferramentas e
linguagens. O processamento de arquivos, a manipulação de textos, o
gerenciamento de processos, a torna particularmente adequada para as tarefas
que envolvem a prototipagem rápida, utilitários de sistema, ferramentas de
software, as tarefas de gerenciamento do sistema, o acesso de banco de
dados, programação gráfica, rede e programação web. Estas funcionalidades a
tornam especialmente popular com os administradores de sistemas e
desenvolvedores web, e também ganha o interesse de matemáticos,
geneticistas, jornalistas, etc. (www.perl.org, 2012)
Perl tornou-se popular entre os biólogos, porque é muito bem adaptada
para várias tarefas da área. A linguagem possui certas funcionalidades que
simplificam várias tarefas comuns em bioinformática. Ela pode lidar com
informações em arquivos de texto ASCII ou arquivos simples, que são
exatamente os tipos de arquivos em que se apresentam os importantes dados
biológicos, que podem ser obtidos pelos bancos de dados biológicos, tais como
o GenGank, PDB, entre outros. A linguagem torna mais amigável e simples o
processamento e manipulação sequências longas, tais como DNA e proteínas.
Além de tornar conveniente a construção de um programa que controla um ou
mais programas distintos. Perl possui um repositório de módulos, chamado
CPAN, que são conjuntos de códigos com tarefas já definidas, e que podem ser
acoplados aos programas sem qualquer tipo de incompatibilidade ( TISDALL,
2001).

Através da linguagem Perl é possível criar scripts; tais arquivos
executam de forma independente uma tarefa, exigindo pouca ou nenhuma
interação humana. Os scripts podem ser interligados, criando assim um fluxo
de trabalho, conhecido também como pipeline. Onde o resultado de um script é
usado como entrada do próximo programa na linha de execução. (BAXEVANIS,
OUELLETTE, 1998; STAJICH et al., 2002). Estes scripts também são capazes
de gerenciar e executar outros scripts ou programas. (HUACARPUMA, 2012).
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Um workflow pode conter um ou mais pipelines, aumentando a
complexidade do fluxo de trabalho (BAXEVANIS, 1998). Este conceito será
descrito a seguir.
3.3.5 Workflow
Um workflow provê a abstração necessária para descrever uma série de
processos estruturados e suas atividades com o fim de prover um ambiente
robusto de resolução de problemas e assim, promover o uso efetivo e
otimizado dos recursos computacionais (HOLLINGSWORTH, 1995).
Das muitas tarefas desenvolvidas pelos pesquisadores, algumas dizem
respeito à composição (sequência) de programas de bioinformática, onde cada
ente produz uma coleção de dados com determinada semântica e sintaxe.
Essa coleção poderá ser utilizada como entrada de dados para o próximo
programa. Ressalta-se que a composição de programas não é uma tarefa trivial
e, em muitos casos torna-se uma barreira para análises mais sofisticadas. Na
computação, o arcabouço funcional que permite a composição de programas
em uma sequência de execução com o objetivo de gerar um resultado final é
chamado workflow. A tarefa de concepção do workflow é o momento no qual o
pesquisador define quais são as atividades, a sua ordem de execução e o seu escopo,
isto é, os requisitos do estudo. Durante a concepção também são selecionados os
programas adequados para implementar as atividades (MATTOS, 2008).

A Figura 16 demonstra o workflow usado para projeto genoma de ESTs,
usado atualmente para anotar o genoma do Rhodnius prolixus, percevejo
conhecido por ser o segundo maior transmissor da doença de chagas (DBM,
2004; LEMOS,2004) e a Figura 17 demonstra o workflow usado no projeto do
sequenciamento do Theobroma cacao. L. pelo realizado pelo CocoaGenDB
(ARGOUT et al., 2011).
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Figura 16: Workflow para o projeto genoma de ESTs, a partir do genoma do
Rhodnius prolixus (LEMOS,2004).
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Figura 17: Workflow para projeto de sequenciamento do genoma do
Theobroma cacau L, realizado pelo CocoaGenDB (ARGOUT et al., 2011).
3.4 Sequenciamento do genoma do Theobroma Cacao L.
Projetos de sequenciamento de genomas se tornaram carros-chefes de
muitas iniciativas de bioinformática. O estudo do genoma permite, por
conseguinte, estudo nas áreas de transcriptomas, proteomas e metabolômicas
(FOX, 2008).
Assim como em outros organismos, o sequenciamento genômico do
Theobroma Cacao L. permitirá pesquisas em diversas áreas, provendo um
entendimento ainda melhor do organismo em questão. Dois projetos de
sequenciamento estão em andamento:
•

O Cacao Genome Database (CGD): sendo este um consórcio entre a
MARS, USDA-ARS, IBM, NCGR, Clemson University, HudsonAlpha
Institute for Biotechnology, Indiana University e a Washington State
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University. O projeto abrangeu o sequenciamento do genótipo do
Theobroma Cacao Matina 1-6. Atualmente o projeto, Theobroma cacao
Matina1-6 v0.9, cobre 92% do genoma, com cerca de 35 mil genes
revelados. O seu escopo tem 29409 proteínas preditas (CGD, 2010);
•

CocoaGenDB: sendo este um consórcio entre o CIRAD, University of
Reading e USDA. O projeto também combina informações moleculares
do projeto TropGENE DB (CIRAD) e dados fenotípicos do ICGD. Foi
sequenciado o genótipo Crioulo Belizenho (B97-61/B2). O projeto inicial
cobriu 76% do genoma estimado do cacau, revelando 82% de genes
associados aos 10 cromossomos do Theobroma cacao L. Contudo uma
posterior análise de resequenciamento aumentou a cobertura para
84.3% do genoma estimado. Tendo em seu escopo 46143 proteínas
preditas. Sendo o genoma disponibilizado em fevereiro de 2011
(ARGOUT et al., 2011).
Uma grande quantidade de sequências DNA, cDNA e proteínas, assim

foram depositadas no Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), o maior
banco de dados biológicos em atividade. Estas informações são os resultados
de uma extensa pesquisa com o Theobroma cacao L. ao longo dos anos.
Destacando-se pesquisas com a interação planta-patógeno, tal como
pesquisas com a interação Theobroma cacao L. a o fungo Moniliophthora
perniciosa. (GESTEIRA et al., 2007)

4. Materiais e métodos

64

4.1 Parque computacional
Para realizar as análises in silico, foi utilizado o parque computacional do
NBCGIB, tendo como principal elemento o supercomputador ou HPC-Cluster
(High

Performance

Computing)

do

projeto

CACAU

ou

HPC-CACAU.

Denominaremos daqui para frente como HPC-CACAU. HPC-CACAU é um
cluster, isto é, um conjunto de sistemas “completos” interligados para formar
um sistema maior e mais potente. A seguir, é apresentada a do HPC-CACAU:
• 20 nós de processamento, com as características:
o 2 processadores Intel Xeon QuadCore E5430 - 2.66 GHz 1333

MHz - 12 Mb L2 cache por processador
o 16 GB de memória RAM
o 1 disco rígido de 160 Gb (SATA2)
• Servidor de gerenciamento do HPC:
o 2 processadores Intel Xeon QuadCore E5405 - 2.66 GHz 1333
MHz - 12 Mb L2 cache por processador
o 8 GB de memória RAM
o 2 disco rígido de 160 GB (SATA2)
• Servidor de gerenciamento de sistema de arquivos:
o 2 processadores Intel Xeon QuadCore E5405 - 2.66 GHz 1333
MHz - 12 Mb L2 cache por processador
12 GB de memória RAM
2 disco rígido de 160GB (SATA2)
• 1 Storage EMC Clariion AX4:
• 20 Discos Rígidos de 400 GB (SAS) totalizando 8 TB de espaço em disco.
• 1 switch InfiniBand Broadcom, que permite um rede de comunicação via
o
o

fibra ótica entre os nós e também com o storage a uma taxa de
transferência de 20Gb/sec.
• 1 switch ethernet, que permite um ligação entre os nós ,servidores do
HPC-CACAU e outros equipamentos de rede a uma taxa máxima de
1Gb/sec.
Todos os nós de processamento e servidores de gerenciamento
possuem como plataforma operacional, a distribuição GNU/Linux Red Hat
Enterprise Linux 5. O cluster totaliza 160 núcleos de processamento, e 320 MB
de RAM, com um desempenho máximo de 1.4 teraflops em ponto flutuante
(sendo 1 teraflop 1012 operações por segundo, isto é, 1 bilhão de operações por
segundo.).

65

O HPC-CACAU possui um gerenciador de trabalhos chamado SLURM.
Esta é uma ferramenta para submissão de trabalhos (jobs) através de uma fila
de execução. Ele permite escalonar os jobs, alocar os recursos necessários,
interromper trabalhos quando necessário ou a pedido do usuário. Os jobs são
submetidos às filas de execuções através de scripts BASH, estes incluem em
seus códigos parâmetros que servirão para determinar o comportamento de
cada trabalho (job) enviado para a(s) fila(s) de processos.
Cada fila de execução do SLURM pode ter características específicas,
como tempo máximo de execução de um job, recursos que podem ser
utilizados (isto inclui o número de núcleos (CPUs) a serem usados, quantidade
de memória, prioridade do job em relação a outros em execução ou não), entre
outras.
Para a anotação funcional das proteínas foi utilizado o servidor
“pitagoras”, com características:
•

2 processadores Intel Xeon E5520 - 2.27 GHz 1333 MHz - 8 Mb L2

•
•

cache por processador
16 Gb de memória RAM
2 disco rígido de 1 Tb de espaço em RAID 1 (espelho).
Inicialmente os primeiros processos de análises tiveram como foco, o

genoma do Theobroma cacao Matina1-6. Contudo, em meados de 2011 o
CGD decidiu pelo resequenciamento genômico do Matina 1-6. Retirando todos
os dados, on line, concernentes ao sequenciamento no portal do projeto. Os
dados foram redisponibilizados, porém ao acessar os dados preliminares
disponíveis, é exigido pelo CGD que o pesquisador concorde em não publicar
quaisquer artigos contendo análises de genes ou dados genômicos. Sendo
ainda possível uma colaboração do pesquisador com o projeto, contudo todos
os dados provenientes deveriam aguardar a revisão e publicação do genoma, o
que até o presente momento não ocorreu. Com isto, apesar de termos os
dados em mãos e já tendo iniciado algumas análises (in silico), decidiu-se não
usar os dados do CGD.
Com a decisão do CGD, as proteínas obtidas do projeto CocoaGenDB
tornou-se a fonte primária de dados para as análises seguintes. É
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disponibilizado no site do projeto um arquivo único contendo as sequências
aminoacídicas, no formato “fasta”, de 46143 proteínas preditas do genótipo
Crioulo Belizenho (B97-61/B2), o arquivo possui 365.106 linhas, totalizando 20
MB de informação.
4.2 Organização do Fluxo de Trabalho
A sequência de tarefas foi idealizada para que proteínas provenientes de
outros projetos genomas ou um simples conjunto de sequências de
aminoácidos fossem processados. A intenção foi automatizar os níveis de
execução, para que eles sejam usados em análises posteriores, sem a
necessidade de implementação de novos procedimentos para executar tarefas
semelhantes, senão iguais.
Com exceção dos arquivos de submissão jobs ao SLURM, todos os
scripts para a execução das tarefas do projeto utilizam-se da linguagem PERL.
Os scritps PERL foram desenvolvidos de forma independente e depois
reescritos para atuar dentro de um workflow.

4.2.1 Sistema de processamento inicial
O sistema inicial foi dividido em cinco scripts PERL, cada script
representa um nível de execução, não há interação homem-máquina depois
que o primeiro nível de execução (Nível 0) é iniciado.
•

Nível 0: dá início a todo o fluxo de trabalho e checagem inicial dos

•

dados;
Nível 1: é criada uma hierarquia de diretórios, baseada nas
informações (usuário->projeto->espécie->proteínas) no intuito de
processar individualmente cada sequência. Além disso, os
resultados das análises foram armazenados nessa estrutura de
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diretórios, sendo que novos diretórios foram criados durante o
•

processo, a fim de separar cada resultado individualmente.
Nível 2: são criados scripts BASH (jobs) que serão enviados ao
SLURM. O número de jobs vária de acordo com o número de
CPUs que serão alocados para o trabalho. Cada job possui uma
lista com o nome das proteínas que serão processadas, além do

•

preditor a ser utilizado.
Nível 3: executa-se o preditor de proteínas intrinsecamente
desestruturadas. Sendo este nível de processamento controlado
pelo “comportamento” pré-definido dos jobs disparados no Nível

•

2.
Nível 4: depois que todos os jobs são finalizados, os resultados do
arquivo de saída do preditor são analisados. As informações
extraídas são armazenadas num arquivo de planilha de dados. Este
arquivo possui informações como identidade das proteínas, tamanho,
quantidade e tamanho de regiões desestruturadas, entre outras
informações pertinentes.

A Figura 18 demonstra o pipeline utilizado:
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Figura 18: Visualização do pipeline inicial utilizado para a análise inicial das
proteínas preditas do Theobroma cacao L.
Neste pipeline estão incluídos os 5 (cinco) níveis de execuções, sendo
este conjunto de passos totalmente automatizado sem interação com o usuário.
Nele o dado de entrada é o arquivo multifasta contendo as sequências
aminoacídicas preditas do Theobroma cacao L., e tendo como resultado final
uma planilha eletrônica contendo as informações concernentes à identificação
de IUPs.

4.2.1.1 Detalhamento dos níveis de execução
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4.2.1.1.1 Nível 0 (Checagem)
Aqui se informa o nome do usuário, nome do projeto, nome da espécie
de interesse e o nome do arquivo contendo as sequências aminoacídicas no
formato “fasta”, o preditor de proteínas desestruturadas e o número de
processadores (CPUs) que serão utilizados. Este nível dispara os níveis
subsequentes, caso seja encontrados erros, ele interrompe todo o processo
informando em que nível ocorreu o erro.
4.2.1.1.2 Nível 1 (Hierarquia de diretórios)
Em posse do arquivo com as proteínas preditas, o passo inicial foi
separá-las individualmente, para que elas fossem processadas de forma
independente pelas tarefas seguintes. Para isso foi utilizado o programa
all2many. O all2many é um script PERL que extrai as informações do arquivo
multifasta e cria arquivos individuais.
O multifasta é um arquivo tipo “texto”, que apresenta duas ou mais
sequências no formato fasta. Fasta é um formato de apresentação de
sequências biológicas, no qual, para cada sequência existe uma linha de
identificação começando com o símbolo “>” e que descreve a sequências com
informações variadas, sendo seguida por outras linhas contendo a sequências
propriamente (RUY, 2011).
Usando o all2many para processar o arquivo multifasta obtido do
CocoaGenDB, obteve-se um arquivo fasta para cada proteína predita
correspondente, tendo no total 46143 arquivos fastas. Cada fasta foi
armazenado numa estrutura de diretórios pré-definida.

4.2.1.1.3 Nível 2 (Jobs)
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No Nível 2 foram criados, de forma automatizada, os scripts que foram
executados e gerenciados pelo SLURM. Importante ressaltar que cada job
obedeceu a um comportamento determinado por parâmetros que foram
interpretados pelo SLURM, tais parâmetros usados foram:
#SBATCH -J 0DIStheobroma_cacao0
#SBATCH --partition long
#SBATCH --nodes 1
#SBATCH --cpus-per-task 1
Cada linha indica, respectivamente, o nome do job, o tipo da fila para
qual este foi enviado, o número de nós de processamento que são usados por
este job e o número de processadores que são utilizados. Cada job processou
uma lista, esta possuía a localização de cada arquivo fasta que foi repassada
ao preditor para o devido processamento. Após os devidos testes, foram
utilizados 121 CPUs, cada job processou sequencialmente 385 proteínas
preditas, tendo um job residual com 328 proteínas, totalizando 461453
proteínas.
4.2.1.1.4 Nível 3 (Preditor)
No Nível 3, aconteceu a maior demanda computacional (tempo, uso de
memória e CPUs), onde o preditor foi executado para cada proteína. Existem
vários métodos desenvolvidos para prever desordem intrínseca a partir de
sequências de aminoácidos, atualmente existem mais de 50 preditores de IUPs
disponíveis, e vários métodos são empregados (DUNKER, 2010). Durante a
fase de implementação dos scripts e testes, foram usados os preditores
DISOPRED2 (WARD et al., 2004), os preditores DISpro (CHENG et al., 2005) e
Predisorder (DENG et al., 2009). Ao final da execução, um diagrama de Venn
foi calculado e criado automaticamente para comparar os resultados destes
preditores, para tal feito foi utilizado o módulo Perl, Venn::Chart.
O Nível 3 possui um pequeno código de checagem, para que os jobs
fossem reenviados a partir do ponto de parada. Isto diminuiu o custo
computacional para obtenção dos resultados. Atualmente o NBCGIB dispõe de
um gerador. Contudo a implementação ainda é útil, pois permite parar
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completamente a execução dos jobs e reiniciá-los quando for conveniente ou
quando interrompidos de forma anormal, tal como uma queda total de energia.
4.2.1.1.5 Nível 4 (Planilha)
Neste nível foi analisado o arquivo de saída do preditor DISOPRED2. O
preditor ao final de sua execução gerou 2 (dois) arquivos em modo texto: um
com a extensão .diso e outro com a extensão .horiz_d. O arquivo .diso mostra
a informação “verticalmente”, isto é, as a sequência de resíduos de
aminoácidos ocupa uma coluna e sua classificação como desestruturado ou
não, é mostrada na coluna seguinte. O Arquivo .horiz_d demonstra de forma
“horizontal”, coloca em cada linha até 60 resíduos contíguos e sua classificação
como desestruturado ou não fica na respectiva linha abaixo. Este último tipo
de arquivo facilita a visualização e rápida identificação de trechos
desestruturados .
Um arquivo com a extensão “.diso” e outro “.horiz_d” são gerados para
cada proteína predita do genoma do Theobroma cacao L.. Os arquivos do
tipo .horiz_d foram analisados, pois sua estrutura facilitou a implementação de
um script Perl menor e mais eficiente. A partir dos arquivos .horiz_d de arquivo
foram retiradas as seguintes informações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome (identidade) da sequência;
Tamanho da sequência ;
Total de resíduos desestruturados ;
Total de resíduos estruturados ;
Porcentagem de desestruturação na sequência;
Total de resíduos desestruturados na região N-terminal ;
Total de resíduos desestruturados na região C-terminal;
Porcentagem de desestruturação na região N-terminal;
Porcentagem de desestruturação na região C-terminal;
Regiões com 50 resíduos desestruturados contíguos;
Regiões com 40 resíduos desestruturados contíguos;
Regiões com 30 resíduos desestruturados contíguos;
Presença de desestruturação nos 40 primeiros resíduos da N-terminal;
Presença de desestruturação nos 40 primeiros resíduos da C-terminal;
Desordem interna, isto é, presença de desestruturação depois dos 40
primeiros resíduos da N-Terminal e antes dos 40 últimos resíduos da Cterminal.
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O módulo Spreadsheet::WriteExcel foi utilizado, este módulo PERL
permitiu criar uma planilha eletrônica e gravar as informações dentro

da

mesma, e assim viabilizou a visualização em um editor de planilhas eletrônicas,
bem como efetuar as análises posteriores.
4.2.2 Sistema de processamento final
Neste ponto inicia-se o custoso processo de anotação funcional das
proteínas. A anotação funcional foi realizada com a ajuda do programa
Blast2GO (CONESA et al., 2005), sendo executado no servidor “pitagoras”.
Foi utilizada a forma interativa, isto porque o “b2g4pipe” (a forma não
interativa) ainda está em fase de desenvolvimento pela equipe responsável
pelo Blast2GO. Além disso, o b2g4pipe dava informações diminutas em relação
à versão interativa. Na versão interativa foram criados gráficos e foram obtidas
informações mais detalhadas sobre as funções das proteínas anotadas,
informações as quais sobrepõem as informações da versão não-interativa.
4.3 Classificação das proteínas preditas
Para classificar uma proteínas como IUP foi utilizada a classificação de
DUNKER et al. (2000), onde as proteínas são classificadas em como L30, L40
e L50, isto é, uma região ou segmento contendo acima de 30, acima de 40 ou
mais e 50 resíduos desestruturados contíguos. Além disso, foi analisada a
desestruturação nas extremidades amino e carboxi das proteínas, utilizando o
método de YURELA et al. (2012).

4.4 Escolha do preditor
Para que fosse realizada o estudo das proteínas intrinsecamente
desestruturadas do genoma do Theobroma cacao L., é de suma importância a
escolha do preditor que será mais adequado para as análises pertinentes. O
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portal DISPROT (http://www.disprot.org) indica em sua seção para preditores,
mais de 15 programas para tal tarefa.
Dentre eles os critérios de escolha, primordialmente, foram: ser gratuito;
ser possível a instalação local e rodar sobre a plataforma Linux; e por final, a
quantidade de artigos científicos atrelados ao preditor.
Os preditores foram escolhidos atendendo estes critérios, como
estratégia de trabalho a quantidade foi limitada a três programas.

Os

preditores DISOPRED2, Dispro e Predisorder foram primariamente utilizados
para analisar as proteínas de interesse e seus resultados foram analisados
para auxiliar na escolha. A Figura 19 mostra o resultado da predição de IUPs
para as 46.143 proteínas preditas do genoma do cacau, publicado por
ARGOUT et al. (2011), para os três preditores.
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Figura 19: Diagrama de Venn (resultado do módulo Venn::Char), comparando
os resultados dos preditores Disopred2 (roxo), Dispro (laranja), Predisorder
(verde).
Utilizando a classificação de DUNKER et al. (2000), 24304 proteínas
foram classificadas como IUP utilizando o

Predisorder. O DiSOPRED2

classificou 19945 como IUP e o Dispro classificou 9121 proteínas como IUP.
O Predisorder apresentou mais IUPs exclusivas em sua análise, com um
pouco mais de 6200 IUPs. O Disopred2 e o Dispro não apresentam proteínas
em comuns na interseção exclusiva entre os dois preditores. O Dispro mostrouse mais rigoroso já que não possui IUPs exclusivas em sua análise e as
proteínas que classificou estão nas interseções entre os outros preditores.
A Figura 20 demonstra uma busca feita por artigos indexados ao
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed , último acesso, 03/02/2013):

Figura 20: Quantidade de artigos indexados ao PubMed. Palavras chaves
utilizadas: intrinsically unstructured proteins e intrinsically disordered proteins,
contra as palavras-chaves dispro, disopred, predisorder.
O DISOPRED2 aparece com quase 180 artigos indexados, um número
quase 4 (quatro) vezes superior em relação ao Dispro, sendo este o segundo
com mais indexações entre os três preditores utilizados.
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Apesar de o

Predisorder apresentar maior número de IUPS

classificadas (24304) e apresentar um maior número de IUPs exclusivas
(6231). O baixo número de artigos (vide Figura 20) atrelados a este preditor,
não proporcionou confiabilidade para o uso deste na análise das proteínas do
Theobroma cacao L.
O Disopred2 apresentou segundo maior número de proteínas
classificadas como IUPs. Além disso, a quantidade de artigos científicos é
quase 4 vezes maior do que o segundo colocado neste quesito, sendo este o
Dispro. Outro ponto importante, O DISOPRED2 obteve especificidade de 0,95
por resíduo em quatro sucessivos experimentos do CASP6-9, e foi escolhido
como melhor preditor para longas regiões desestruturadas no CASP9
(YRUELA, 2012).
Os motivos supracitados levaram à escolha do DISOPRED2 para o uso
na predição de IUPs do genoma do Theobroma cacao L. e suas análises
posteriores.
O DISOPRED2 foi executado para analisar as 46143 proteínas preditas.
Após o final da execução do DISOPRED2 foram analisados os arquivos _horiz.
d para cada proteína. A Figura 21 exibe o resultado da proteína predita
Tc00_g013220, a qual possui uma longa região desestruturada com 35
resíduos desestruturados contíguos. Cada resíduo recebe uma classificação de
0 a 9, onde a classificação de 0 a 4 aponta o resíduo como estruturado
(representado por um ponto) e a classificação de 5 a 9 aponta o resíduo como
desestruturado (representado por um asterisco). Uma busca no banco de dado
do NCBI (National Center for Biotechnology) apontou que esta proteína
localiza-se no cromossomo 09 da espécie Vitis vinifera. Sua posterior anotação
funcional apontou que ela é uma proteína associada um ativador de ligaseubiquitina mitocondrial do tipo nfkb 1.
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Figura 21: Arquivo de saída com extensão “.horiz_d” do DISOPRED2 para
proteínas predita Tc00_g013220. O asterisco (*) representa um resíduo
desestruturado, e o ponto (.) um resíduo estruturado.
5. Resultados

5.1 Predição de IUPs no genoma do cacau com o DISOPRED2
Neste ponto está em execução o “nível 3” do sistema de processamento
inicial, onde os jobs entram em execução no gerenciador de filas.

77

Figura 22: Carga de processamento do HPC-CACAU. Execução do
DISOPRED2, com 120 jobs. Monitor Ganglia. A cor vermelha indica que o nó
de processamento está com 75 a 100% de carga, a cor amarela de 50 a 75%
de carga e a cor azul de 0 a 25 % de carga.
Quando 120 núcleos do supercomputador foram utilizados, 75% do
poder computacional do HPC, os resultados do preditor foram alcançados em 8
(oito) dias. Caso toda a análise fosse feita em apenas um processador do
HPC-CACAU, foi estimado através de testes utilizando o preditor e um conjunto
de 100 proteínas com tamanho aproximado de 384 resíduos de aminoácidos
(384,33 é a média de tamanho de todo conjunto de proteínas de interesse), que
o tempo de resultado estimado para todo o conjunto de interesse seria,
aproximadamente, 193 dias.
A Figura 22 demonstra a carga de processamento dos 120 jobs no HPCCACAU. O monitoramento é feito pelo programa Ganglia, um monitor de
recursos para clusters. Ao executar o pipeline inicial, 15 nós de processamento
alcançam sua carga máxima, indicando que o DISOPRED2 está em plena
execução no supercomputador.
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5.2 Frequência de resíduos desestruturados nas proteínas
A quantidade de proteínas preditas do genoma do cacau com 11 a 20 %
de resíduos desestruturados é bem significativa atingindo quase 5000
proteínas. A distribuição segue decrescente a partir daquela faixa, com exceção
de 1 a 10% resíduos desestruturados, que possui uma quantidade semelhante
à faixa de 71 a 80%. A Figura 23 demonstra a distribuição da quantidade de
resíduos desestruturados nas IUPs.

Figura 23: Porcentagem de resíduos desestruturados nas IUPs. Do
Theobroma caco L.. A abscissa representa a porcentagem de resíduos
desestruturados e a ordenada denota a quantidade de proteínas.

5.3 Frequência das categorias L30, L40 e L50 nas proteínas preditas do
genoma do Theobroma cacao L.
Utilizando o método de DUNKER et al. (2000) as proteínas foram
divididas em 3 categorias: L30, L40 e L50. Sendo que as categorias não são
exclusivas, logo uma IUP pode estar incluída em até três categorias, já que
uma proteína pode ser multifuncional e conter diversos segmentos e, desta
forma, pode ser encontrada em mais de uma categoria.

79

Seguindo esta classificação, os resultados mostram que 19945 proteínas
preditas (43,22%) foram classificadas como proteínas intrinsecamente
desestruturadas (IUPs), estes números estão de acordo com a literatura sobre
a abundância de IUPs em eucariotos. Destas, entram nas categorias:
• L50, com 13159 proteínas, o que representa 65,98% do total de IUPs e

28,52% do total de proteínas preditas;
• L40, com 5263 proteínas, o que representa 26,39% do total de IUPs e

11,41% do total de proteínas preditas;
• L30, com 7704 proteínas, o que representa 38,63% do total de IUPs e
16,70% do total de proteínas preditas.
A análise da relação entre tamanho médio das sequencias mostrou que
o tamanho médio das sequencias das L50 é de aproximadamente 593 resíduos
de aminoácidos, a L40 conta com um tamanho médio de 575,78 resíduos de
aminoácidos e a L30 com um tamanho médio de 553,11.
A

maior

sequência,

Tc00_g007080

contém

5739

resíduos

de

aminoácidos, contendo dois segmentos em L50, um segmento em L40 e um
segmento em L30, sendo por sua vez a maior sequência das categorias. Sua
anotação

funcional

apontou

que

ela

retrotransposon ty3-gypsy (Figura 24).
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atua

como

um

subclasse

de

Figura 24: Locus Tc00_g007080 da proteína retrotransposon ty3-gypsy. Mapa
obtido no site do projeto de sequenciamento CocoaGenDB, do CIRAD (acesso
em 07/2/2013).

5.4 Desestruturação na N-terminal, C-terminal e região interna
YURELA et al. (2012) analisaram a desestruturação na N-terminal, CTerminal e na região interna de 12 proteomas preditos de plantas, sendo elas
Arabidopsis thaliana, Carica papaya, Chlamydomonas reindhartii, Oryza sativa,
Populus trichocarpa, Physcomitrella patens, Sorghum bicolor, Vitis vinifera,
Glycine max, Micromonas sp. RCC299, Ostreococcus tauri,

Zea mays. Os

autores determinaram que o tamanho das extremidades corresponde aos 40
primeiros e 40 últimos resíduos de aminoácidos, para N-terminal (N-40aa) e Cterminal (C-40aa) respectivamente e, a região central foi considerada como a
extensão da proteína entre estas extremidades.
Além disso, para ser desestruturada a região deve conter pelo menos
um segmento L30. Os autores aplicaram esta abordagem para os proteomas
de cloroplastos, mitocôndrias e núcleos. Esta abordagem foi também aplicada
para a análise do proteoma do cacau a fim de identificar os níveis de
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desestruturação nestas regiões. A Figura 25 apresenta a distribuição da
desestruturação nas IUPs:

Figura 25: Diagrama de Venn (resultado do módulo Venn::Char) para a análise
da desestruturação da IUPs do Theobroma caco L.. Onde N40aa (esfera
esquerda) e C40aa (esfera direita) representa as proteínas com
desestruturação nas extremidades amino e carboxi, respectivamente e
40aa_Interno (esfera inferior) representa as proteínas com desestruturação
Interna.
Os resultados demonstraram que 7008 IUPs (35,14%) apresentam
desestruturação na extremidade amino terminal, 4198 IUPs (21,05%)
apresentavam desestruturação na extremidade carboxi terminal e 14917 IUPs
(74,79%) apresentavam desestruturação na região interna. Além disso, 949
proteínas apresentavam desestruturação nas três regiões, 323 proteínas não
apresentavam desestruturação interna.
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5.5 Anotação Funcional das IUPs
Utilizando o Blast2GO, tendo como dados de entrada as 19945
classificadas como IUPs, obteve-se os seguintes resultados:
•

12526 IUPs (62,80%) não tiveram sua anotação funcional

•

descrita;
7419 IUPs (36,20%) tiveram sua anotação funcional descrita.

Das IUPs que não tiveram anotação funcional descrita, 10173 (81,22%)
encontram-se na categoria L50. 990 encontram-se na L40 (7,90%) e 1363
(10,88%) na categoria L30 (vide Figura 26).

Figura 26: IUPs Não anotadas e anotadas funcionalmente.
Das 7419 IUPs anotadas funcionalmente, 2985 (40,23%) encontram-se
na categoria L50, seguida pela categoria L30 com 2472 (33,32%) e pela L40
com 1962 (26,45%).

A partir destes dados foram traçados os perfis das

funções para cada categoria. Inicialmente foi contabilizado o número de
funções em que cada categoria está imbuída.

Utilizando o sistema de

ontologias, providos pelo Blast2GO, obteve-se a contagem dos GO Terms
(termos definidos que representam as propriedades do produto do gene),
seguido dos Hit-Disc (função específica, contudo pode estar incluída em um ou
mais termos) e finalmente as funções totais (contabiliza-se também a
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multifuncionalidade de uma proteína). A Figura 27 apresenta os resultados
obtidos.

Figura 27: Números de GO Terms, Hit-Disc e Funções totais para as
categorias L50, L40 e L30.
A categoria

L50

apresenta

uma

quantidade

maior

(1415)

de

propriedades funcionais (GO Terms) seguido pela L30 (130) e depois pela L40
(116). Quanto às funções específicas (Hit-Disc) a L30 possui um maior número
(1434) seguido pela L50 (1268) depois pela L40 (1132). Quanto às funções
totais a L30 destaca-se (10072) seguido pela L50 (9984) e L40 (7847).
A categoria L30 destaca-se por abranger mais funções totais, apesar de
ter menos IUPs em relação à L50. A categoria L40 destaca-se por apresentar a
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menor quantidade de IUPs em seu escopo, contudo suas propriedades
funcionais, funções específicas e totais são equivalentes em número. Outro
fator importante é que 60,41% (15827) das proteínas estruturadas tem sua
anotação funcional descrita. Uma quantidade um pouco maior que o dobro da
quantidade total de IUPs com função anotada.
5.6 Funções Biológicas da IUPs no genoma do Theobroma cacao L.
O Gene Ontology divide as funções biológicas em três grandes classes,
“Função molecular”, “Componente celular”, “Processo biológico”. A Figura 28,
apresenta o resultado obtido, nas categorias L50, L40 e L30:

Figura 28: Distribuição das classes funcionais do GO, para L50, L40 e L30 das
IUPS do Theobroma cacao L.. Componente celular (C), Função molecular (F),
Processo biológico (P).
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Das três categorias destaca-se a classe funcional Função molecular,
com 3587, 2780 e 4506 proteínas envolvidas, para L30, L40 e L50,
respectivamente. Nesta classe, a função do produto de um gene é o trabalho
ou "habilidade" que ele faz o que inclui transporte de pequenas e
macromoléculas, ligação a alvos, "segurar" alguma coisa ou trocar uma coisa
em outra, tendo como exemplo atividade de enzimas, atividade de transporte,
ligação a DNA ou RNA. Nossos resultados apontam que as IUPs da L50
possuem um total de 2412 proteínas que estão ligadas a alguma atividade de
ligação (vide Figura 29), sendo que a atividades de ligação com ácidos
nucleicos correspondem a 328 proteínas.

Figura 29: Gráfico gerado pelo Blas2GO. Gráfico “nível 2” gerado a partir dos
dados da anotação funcional das IUPs da categoria L50 para a classe Função
molecular (modificado).
Da classe funcional Componente celular obteve-se 2568, 2110 e 2022
proteínas envolvidas, para L30, L40 e L50, respectivamente. Esta classe inclui
complexos proteicos e multissubunidades de enzimas. Nesta classe nossos
resultados apontam que a categoria L30 apresentou um número maior de
funções totais do que as outras categorias e destacaram-se proteínas
envolvidas com o termo “célula”. Este é um termo mais geral que inclui
componentes

envolvidos

com

membrana
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plasmática,

estruturas

de

encapsulamento externo, parede celular e invólucro celular. A categoria “célula”
apresentou 1445 proteínas (vide Figura 30), seguida pelas proteínas
associadas a organelas, totalizando 1024 proteínas.
E finalmente, a classe Processo biológico compreende 3916, 2955, 3419
proteínas envolvidas, para L30, L40 e L50, respectivamente. Nesta classe
destaca-se a multifuncionalidade das proteínas, e os processos que envolvem,
por exemplo, processos metabólicos, desenvolvimento, etc. Na categoria L40,
destacam-se 908 proteínas que estão associadas a algum processo metabólico
(vide Figura 31).

Figura 30: Gráfico gerado pelo Blas2GO. Gráfico “nível 2” gerado a partir dos
dados da anotação funcional das IUPs da categoria L30 para a classe
Componente Celular (modificado).
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Figura 31: Gráfico gerado pelo Blas2GO. Gráfico “nível 2” gerado a partir dos
dados da anotação funcional das IUPs da categoria L40 para a classe
Processo Biológico (modificado).

A análise da anotação funcional também foi realizada para as proteínas
estruturadas, isto é, aquelas que não foram classificadas como IUPs. Das
26198 proteínas, 15827 (60,41%) das proteínas apresentaram anotação
funcional descrita (vide Figura 32).

Figura 32: Distribuição das classes funcionais do GO para as proteínas
estruturadas. Componente celular (C), Função molecular (F), Processo
biológico (P).

88

Pesquisas prévias apontam que chaperonas e proteínas relacionadas a
estresses abióticos (como desidratação e frio) não apresentam uma estrutura
nativamente

estável,

e

algumas

são,

provavelmente,

completamente

desestruturadas (KOVACS et al., 2008; TANTOS 2009).
Tendo como base estas afirmações, uma busca por proteínas com este
perfil funcional foi efetuada. L30 apresentou 129 proteínas associadas a
estímulos abióticos, seguida pela categoria L50 com 119 proteínas e por último
a categoria L40 com 85 proteínas. Sobre chaperonas as busca demonstra os
seguintes resultados: L50 tem em seu escopo 48 proteínas, L40 possui 48
proteínas e L30 tem 24 proteínas.
Uma busca por proteínas associadas à “resposta a estímulos bióticos”
foi efetuada. L30 apresentou 74 proteínas associadas a estímulos abióticos,
seguida pela categoria L40 com 46 proteínas e por último a categoria L50 com
44 proteínas.

5.7 Workflow
O workflow desenvolvido para a análise engloba um pipeline contendo
os 5 passos ou níveis que lidam com a entrada dos dados até o resultado
parcial, onde se obtém uma planilha eletrônica com as informações pertinentes
ao nível de desestruturação das proteínas analisadas.
A partir da planilha eletrônica as IUPS foram classificadas segundo o
método de DUNKER et al. (2000). Cada conjunto de IUPs nas três categorias L50, L40 e L30 - foi analisado pelo Blast2GO e houve interação por parte do
usuário, para que fossem feitas as análises pertinentes a anotação funcional.
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Figura 33: Workflow desenvolvido para predição de IUPs do Theobroma cacao
L.. O quadrado em azul destaca o pipeline, a análise dos dados a partir do
Blast2GO necessita de interação com o usuário.

5.8 Custo computacional e quantificação da informação gerada
5.8.1 Custo computacional
É importante dimensionar o tempo de execução entre os elementos do
workflow, calculando assim o custo computacional dos mesmos. Os elementos
“Checagem”, “Hierarquia de diretórios”, “Jobs” e “Planilha” tem sua execução
realizada em minutos (no caso de “Jobs”, sua execução é realizada em menos
de 1 minuto, e “Checagem” em décimos de segundo, pois somente checa os
dados de entrada). “Hierarquia de diretórios” tem sua execução 8 minutos e
“Planilha” em 10 minutos.
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Os elementos “Preditor” e “Blast2GO” demandam mais tempo e recursos
computacionais, sendo sua execução realizada em dias ou até semanas. O
elemento “Preditor” utiliza principalmente o poder de processamento das CPUs
para a realização das tarefas, já o elemento “Blast2GO” utiliza principalmente a
memória do servidor. Ambos têm sua execução realizada em dias. Para a
execução dos preditores, utilizaram-se 120 CPUs do HPC-CACAU. O
DISOPRED2 teve sua execução completa em 8 dias, o Dispro em 5 dias e o
Predisoder em 7 dias (vide Figura 34).

Figura 34: Tempo de execução dos preditores em dias. DISOPRED2 teve sua
execução finalizada em 8 dias, seguido pelo Predisorder com 7 dias e por
último o Dispro com 5 dias.
O Blast2GO foi executado no servidor “pitagoras“. Foram executadas,
simultaneamente, três instâncias do Blast2GO. Foi possível a execução
simultânea destas três instâncias devido à suficiente quantidade de memória
do servidor. A análise do Blast2GO para as proteínas estruturadas foi feita após
a análise das IUPs resultantes do DISOPRED2.
Para cada classificação (L30, L40 e L50) das IUPs foi executada uma
instância e o processo ocorreu ininterruptamente. O tempo de processamento
está diretamente relacionado ao número de sequências de cada categoria. A
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categoria L50 teve o final de seu processamento em aproximadamente 11
dias; a L40 teve o final de seu processamento em aproximadamente 5 dias; a
L30 teve o final de seu processamento em aproximadamente 7 dias; e a
análise para as proteínas estruturadas teve o final do seu processamento em
15 (quinze) dias, tal como apresentado na Figura 35.

Figura 35: Quantidade de dias para a análise completa dos dados das IUPs e
proteínas estruturadas, no Blast2GO.

Vale ressaltar, que o servidor “pitagoras” não foi totalmente dedicado a
este tipo de tarefa, pois este é o servidor de compartilhamento de arquivos,
autenticação, proxy, além de ser usado por outros alunos para realizar alguns
testes computacionais, contudo a quantidade de processadores (8 CPUs) e
memória disponível tornou a execução do Blast2GO sem complicações com as
tarefas já existentes.
A Figura 36 apresenta o custo do DISOPRED2 e Blast2GO, para o
workflow, isto é, sua demanda computacional para a realização de cada tarefa,
descarta-se os outros elementos do workflow devido ao baixo tempo de
execução:
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Figura 36: Custo computacional em dias e porcentagem, do DISOPRED2 e
Blast2GO para as categorias L50, L40 e L30.

5.8.2 Quantificação da informação gerada
A fonte primária de dados, isto é, o arquivo obtido contendo as 46143
sequências de proteínas preditas possui 20 Mb de tamanho. Ao final de cada
etapa do workflow uma quantidade de informação adicional foi gerada, e esta
informação foi usada como entrada de dados para o nível subsequente, além
de servir de parâmetro para a criação de arquivos que intermediam os scritps
até o resultado final: classificação das proteínas como IUPs e a anotação
funcional das IUPs e também das não IUPs.
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Figura 37: Quantidade de informação total a cada passo, tendo o Nível 0 como
fonte de dados inicial.

A partir de 20 Mb de informação (arquivo multifasta com as proteínas
preditas) foi gerado um total de 6 (seis) Gb de informação. O nível 1 possui ao
seu final 545 Mb de informação, pois nesta etapa foram criados diretórios
distintos cada um contendo sua respectiva proteína para processamentos
futuros. O Nível 2 possui 25 Mb de informação, pois neste nível são apenas
criados os scripts que serão enviados ao SLURM, com suas respectivas listas
de proteínas a serem processadas. O Nível 3 destaca por ter 5427 Mb de
informação (~ 5.3 Gb), pois nesta etapa são gerados os arquivos de saída do
DISOPRED2. No nível 4 é criado a planilha eletrônica contendo os dados
pertinentes previamente escolhidos para posterior análise. E finalmente no
último passo, “Anotação Funcional”, possui 100 Mb de informação, destaca-se
aqui a criação dos gráficos e arquivos contendo as propriedades funcionais das
proteínas anotadas, dentre elas IUPs e não-IUPs.
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6 Discussão

6.1 Análise dos preditores utilizados
A análise das proteínas preditas pelo DISOPRED2 seria inviável sem o
uso de um sistema com a capacidade de processamento e análises do HPCCACAU. O tempo de análise completa das proteínas está atrelada ao número
de processadores usados, contudo novas estratégias devem ser utilizadas,
afim de se obter uma melhor eficiência e speed up do sistema, a qual não foi
calculada nessa primeira análise das proteínas preditas. A Figura 22
demonstrou o uso do HPC-CACAU, onde se nota que 75% do poder
computacional foi utilizado. Em trabalhos futuros, será preciso limitar uma
quantidade de processadores para o uso do pipeline na predição de IUPs de
outros genomas, já que outros projetos também utilizam o supercomputador. E
assim desenvolver um uso harmonioso e responsável do supercomputador.
6.2 Distribuição das categorias L30, L40 e L50 para as IUPs do
Theobroma cacao L.
As proporção das categorias L50, L40 e L30 do genoma do cacau
diferem das que foram encontradas por DUNKER et al. (2000) para
Arabidopsis thaliana, onde foram analisadas 7849 proteínas para este
organismo. É preciso considerar que os autores supracitados utilizaram o
preditor PONDR. Tal como o DISOPRED2, ambos utilizam-se da tecnologia de
redes neurais artificiais. As proporções para A. thaliana indicam que a
quantidade de L30 é maior, seguida de L40 e L50. Já no genoma do cacau as
proporções indicam que a quantidade de L50 é maior, seguidas por L30 e L40.
Este resultado indica que o tamanho das regiões com 50 ou mais
resíduos desestruturados contíguos é mais abundante no cacau. Estas
proporções também diferem dos organismos eucariotos estudados (DUNKER
et al. 2000), onde a proporção também segue a ordem L30>L40>L50. Esse
perfil ainda não foi estabelecido para outras espécies vegetais. A nossa
hipótese é que os perfis de desestruturação devem ser similares dentro dos
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grupos taxonômicos. Sendo assim estudos com outros organismos, a fim de
definir perfis de desestruturação devem ser efetuados, para melhor
compreensão destas informações.
6.3 Desestruturação na N-terminal, C-terminal e região interna
Os resultados da análise do nível de desestruturação N-terminal, Cterminal e região interna, mostram que a presença de desestruturação interna é
maior do que nas extremidades. Uma alta desestruturação interna indica uma
maior probabilidade de as IUPs possuam seus sítios ativos em domínios IUPs,
isto é, existe uma grande probabilidade de que existam transições
desestruturadas para estruturadas nestas regiões, e que estas transformações
ou moldes sejam feitos para se ligar ao seu alvo e executar sua função
biológica.
Um dado importante é que somente um pequeno número de proteínas,
em comparação ao montante total, não apresentaram desestruturação interna,
totalizando 323 IUPs. Isto indica uma maior probabilidade de que os sítios
ativos da proteína se encontrem em seus domínios estruturados, e que as
regiões desestruturadas tenham o papel de se ligar em seus alvos.
Um exemplo é a proteína p53 (ligada ao câncer), o domínio de ligação
ao DNA da proteína p53 é estruturado, contudo 71% das interações da p53 são
mediadas pelos domínios N-terminal e C-terminal, onde ambos são
desestruturados e correspondem aproximadamente 29% da sequência da
proteína. Defeitos nestas regiões inibem atividades importantes desta proteína
(DUNKER et al., 2008).
A descoberta do nível de desestruturação nas regiões amino, carboxi e
interna é importante, pois ao analisar uma proteína, pode-se localizar
previamente onde estão as regiões que provavelmente exercem maior
interação e quais tipos de modificações pós-traducionais podem ser inerentes
às tais regiões desestruturadas.

96

6.4 Anotação Funcional das IUPs do Theobroma cacao L.
A grande discrepância entre anotadas e não anotadas é devido
primariamente à dificuldade da consolidação desta nova “classe” de proteína
ao longo do século passado, dificuldade de se obter e caracterizar este tipo de
proteína através dos métodos clássicos de análise de proteína que são falhos
para as IUPs, e muitas proteínas que tiveram sua função descrita nos bancos
de dados biológicos são de proteínas nativamente estruturadas. Este resultado
mostra que existe uma carência de informações biológicas pertinentes à IUPs
nos bancos de dados biológicos disponíveis, tal como apontado em CHOUARD
2011.
Tal como apontado na Figura 26, os resultados apontam uma carência
de anotação funcional das IUPs do Theobroma cacao L., o que representa
exatamente12526 IUPs proteínas. Destas, 10173 (81,22%) encontram-se na
categoria L50. Proteínas com grande segmentos desestruturados podem ter
sido mais difíceis de serem identificadas já que grandes segmentos
desestruturados podem conferir maior flexibilidade à proteína e assim dificultar
a sua caracterização funcional.
A categoria L50 apresenta uma quantidade maior de propriedades
funcionais (GO Terms) do que as outras categorias, contudo apesar de
apresentar maior propriedade funcional os resultados quanto à suas funções
específicas (Hit-Disc) e funções totais em relação as L40 e L30 mostram quase
uma equivalência.
A categoria L30 destaca-se por abranger mais funções totais, apesar de
ter menos IUPs em relação à L50, outro dado interessante é que a categoria
L30 também apresenta mais funções específicas (Hit-Disc) do que as outras
duas categorias e possui a menor média de tamanho entre as sequências.
Como as L50 tendem a apresentar mais desestruturação, à medida que forem
melhor caracterizadas, um maior número de funções no futuro será certamente,
atribuído as L50, pois estas tem uma maior possibilidades de se ligar a um
número maior de parceiros e com isto participar de mais processos. Logo é
bem possível que o domínio estruturado das proteínas presentes na L30 e L40
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tenham sido melhor estudados ao longo do tempo, e devido a este fato as IUPs
estão bem mais caracterizadas funcionalmente nestas categorias.
A análise da anotação funcional para as proteínas estruturadas mostrou
que das 26198 proteínas, 15827 (60,41% das estruturadas) apresentaram
anotação funcional descrita. Um valor bem superior em relação às 7419 IUPs
que tiveram anotação funcional descrita. Isto demonstra que a anotação para
as proteínas estruturadas estão bem mais avançadas em relação às IUPs.
6.5 Funções biológicas anotadas da IUPs do Theobroma cacao L.
Os resultados das funções biológicas para as IUPs demonstram uma
quantidade expressiva de funções específicas, dentre elas funções que
determinam papeis crucias para a vida celular. IUPs com funções biológicas
relacionadas a processos de ligação e transcrição totalizam 5159 e 419
funções totais, respectivamente.
Os resultados indicam a existência de IUPs que estão envolvidas em
funções cruciais para a vida celular do Theobroma cação L. Isso é importante,
pois a ciência destas proteínas indica que novos procedimentos laboratoriais
devem ser adotados para a identificação, e isolamento destas proteínas. O
pesquisador pode consultar os bancos de dados e ou páginas de projetos
concernentes a IUPs e adotar um melhor procedimento, caso sua proteína de
interesse apresente a possibilidade de possuir regiões desestruturadas.
Com relação a estresses abióticos e chaperonas, os resultados
corroboram com pesquisas anteriores (KOVACS et al., 2008; TANTOS 2009)
na questão de que IUPs possam estar envolvidas neste tipo de processo
biológico. Logo tais proteínas podem ser estudadas visando pesquisas que
podem envolver tolerância à seca e outros fatores climáticos.
Os resultados indicaram proteínas associadas a alguma resposta
estímulos bióticos. Esta é uma informação importante, pois a partir destas
proteínas, pesquisas podem ser realizadas na busca de um melhor
entendimento relação (interação) planta-patógeno. Pesquisas podem nortear o
desenvolvimento de novas metodologias e soluções que envolvam o
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Theobroma cacao L. e os patógenos que lhe causam doenças tal como a
Vassoura-de-bruxa.
6.6 Custo computacional e quantificação da informação gerada
A utilização do supercomputador CACAU e de um servidor com recursos
computacionais adequados à pesquisa, mostraram-se cruciais para o
cumprimento dos objetivos da presente dissertação de mestrado. A análise de
todo o proteoma seria inviável em computadores de baixo pode computacional.
A execução do preditores e da anotação funcional mostrou-se
demorada, alcançando 19 dias para a completa análise da categoria L50.
Recomenda-se analisar um número máximo de CPUs e quantidade de
sequências a serem analisadas por job, para obter as respostas em um tempo
viável sem prejudicar outras pesquisas que dependem do supercomputador.
A quantidade de informação gerada mostra que a análise de muitos
genomas, pode ser um gargalo no andamento de pesquisas que envolvam a
identificação e anotação funcional. Visto que, grandes projetos podem requerer
maior quantidade de armazenamento de dados. A análise de vários genomas e
por sua vez de seus proteomas devem ser realizadas em centros de
processamentos dedicados para este fim, tal como o NBCGIB, onde o
armazenamento e leitura dos dados sejam rápidos.
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7. Considerações Finais

O perfil de IUPs apresentado pelo genoma do Theobroma cacao L. e por
sua vez, através da análise de suas proteínas preditas, demonstra que essas
proteínas são abundantes, correspondendo 43,22% (19945) do proteoma. Este
número está de acordo com a distribuição em outros organismos eucarióticos,
contudo a distribuição das categorias L50>L30>L40 é diferente. A elevada
frequência de proteínas com longos trechos desestruturados, isto é, com 50 ou
mais resíduos de aminoácidos contíguos, pode ser inerente à espécie, o que
mostra a necessidade de mais pesquisas em plantas para confirmar se esta
distribuição é mantida nos diferentes grupos taxonômicos; se está relacionado
com fatores como temperatura e outras condições ambientes ou relacionadas
ao centro de origem da espécie.
A anotação funcional demonstrou que menos da metade das IUPs (7419
ou 37,20% do total de IUPs) do Theobroma cacao L. possui anotação
funcional. O que sugere a necessidade de mais pesquisas sobre este tipo de
proteína, culminando em mais informações sobre suas funções e estruturas
nos bancos de dados biológicos.
Grande poder computacional e espaço de armazenamento disponível
são necessários para analisar proteomas completos, em especial os
organismos mais complexos, tal como os eucarióticos onde a quantidade de
proteínas pode demandar semanas para uma análise completa. O workflow
mostrou-se adequado para a análise de outros proteomas como Oryza sativa e
Musa acuminata (dado não mostrado), sendo estes pequenos ou não. Com
isso foi obtido uma ferramenta de bioinformática disponível para o uso da
comunidade científica.
A anotação das IUPs do Theobroma cacao L. é uma informação
importante e pode nortear as próximas pesquisas laboratoriais que envolvam
os estudos das proteínas deste organismo. Pois, devido à natureza dinâmica
das IUPS, métodos clássicos (e por sua vez falhos) para obtenção de proteínas
devem ser evitados e novos protocolos deverão ser desenvolvidos, o que em
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termos práticos significará economia de recursos e tempo. Novas pesquisas
que abordem a interação planta-patógeno podem ser direcionadas para o
campo de estudo das proteínas dinâmicas, já que existem IUPs que estão
envolvidas em tais interações. E seus estudos podem elucidar ainda mais os
mecanismos de defesa da planta, especialmente, na complexa interação que
ocorre com o fungo Moniliophthora perniciosa, causador da doença vassourade-bruxa.
A distribuição das proteínas desestruturadas ao longo dos cromossomos
deve ser estudada futuramente, pois seria importante elucidar se ocorre de
forma equilibrada ou aleatória. Outra questão que também merece atenção
refere-se à conservação das sequências estruturadas e desestruturadas ao
longo do tempo evolutivo.
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