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Evolução





Na base da evolução dos 
organismos está a evolução dos 

genes



genes também tem “parentesco”

• podemos quantificar o parentesco entre genes 
fazendo alinhamento entre suas sequências

• mas o alinhamento deve ser feito sempre 
entre genes homólogos



Alinhamento de DNA

GTGGTGGCCTACGAAGGT
GTAGTGCCTTCGAAGGGT



Como avaliar um alinhamento?

• Sistema de pontuação
– Match: +1
– Mismatch: –1



Pontuação do alinhamento

GTGGTGGCCTACGAAGGT
GTAGTGCCTTCGAAGGGT
+1+1-1+1+1+1-1+1-1+1-1-1-1+1-1+1+1+1 = 4



É possível melhorar o 
alinhamento?

• Sim
• Pela introdução de espaços



Alinhamento com espaços

GTGGTGGCCTACGAA-GGT
GTAGTG-CCTTCGAAGGGT



Sistema de pontuação com 
espaços

• Match: +1
• Mismatch: –1
• Espaço: –2
• (Buraco: sequência de espaços)

– Em inglês: gaps



Pontuação do alinhamento

GTGGTGGCCTACGAA-GGT
GTAGTG-CCTTCGAAGGGT
+1+1-1+1+1+1-2+1+1+1-1+1+1+1+1-2+1+1+1 = 9



Justificativa para o sistema de 
pontuação

• Matches tem que ser recompensados (> 0)
• Mismatches e espaços tem que ser penalizados (< 0)
• Mismatches representam substituições

– Mutações (ocorrem com frequência)
– Podem não trazer letalidade

• Espaços representam inserções ou remoções
– Mais prováveis de causarem letalidade

• Alteram quadro de leitura

– Ocorrem com muito menos frequência



Alinhamentos ótimos

• São os alinhamentos de pontuação máxima
• similaridade entre duas sequências

– É o valor da pontuação do alinhamento ótimo

• No exemplo anterior
– Similaridade = 9



Comparação de sequências de 
aminoácidos



Pontuação de alinhamento de 
proteínas

% de identidade é uma medida simples mas 
válida de similaridade de sequências de 
proteínas



Aminoácidos se dividem em 
famílias

• Hidrofóbicos
– Ala, Val, Phe, Pro, Met, Ile, Leu

• Com carga
– Asp, Glu, Lys, Arg

• Polares
– Ser, Thr, Tyr, His, Cys, Asn,  Gln
– Trp

• Gly





Mutações e proteínas

• Substituições que não alteram a estrutura da 
proteína tendem a ser preservadas durante a 
evolução

• A troca de um aminoácido de uma família por 
outro da mesma família em geral cai nessa 
categoria

• (Indels podem ter consequências mais 
drásticas)

• Então: como avaliar mismatches?



Matriz de substituição de amino ácidos BLOSUM62

Fonte: NCBI



Pontuação leva em conta a matriz

– Match: blosum62(i,i)  sempre positivo
– Mismatch: blosum62(i,j) positivo, nulo, negativo
– Espaço: –2 



Bancos de sequências

• Situação típica
– Tenho uma sequência consulta
– Quero saber se existem sequências já publicadas 

que são “parentes” dela

• Tenho que fazer uma busca em bancos de 
sequências



Bancos de sequências

• Resultado do sequenciamento em geral é 
publicado

• “bancos de dados” de sequências
• Na verdade catálogos
• Mais importante: GenBank

– Mantido pelo National Center for Biotechnological Information

– NCBI

–http://www.ncbi.nlm.nih.gov





Comparação de sequencias

• Similaridade “suficiente”
• O que é similaridade?
• O que é “suficiente”?
• Google das sequencias: BLAST
• Basic Local Alignment Search Tool
• Altschul et al., 1990, 1997







regiões conservadas

regiões variáveis
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