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Resumo 

As proteínas glicolíticas em plantas são codificadas por pequenas famílias 

multigênicas, que fornecem um interessante contraste às famílias multigênicas com um 

grande número de cópias estudadas até o momento. Os genes Adh codificam enzimas 

glicolíticas, conhecidas como álcool desidrogenase, as quais têm sido caracterizadas em 

várias famílias de plantas. Embora as seqüências de aminoácios das cadeias longas de 

ADH, que contêm zinco como cofator, sejam altamente conservadas, a função metabólica 

dessa enzima é variável. Além disso, elas têm diferentes padrões de expressão e estão 

submetidas a diferentes taxas não-sinônimas entre as diferentes cópias gênicas. É possível 

que as cópias de Adh tenham sido mantidas como conseqüência da substituição adaptativa 

de aminoácidos que conferiu uma mudança em sua função. Neste estudo, estendemos 

análises prévias dessa família gênica, utilizando técnicas de filogenia e modelagem 

molecular, com o objetivo de entender o processo de diversificação envolvido na evolução 

dessa família multigênica. 

As análises filogenéticas indicaram que têm havido eventos separados de 

duplicação dentro de angiospermas, ou seja, genes identificados como Adh1, Adh2 e Adh3 

em diferentes grupos podem não ser homólogos. Nenhuma indicação de seleção positiva 

foi encontrada para a família gênica Adh em plantas. Entretanto, os coeficientes de 

divergência funcional (θ) estimados entre os grupos de genes Adh1 e Adh2 indicaram 

mudanças sítio-específicas, estatisticamente significativas, na taxa evolutiva entre os 

mesmos, bem como entre aqueles genes Adh de diferentes famílias botânicas, sugerindo 

que alterações nas restrições funcionais podem ter ocorrido em alguns resíduos de 

aminoácidos depois da especiação. Modelos teóricos da estrutura tridimensional da enzima 

álcool desidrogenase de 17 espécies de plantas foram construídos e validados 

estereoquimicamente. Os resíduos de aminoácidos importantes para a divergência 

funcional dessa enzima foram identificados na estrutura tridimensional da mesma. 
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Abstract 

The glycolytic proteins in plants are coded by small multigene families, which 

provide an interesting contrast to the high copy number gene families studied to date. The 

alcohol dehydrogenase (Adh) genes encode glycolytic enzymes that have been 

characterized in some plant families. Although the amino acid sequences of zinc-

containing long-chain (LC) ADHs are highly conserved, the metabolic function of this 

enzyme is variable. Besides this, they have different patterns of expression and are 

submitted to differences in nonsynonymous substitution rates between gene copies. It is 

possible that the Adh copies have been retained as a consequence of adaptative amino acid 

replacement which has conferred a subtle change in function. We extend previous studies 

of this gene family, with the goal of using phylogenetic approach and molecular modeling 

tools to understand the process of diversification involved in the evolutionary process of 

this multigene family. 

The phylogenetic analysis indicate that there have been a number of separate 

duplication events within angiosperms, that is to say genes labeled Adh1, Adh2 and Adh3 

in different groups may not be homologous. No indication of positive selection was 

encountered for the plant Adh gene family. However, the coefficients of functional 

divergence (θ) estimated between the Adh1 and Adh2 gene groups indicate statistically 

significant site-specific shift of evolutionary rate between them, as well as between those 

of different botanical families, suggesting that altered functional constraints may take place 

at some amino acid residues after speciation. Theoretical tridimensional models of 

seventeen plant alcohol dehydrogenase were constructed and verified to be 

stereochemically valid. The amino acids residues important for the functional divergence 

of this enzyme were identified in the ADH tridimensional structure. 
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1. Introdução 

1.1. Famílias Gênicas 

No curso da história evolutiva, genes e suas regiões regulatórias sofrem uma 

variedade de modificações, incluindo substituições nucleotídicas, duplicações, 

recombinações e eventos de reparo (Liberles, 2001). As duplicações gênicas são 

consideradas as responsáveis pela rápida diversificação das reações catalisadas 

enzimaticamente, pelo aumento no tamanho do genoma e por prover material para o 

surgimento de novas propriedades enzimáticas, propiciando a diversificação de elementos 

regulatórios complexos e de padrões de desenvolvimento (Gogarten e Lorraine, 1999). 

Há vários tipos de duplicação gênica, que se classificam conforme a extensão da 

região genômica envolvida. A duplicação gênica completa produz duas cópias idênticas e 

estas seqüências podem evoluir de diferentes formas: uma das cópias pode originar um 

pseudogene por apresentar mutações deletérias (pseudofuncionalização); ou ambas podem 

ser retidas. A preservação pode levar à persistência das duas cópias com similaridade de 

seqüências, à subfuncionalização (onde cada cópia adota algumas das características do 

ancestral) ou à neofuncionalização (quando um gene mantém a função original, enquanto o 

outro adquire uma nova função) (Gonzàlez-Duarte e Albalat, 2005). Assim, a duplicação 

gênica pode dar origem a novidades genéticas, produzindo novos genes. 

Redundância do material genético é uma das mais peculiares características de 

todos os genomas, sendo que a redundância vai aumentando com o tamanho e a 

complexidade do genoma. Tanto regiões codificadoras e, particularmente, as regiões não-

codificadoras são amplificadas, sendo que as últimas correspondem à maior porção em 

vertebrados, equivalendo a aproximadamente 95% de todo genoma humano (Santamaria et 

al., 2004). 

Em regiões codificadoras, os genes podem ser duplicados ou retrotranspostos 

criando genes parálogos que se agrupam em famílias. Genes que possuem a mesma origem 

são chamados homólogos, podendo ser classificados em ortólogos, se sua divergência é 
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devido à especiação, ou parálogos, se eles se originaram da duplicação gênica. Alguns 

parálogos podem manter a mesma função que o gene ancestral, enquanto outros podem 

adquirir novas funções (Doyle e Gaut, 2000). Assim, a redundância gênica é um 

importante mecanismo na evolução, criando inovações. Neste cenário, o entendimento das 

funções específicas de cada membro de uma família gênica, bem como a comparação das 

mesmas entre as várias espécies, constitui um problema altamente relevante (Santamaria et 

al., 2004). 

Nos genomas de eucariotos há numerosas famílias gênicas, de pequenas a grandes, 

com número uniforme ou variável de membros. Pesquisas sobre famílias multigênicas, 

famílias formadas por múltiplos genes de origem comum que codificam produtos de 

função idêntica ou similar, começaram na década de 1970, impulsionadas pela curiosidade 

de saber como a variabilidade genética gerada em um indivíduo ou existente em uma 

população está relacionada à redundância gênica. A homologia de seqüência entre 

membros de uma família multigênica depende principalmente da taxa relativa de 

ocorrência de mutações e eventos ilegítimos de crossing-over, além de ser influenciada em 

alguma extensão pela seleção natural e deriva genética (Wagner, 2002; Ohta, 2003). Além 

disso, genes pertencentes a uma família multigênica estão, usualmente, sob o mesmo 

controle regulatório. Portanto, é interessante estudar como diferentes padrões de expressão 

são adquiridos. 

Diferentes modelos de evolução tentam explicar a evolução de famílias 

multigênicas. Dentre eles, o modelo da evolução divergente implica a divergência gradual 

de proteínas filogeneticamente relacionadas, que posteriormente podem adquirir novas 

funções gênicas. Um segundo modelo, chamado evolução em concerto, surgiu como 

explicação para a maior similaridade das regiões intergênicas codificadoras do RNA 

ribossomal dentro de uma mesma espécie que entre duas espécies relacionadas (Brown et 

al., 1972). Assim, nesse modelo, todos os membros de uma família multigênica evoluem 

conjuntamente, de forma que uma mutação espalha-se por todos os membros da família 

através de eventos de permuta ou conversão gênica. Esse modelo foi utilizado para explicar 

a evolução de várias famílias. Entretanto, sua aplicabilidade começou a ser questionada; 

conseqüentemente, um novo modelo chamado evolução por nascimento e morte foi 

proposto (Nei e Hughes, 1992). Nesse modelo, novos genes são criados por eventos de 
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duplicação gênica, sendo que alguns são mantidos no genoma durante um longo período, 

enquanto outros são deletados ou tornam-se não funcionais. 

As famílias gênicas que produzem produtos gênicos variados são usualmente 

sujeitas à evolução por nascimento e morte, já que esse modelo explica a variação genética. 

No entanto, é interessante observar que algumas famílias multigênicas, tais como a de 

proteínas de choque térmico, estão sujeitas a processos mistos de evolução, podendo 

evoluir através da evolução em concerto e da evolução por nascimento e morte. Além 

disso, algumas famílias evoluem segundo o modelo de nascimento e morte e estão 

submetidas a uma forte seleção purificadora, ao passo que outras evoluem de acordo com o 

mesmo modelo submetidas à seleção positiva (Nei e Rooney, 2005). 

Se a evolução em concerto é o fator principal na evolução de uma determinada 

família, tanto o número de substituições sinônimas por sítio sinônimo (dS) quanto o 

número de substituições não-sinônimas por sítio não-sinônimo (dN) precisa ser nulo, uma 

vez que a evolução em concerto afeta os sítios sinônimos e os não-sinônimos de forma 

similar. No entanto, se a seleção purificadora estiver atuando verifica-se um valor de ω 

(dN/dS)<1,0; enquanto que um valor de ω (dN/dS)>1,0 indica a atuação da seleção 

positiva. No primeiro caso, as mutações não-sinônimas são removidas por seleção 

purificadora por causarem um efeito detrimental na função da proteína codificada; já no 

segundo caso, a proteína está sob efeito da seleção diversificadora favorável ao aumento da 

diversidade de aminoácidos. Assim, o valor de ω pode dar importantes evidências sobre a 

função de um gene, além de indicar quais resíduos de aminoácidos específicos são 

funcionalmente importantes. 

Muitos genes nucleares são membros de famílias multigênicas, sendo que a 

formação dessas famílias deve ter sido fundamental na evolução de plantas. A recorrência 

de duplicações e a divergência funcional têm gerado as famílias gênicas atuais. Vários 

estudos têm sido conduzidos a fim de avaliar a dinâmica evolutiva das famílias gênicas em 

plantas, incluindo aquelas que codificam as proteínas regulatórias R e MADS-box, as 

proteínas de choque térmico e as proteínas de ligação à clorofila a e b, entre outras. A 

maioria dessas famílias possui diversos loci e apresenta uma grande variação no número de 

cópias entre as espécies. As famílias gênicas em plantas variam de pequenas famílias com 
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poucos loci, como muitas enzimas metabólicas das famílias Adh e rbcS, a grandes famílias 

com centenas de loci, como as proteínas de choque térmico. Análises filogenéticas indicam 

que muito dessa variação pode ser atribuída a duplicações recentes. Assim, a dinâmica 

evolutiva dessas famílias apresenta flutuações no número de cópias através de eventos 

múltiplos de duplicação e deleção (Morton et al., 1996). No entanto, os processos 

evolutivos que controlam a estrutura dinâmica de tais famílias são relativamente pouco 

compreendidos (Small e Wendel, 2000a). 

1.2. Família Gênica Álcool Desidrogenase (Adh) 

Os loci de álcool desidrogenase têm sido estudados em uma ampla variedade de 

grupos taxonômicos, incluindo plantas. Os membros deste grupo pertencem à superfamília 

protéica das desidrogenases/redutases de cadeia média. Dois tipos de álcool desidrogenase 

(ADH: álcool: NAD+ oxidoredutase; E.C. 1.1.1.1.) têm sido identificados: álcool 

desidrogenases clássicas, de cadeia longa (chamadas classe P em plantas), e álcool 

desidrogenases de cadeia curta (Charlesworth et al., 1998). As proteínas clássicas são 

enzimas que requerem zinco como co-fator, possuem aproximadamente 310 resíduos de 

aminoácidos, são todas diméricas e encontradas em um grande número de organismos, 

como mamíferos, plantas e leveduras. Já as de cadeia curta possuem cerca de 250 resíduos 

de aminoácidos, não necessitam de zinco como co-fator e são encontradas em insetos, 

inclusive em Drosophila (Yokoyama et al., 1990). Embora, as seqüências protéicas de 

álcool desidrogenase sejam altamente conservadas, sua função metabólica é bastante 

variável (Charlesworth et al., 1998). 

Em mamíferos, tais enzimas são subdivididas em classes de I a VI. A classe I é uma 

enzima do fígado, contendo atividade de etanol desidrogenase; a classe III é idêntica à 

enzima formaldeído desidrogenase dependente de glutationa; a classe IV é uma forma 

preferencialmente expressa no estômago; enquanto que as classes II, V e VI, embora pouco 

estudadas, exibem propriedades distintas. Acredita-se que a origem das classes se deva a 

eventos de duplicação gênica no início da evolução dos vertebrados (duplicação I/III) ou 

durante a evolução dos mesmos (duplicação IV/I). A classe III corresponde a uma forma 
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ancestral (Danielsson et al., 1994), uma vez que apresenta alto grau de conservação na 

seqüência de aminoácidos, e dela as outras classes de enzimas teriam derivado por 

duplicação e aquisição de novas especificidades aos substratos (Dolferus et al., 1997). 

Em plantas, há uma pequena variação na quantidade de loci Adh. Arabidopsis 

thaliana tem um único locus Adh classe P, mas a maioria das plantas tem dois ou três loci. 

Em espécies diplóides de Gossypium há pelo menos sete loci (Small e Wendel, 2000b; 

Charlesworth et al., 1998). A posição dos íntrons nos loci Adh é, geralmente, conservada, 

tanto em angiospermas quanto em gimnospermas (Charlesworth et al., 1998). 

Adh é família gênica nuclear de plantas melhor estudada, tanto em termos de 

biologia quanto de evolução molecular. Estudos evolutivos têm sido feitos em um número 

considerável de plantas, como gramíneas, especialmente o milho, Arabidopsis e algodão, 

entre outras (Small e Wendel, 2000a). Apesar disso, não são encontrados na literatura 

estudos sobre a estrutura cristalográfica da proteína álcool desidrogenase em plantas nem 

mesmo qualquer estrutura cristalográfica está disponibilizada nos bancos de dados. Esse 

último dado contrasta com o grande número de tais estruturas investigadas em outros 

organismos, como mamíferos, anfíbios, peixes, ascomicetos, bactérias e leveduras 

disponíveis no Protein Data Bank (Berman et al., 2000). 

Estudos sobre a diversidade da seqüência nucleotídica do locus Adh1 têm mostrado 

um excesso substancial de sítios não-sinônimos em determinada região do locus, indicando 

que a distribuição dos polimorfismos é consistente com um balanço entre seleção fraca e 

mutação. Taxas de substituições sinônimas e não-sinônimas dentro de um gene são 

freqüentemente relacionadas, mas não parece ser este o caso do gene Adh. Esse 

desacoplamento é mais óbvio entre os loci Adh1 e Adh2 de gramíneas. O locus Adh2 tem 

uma taxa maior de substituições não-sinônimas que Adh1, sem que haja um aumento nas 

taxas de substituições sinônimas. A aceleração das taxas de substituições não-sinônimas 

em Adh2 é consistente com estudos prévios que documentaram um aumento na taxa de 

substituição não-sinônima subseqüente à duplicação gênica. Tanto a seleção positiva 

quanto o relaxamento da seleção purificadora podem causar um aumento nessa taxa após a 

duplicação gênica (Brandon et al., 1996).  
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Em Zea mays, os dois genes Adh diferem em seus padrões de expressão tecido-

específicos. O gene Adh1 é expresso em tecidos da semente e pólen, enquanto Adh1 e 

Adh2 são expressos em tecidos de raiz sob condições de anóxia. Variação similar nos 

padrões de expressão é encontrada em outras gramíneas, girassóis, eucaliptos e pinheiros 

(Gaut et al., 1999). Além disso, ensaios enzimáticos revelaram importantes diferenças 

entre os três alelos de locus Adh1 em milho, entre elas, o fato de que produtos protéicos 

codificados por esses alelos diferem nas suas atividades específicas (Gaut e Clegg, 1993).  

Os genes Adh codificam enzimas glicolíticas que são essenciais no metabolismo 

anaeróbico. A transcrição desses genes aumenta em condições de falta de oxigênio e em 

resposta a situações de estresse provocado pelo frio (em milho e Arabidopsis), bem como 

desidratação em Arabidopsis (Clegg et al., 1997). Adh está presente na maioria das formas 

de vida, mas sua função biológica é variável. Juntamente com a piruvato decarboxilase 

(PDC, E.C. 4.1.1.1), a ADH faz parte da via de fermentação alcoólica, uma via de dois 

passos que converte piruvato via acetaldeído em etanol. Esta via está presente em 

leveduras, gimnospermas, angiospermas e em algumas bactérias e dá vantagem de 

crescimento a microrganismos (leveduras) na presença de altas concentrações de açúcar. 

Nas gimnospermas e angiospermas, a fermentação alcoólica é essencial para sua 

sobrevivência sob determinadas situações ambientais estressantes (Dolferus et al., 1994, 

1997).  

Os genes Adh são fortemente induzidos em condições de baixa tensão de oxigênio, 

e o gene Adh1 de Arabidopsis é também induzido por baixas temperaturas e estresse 

osmótico. Nos animais a fermentação resulta em ácido láctico ao invés de resultar em 

etanol sob condições anaeróbicas, sendo que a ADH tem papel importante na detoxificação 

de álcoois e aldeídos no fígado. A atividade de formaldeído desidrogenase dependente de 

glutationa (GSH-FDH; formaldeído: NAD+ oxidoredutase, formil glutationa; E.C. 1.2.1.1.) 

tem também sido demonstrada em plantas, com evidências de que as enzimas de classe III 

poderiam ser o ancestral da classe P nas mesmas (enzimas ADH etanol-ativas) (Dolferus et 

al., 1997). 

Há evidências de que a álcool desidrogenase desempenha funções distintas em 

mamíferos, tendo sido relacionada ao metabolismo da norepinefrina, dopamina, serotonina 
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e ácido biliar. Adicionalmente, essa enzima pode catalisar a oxidação do retinol in vitro e 

in vivo (Gonzàlez-Duarte e Albalat, 2005). Assim, a expansão da família gênica da álcool 

desidrogenase em mamíferos exemplifica um processo de neofuncionalização com 

inúmeros eventos de duplicação levando a novas atividades. 

Da mesma forma, é possível que cópias de Adh em plantas tenham sido retidas 

como uma conseqüência da substituição adaptativa de resíduos de aminoácidos, que 

tenham conferido uma mudança em função. Alterações sutis de restrição funcional nas 

seqüências protéicas levam a diferenças nas taxas de substituições não-sinônimas entre as 

cópias gênicas, como encontrado por Gaut et al. (1999) no estudo da Adh de gramíneas. 

Dependendo da localização de tais substituições e da natureza da mudança, como por 

exemplo, a substitução de um resíduo carregado positivamente por um de carga negativa, 

pode-se avaliar melhor o impacto que as mesmas podem ter na estrutura tridimensional da 

enzima. 



 16 

2. Objetivos 

Apesar do grande número de estudos envolvendo a família gênica álcool 

desidrogenase, não há nenhum estudo abrangente correlacionando evolução molecular e 

biologia estrutural dessas enzimas em plantas. Estendemos estudos prévios dessa família 

objetivando entender o processo de diversificação funcional, utilizando técnicas de 

evolução e modelagem molecular. 

O objetivo geral desse trabalho é o estudo da diversificação funcional potencial 

dessa família gênica em plantas, uma vez que muitos estudos de genética de populações e 

moleculares têm sido feitos com estes loci, gerando uma grande quantidade de dados para 

análise. Além disso, a álcool desidrogenase é codificada por uma pequena família gênica 

em angiospermas, permitindo o estudo do comportamento de genes duplicados dentro do 

mesmo genoma.  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

1. avaliar quais resíduos de aminoácidos são importantes nas diferenças estrutural-

funcionais dessas proteínas; 

2. deduzir a estrutura tridimensional das proteínas estudadas que não possuem sua 

estrutura cristalográfica disponível em bancos de dados; 

3. verificar a ocorrência de seleção nessas proteínas; 

4. determinar as relações entre as ADH de gimnospermas e angiospermas e entre 

as diferentes famílias botânicas dentro das angiospermas. 



 17 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Bancos de Dados 

Os bancos de dados usados como fonte para obtenção das seqüências protéicas e de 

DNA foram o SWISS-PROT e TrEMBL (Bairoch e Apweiler, 2000), desenvolvidos pelo 

Instituto Suíço de Bioinformática e pelo Instituto Europeu de Bioinformática, além do 

GenBank (Centro Nacional de Informação Biotecnológica, EUA). Esses bancos e outras 

ferramentas de busca e análise de dados podem ser obtidos no sítio ExPASy (Expert 

Protein Analysis System: http://www.expasy.org/). As descrições e autores referenciados 

para as famílias gênicas nos artigos obtidos nas revisões bibliográficas foram usados como 

palavras chaves para as buscas. A busca de seqüências de proteínas não-redundantes foi 

feita utilizando o BLAST (Altschul et al., 1990, 1997). 

Várias seqüências de Adh pertencentes a diferentes espécies de angiospermas estão 

disponíveis nos bancos de dados. Foi selecionado, inicialmente, um total de 231 seqüências 

(pertencentes a três loci) que não possuíam identidade superior a 90%, mas que também 

não eram altamente divergentes a fim de não se perder o poder estatístico nas análises 

subseqüentes. O requisito exigido para a melhor performance do algoritmo que foi 

utilizado na análise de divergência funcional é um número mínimo de quatro seqüências 

em cada grupo.  

3.2. Alinhamento das Seqüências e Análise Filogenética 

As seqüências obtidas no formato FASTA, também conhecido como formato 

Pearson, foram alinhadas através do programa CLUSTAL W (Jeanmougin et al., 1998) e 

as correções manuais foram realizadas com o auxílio do programa GeneDoc (Multiple 

Sequence Alignment Editor & Shading Utility) versão 2.5.000 (Nicholas e Nicholas, 

1997). O programa ForCon (Raes e Van de Peer, 1999) foi usado para fazer a conversão de 

arquivos para os formatos GCC/MSF, MEGA e PHYLLIP para que os dados neles 
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contidos pudessem ser usados nos programas GeneDoc, MEGA3 (Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis) (Kumar et al., 2000) e no pacote PAML (Phylogenetic Analysis by 

Maximum Likelihood) versão 3.14 (Yang, 2004), respectivamente. 

As filogenias foram estimadas para cada família gênica a partir das seqüências 

protéicas e de DNA, utilizando o método de neighbor-joining (Saitou e Nei, 1984), que é 

preferível a outros métodos comumente usados quando as taxas evolutivas variam entre os 

ramos da árvore filogenética (Nei, 1991; Hughes, 2001), o que é freqüentemente 

verdadeiro no caso de famílias multigênicas cujos membros têm se adaptado a diferentes 

funções. Em princípio, foi usada a distância p e a distância Kimura dois parâmetros como 

opções de distâncias filogenéticas, para seqüências protéicas e de DNA, respectivamente. 

Sendo usada a opção de pairwise deletion para os dois tipos de dados. O teste de 

confiabilidade foi o bootstrap com 1500 replicações, procedimentos implementados no 

programa MEGA3. 

A análise filogenética, utilizando o método de neighbor-joining, implementado no 

MEGA3, foi realizada em três etapas. Na primeira, foi estabelecida a árvore gênica da 

álcool desidrogenase para o grupo das monocotiledôneas; na segunda para a das 

dicotiledôneas e na última para a de um grupo de angiospermas combinando representantes 

de monocotiledôneas e dicotiledôneas das primeira e segunda etapas. 

Num passo subseqüente, a análise filogenética foi feita com novos parâmetros, 

usando os programas PhyML (Guindon e Gascuel, 2003) e TreeFinder (Jobb, 2004; Jobb et 

al., 2004) em uma análise de máxima verossimilhança, a fim de encontrar a árvore que 

mais provavelmente explicaria a evolução das seqüências de álcool desidrogenase. Os 

dados de entrada foram equivalentes aos usados na etapa três citada acima. Em ambos os 

casos, o modelo de substituição nucleotídica utilizado foi o Hasegawa-Kishino-Yano 

(HKY) (Hasegawa et al., 1985). Um modelo de substituição nucleotídica define uma 

probabilidade para cada substituição de nucleotídeo i para j. Essas probabilidades são 

coletadas em matrizes P4x4 de probabilidade que podem ser representadas como uma 

função exponencial assim expressa: P(d) = exp(Q d). Quando as taxas dos parâmetros são 

desconhecidas e precisam ser estimadas a partir dos dados, é interessante reduzir o número 

de parâmetros livres no modelo, adicionando restrições. De forma que, no caso do HKY as 
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taxas de transição e transversão podem variar, mas não permite variação nas taxas em 

todos os tipos de substituições (A↔C, A↔G, A↔T, C↔G, C↔T e G↔T). 

Dada uma seqüência S, uma topologia de árvore não enraizada T, comprimentos 

dos ramos E e um modelo de substituição Q pode-se, com a análise de máxima 

verossimilhança, responder qual é a probabilidade L de que esta árvore T geraria os dados 

S segundo o modelo Q. Assim, a probabilidade L pode ser computada sítio por sítio ao se 

multiplicar as probabilidades Li de cada sítio i que evoluiu sob a ação de Q. Sendo o 

processo de substituição assumido reversível no tempo, a probabilidade de uma árvore 

filogenética é geralmente independente da posição do ancestral comum, de forma que 

podemos escolher arbitrariamente um nodo interno de T como a raiz, a fim de definir os 

ramos em T. 

O teste de confiabilidade usado no PhyML e no TreeFinder foi o bootstrap, que 

reconstrói a árvore muitas vezes re-amostrando os dados iniciais, de forma que o valor 

apresentado é a porcentagem de vezes que a árvore foi recuperada durante o processo de 

bootsrapping. Uma característica especial do TreeFinder é a de que utiliza para todos os 

rearranjos locais da topologia da árvore um teste de Shimodaira-Hasegawa com 

aproximação RELL (Resample Estimated Log-Likelihood), também chamado LRSH-

RELL, onde o valor de bootstrap significa 100% menos o pior valor p obtido. Assim, um 

suporte LRSH-RELL maior do que 95% indica que há significância em nível de 5%, um 

suporte de 90% indica significância em nível de 10% e assim por diante. 

O programa TreeFinder foi utilizado para calcular a composição de bases e a 

distribuição da freqüência destas bases nos sítios e nas espécies. A distribuição através dos 

sítios foi obtida plotando-se as freqüências nucleotídicas e os sítios em um gráfico; o 

mesmo foi feito para a distribuição de freqüência de bases nas espécies.  

3.3. Análise da Ocorrência de Seleção Positiva 

Inicialmente, a filogenia foi estimada por máxima verossimilhança e neighbor-

joining, utilizando modelo de substituição nucleotídica HKY e distância p, 



 20 

respectivamente, de forma similar à metodologia explicada anteriormente. A topologia 

resultante foi utilizada para calcular o comprimento dos ramos usando o modelo M0 do 

programa CODEML do pacote PAML. 

Para testar a presença de seleção positiva, o programa CODEML do pacote PAML 

foi utilizado. Foram utilizados seis dos 14 modelos distintos implementados pelo programa 

para as distribuições de probabilidade de ω (ω = dN/dS, onde dN corresponde à taxa de 

substituição não-sinônima e dS à taxa de substituição sinônima). Estes modelos foram 

escolhidos, pois são os que apresentam uma melhor eficiência na detecção de seleção 

positiva, conforme estudos realizados por Anisimova et al. (2001). Tais modelos são o M0, 

que supõe um único valor de ω para todos os sítios; M1a, “modelo aproximadamente 

neutro”, que pressupõe uma proporção p0 de sítios conservados com ω0<0 e p1=1-p0 de 

sítios neutros com ω1=1, de forma que todas as mutações seriam deletérias ou neutras; M2a 

(“modelo de seleção positiva”) que apresenta uma classe adicional de sítios com p2=1-p0-p1 

e ω2 é estimado a partir dos dados; M3, “modelo discreto”, onde as probabilidades p0, p1 e 

p2 de cada sítio que está submetido à seleção purificadora, neutra e positiva, 

respectivamente, e seus correspondentes valores de ω (ω0, ω1, ω2) correspondentes são 

inferidos a partir dos dados; M7, “modelo beta”, o qual é um teste nulo para a seleção 

positiva, correspondendo a uma distribuição beta que pode assumir valores no intervalo de 

0<ω<1; e M8, “modelo beta&ω” com quatro parâmetros livres (p, q, p0 e ω), que adiciona 

uma classe discreta ω ao modelo beta (M7), identificando os sítios submetidos à seleção 

positiva (ω>1). Os modelos usados para testar diferentes distribuições de probabilidade 

para ω heterogêneo entre os códons possibilitam a identificação daqueles selecionados 

positivamente, através da discretização das probabilidades em diferentes classes de códons 

(Yang, 1997, 2000, 2002). 

O teste de razão de verossimilhança (likelihood ratio test - LRT) foi usado para 

verificar se as diferenças no valor de ω seriam significativamente diferentes de 1 em cada 

uma das seguintes comparações: M0 vs. M3, M1a vs. M2a e M7 vs. M8. Esse teste realiza 

uma comparação entre os escores de verossimilhança para cada dois modelos, com a 

restrição de ω=1 e sem esta restrição: LR = 2 (ln1 – ln2). Esta estatística aproxima-se de 

uma distribuição χ2 e o número de graus de liberdade é igual ao número de parâmetros 
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adicionais no modelo mais complexo. Tanto a divergência entre as seqüências quanto o 

poder do LRT em detectar seleção positiva foram avaliados de acordo com Anisimova et 

al. (2001, 2002). 

3.4. Análise da Divergência Funcional 

A detecção de variabilidade nas taxas evolutivas entre os genes é importante no 

estudo da divergência funcional de uma família protéica. Isto pode ser feito através da 

detecção de mudanças nas taxas evolutivas sítio-específicas, usando um alinhamento 

múltiplo de seqüências de aminoácidos para uma determinada árvore filogenética. Se a 

função ou a estrutura da proteína está mudando, alguns resíduos de aminoácidos podem 

alterar as restrições funcionais durante a evolução. Isto implica em que taxas evolutivas 

nesses sítios poderão variar em genes homólogos diferentes de uma mesma família gênica. 

Esta é a chamada divergência funcional do tipo I (Gu e Velden, 2002). 

Considerando-se uma filogenia com dois grupos monofiléticos gerados por 

duplicação gênica ou especiação, é proposto que um resíduo de aminoácido possa ter dois 

estados: em um estado (S0), o sítio tem a mesma taxa em ambos os grupos e, em outro 

(S1), as taxas nos dois grupos são tão diferentes que podem ser consideradas 

estatisticamente independentes. Em cada estado, as taxas evolutivas entre os sítios variam 

de acordo com uma distribuição gama. O coeficiente de divergência funcional (θ) entre os 

dois grupos é definido como a probabilidade de um sítio ser S1, isto é, θ = P (S1). A 

rejeição da hipótese nula, θ = 0, sugere que as taxas evolutivas (ou as restrições funcionais) 

em alguns sítios têm variado entre os dois grupos significativamente, sendo tais sítios 

relevantes nas diferenças funcional-estruturais das proteínas (Gu e Velden, 2002; Gu, 

1999). A rejeição da hipótese nula H0: θ = 0 fornece uma evidência estatística para 

mudanças nas taxas evolutivas ou nas restrições funcionais. Sendo Q(k)=Pk(S1|X) a 

probabilidade a posteriori de um sítio k ser S1 (status relacionado à divergência funcional) 

quando uma configuração de aminoácido (X) é observada. Se o status observado é o 

alternativo S0 (não relacionado à divergência funcional), com probabilidade posterior 

Pk(S0|X)=1-Pk(S1|X), significa que não há restrição funcional alterada e os resíduos preditos 

serão significativos somente quando Q(k)>0.5, no caso em que a taxa é  
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R(S1|S0)=P(S1|X)/P(S0|X)>1. Um valor de corte mais estringente seria Q(k)>0.67, ou 

R(S1|S0)=>2 (Gu and Gu, 2003). 

O programa que foi utilizado, DIVERGE (Gu e Velden, 2002), possui uma 

ferramenta para visualização da estrutura tridimensional da proteína. De forma que, 

resíduos de aminoácidos preditos como sendo importantes na divergência estrutural e/ou 

funcional desta proteína, podem ser visualizados na estrutura tridimensional, permitindo 

inferências sobre as relações entre os resíduos. 

O desempenho do algoritmo descrito acima já foi testado por vários estudos de caso 

(Gu, 1999; Wang e Gu, 2001), tendo sido verificado que, para obter a maior eficiência na 

detecção da divergência funcional entre resíduos, o uso da seqüência de dados deve 

satisfazer as seguintes condições: (1) cada grupo precisa ter pelo menos quatro seqüências; 

(2) exceto para um grande número de dados, deve-se ter cautela quanto aos resultados 

quando a identidade entre todas as seqüências for superior a 90%, devido à perda do poder 

estatístico; e (3) devem ser utilizados alinhamentos múltiplos (Gu e Velden, 2002). Todas 

as condições acima foram satisfeitas na presente análise. 

3.5. Modelagem Molecular 

Devido ao fato de não haver registro de estrutura tridimensional para proteínas Adh 

em plantas nos bancos de dados, as seqüências analisadas foram modeladas pelo método de 

Modelagem Molecular Comparativa por Homologia. 

A Modelagem Comparativa por Homologia tem como principal objetivo a 

construção de um modelo tridimensional para uma proteína de estrutura desconhecida, com 

base na estrutura tridimensional (3D) conhecida de proteínas (moldes) cujas seqüências 

primárias sejam semelhantes à da proteína a ser modelada. Esta modelagem só é possível 

porque pequenas mudanças na seqüência protéica, geralmente resultam em pequenas 

mudanças na estrutura 3D (Sánchez e Sali, 1997). 

Este tipo de modelagem é o método mais apurado de predição de estruturas 
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tridimensionais (Sánchez e Sali, 1997). Tais estruturas protéicas 3D são mais conservadas 

que suas seqüências primárias. Assim, se é detectada similaridade entre seqüências, 

usualmente pode-se supor similaridade estrutural. Além disso, proteínas com baixa 

similaridade na seqüência podem ter estruturas similares (Sánchez e Sali, 2000). 

Os passos para a modelagem consistem em identificar estruturas relacionadas à 

proteína que se quer modelar; selecionar os moldes; fazer o alinhamento entre os moldes e 

a proteína a ser modelada, usando programas tais como o CLUSTAL; e, finalmente, 

construir um modelo usando a informação das estruturas dos moldes e avaliá-lo (Figura 1). 

As estruturas primárias de todas as proteínas utilizadas na modelagem, incluindo as 

seqüências dos possíveis moldes e das proteínas álcool desidrogenase, foram obtidas do 

National Center of Biotechnology Information (NCBI) com arquivos no formato FASTA. 

A procura pelo molde foi realizada através do software BLASTp do NCBI, que faz uma 

busca, nos bancos de dados, por proteínas similares à proteína a ser modelada que já 

tenham sua estrutura 3D determinada por cristalografia. Os resultados do BLASTp são 

fornecidos em pontuação bruta (soma dos valores das pontuações de segmentos idênticos), 

pontuação de bits (conversão da pontuação bruta a partir da base de registro da matriz de 

pontuação) e valores E (indicam a probabilidade do alinhamento ter ocorrido ao acaso: 

quanto menores os valores de E, maior a probabilidade das proteínas estarem relacionadas 

por acaso). 

O CLUSTALW foi usado para fazer os alinhamentos múltiplos entre os candidatos 

a molde e a proteína a ser modelada. Nos alinhamentos, conforme a distância evolutiva 

entre as seqüências, a relação entre elas pode ser maior ou menor; portanto, para relações 

mais próximas é usada a matriz BLOSUM62 e para relações mais distantes a matriz 

BLOSUM45.  

O Scan Prosite (Gattiker et al., 2002) é um programa do banco de dados do Prosite 

(Database of protein families and domains) (Hulo et al., 2006) que procura a assinatura da 

proteína, ou seja, o grupo de aminoácidos e os grupos funcionais que caracterizam sua 

função. Todas as seqüências de álcool desidrogenase selecionadas para modelagem foram 

submetidas ao Scan Prosite para determinar seus domínios funcionais.
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Figura 1 – Passos na Modelagem Comparativa por Homologia. Figura adaptada de Martí-Renom et al. 

(2000). 
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Após a obtenção de um molde, utilizou-se o programa MODELLER (Sali e 

Blundell, 1993) para gerar os modelos teóricos da estrutura tridimensional. A visualização 

dos dados dos modelos foi feita através do Swiss Protein Data Bank Viewer (SPDBV) 

(Guex e Peitsch, 1997), que é um programa de visualização de estruturas 3D de proteínas 

que permite, entre outras análises, determinar medidas de ângulos, distâncias, localização 

de ligações de hidrogênio e realizar sobreposição de proteínas comparando regiões críticas 

para a modelagem (sítios ativos e locais de ligação a outras proteínas, por exemplo). 

Para avaliar a qualidade do modelo predito foram empregados dois programas: o 

PROCHECK (Morris et al., 1992; Laskowski et al., 1993) e o VERIFY-3D (Bowie et al., 

1991; Lüthy et al., 1992). O PROCHECK verifica as características estereoquímicas do 

modelo, como comprimento de ligações, ângulos das ligações, planaridade das cadeias 

carbonadas, quiralidade e ângulos de torção das cadeias principal e laterais. Já o VERIFY-

3D (Bowie et al., 1991; Lüthy et al., 1992) avalia o ambiente de cada resíduo de 

aminoácido no modelo em função do ambiente encontrado nas estruturas cristalográficas 

que serviram como molde. 
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4. Resultados 

4.1. Análise Filogenética 

As buscas da primeira etapa resultaram em um grupo de 101 seqüências, sendo 65 

da família Poaceae, 25 de Cyperaceae, quatro de Arecaceae e sete de Gimnosperma (Pinus 

banksiana – cujas seqüências foram utilizadas como grupo externo), num total de 1149 

sítios (Figuras 2 e 3). Na segunda etapa, foram analisadas 82 seqüências, sendo 30 de 

Paeoniaceae, oito de Fabaceae, 37 de Brassicaceae e sete de Gimnosperma (Pinus 

banksiana – utilizadas novamente como grupo externo), num total de 1158 sítios no total 

(Figuras 4 e 5). Já para a terceira etapa foram analisadas 94 seqüências de 

monocotiledôneas, 75 de dicotiledôneas e sete de Gimnosperma, totalizando 176 

seqüências, com 1155 sítios analisados (Figuras 6 e 7). Para incluir o maior número 

possível de taxa, foi utilizado o máximo de seqüências parciais homólogas. A composição 

de bases das 176 seqüências utilizadas nas análises foi representada por: T: 0.2552% 

(35554); C: 0.2158% (30066); A: 0.2479% (34548); G: 0.2811% (39168); TC: 0.4709% 

(65620) e AG: 0.5291% (73716). Os números de acesso das seqüências nos bancos de 

dados podem ser visualizados na Tabela 1 do artigo, página 117.  

As proteínas ADH2 de Poaceae se separam de maneira muito mais marcante das 

ADH1 da mesma família que as ADH1 e ADH2 de Cyperaceae, tanto em nível de DNA 

como de proteína e tanto nas análises separadas como nas combinadas (monocotiledôneas 

+ dicotiledôneas). Já as ADH2 das espécies de Paeoniaceae, apesar de constituírem um 

agrupamento separado, não se diferenciam claramente das ADH1 das outras famílias de 

dicotiledôneas nos três tipos de comparações. Nas duas análises combinadas, nota-se que 

as ADH1 das espécies de Fabaceae e Brassicaceae são mais semelhantes às seqüências das 

monotiledôneas que às de Paeoniaceae. 
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Figura 2 - Árvore filogenética das 

seqüências de DNA de 

monocotiledôneas, obtida através 

do método de neighbor-joining, a 

partir da distância Kimura dois 

parâmetros e pairwise deletion. 

Adh1 Poaceae 

Arecaceae 

Pinaceae 

Adh2 Poaceae 

Adh1 Cyperaceae 

Adh2 Cyperaceae 

Cyperaceae 
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Figura 3 – Árvore filogenética 

das seqüências de proteína de 

monocotiledôneas, obtida através 

do método de neighbor-joining, a 

partir de distância p e pairwise 

deletion. 

Arecaceae 

Adh1 Poaceae 

Adh1 Cyperaceae 

Adh2 Cyperaceae 

Adh2 Poaceae 

Pinaceae 

Cyperaceae 
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Figura 4 – Árvore filogenética 

das seqüências de DNA de 

dicotiledôneas, obtida através do 

método do neighbor-joining, a 

partir da distância Kimura dois 

parâmetros e pairwise deletion. 

Paeoniaceae 

Pinaceae 

Brassicaceae 

Fabaceae 

Adh2 Paeoniaceae 

Adh1 Paeoniaceae 



 30 

Figura 5 – Árvore filogenética 

das seqüências de proteína de 

dicotiledôneas, obtida através do 

método de neighbor-joining, a 

partir da distância p e pairwise 

deletion. 

Pinaceae 

Fabaceae 

Paeoniaceae 

Adh2 Paeoniaceae 

Adh1 Paeoniaceae 

Brassicaceae 
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Figura 6 – Árvore filogenética, 

terceira etapa (DNA). Análises 

conduzidas conforme legendas 

das Figuras 2 e 4. Pinaceae 

Adh1 Paeoniaceae 

Adh2 Paeoniaceae 

Brassicaceae 

Fabaceae 

Arecaceae 

Adh1 Poaceae 

Adh2 Poaceae 

Adh1 Cyperaceae 

Adh2 Cyperaceae 

Paeoniaceae 

Cyperaceae 
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Adh1 Paeoniaceae 

Adh2 Paeoniaceae 

Brassicaceae 
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Adh2 Poaceae 

Adh1 Cyperaceae 

Adh2 Cyperaceae 

Paeoniaceae 

Cyperaceae 

Figura 7 – Árvore filogenética, 

terceira etapa (proteína). Análises 

conduzidas conforme legendas 

das Figuras 3 e 5. 
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As árvores resultantes não diferiram significativamente quando foram comparados 

os dois métodos utilizados na análise. Assim, as árvores obtidas com os programas 

TreeFinder e no PhyML (Figuras 8 e 9), através do método de máxima verossimilhança, 

são semelhantes às obtidas pelo programa MEGA3, usando método de distância, discutidas 

anteriormente. Uma ressalva deve ser feita com relação ao seguinte aspecto: os resultados 

das análises no MEGA3 e no PhyML indicaram que as gimnospermas poderiam ser 

utilizadas como grupo externo das angiospermas. No entanto, na análise com TreeFinder 

verificou-se que o mesmo não ocorria, já que o grupo de gimnospermas mostrou-se 

relacionado às Paeoniaceae. Ao observar-se o valor de LRSH-RELL nesse ramo de 

conexão entre esses dois grupos, vê-se que é de 94,4%; portanto, não tendo significância 

estatística se for considerado um p = 0,05. A fim de melhor visualizar as árvores geradas 

através do método de máxima verossimilhança, partes correspondentes às diferentes 

famílias foram ampliadas nas Figuras 10 a 15. Notam-se algumas diferenças nas posições 

das seqüências nas duas abordagens e a relevância das mesmas serão abordadas na seção 

Discussão. 

Duplicações gênicas recentes são evidentes em Paeoniaceae e Cyperaceae, 

indicando que seqüências de Adh1 e Adh2 de cada uma destas famílias são mais 

relacionadas entre si que às seqüências de dicotiledôneas e monocotiledôneas, 

respectivamente. Esta observação sugere que a duplicação que deu origem aos loci Adh1 e 

Adh2, tanto em uma família quanto em outra, ocorreu antes de sua diversificação dentro de 

seus respectivos grupos. Ainda em Paeoniaceae, observa-se que uma segunda duplicação 

gênica, no locus Adh1, dá origem a Adh1a e Adh1b em um grupo de espécies. 

Quanto à família Poaceae, há formação de dois clados correspondentes a seqüências 

de Adh1 e Adh2. Também se verifica que um terceiro locus, Adh3, surgiu no gênero 

Hordeum como uma duplicação recente de Adh2. Além disso, fica claro pela filogenia que 

os dois loci AdhA e AdhB da família Arecaceae não correspondem aos dois loci das 

gramíneas e que dois eventos de duplicação ocorreram, um na linhagem das palmeiras e 

outro na das gramíneas. 

Quanto à família Fabaceae, verifica-se que as seqüências adh1GLYMAX2, 

adh1PHAFOL, adh1SOPFLA, adh1LOTCOR, adh1PEA, adh1TRIREP formam um clado 
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com um suporte de bootstrapping de 98,6%. 

Na filogenia podem ser vistos quatro grupos maiores em Brassicaceae: (1) Brassica 

oleraceae como o táxon mais basal; (2) um clado contendo Cardamine amara, Barbarea 

vulgaris e 3 taxa do gênero Leavenworthia; (3) Arabidopsis thaliana; e (4) Arabis stelleri. 
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Adh2 Paeoniaceae 

Adh1B Paeoniaceae 

Adh1A Paeoniaceae 

Fabaceae 
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Paeoniaceae 
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Adh2 Poaceae 

Adh1 Cyperaceae 

Adh1 Poaceae 

Adh2 Cyperaceae 

Figura 8 – Árvore filogenética 

(mono + dicotiledôneas) gerada, a 

partir de seqüências de DNA, 

através do método de máxima 

verossimilhança implementado no 

programa PhyML. 
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Adh1 Poaceae 
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Adh2 Cyperaceae 

Brassicaceae 
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Figura 9 – Árvore filogenética 

(mono + dicotiledôneas) gerada, a 

partir de seqüências de DNA, 

através do método de máxima 

verossimilhança implementado no 

programa TreeFinder. 
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Figura 10 – Ampliação dos clusters gerados através do programa PhyML. 1. Paeoniaceae e 2. Fabaceae + 

Brassicaceae. 
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Figura 11 – Ampliação dos clusters gerados através do programa TreeFinder. 1. Paeoniaceae e 2. Fabaceae + 

Brassicaceae. 

1 2 
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Figura 12 – Ampliação dos clusters gerados através do programa PhyML. 1. Adh2 Poaceae + Cyperaceae e 2. Adh1 

Poaceae. 

1 2 
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Figura 13 – Ampliação dos clusters gerados através do programa TreeFinder. 1. Adh2 Poaceae + Cyperaceae e 2. 

Adh1 Poaceae. 

1 2 
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Figura 14 – Ampliação dos clusters gerados através do programa PhyML. 1. Arecaceae e 2. Pinaceae. 

Figura 15 – Ampliação dos clusters gerados através do programa TreeFinder. 1. Arecaceae e 2. Pinaceae. 

1 2 

1 2 
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As distribuições de freqüências de bases através dos sítios e das espécies podem ser 

vistas nas Figuras 16.1 e 16.2. É interessante observar que a distribuição de freqüência de 

bases através dos sítios pode revelar regiões anômalas no alinhamento das seqüências. No 

entanto, percebe-se que as quatro curvas são aproximadamente constantes, o que indica a 

ausência de tais regiões.  

Os perfis de taxas evolutivas (rate profile) da Adh1 e Adh2 são apresentados na 

Figura 17. Quando se utiliza essa metodologia de análise, espera-se que as seqüências 

gênicas mostrem um perfil que é característico para cada gene. Assim, quando genes 

tornam-se não-funcionais é provável que as diferenças nas taxas estejam desaparecendo, de 

forma que se identificam linhas mais constantes. Já mudanças na função gênica irão 

resultar em diferentes perfis. Calcula-se o número de substituições em cada janela (que 

corresponde a uma porção fixa do alinhamento) e a taxa relativa em cada janela é obtida 

dividindo-se o número de substituições por sítio pela média de todas as janelas. Assim, 

plotando-se as taxas relativas de cada janela em função de suas posições obtém-se um 

perfil de taxas evolutivas. Isto permite inferir a existência de regiões restritas na proteína. 

Observa-se que os perfis de Adh apresentam singularidades em algumas regiões, mas são 

parecidos em “linhas gerais”, ou seja, as taxas evolutivas em Adh1 e Adh2 são similares. 
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Figura 16 – 1. Distribuição da freqüência nucleotídica através dos sítios e em 2. entre as diferentes espécies. 
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 Figura 17 – Perfis de taxas evolutivas. 1. Adh1 e 2. Adh2. 
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4.2. Seleção e Divergência Funcional 

Como para a etapa de análise de divergência funcional e modelagem molecular é 

necessário utilizar seqüências completas, já que o objetivo é avaliar o impacto que 

divergências significativas na composição da seqüência primária da proteína têm na 

estrutura tridimensional da mesma, realizou-se o alinhamento e foram obtidas as topologias 

das árvores a partir apenas das seqüências completas de DNA e de proteína no MEGA3 

(neighbor-joining, 1500 replicações de bootstrap; distância genética de Kimura dois 

parâmetros e distância p para seqüências de DNA e proteína, respectivamente – ver 

Figuras 18 e 19) e também no TreeFinder e PhyML. Os resultados obtidos foram 

utilizados na etapa subseqüente. Foram incluídas 61 seqüências nessas análises. Uma vez 

que as árvores geradas por máxima verossimilhança não diferiram significativamente das 

geradas por métodos de distância, somente essas últimas foram apresentadas. 

As topologias resultantes foram utilizadas para calcular o tamanho dos ramos 

usando o modelo M0 através do programa CODEML do pacote PAML (Yang, 2002). 

Treze seqüências protéicas foram analisadas a fim de detectar a presença de seleção 

positiva atuando nas mesmas: sete seqüências de Poaceae (Zea mays: Adh1 e Adh2, Oryza 

sativa: Adh1 e Adh2, Hordeum vulgare subsp. vulgare: Adh1, Adh2 e Adh3), duas 

seqüências de Fabaceae (Trifolium repens: Adh1, Pisum sativum: Adh1) e quatro de 

Brassicaceae (Arabidopsis thaliana, Leavenworthia uniflora: Adh1, Leavenworthia stylosa: 

Adh2 e Adh3). 

Os resultados indicaram que a seleção positiva não está atuando nessas seqüências. 

Na Tabela 1 estão listados os parâmetros e valores de log-likelihood estimados através dos 

modelos de ω variável entre sítios e aqueles obtidos com o modelo M0 (one-ratio), que 

assume a mesma taxa para todos os sítios. Nenhuma das estimativas foi significativamente 

maiores que 1,0; conseqüentemente, não há indicação de seleção adaptativa contribuindo 

para as diferenças entre taxas não-sinônimas entre Adh1 e Adh2. 
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Figura 18 – Árvore filogenética das seqüências completas de monocotiledôneas e dicotiledôneas, obtida a partir de 

seqüências de DNA, através do método do neighbor-joining, distância Kimura dois parâmetros e pairwise deletion. 
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Figura 19 – Árvore filogenética das seqüências completas de monocotiledôneas e dicotiledôneas, obtida a partir de 

seqüências de proteína, através do método de neighbor-joining, distância p e pairwise deletion. 
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Tabela 1 – Parâmetros e valores de log-likelihood de modelos de ω variável entre sítios. 

Modelo Parâmetros l Indicação de seleção positiva
M0 ω=0.07383 -6,025.028641 Não
M1 ω0=0.05640, ω1=1, p0=0.94142, p1=0.05858 -5,981.774704 Não permitida
M2 ω0=0.05640,  ω1=1, ω2=32.42120, p0=0.94142, p1=0.05858, p2=0 -5,981.774710 Não
M3 ω0=0.00532, ω1=0.09775, ω2=0.38780, p0=0.51672, p1=0.37858, p2=0.10470 -5,937.707770 Não
M7 p=0.33284, q=3.51763 -5,938.488181 Não permitida
M8 p0=1, p=0.33284, q=3.51763, p1=0, ω=2.88006 -5,938.488499 Não  

O alinhamento e as topologias das árvores resultantes da análise das seqüências 

completas de DNA foram usadas como dados de entrada no programa DIVERGE. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2 – Resultados da análise de divergência funcional. 

Grupo 1 Grupo 2 Ө±SE* LRT

Poaceae ADH2 Poaceae ADH1 0.729±0.200 13,303
Poaceae ADH2 Fabaceae ADH1 0.552±0.118 21,964
Poaceae ADH1 Fabaceae ADH1 0.541±0.137 15,467

Poaceae Pinaceae 0.549±0.122 20,330
Poaceae Fabaceae 0.442±0.094 22,198
Poaceae Brassicaceae 0.449±0.120 13,929

Fabaceae Pinaceae 0.436±0.092 22,136
Brassicaceae Pinaceae 0.505±0.113 19,914

Fabaceae Brassicaceae 0.666±0.097 47,055  

 

Pode-se ver pelos resultados descritos na Tabela 2 que há indícios de divergência 

funcional entre todos os grupos acima citados, como pode ser visto pelos altos valores de 

LRT (em relação à hipótese nula de que não há divergência funcional; onde foram 

observados valores estatisticamente significativos para um grau de liberdade entre dois 

modelos, ao comparar com distribuição χ2). Os coeficientes de divergência funcional (θ) 

estimados entre os grupos ADH1 e ADH2 indicaram mudança sítio-específica de taxas 

evolutivas estatisticamente significativas entre eles. θ variou acentuadamente entre 0.541 a 

0.729. Além disso, θ entre diferentes famílias botânicas são significativamente maiores que 

zero, sendo que a variação foi de 0.436 a 0.666. Os resíduos de aminoácidos responsáveis 

pela divergência após duplicação gênica ou após a especiação foram preditos baseados em 

perfil sítio-específico escolhido através de um valor de cutoff adequado. Utilizamos quatro 

valores de cutoff: Q(k)>0,75; Q(k)>0,8; Q(k)>0,85 e Q(k)>0,9. O número de resíduos de 

aminoácidos submetidos a alterações nas restrições funcionais é maior entre diferentes 
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famílias botânicas (Tabela 3) que nos grupos ADH1 e ADH2 (Tabela 4). 

Tabela 3 – Resíduos de aminoácidos importantes para a divergência funcional entre diferentes grupos de 

álcool desidrogenase e seus respectivos Q(k). 

* em negrito valores de Q(k)>0.85 

Resíduos de aminoácidos
PoaceaeADH2 -

PoaceaeADH1

PoaceaeADH2-

FabaceaeADH1

PoaceaeADH1-

FabaceaeADH1

25 0.893766

41 0.819146 0.88729

45 0.821021

62 0.823171

64 0.886653 0.898509

79 0.815084

109 0.821021

112 0.813607

118 0.848579

133 0.866241

170 0.886578

178 0.815478

183 0.804984

185 0.821021

190 0.817756

200 0.818189

204 0.815039

221 0.818189 0.885024

229 0.817756

233 0.815084

234 0.907023

236 0.818189 0.885024

238 0.831924

240 0.821021

259 0.815084

263 0.912976 0.938819

279 0.88729

285 0.804984 0.850664

329 0.912976 0.938819

337 0.815478
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Tabela 4 – Resíduos de aminoácidos importantes para a divergência funcional entre diferentes famílias 

botânicas e seus respectivos Q(k). 

Resíduos de aminoácidos
Pinaceae-

Poaceae

Pinaceae- 

Fabaceae

Pinaceae-

Brassicaceae

Poaceae-

Fabaceae

Poaceae-

Brassicaceae

Fabaceae-

Brassicaceae

45 0.878838

49 0.827081

57 0.891448

64 0.821076

82 0.885924

90 0.888335

112 0.823854

118 0.905414

125 0.826839

127 0.89338

128 0.823915

130 0.873486

131 0.904853

133 0.938971 0.923773 0.969177

135 0.881252

139 0.891448

161 0.821485

178 0.824329

187 0.817655

188 0.886343

190 0.891868

194 0.822809

209 0.821485 0.800802

213 0.88932

219 0.82465

221 0.826597

224 0.824283

236 0.862322 0.811163

237 0.821696

241 0.883639

271 0.835589 0.819529 0.813462

279 0.826493

295 0.891448

303 0.983623

310 0.847735 0.93115

311 0.891448

313 0.830076

315 0.850167 0.932496

317 0.87014

337 0.938971 0.969177

338 0.82599

344 0.890578

* em negrito valores de Q(k)>0.85 



 51 

4.3. Modelagem Molecular 

Foram modeladas sete seqüências de Poaceae (adh1ZEAMAY, adh2ZEAMAY, 

adh1ORYSAT, adh2ORYSAT, adh1HORVULVUL, adh2HORVULVUL, 

adh3HORVULVUL), seis seqüências de Brassicaceae (adhBRAOLE, adhARAPAR, 

ADHARAGRI, adhARABLE, adh2LEAST, adh3LEAST), três seqüências de Fabaceae 

(adhPISSAT, adhTRIREP, adhLOTCORJAP) e uma de Pinaceae (adhC1PINBAN). Os 

modelos foram baseados na seqüência 3D de Equus caballus (código PDB: 1N8K), com 

uma resolução de 1,13 ângstrons (Rubach e Plapp, 2003), encontrada usando Blastp.  

O grau de identidade entre a seqüência do molde selecionado e cada uma das álcool 

desidrogenases foi de aproximadamente 50%. O alinhamento múltiplo mostra alta 

similaridade entre as seqüências (Figura 20). Todas as proteínas alvo têm a assinatura 

protéica da família álcool desidrogenase contendo zinco (PDOC00058), com o padrão: G-

H-E-X(2)-G-X(5)-[GA]-X(2)-[IVSAC]. 

Inicialmente, foram criados dez modelos para cada proteína. Os mesmos foram 

analisados utilizando os programas PROCHECK e VERIFY-3D, juntamente com os 

valores de RMSD (Root Mean Square Deviation). Os gráficos de Ramachandran 

confirmam a excelente qualidade dos modelos, com a porcentagem de resíduos de 

aminoácidos nas regiões mais favoráveis não sendo menor que 91,2%, indicado como “% 

resíduos em A, B, L” nas Tabelas 5 a 9. Os parâmetros esterequímicos são mostrados na 

Tabelas 5 a 9 e os resultados de VERIFY-3D podem ser vistos nas Figuras 21 a 26. Os 

RMSDs entre as cadeias principais do alvo e dos modelos foram de cerca de 0,21 Å, onde 

as diferenças nas alças são as responsáveis pelas maiores diferenças. Todos esses dados 

conjuntamente validam os modelos estereoquimicamente. 

Dentre os parâmetros listados nas Tabelas 5 a 9, é importante ressaltar que o fator 

G é uma medida de quão “normal” é uma dada propriedade estereoquímica, considerando 

os ângulos de torsão e os comprimentos das ligações na cadeia principal. Assim, quando 

aplicado a um determinado resíduo, um baixo fator G indica que a propriedade 

corresponde a uma baixa probabilidade de conformação. Por exemplo, resíduos que 
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estejam em regiões não permitidas do Gráfico de Ramachandran terão baixos valores do 

fator G (muito negativos). O mesmo ocorre para valores não favoráveis de ch1-ch2 e ch1. 

De fato, uma proteína que possua vários resíduos com valores muito baixos de fator G 

possui, muito provavelmente, problemas de geometria. Qualquer valor de fator G menor 

que -1.0 pode indicar que as propriedades necessitam ser investigadas mais 

cuidadosamente. Todos os resultados de fator G aproximaram-se de -0.1 nesse trabalho. 

Com relação à cadeia principal, o número de maus contatos corresponde ao número 

de átomos não-ligados a uma distância ≥2,6Å. Está representado nas tabelas como “Maus 

contatos/100 resíd”. A energia das ligações de hidrogênio estão representadas em kcal/mol. 

Além disso, os desvios padrão dos ângulos omega e zeta estão representados como 

“Ângulo omega st dev” e “Ângulo zeta st dev”. Em relação à cadeia lateral, três linhas 

separadas indicam o ângulo chi1 para as três possíveis conformações de chi1: “gauche 

minus (-)”, “trans” e “gauche plus (+)”. Somente os valores para os ângulos chi2 na 

conformação “trans” são mostrados. 

O método utilizado pelo VERIFY-3D mede a compatibilidade de um modelo 

protéico com a sua seqüência, usando um perfil 3D. Cada posição de resíduo no modelo 

3D é caracterizada pelo seu ambiente e é representada por uma gama de 20 números no 

perfil. Esses números são os chamados escores 3D-1D. Os ambientes de resíduos são 

definidos por três parâmetros: a área do resíduo que está escondida, a fração da área da 

cadeia lateral coberta por átomos polares e a estrutura secundária local. Assim, para o 

modelo 3D da proteína estar correto, a soma dos escores do perfil 3D para a seqüência de 

aminoácido do modelo precisa ser alta, com valores preferencialmente acima de zero. 

Todos os gráficos resultantes da análise do VERIFY-3D preenchem o critério descrito. 

As representações coloridas, em ribbon, da superposição das estruturas tridimensionais de todas as 

proteínas modeladas e da estrutura tridimensional do molde podem ser visualizadas na Figura 27. Na Figura 28, 

estão apresentadas as representações em ribbon da superposição das estruturas tridimensionais de ADH1, ADH2 

e ADH3. Na Figura 29, as proteínas modeladas das famílias botânicas Poaceae, Fabaceae e Brassicaceae estão 

superpostas. Além disso, na mesma figura encontra-se a representação tridimensional da álcool desidrogenase da 

família botânica Pinaceae. Os modelos tridimensionais individuais finais obtidos podem ser visualizados coloridos 

por estrutura secundária (alfa-hélice: vermelha, fita beta: amarela e alças: cinza) nas Figuras 30 a 34. 
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Figura 20 – Alinhamento múltiplo das seqüências protéicas modeladas e molde utilizado feito através do CLUSTALW e manualmente editado utilizando o GeneDoc. 
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Tabela 5 – Parâmetros estereoquímicos das proteínas modeladas de álcool desidrogenase, cadeias principal e laterais. 

Cadeia principal adhARABLE adhARAGRI adhARABLE adhARAGRI adhARABLE adhARAGRI adhARABLE adhARAGRI adhARABLE adhARAGRI
   % reíduos em A, B, L 318 321 94 92.8 89.6 89.6 10 10 0.4 0.3
   Ângulo omega st dev 378 378 5.2 5.3 6 6 3 3 -0.3 -0.2
   Maus contatos/100 resíd 12 5 3.2 1.3 0.7 0.7 10 10 0.2 0.1
   Ângulo zeta st dev 339 340 1.7 1.3 3.1 3.1 1.6 1.6 -0.9 -1.1
   Energia lig. H st dev 228 235 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 0.4 0.5
  Fator G 379 379 -0.1 -0.1 0 0 0.3 0.3 -0.2 -0.2
Cadeia lateral
   Chi-1 gauche - st dev 57 44 8 6.7 10.2 10.2 6.5 6.5 -0.3 -0.5
   Chi-1trans st dev 90 108 10.1 8.3 12.6 12.6 5.3 5.3 -0.5 -0.8
   Chi-1 gauche + st dev 145 146 8.1 6.3 11 11 4.9 4.9 -0.6 -1
   Chi-1 pooled  st dev 292 298 8.8 7.2 11.5 11.5 4.8 4.8 -0.6 -0.9
   Chi-2 trans st dev 81 73 9.1 10.3 15.7 15.7 5 5 -1.3 -1.1

Cadeia principal adhARAPAR adhBRAOLE adhARAPAR adhBRAOLE adhARAPAR adhBRAOLE adhARAPAR adhBRAOLE adhARAPAR adhBRAOLE
   % reíduos em A, B, L 320 292 92.5 92.8 89.6 89.6 10 10 0.3 0.3
   Ângulo omega st dev 377 348 4.6 4.3 6 6 3 3 -0.5 -0.6
   Maus contatos/100 resíd 8 6 2.1 1.7 0.7 0.7 10 10 0.1 0.1
   Ângulo zeta st dev 341 312 1.5 1.4 3.1 3.1 1.6 1.6 -1 -1.1
   Energia lig. H st dev 231 202 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 0.5 0.4
  Fator G 379 350 -0.1 -0.1 0 0 0.3 0.3 -0.3 -0.1
Cadeia lateral
   Chi-1 gauche - st dev 49 49 6.9 6.2 10.2 10.2 6.5 6.5 -0.5 -0.6
   Chi-1trans st dev 109 98 9 7.6 12.6 12.6 5.3 5.3 -0.7 -0.9
   Chi-1 gauche + st dev 137 123 7.1 7 11 11 4.9 4.9 -0.8 -0.8
   Chi-1 pooled  st dev 295 270 7.8 7.1 11.5 11.5 4.8 4.8 -0.8 -0.9
   Chi-2 trans st dev 90 74 9.4 8.7 15.7 15.7 5 5 -1.3 -1.4

Valores comparativos

Parâmetro estereoquímico
Número de 

dados
Valor

parâmetro
Valor
típico Band width

No de bandwidths
da média
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Tabela 6– Parâmetros estereoquímicos das proteínas modeladas de álcool desidrogenase, cadeias principal e laterais. 

Cadeia principal adh1ORYSAT adh2ORYSAT adh1ORYSAT adh2ORYSAT adh1ORYSAT adh2ORYSAT adh1ORYSAT adh2ORYSAT adh1ORYSAT adh2ORYSAT
   % reíduos em A, B, L 322 321 91.9 92.2 89.6 89.6 10 10 0.2 0.3
   Ângulo omega st dev 377 378 4.3 5.4 6 6 3 3 -0.6 -0.2
   Maus contatos/100 resíd 6 8 1.6 2.1 0.7 0.7 10 10 0.1 0.1
   Ângulo zeta st dev 343 342 1.3 1.3 3.1 3.1 1.6 1.6 -1.1 -1.2
   Energia lig. H st dev 228 229 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 0.3 0.4
  Fator G 379 379 -0.1 -0.1 0 0 0.3 0.3 -0.2 -0.2
Cadeia lateral
   Chi-1 gauche - st dev 52 49 7.7 6.5 10.2 10.2 6.5 6.5 -0.4 -0.6
   Chi-1trans st dev 103 107 9.2 9 12.6 12.6 5.3 5.3 -0.6 -0.7
   Chi-1 gauche + st dev 134 139 5.7 6.3 11 11 4.9 4.9 -1.1 -0.9
   Chi-1 pooled  st dev 289 295 7.3 7.4 11.5 11.5 4.8 4.8 -0.9 -0.8
   Chi-2 trans st dev 81 79 9.8 8.7 15.7 15.7 5 5 -1.2 -1.4

Cadeia principal adh1ZEAMAY adh2ZEAMAY adh1ZEAMAY adh2ZEAMAY adh1ZEAMAY adh2ZEAMAY adh1ZEAMAY adh2ZEAMAY adh1ZEAMAY adh2ZEAMAY
   % reíduos em A, B, L 318 330 92.5 91.2 89.6 89.6 10 10 0.3 0.2
   Ângulo omega st dev 378 387 5 5.4 6 6 3 3 -0.3 -0.2
   Maus contatos/100 resíd 6 7 1.6 1.8 0.7 0.7 10 10 0.1 0.1
   Ângulo zeta st dev 340 352 1.5 1.4 3.1 3.1 1.6 1.6 -1 -1.1
   Energia lig. H st dev 230 233 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 0.5 0.5
  Fator G 379 388 -0.2 -0.1 0 0 0.3 0.3 -0.3 -0.4
Cadeia lateral
   Chi-1 gauche - st dev 54 41 6.8 6.8 10.2 10.2 6.5 6.5 -0.3 -0.5
   Chi-1trans st dev 101 107 10.4 9.5 12.6 12.6 5.3 5.3 -0.4 -0.6
   Chi-1 gauche + st dev 130 148 7.4 6.8 11 11 4.9 4.9 -0.7 -0.9
   Chi-1 pooled  st dev 285 296 8.4 7.8 11.5 11.5 4.8 4.8 -0.6 -0.8
   Chi-2 trans st dev 70 84 9.6 9.6 15.7 15.7 5 5 -1.2 -1.2

Valores comparativos

Parâmetro estereoquímico
Número de Valor Valor

Band width
No de bandwidths

dados parâmetro típico da média
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Tabela 7– Parâmetros estereoquímicos das proteínas modeladas de álcool desidrogenase, cadeias principal e laterais. 

Cadeia principal adh1LOTCOR adh1PISSAT adh1LOTCOR adh1PISSAT adh1LOTCOR adh1PISSAT adh1LOTCOR adh1PISSAT adh1LOTCOR adh1PISSAT
   % reíduos em A, B, L 321 321 93.1 93.1 89.6 89.6 10 10 0.4 0.4
   Ângulo omega st dev 379 378 5.3 4.4 6 6 3 3 -0.2 -0.5
   Maus contatos/100 resíd 4 8 1.1 2.1 0.7 0.7 10 10 0 0.1
   Ângulo zeta st dev 342 343 1.6 1.4 3.1 3.1 1.6 1.6 -1 -1
   Energia lig. H st dev 228 228 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 0.3 0.4
  Fator G 380 380 -0.1 -0.1 0 0 0.3 0.3 -0.3 -0.2
Cadeia lateral
   Chi-1 gauche - st dev 52 47 8.7 8.4 10.2 10.2 6.5 6.5 -0.2 -0.3
   Chi-1trans st dev 100 99 9.5 9.7 12.6 12.6 5.3 5.3 -0.6 -0.5
   Chi-1 gauche + st dev 141 148 8.4 6.7 11 11 4.9 4.9 -0.5 -0.9
   Chi-1 pooled  st dev 293 294 8.8 8.1 11.5 11.5 4.8 4.8 -0.5 -0.7
   Chi-2 trans st dev 72 86 10.7 9.3 15.7 15.7 5 5 -1 -1.3

Cadeia principal adh1TRIREP adhPINBAN adh1TRIREP adhPINBAN adh1TRIREP adhPINBAN adh1TRIREP adhPINBAN adh1TRIREP adhPINBAN
   % reíduos em A, B, L 321 320 93.5 92.5 89.6 89.6 10 10 0.4 0.3
   Ângulo omega st dev 378 374 4.3 5.3 6 6 3 3 -0.6 -0.2
   Maus contatos/100 resíd 6 7 1.6 1.9 0.7 0.7 10 10 0.1 0.1
   Ângulo zeta st dev 343 338 1.5 1.4 3.1 3.1 1.6 1.6 -1 -1.1
   Energia lig. H st dev 229 228 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 0.4 0.4
  Fator G 380 375 -0.1 -0.1 0 0 0.3 0.3 -0.3 -0.2
Cadeia lateral
   Chi-1 gauche - st dev 53 43 10 7.5 10.2 10.2 6.5 6.5 0 -0.4
   Chi-1trans st dev 112 107 12.1 9.2 12.6 12.6 5.3 5.3 -0.1 -0.6
   Chi-1 gauche + st dev 128 144 8.3 6.4 11 11 4.9 4.9 -0.5 -0.9
   Chi-1 pooled  st dev 293 294 10.1 7.7 11.5 11.5 4.8 4.8 -0.3 -0.8
   Chi-2 trans st dev 74 87 12.7 8.8 15.7 15.7 5 5 -0.6 -1.4

típico

Valores comparativos

Parâmetro estereoquímico
Número de Valor Valor

Band width
No de bandwidths

dados parâmetro da média
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Tabela 8– Parâmetros estereoquímicos das proteínas modeladas de álcool desidrogenase, cadeias principal e laterais. 

Cadeia principal adh2LEAST adh3LEAST adh2LEAST adh3LEAST adh2LEAST adh3LEAST adh2LEAST adh3LEAST adh2LEAST adh3LEAST
   % reíduos em A, B, L 319 317 92.5 93.1 89.6 89.6 10 10 0.3 0.3
   Ângulo omega st dev 378 378 5.1 4.4 6 6 3 3 -0.3 -0.5
   Maus contatos/100 resíd 11 7 2.9 1.8 0.7 0.7 10 10 0.2 0.1
   Ângulo zeta st dev 339 338 1.6 1.4 3.1 3.1 1.6 1.6 -1 -1.1
   Energia lig. H st dev 230 230 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 0.5 0.5
  Fator G 379 380 -0.1 -0.1 0 0 0.3 0.3 -0.3 -0.2
Cadeia lateral
   Chi-1 gauche - st dev 56 53 6.5 5.7 10.2 10.2 6.5 6.5 -0.6 -0.7
   Chi-1trans st dev 99 101 9.7 10.1 12.6 12.6 5.3 5.3 -0.5 -0.5
   Chi-1 gauche + st dev 139 141 6.6 6.1 11 11 4.9 4.9 -0.9 -1
   Chi-1 pooled  st dev 294 295 7.8 7.5 11.5 11.5 4.8 4.8 -0.8 -0.8
   Chi-2 trans st dev 82 82 11.8 9.4 15.7 15.7 5 5 -0.8 -1.3

Cadeia principal adh1HORVUL adh2HORVUL adh1HORVUL adh2HORVUL adh1HORVUL adh2HORVUL adh1HORVUL adh2HORVUL adh1HORVUL adh2HORVUL
   % reíduos em A, B, L 319 319 91.5 93.1 89.6 89.6 10 10 0.2 0.4
   Ângulo omega st dev 377 377 4.3 4.7 6 6 3 3 -0.6 -0.4
   Maus contatos/100 resíd 9 6 2.4 1.6 0.7 0.7 10 10 0.2 0.1
   Ângulo zeta st dev 341 341 1.3 1.5 3.1 3.1 1.6 1.6 -1.1 -1
   Energia lig. H st dev 225 227 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3
  Fator G 379 379 -0.1 -0.1 0 0 0.3 0.3 -0.2 -0.2
Cadeia lateral
   Chi-1 gauche - st dev 45 53 10.2 10.5 10.2 10 6.5 6.5 0 0.1
   Chi-1trans st dev 100 89 8.6 9.4 12.6 12.6 5.3 5.3 -0.7 -0.6
   Chi-1 gauche + st dev 143 146 5.9 8.2 11 11 4.9 4.9 -1 -0.6
   Chi-1 pooled  st dev 288 288 7.7 9 11.5 11.5 4.8 4.8 -0.8 -0.5
   Chi-2 trans st dev 75 77 9.3 11 15.7 15.7 5 5 -1.3 -0.9

típico da média

Valores comparativos

Parâmetro estereoquímico
Número de Valor Valor

Band width
No de bandwidths

dados parâmetro

 

 

 

57 

 



 58 

Tabela 9 – Parâmetros estereoquímicos das proteínas modeladas de álcool desidrogenase, cadeias principal e laterais. 

Cadeia principal adh3HORVUL adh3HORVUL adh3HORVUL adh3HORVUL adh3HORVUL
   % reíduos em A, B, L 321 92.2 89.6 10 0.3
   Ângulo omega st dev 378 5.2 6 3 -0.3
   Maus contatos/100 resíd 6 1.6 0.7 10 0.1
   Ângulo zeta st dev 342 1.4 3.1 1.6 -1.1
   Energia lig. H st dev 227 0.7 0.6 0.2 0.4
  Fator G 379 -0.1 0 0.3 -0.2
Cadeia lateral
   Chi-1 gauche - st dev 38 8.5 10.2 6.5 -0.3
   Chi-1trans st dev 104 8.7 12.6 5.3 -0.7
   Chi-1 gauche + st dev 150 6.9 11 1.9 -0.8
   Chi-1 pooled  st dev 292 7.8 11.5 1.8 -0.8
   Chi-2 trans st dev 74 9.7 15.7 5 -1.2

Band width
No de bandwidths

parâmetro típico da médiaParâmetro estereoquímico
Número de Valor Valor

dados

Valores comparativos
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Figura 21 – Avaliação através do Verify-3D dos modelos de adhARABLE, adhARAGRI e adhARAPAR. 
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Figura 22 – Avaliação através do Verify-3D dos modelos de adhBRAOLE, adh1ORYSAT e adh2ORYSAT. 
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Figura 23 – Avaliação através do Verify-3D dos modelos de adh1LOTCORJAP, adh1PISSAT e 

adh1TRIREP. 
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Figura 24 – Avaliação através do Verify-3D dos modelos de adh2LEAST, adh3LEAST e adh1PINBAN. 
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Figura 25 – Avaliação através do Verify-3D dos modelos de adh1HORVULVUL, adh2HORVULVUL e 

adh3HORVULVUL. 
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Figura 26 – Avaliação através do Verify-3D dos modelos de adh1ZEAMAY e adh2ZEAMAY. 



 62 

  

Figura 27 – Representação em ribbon: 1. superposição das estruturas tridimensionais de todas as proteínas 

modeladas e 2. estrutura tridimensional do molde (código PDB: 1N8K). As principais diferenças nas regiões 

das alças estão indicadas em a. e b. 

   

Figura 28 – Representação em ribbon da superposição das estruturas tridimensionais de: 1. ADH1 

(adh1ZEAMAY, adh1ORYSAT, adh1HORVULVUL, adh1PISSAT, adh1TRIREP, adh1LOTCORJAP); 2. 

ADH2 (adh2ZEAMAY, adh2ORYSAT, adh2HORVULVUL e adh2LEAST) e 3. ADH3 (adh3HORVULVUL e 

adh3LEAST). As principais diferenças nas regiões das alças estão indicadas em a. e b. 
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Figura 29 – Representação em ribbon da superposição das estruturas tridimensionais de: 1. proteínas da 

família Poaceae; 2. proteínas da família Fabaceae; 3. proteínas da família Brassicaceae e 4. proteína da 

família Pinaceae. As principais diferenças nas regiões das alças estão indicadas em a. e b. 
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Figura 30 – Representação em ribbon da estrutura tridimensional de proteínas da família Poaceae: 1. 

adh1ORYSAT, 2. adh2ORYSAT, 3. adh1ZEAMAY e 4. adh2ZEAMAY. As principais diferenças nas regiões 

das alças estão indicadas em a. e b. 
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Figura 31 – Representação em ribbon da estrutura tridimensional de proteínas da família Poaceae: 1. 

adh1HORVULVUL, 2. adh2HORVULVUL e 3. adh1HORVULVUL. As principais diferenças nas regiões das 

alças estão indicadas em a. e b. 
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Figura 32 – Representação em ribbon da estrutura tridimensional de proteínas da família Fabaceae: 1. 

adh1TRIREP, 2. adh1PISSAT e 3. adh1LOTCORJAP. As principais diferenças nas regiões das alças estão 

indicadas em a. e b. 
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Figura 33 – Representação em ribbon da estrutura tridimensional de proteínas da família Brassicaceae: 1. 

adhARABLE, 2. adhARAGRI, 3. adhARAPAR e 4. adhBRAOLE. As principais diferenças nas regiões das 

alças estão indicadas em a. e b. 
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Figura 34 – Representação em ribbon da estrutura tridimensional de proteínas da família Brassicaceae: 1. 

adh2LEAST e 2. adh3LEAST. As principais diferenças nas regiões das alças estão indicadas em a. e b. 
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Os resíduos de aminoácidos importantes para a divergência funcional da álcool 

desidrogenase de plantas foram mapeados na estrutura protéica modelada de Arabis 

blepharophylla. Trinta resíduos de aminoácidos foram identificados como sendo 

importantes para a divergência funcional dos grupos Adh1 e Adh2 utilizando Q(k)=0.8 

como cutoff (Figura 35), doze utilizando Q(k)=0.85 (Figura 37) e três com Q(k)=0.9 

(Figura 39). Na Tabela 10, estão identificados tais resíduos, suas numerações nas 

respectivas seqüências protéicas e suas estruturas secundárias correspondentes (s=strand, 

h=helix e l=loop) em cada uma das seguintes espécies: Oryza sativa (Adh1 - Poaceae), 

Oryza sativa (Adh2 - Poaceae) e Trifolium repens (Adh1 – Fabaceae). Enquanto que no 

caso de enzimas de famílias botânicas diferentes, 42 resíduos foram identificados como 

sendo importantes na divergência utilizando um cutoff de Q(k)=0.8 (Figura 36), vinte e 

quatro com Q(k)=0.85 (Figura 38) e sete com Q(k)=0.9 (Figura 39). Na Tabela 11, estão 

listados os resíduos, suas numerações nas respectivas seqüências protéicas e suas estruturas 

secundárias em Arabis blepharophylla (Brassicaceae), Oryza sativa (Poaceae), Pinus 

banksiana (Pinaceae) e Trifolium repens (Fabaceae). 

Os resíduos de aminoácidos de três regiões importantes da enzima, segundo 

Persson et al. (1993) e Danielsson et al. (1994), estão mapeados na estrutura tridimensional 

da mesma (Figura 40). Tais regiões são: um segmento adjacente ao sítio ativo (V1: 

resíduos 49-61), uma alça próxima ao átomo de zinco (V2: resíduos 100-130) e uma região 

de interação entre monômeros (V3: resíduos 290-310). 
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Tabela 10 – Resíduos de aminoácidos importantes na divergência funcional de Adh1 e Adh2, que foram 

mapeados na estrutura tridimensional de Arabis blepharophylla. 

A. blepharophylla Oryza sativa  (Adh1 ) Oryza sativa ( (Adh2 ) Trifolium repens  (Adh1 )

25 s (Val23) s (Val23) s (Ser23) s (Val24)

41 s (Ile39) s (Val39) s (Val39) s (Leu40)

45 s (Phe43) s (Phe43) s (Tyr43) s (Ile42)

62 l (Thr60) l (Thr60) l (Thr60) l (Gln60)

64 l (Leu62) l (Val62) l (Val62) l (Thr61)

79 s (Val75) s (Val75) s (Val75) s (Val76)

109 h (Cys105) h (Cys105) h (Cys105) h (Cys106)

112 l (Val108) l (Ala108) l (Glu108) l (Glu109)

118 l (Asp114) l (Asp114) l (Asp114) l (Asn115)

133 l (Gly129) l (Gly129) l (Gly129) l (Asn130)

170 l (Asp166) l (Ala166) l (Glu166) l (Asp167)

178 h (Ile174) h (Val174) h (Ile174) h (Ile175)

183 h (Leu179) h (Ile179) h (Phe179) h (Ile180)

185 h (Thr181) h (Thr181) h (Thr181) h (Tyr182)

190 h (Thr186) h (Thr186) h (Thr186) h (Thr187)

200 s (Gln196) s (Ser196) s (Gln196) s (Ser197)

204 s (Ile200) s (Ile200) s (Ile200) s (Ile201)

221 h (Ala217) h (Ala217) h (Ser217) h (Ser218)

229 s (Val225) s (Ile225) s (Val225) s (Val226)

233 l (Ser229) l (Ala229) l (Pro229) l (Ser230)

234 h (Lys230) h (Asn230)* h (Ala230)* h (Ser231)*

236 h (Phe232) h (Phe232) h (Phe232) h (Phe233)

238 h (Glu234) h (Glu234) h (Gln234) h (Leu235)

240 h (Lys236) h (Arg236) h (Lys236) h (Lys237)

259 h (Glu255) h (Gln255) h (Glu255) h (Gln256)

263 h (Glu259) h (Glu259) h (Glu259) h (Glu260)

279 h (Val275) h (Ile275) h (Ile275) h (Ile276)

285 h (Ala281) h (Ala281)* h (Cys281)* h (Ala282)*

329 l (Tyr325) l (Tyr325)* l (Tyr325)* l (Tyr326)*

337 h (Gly333) h (Asn333) h (Asn333) h (Asn334)

Resíduos de aminoácidos
Estrutura secundária

 

* em negrito, resíduos de aminoácidos com Q(k)≥0.85 e (*) indica os que possuem Q(k)≥0.9. 



 71 

Tabela 11 – Resíduos de aminoácidos importantes na divergência funcional entre famílias botânicas, que 

foram mapeados na estrutura tridimensional de Arabis blepharophylla. 

A. blepharophylla Oryza sativa (Adh1) Pinus banksiana Trifolium repens (Adh1)

45 s (Phe43) s (Phe43) s (Tyr38) s (Ile42)

49 l (Cys47) l (Cys47) l (Cys42) l (Cys48)

57 h (Glu55) h (Glu55) h (Glu50) h (Glu56)

64 l (Leu62) l (Val62) l (Leu57) l (Thr61)

82 s (Val78) s (Val78) s (Val73) s (Val79)

90 l (Ala86) l (Ala86) l (Lys81) l (Lys87)

112 l (Val108) h (Ala108) l (Glu103) l (Glu109)

118 l (Asp114)* l (Asp114)* l (Asp109)* l (Asn115)*

125 l (Glu121) l (Asp121) l (GLu116) l (Asp122)

127 l (Gly123) l (Gly123) l (Gly118) l (Gly124)

128 l (Gly124) l (Val124) l (Val119) l (Val125)

130 l (Ile126) l (Ile126) l (Lys121) l (Ile127)

131 l (His127)* l (Gly127)* l (Ser122)* l (Asn128)*

133 l (Gly129)* l (Gly129)* l (Gly124)* l (Asn130)*

135 l (Ser131) l (Ser131) l (Ser126) l (Ser132)

139 s (Ile135) s (Ile135) s (Ile130) s (Ile136)

161 s (Ser157) s (Val157) s (Ser152) s (Ala158)

178 h (Ile174) h (Val174) h (Ile169) h (Ile175)

187 h (Leu183) h (Leu183) h (Met178) h (Leu184)

188 h (Gly184) h (Gly184) h (Gly179) h (Gly185)

190 l (Thr186) h (Thr186) h (Ala181) h (Thr187)

194 l (Ala190) l (Ala190) l (Ala185) l (Ala191)

209 h (Ala205) h (Ala205) h (Thr200) h (Ala206)

213 h (Ala209) h (Ala209) h (Ala204) h (Ala210)

219 h (Arg215) h (Arg215) h (Arg210) h (Arg216)

221 h (Ala217) h (Ala217) h (Ala212) h (Ser218)

224 l (Ser220) l (Ser220) l (Ser215) l (Ser221)

236 h (Phe232) h (Phe232) h (Phe227) h (Phe233)

237 h (Asp233) h (Glu233) h (Glu228) h (Glu234)

241 h (Lys237) h (Lys237) h (Leu232) h (Lys238)

271 s (Arg267) s (Arg267) s (Tyr262) s (Arg268)

279 h (Val275) h (Ile275) h (Val270) h (Ile276)

295 s (Leu294) s (Leu294) s (Val286) s (Val292)

303 l (Ser299)* l (His299)* l (Pro294)* l (Lys300)*

310 l (Thr306)* l (Thr306)* l (Thr301)* l (Thr307)*

311 l (His307)* l (His307)* l (Asn302) l (His308)

313 h (Met309) h (Met309) h (Leu304) h (Met310)

315 l (Phe311)* l (Phe311)* h (Phe306)* h (Phe312)*

317 l (Asn313)* l (Asn313)* l (Cys308) l (Asn314)

337 h (Gly333) h (Asn333) h (Gly328) h (Asn334)

338 h (Val334) h (Val334) h (Leu329) h (Val335)

344 h (Asn340) h (Lys340) h (Asn335) h (Lys341)

Resíduos de 

aminoácidos

Estrutura secundária

 
* em negrito, resíduos de aminoácidos com Q(k)≥0.85 e (*) indica os que possuem Q(k)≥0.9. 
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Figura 35 – Resíduos de aminoácidos importantes para a divergência funcional dos grupos ADH1 e ADH2 

utilizando Q(k)=0.8 como cutoff. Representação em ribbon colorido por estrutura secundária em duas 

diferentes formas de visualização. 

  

Figura 36 – Resíduos de aminoácidos importantes para a divergência funcional da álcool desidrogenase de 

diferentes famílias botânicas utilizando Q(k)=0.8 como cutoff. Representação em ribbon colorido por 

estrutura secundária em duas diferentes formas de visualização. 
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Figura 37 – Resíduos de aminoácidos importantes para a divergência funcional dos grupos ADH1 e ADH2 

utilizando Q(k)=0.85 como cutoff. Representação em ribbon colorido por estrutura secundária em duas 

diferentes formas de visualização. 

  

Figura 38 – Resíduos de aminoácidos importantes para a divergência funcional da álcool desidrogenase de 

diferentes famílias botânicas utilizando Q(k)=0.85 como cutoff. Representação em ribbon colorido por 

estrutura secundária em duas diferentes formas de visualização. 
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Figura 39 – Resíduos de aminoácidos importantes para a divergência funcional utilizando Q(k)=0.9 como 

cutoff. 1. Grupos ADH1 e ADH2. 2. Diferentes famílias botânicas. Representação em ribbon colorido por 

estrutura secundária em duas diferentes formas de visualização. 

 

Figura 40 – Resíduos de aminoácidos de três regiões importantes e variáveis da enzima. V1: segmento 

adjacente ao sítio ativo, V2: alça próxima ao átomo de zinco e V3: região de interação entre monômeros. 

Representação em ribbon colorido por estrutura secundária em duas diferentes formas de visualização.  

. 
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5. Discussão 

Com o presente estudo, observa-se que a família gênica Adh não é somente 

complexa, mas é evolutivamente lábil com respeito ao número de cópias gênicas. Essas 

novas cópias originaram-se por duplicação gênica (freqüentemente duplicações locais) 

seguindo-se a pseudogenização e eventuais deleções. Como observado, a maioria das 

angiospermas possui de duas a três cópias do locus Adh. Estimativas a priori podem 

refletir o pequeno tamanho atual dessa família gênica ou uma ausência de busca por loci 

adicionais. Por exemplo, análises de isoenzimas indicaram que no gênero Gossypium 

podem ser encontradas duas (Suiter, 1988) ou, mais raramente, três cópias do locus Adh. 

As análises moleculares de Millar e Dennis (1996) documentaram, no entanto, cinco loci 

potenciais e o estudo de Small et al. (2000a) indicou a existência de pelo menos sete loci. 

Foi também documentada variação no número de loci de outras espécies e vários 

deles foram usados no presente trabalho. Três loci foram registrados para Hordeum (Trick 

et al., 1988), Sorghum (Ellstrand et al., 1983), milho (Osterman e Dennie, 1989), para os 

representantes da família Arecaceae (Morton et al., 1996), algumas espécies de Paeonia 

(Sang et al., 1997) e Leavenworthia (Charlesworth et al., 1998). Outras espécies, como os 

membros da família Brassicaceae (Arabidopsis, Arabis), têm apenas um locus (Chang e 

Meyerowitz, 1986; Miyashita et al., 1996). Já Pinus banksiana possui, pelo menos, sete 

loci Adh (Perry e Furnier, 1996). 

O uso dos termos Adh1 e Adh2 perpetua erroneamente o mito de que todos os loci 

Adh1 de plantas são mais proximamente relacionados uns com os outros que com os 

representantes do locus Adh2. Essa suposição não justificada de ortologia parece ser, em 

parte, responsável pelo uso do termo Adh1 para indicar os genes expressos no início do 

processo de desenvolvimento e em baixos níveis nos diversos tecidos da planta, enquanto 

Adh2 indicaria aqueles que são expressos através de indução por hipóxia ou outras 

condições estressantes. 

As análises filogenéticas conduzidas nesse trabalho permitem sugerir diversas 

conclusões. A primeira delas, resultante da análise da árvore gerada a partir de seqüências 
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de DNA, refere-se à existência de três linhagens primárias, que correspondem a mono, 

dicotiledôneas e gimnospermas, sendo que as duplicações gênicas devem ter ocorrido 

independentemente em cada uma dessas linhagens. Tal topologia geral concorda com 

outros trabalhos já publicados, como o de Perry e Furnier (1996).  

A segunda proposição relaciona-se com o fato de que as seqüências de Adh não 

formaram dois clados primários como predito pela hipótese de duplicação gênica ancestral. 

De fato, a topologia das árvores indicou que as duplicações gênicas ocorreram em vários 

níveis dentro da árvore, ou seja, várias vezes durante a evolução.  

Outras inferências igualmente interessantes podem ser feitas com relação à 

utilidade desse gene como um marcador molecular a fim de descrever as relações 

filogenéticas nos diferentes níveis taxonômicos. Em plantas, análises utilizando cpDNA 

têm predominado, envolvendo geralmente genes tais como rbcL, matK ou ndhF. Mais 

recentemente, o seqüenciamento de regiões não-codificadoras do cpDNA tem tornado-se 

popular, uma vez que presume-se que tais regiões sejam úteis em níveis taxonômicos 

inferiores em função de suas baixas restrições funcionais, provendo uma maior quantidade 

de caracteres informativos (Small et al., 1998). Entretanto, observou-se que cpDNA 

acumula mutações nucleotídicas mais lentamente que o DNA nuclear (Wolfe et al., 1987), 

o que pode resultar em pouca variação e, conseqüentemente, limitado poder filogenético. 

No entanto, análises com Adh têm propiciado uma resolução mais completa e robusta 

resolução entre taxa proximamente relacionados (Morton et al., 1996; Sang et al., 1997; 

Small et al., 1998). Uma vantagem adicional das seqüências nucleares refere-se ao fato de 

acumularem indels menos freqüentemente que as seqüências não-codificadoras e, quando 

isto ocorre, costumam ser múltiplos de três para preservar a matriz de leitura. Além disso, 

muitas vezes a taxa de acúmulo de indels em regiões não-codificadoras iguala-se à taxa de 

substituições nucleotídicas (Golenberg et al., 1993). Em função do grande número de 

eventos de inserção-deleção, o alinhamento pode tornar-se problemático, particularmente 

se taxa mais distantemente relacionados são incluídos. Fatores negativos adicionais 

relacionados ao uso de regiões não-codificantes como marcadores moleculares para 

estudos filogenéticos incluem a possível origem múltipla potencial de pequenas inversões 

que ocorrem nas alças das estruturas secundárias (Kelchner e Wendel, 1996), o alto 

potencial para homoplasia devido ao número reduzido de estados de caracter funcionais 
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(pois o conteúdo AT nas regiões não-codificantes de cpDNA é alto) e duplicações/deleções 

de repetições curtas geradas através do mal pareamento das seqüências (Golenberg et al., 

1993). Os genes nucleares podem oferecer os níveis de variação desejados aliados uma 

maior facilidade de alinhamento das seqüências codificadoras. 

É importante ressaltar que a utilização de genes nucleares também pode ter 

limitações. A probabilidade de concordância de árvores de genes e de espécies é 

dependente do tempo entre os eventos de especiação, ou seja, quanto maior o número de 

gerações, maior a probabilidade de recuperar a árvore das espécies. Fatores relacionados à 

genética de populações, tais como tamanho efetivo da população e seleção também 

influenciam a obtenção de uma ávore de genes que represente bem a história evolutiva das 

espécies. Problemas de não-coalescência são mais prevalentes em espécies onde existe a 

manutenção de múltiplos alelos, seja em razão da atuação de alta taxa de migração, em 

função do grande tamanho da população ou ainda pela auto-fecundação (Pamilo e Nei, 

1988). Em populações pequenas, sem auto-fecundação e isoladas, pode-se utilizar um 

marcador nuclear sem maiores preocupações com esse fator. 

É sempre interessante a utilização de mais de um marcador molecular quando se 

pretende esclarecer a história evolutiva de uma espécie, gênero, família ou níveis 

taxônomicos mais altos. De forma que, a utilização de regiões codificadoras pode ser 

muito útil nesse tipo de estudo. Confirma-se aqui, o bom sinal filogenético do gene Adh, 

em concordância com outros trabalhos, tais como o de Small et al. (1998). 

Dentro desse contexto, comparar-se-á brevemente os resultados obtidos utilizando-

se o gene Adh com os disponíveis na literatura referentes às árvores filogenéticas das 

famílias em questão. Iniciando pela análise da família Arecaceae, verificou-se que a 

mesma formou um clado basal dentro de monocotiledôneas em todas as análises feitas 

utilizando-se o gene Adh (Figuras 2, 3, 7 e 8). No trabalho de Borsch et al. (2003), onde 

foram utilizadas seqüências não-codificadoras plastidiais do espaçador trnT-trnF, os 

resultados obtidos foram similares aos aqui encontrados. Há dados na literatura que 

indicam que a família Arecaceae emergiu há mais ou menos 80 milhões de anos e 

representa uma das linhagens que surgiu mais cedo na evolução das monocotiledôneas 

(Wilson et al., 1990; Duvall et al., 1993).  
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A família Poaceae surgiu e se diversificou mais tarde em comparação com 

Arecaceae, começando mais ou menos há 60 milhões de anos atrás, e tem sido a linhagem 

de monocotiledôneas mais intensivamente estudada em função de sua importância 

econômica. Membros desta família cobrem aproximadamente 20% da superfície 

continental (Kellog, 2001) e representam um quinto do número de espécies de 

angiospermas (Mathews e Sharrock, 1996). Produtos tais como arroz, milho e trigo são um 

componente importante na alimentação humana. Além disso, muitos animais dométicos 

são alimentados com gramíneas. A falta de resolução dentro da filogenia de gramíneas e 

dela com outras famílias tem sido atribuída aos eventos rápidos de especiação que não 

foram acompanhados por divergência molecular e morfológica significativa ou às 

extensivas evoluções paralelas que poderiam explicar os eventos de evolução morfológica 

(Kellog e Watson, 1993). Entretanto, a falta de um sinal filogenético forte poderia ser 

resultado da escolha da ferramenta molecular, ou seja, do uso de seqüências que evoluem 

mais lentamente tais como de cpDNA ou de DNA ribossomal. Estudos realizados por 

Mathews e Sharrock (1996), utilizando o gene do fitocromo, esclareceram algumas 

questões referentes à família Poaceae, demonstrando maior poder filogenético que estudos 

realizados utilizando seqüências ndhF e rbcL. Resultados obtidos no presente trabalho 

concordam com os resultados de Mathews e Sharrock (1996), sendo que as subfamílias 

amostradas utlizando o gene Adh foram Bambusoideae (Bambusa), Ehrhartoideae (Oryza), 

Panicoideae (Zea, Miscanthus e Pennisetum) e Pooideae (Hordeum vulgare). Além destas 

famílias também foram amostradas Arundinoideae e Chloridoideae no trabalho de 

Mathews e Sharrock (1996). Deve-se, entretanto, interpretar com cautela os dados, uma 

vez que a avaliação das relações filogenéticas dentro da família Poaceae não foi o o ponto 

principal dessa Dissertação, não tendo sido incluídos diversos representantes de 

subdivisões importantes da família. 

As famílias Cyperaceae e Peaoniaceae estão representadas por somente um gênero 

cada uma, de forma que não se pode estabelecer as relações de parentesco entre seus 

membros. O que se pode fazer é uma rápida explanação sobre cada um dos gêneros a fim 

de identificar o gene Adh como um possível candidato a estudos futuros mais 

aprofundados, comparando essas famílias com outras famílias proximamente relacionadas 

de plantas. As seqüências de Cyperaceae utilizadas são pertencentes ao gênero Carex. Esse 
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gênero é um dos maiores e mais amplamente distribuídos gêneros de angiospermas (~2000 

espécies), estando em regiões tão diferentes quanto savanas e florestas tropicais. Os 

resultados obtidos mostram que houve uma clara separação entre os loci Adh1 e Adh2, no 

entanto, não podemos fazer quaiquer inferências a respeito das relações dentro do gênero já 

que observamos a presença de regiões politômicas que podem ter sido resultantes do 

menor tamanho das seqüências quando comparadas às demais. Quanto à família 

Paeoniaceae, utilizaram-se seqüências pertencentes ao gênero Paeonia. Esse gênero 

compreende 35 espécies que, em função de seu grande valor medicinal e ornamental, são 

conhecidas como as rainhas das flores na China e das ervas na Grécia (Sang et al., 1997). 

A família foi relacionada com moderado suporte à família Crassulaceae. Comparando-se as 

árvores obtidas utilizando Adh com as obtidas através de matK e espaçadores intergênicos 

percebem-se várias diferenças. Paeonia é um grupo filogenetica e taxonomicamente 

complexo, sendo que a seção Paeonia pode estar submetida à evolução reticulada 

complexa que leva ao obscurecimento das relações filogenéticas. Assim, um estudo mais 

criterioso seria necessário visando uma melhor compreensão da história evolutiva das 

espécies em questão. 

A família Fabaceae é uma das maiores famílias de angiospermas, compreendendo 

650 gêneros e 1800 espécies. As espécies usadas são pertencentes à subfamília 

Papilionoideae, formando um clado com alto suporte de bootstrap. Assim como a família 

Arecaceae, o número de espécies amostrada foi pequeno e não representativo de toda a 

família, dificultando inferências a respeito da mesma. No entanto, estas eram as únicas que 

possuíam seqüências suficientemente longas de Adh para as análises de divergência 

funcional. 

A família Brassicaceae compreende cerca de 340 gêneros e 3.350 espécies. Há 

registros fósseis pertencentes ao Oligoceno (22 a 34 milhões de anos atrás). O tempo de 

divergência entre milho e trigo é inferior à idade de divergência de Brassica-Arabidopsis 

(14 a 20 milhões de anos atrás); essas duas linhagens divergiram cedo na história evolutiva 

na evolução da família. (Koch et al., 2000; Yang et al., 1999). Os resultados obtidos 

refletindo o posicionamento de algumas espécies concordam com os publicados por Hall et 

al. (2002), que utilizaram seqüências de trnL-trnF plastidial, e por Johnston et al. (2005), a 

partir de seqüências de ITS (espaçadores internos transcritos do DNA ribossomal nuclear). 
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De acordo com nossos resultados, no gênero Leavenworthia as seqüências de Adh3 são 

mais similares às Adh2 que às Adh1, corroborando análises feitas por Charlesworth et al. 

(1998). Cada locus forma um agrupamento separado, sendo que todos possuem um bom 

suporte de bootstrap (maior que 95%). Além disso, o locus Adh3 não apresenta íntrons, 

sugerindo que seja produto de transcrição reversa envolvendo um mRNA intermediário. 

Arabidopsis thaliana agrupa-se com espécies de Arabis e Arabidopsis de diferentes regiões 

geográficas. Isto concorda com as relações em Brassicaceae inferidas a partir de dados de 

rDNA (O’Kane et al., 1995) e rbcL plastidial (Miyashita et al., 1996). A principal 

característica morfológica que distinguem Arabis de Arabidopsis é a posição relativa do 

cotilédone à radícula. De forma, que esse resultado demonstra que essa pequena diferença 

morfológica não é suficiente para separar esses dois grupos (Miyashita et al., 1996). Cabe 

lembrar que a amostragem foi relativamente diferente em termos das espécies utilizadas e, 

por isso, estes resultados devem ser considerados com cautela. 

Dentro do limite do que se pode inferir sobre a evolução dos diferentes taxa a partir 

dos dados obtidos, o gene Adh parece ter tido um bom sinal filogenético ao se avaliar 

resultados dos trabalhos acima e as informações taxonômicas presentes no NCBI. 

Nossas análises sugerem que a diversificação de loci Adh representa uma 

combinação de eventos evolutivos. A questão fundamental para o entendimento da 

evolução de famílias multigênicas é: “Por que várias cópias do gene são retidas?” 

A evolução de famílias multigênicas tem sido alvo de muita controvérsia, sendo 

que a evolução em concerto foi utilizada para explicar a diversidade e evolução de famílias 

tais como dos genes MHC e genes codificadores de imunoglobulinas. A diversidade 

genética para um locus ou para vários loci era explicada pela introdução de novas variantes 

oriundas de diferentes loci através da recombinação ou conversão gênica. Entretanto, essa 

explicação é questionável, uma vez que loci do sistema MHC e Ig da mesma espécie não 

são necessariamente mais relacionados um ao outro que a loci de diferentes espécies (Nei e 

Sitnikova, 1997). Este é exatamente o caso do gene Adh, como pode ser visto nos 

resultados das análises aqui apresentadas. As seqüências de Adh1, bem como as de Adh2, 

tendem a se agrupar. Conseqüentemente, o locus Adh1 da espécie X é mais relacionado ao 

locus Adh1 da espécie Y que ao locus Adh2 da espécie X. No caso da evolução em 
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concerto, não deveria haver formação de grupos monofiléticos para cada loci. Além disso, 

não existe ortologia verdadeira do gene, ou seja, não existe correspondência entre os loci 

Adh de Poaceae e Arecaceae, pois os mesmos são resultantes de eventos de duplicação 

distintos. 

Tendo isso em mente, faz-se necessário encontrar uma outra explicação para a 

evolução dos genes Adh. Um outro modelo proposto de evolução de famílias multigênicas 

chama-se evolução por nascimento e morte. Neste modelo novos genes são criados por 

eventos de duplicação gênica e alguns genes duplicados são mantidos no genoma por um 

longo período de tempo, enquanto outros são deletados ou se tornam não-funcionais. Este 

modelo aplica-se a várias famílias multigênicas, como imunoglobulinas, MHC e genes de 

resistência a doenças em diferentes organismos, inclusive espécies vegetais. Nos últimos 

anos descobriu-se que até mesmo famílias gênicas altamente conservadas como a da 

ubiquitina estão submetidas ao processo de evolução por nascimento e morte (Nei e 

Rooney, 2005). 

Alguns aspectos encontrados neste trabalho corroboram a utilização desse modelo 

para a explicação da evolução do gene Adh: (1) vários eventos de duplicação gênica 

ocorreram ao longo do tempo, (2) os loci da mesma espécie são mais distantemente 

relacionados entre si do que a seus correspondentes em espécies diferentes e (3) há 

evidências de que alguns genes após duplicados tornam-se pseudogenes. Estes pontos 

foram sugeridos por Longhurst et al., 1994 como indispensáveis para a aplicação deste 

modelo e podem ser amplamente documentados na análise da ADH na sessão Resultados. 

Não foram encontradas evidências de que a seleção positiva tenha sido importante 

para a diversificação entre os diferentes loci Adh, como pode ser visto pelos resultados 

negativos apresentados na Tabela 1. Entretanto, um teste para detecção de ω>1 identifica 

somente um número limitado de eventos de seleção adaptativa. Tais valores maiores que 

um são encontrados em moléculas sob forte seleção diversificadora, como é o caso dos 

antígenos MHC classe I ou de proteínas relacionadas à resistência a doenças (Messier e 

Stuart, 1997; Hughes e Nei, 1998). Neste caso, não pode ser descartada a possibilidade de 

que o teste aqui aplicado não tenha sido sensível o suficiente para detectar eventos 

adaptativos nos genes Adh, mas é possível que os loci Adh estejam submetidos a eventos 
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puntuais de substituições não-sinônimas. Sabe-se que uma única modificação de resíduo de 

aminoácido em uma seqüência protéica pode ter grande impacto não somente na estrutura 

tridimensional da proteína, mas também em sua função biológica. 

Durante a evolução das seqüências, um resíduo de aminoácido pode mudar de 

muito conservado para altamente variável e vice-versa. A divergência funcional depois da 

duplicação gênica pode causar mudanças nas taxas evolutivas de alguns sítios. Portanto, 

detectar as alterações nas taxas sítio-específicas pode fornecer uma lista de resíduos de 

aminoácidos que podem ser responsáveis pela divergência funcional entre membros de 

uma família gênica. Assim, se a função ou a estrutura da proteína está mudando, alguns 

resíduos podem estar sujeitos a variações das restrições funcionais durante a evolução. 

As substituições de aminoácidos que distinguem os diferentes loci Adh e as que os 

distinguem em diferentes famílias botânicas foram identificados e mapeados na estrutura 

tridimensional da enzima em questão. Trinta resíduos de aminoácidos foram identificados 

como sendo importantes para a divergência funcional entre grupos Adh1 e Adh2 utilizando 

Q(k)=0.8 como cutoff, doze utilizando Q(k)=0.85 e três com Q(k)=0.9 (ver Figuras 35, 37 

e 39). Enquanto que no caso de enzimas de famílias botânicas diferentes, 42 resíduos 

foram identificados como sendo importantes na divergência utilizando um cutoff de 

Q(k)=0.8, vinte e quatro com Q(k)=0.85 e sete com Q(k)=0.9 (Figuras 36, 28 e 39). 

O gene Adh codifica uma enzima dimérica, contendo zinco e NAD+ dependente, 

estruturada em dois domínios: o domínio de ligação à coenzima (resíduos 177-322) na 

interface do dímero e o domínio catalítico (resíduos 1-176 e 323-373), sendo que o sítio 

ativo se localiza na cavidade entre os dois domínios. A ligação da coenzima induz a 

aproximação do domínio catalítico em direção ao domínio de ligação da coenzima e 

próximo ao sítio ativo. Essas duas conformações são descritas como “aberta” na 

apoenzima e “fechada” nos complexos. Esse domínio fechado promove a ligação de 

pequenos alcóois, pois diminui o sítio de ligação ao álcool (Sanghani et al., 2000). Nas 

enzimas álcool desidrogenases, três segmentos (V1, V2 e V3) podem ser identificados 

como responsáveis pela hipervariabilidade nas mesmas. Eles correspondem a um segmento 

adjacente ao sítio ativo (V1: resíduos 49-61), uma alça próxima ao átomo de zinco (V2: 

resíduos 100-130) e uma região de interação entre monômeros (V3: resíduos 290-310) 
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(Persson et al., 1993, Danielsson et al., 1994). 

De acordo com as análises presentes neste trabalho, verifica-se que cinco resíduos 

de aminoácidos identificados como significativamente divergentes entre ADH1 e ADH2 

estão localizados nas regiões acima da seguinte forma: resíduos 109, 112 e 118 na região 

V2. Com relação aos resíduos divergentes entre diferentes famílias botânicas, os resíduos 

49 e 57 encontram-se na região V1, os resíduos 112, 118, 125, 127, 128 e 130 na região 

V2, e os resíduos 295, 303 e 310 na região V3. 

A importância desses resíduos de aminoácidos para a função dessa enzima em 

plantas precisa ser investigada com mais detalhe. Alguns deles são relevantes para a função 

da enzima em Equus caballus (código PDB: 1N8K), que foi utilizada como molde para a 

modelagem molecular por homologia nesse estudo. Tal estrutura e seus complexos com 

coenzima e substrato mostram dois grupos carboxila próximos, mas não ligados ao zinco 

do sítio ativo. A carboxila do Asp49 forma uma ligação de hidrogênio ao grupo 

imidazólico do His67 (um dos grupos que se liga ao zinco), enquanto que Glu68 está 

localizado atrás do íon, no sentido oposto ao sítio de ligação do substrato (Ganzhorn e 

Plapp, 1988). Alinhamentos de seqüências de aminoácidos indicam que ambos os resíduos 

são conservados em todas as proteínas álcool desidrogenases de mamíferos, plantas e 

fungos (Dennis et al., 1985; Chang e Meyerowitz, 1986). Estudos de mutagênese dirigida 

indicaram que a mutação de Asp49 para Asn49 diminuiu a eficiência catalítica para a 

oxidação do etanol e redução do acetaldeído por um fator de 1000 vezes. Já a mutação do 

resíduo de aminoácido Glu68 para Gln68 diminuiu a eficiência catalítica por um fator de 

100 vezes (Ganzhorn e Plapp, 1988). Aparentemente, a atividade catalítica diminuiu em 

função do ambiente eletrostático alterado. 

Os resíduos Thr/Ser48, His67, Glu68 e Phe140 são compartilhados por todas as 

ADH, sendo altamente conservados; entretanto, a conservação dessas posições não 

necessariamente implica a atividade de oxidação do etanol. Com relação à função 

biológica, sabe-se que a ADH está envolvida em vias fisiológicas distintas em humanos, 

tais como no metabolismo da dopamina, serotonina, norepinefrina e ácido biliar. Além 

disso, ela pode catalisar a oxidação do retinol in vitro e in vivo e tem sido sugerido que 

possa exercer uma função de proteção contra a toxicidade da vitamina A. Em 
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camundongos adultos o gene Adh1 é expresso em altos níveis no fígado e também em 

níveis significativos no intestino grosso e delgado, rins, adrenal, epidídimo, útero e ovário 

(Gonzàlez-Duarte e Albalat, 2005). 

De forma similar, há evidências de que a álcool desidrogenase em plantas está 

submetida ao processo de neofuncionalização, com eventos de duplicação levando ao 

surgimento de novas atividades. Encontram-se aqui listados os resíduos de aminoácidos 

que estão, possivelmente, envolvidos na diversificação das mesmas. Uma possível 

extensão do trabalho desenvolvido nessa Dissertação é a análise através de estudos de 

dinâmica molecular da influência potencial das diferenças nos resíduos entre ADH 

codificadas por diferentes loci e ADHs pertencentes a diferentes famílias botânicas na 

função dessa enzima. Essa é uma das propostas do meu Projeto de Tese. Intenciona-se 

também avaliar a relação entre a evolução da enzima álcool desidrogenase e da 

formaldeído desidrogenase dependente de glutationa (GSH-FDH) nos mais diversos 

grupos de organismos, já que o alto grau de conservação na seqüência de aminoácidos da 

GSH-FDH sugere que ela seja uma forma ancestral, da qual as outras classes de ADH 

foram derivadas por eventos de duplicação gênica e aquisição de novas especificidades 

(Kaiser et al., 1989; Danielsson e Jörnvall, 1992; Fernandez et al., 1993); além de 

identificar os resíduos de aminoácidos importantes para a diversificação dessas classes de 

enzimas. De forma que espera-se contribuir para o melhor entendimento das relações 

evolutivas entre as enzimas codificadas pelos genes Adh gerados por eventos de duplicação 

gênica. 

A diversidade biológica pode ser melhor compreendida através do estudo da 

diversidade funcional das macromoléculas. A origem de novos genes e os mecanismos 

responsáveis pela aquisição de novas funções são centrais para o entendimento da 

diversificação molecular e biológica. Esses mecanismos incluem os moleculares que geram 

a diversidade e os processos evolutivos que fixam as mutações e aperfeiçoam as funções. 

Como a redundância é mantida e em que extensão afeta a viabilidade de um organismo são 

questões intrigantes. A avaliação de um maior número de famílias gênicas e o 

entendimento das relações entre as proteínas codificadas pelas mesmas são necessários a 

fim de começarmos a entender os processos que geram a diversidade biológica que 

conhecemos.  
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6. Conclusão 

As análises filogenéticas indicaram que têm havido eventos separados de 

duplicação dentro de angiospermas. No entanto, nenhuma indicação de seleção positiva foi 

encontrada. Identificaram-se resíduos de aminoácidos importantes para as diferenças 

estrutural-funcionais da enzima álcool desidrogenase entre famílias botânicas e entre 

diferentes loci Adh. Modelos teóricos da ADH foram construídos e os resíduos de 

aminoácidos identificados como funcionalmente importantes para a divergência entre as 

enzimas foram localizados na estrutura 3D. Os mesmos encontravam-se em regiões de um 

segmento adjacente ao sítio ativo (V1: resíduos 49-61), uma alça próxima ao átomo de 

zinco (V2: resíduos 100-130) e uma região de interação entre monômeros. Tais resíduos 

localizaram-se em regiões de importância funcional da enzima e estudos a fim de avaliar o 

impacto dos mesmos na função da enzima ainda necessitam ser conduzidos. Provas da 

divergência adaptativa da enzima requerem estudos bioquímicos. Entretanto, é possível 

que algumas substituições não conservativas de aminoácidos possam ter originado 

diferenças adaptativas entre as proteínas ADH. 
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7. Conclusion 

The phylogenetic analysis indicates that there have been a number of separate 

duplication events within angiosperms. No indication of positive selection was 

encountered. The important amino acids residues for the structural and functional 

differences among botanical families and Adh loci were identified. Theoretical 

tridimensional models were constructed and the amino acids residues important for the 

functional divergence of this enzyme were identified in the ADH tridimensional structure. 

These residues are localized in functional important regions of the enzyme. With the 

objective of evaluating the impact of those residues, studies need to be conducted. Proof of 

adaptative divergence of enzyme function requires biochemical studies; however, it is 

possible that some nonconservative replacements could originate an adaptative difference 

among the ADH proteins. 
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9. Anexo: Artigo “Sequence and structural aspects of functional diversification 

of plant alcohol dehydrogenases” 
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ABSTRACT 

The glycolytic proteins in plants are coded by small multigene families, which 

provide an interesting contrast to the high copy number gene families studied to date. The 

alcohol dehydrogenase (Adh) genes encode glycolytic enzymes that have been 

characterized in some plant families. Although the amino acid sequences of zinc-

containing long-chain (LC) ADHs are highly conserved, the metabolic function of this 

enzyme is variable. Besides this, they have different patterns of expression and are 

submitted to differences in nonsynonymous substitution rates between gene copies. It is 

possible that the Adh copies have been retained as a consequence of adaptative amino acid 

replacement which has conferred a subtle change in function. 

The phylogenetic analysis indicate that there have been a number of separate 

duplication events within angiosperms, that is to say genes labeled Adh1, Adh2 and Adh3 

in different groups may not be homologous. No indication of positive selection was 

encountered for the plant Adh gene family. However, the coefficients of functional 

divergence (θ) estimated between the Adh1 and Adh2 gene groups indicate statistically 

significant site-specific shift of evolutionary rate between them, as well between those of 

different botanical families, suggesting that altered functional constraints may take place at 

some amino acid residues after speciation. The theoretical tridimensional structure of the 

alcohol dehydrogenase from A. blepharophylla was constructed and verified to be 

stereochemically valid. 
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1. INTRODUCTION 

Many plant nuclear genes are members of multigene families. The formation of 

these families must have been fundamental in plant evolution. The recurrence of 

duplication and functional divergence has generated the present gene families. One copy 

may be silenced by deleterious mutations (pseudofunctionalization) or both copies may be 

preserved if such substitutions result in novel capacities. The preservation can lead to the 

persistence of both copies with sequence similarity, to the subfunctionalization (where 

each copy adopts some of the tasks of the ancestor) or to the neofunctionalization (when 

one gene maintains the original function, while the other acquires a new role) (Gonzàlez-

Duarte and Albalat, 2005). Phylogenetic analyses are useful for understanding the 

relationships of member genes of a gene family, since gene trees may clarify the history of 

gene duplications events. 

We study patterns of molecular diversification among members of the Adh gene 

family in plants, which belong to the medium-chain dehydrogenase/reductase protein 

superfamily. Alcohol dehydrogenases (ADHs) are dimeric enzymes of the glycolytic 

pathway that constitute two evolutionary groups, one characterized by short protein chains 

(~250 residues) which do not require zinc as a cofactor and another characterized by long 

protein chains (~370 residues) which require zinc as a cofactor. The former group is 

represented by ADHs from Drosophila, and the latter is represented by ADHs from 

organisms as diverse as mammals, plants and yeasts. Although the amino acid sequences 

of zinc-containing long-chain (LC) ADHs are highly conserved (Yokoyama et al., 1990; 

Charlesworth et al., 1998), the metabolic function of this enzyme is variable (Dolferus et 

al., 1997).  

In vertebrates, up to the present date, eight distinct classes have been defined based 

upon sequence similarity, catalytic features and gene expression patterns, (ADH1-8, class 

I-VII, according to Duester et al., 1999; and the latter class VIII following Peralba et al., 

1999). In mammalian tissues, at least six classes of this enzyme occur. Class I is the well 

known liver enzyme with ethanol dehydrogenase activity, class III is identical to the 

glutathione-dependent formaldehyde dehydrogenase, class IV is a form preferentially 



 
 
 

100 

expressed in the stomach, while classes II, V and VI are known to exhibit distinct 

properties (Danielsson et al., 1994). 

Transcription from Adh promoters increases under oxygen stress, as well in 

response to stress due to low temperatures in maize. The Arabidopsis Adh gene is induced 

predominantly in roots by environmental stresses such as low oxygen levels, dehydration, 

low temperature and by the phytohormone ABA (Dolferus et al., 1994). Two or three 

isozymes are observed in all flowering plant species, dicot and monocot, with the 

exception of Arabidopsis which has been shown to have a single Adh locus. In plants, this 

gene family has been most intensively studied in the Poaceae botanical family (Morton et 

al., 1996). In Zea mays, for example, the two Adh genes differ in their pattern of tissue-

specific expression. Adh1 gene is expressed in dry seed and pollen tissues, while both Adh1 

and Adh2 are expressed in roots tissues under anoxic conditions. Similar variation in the 

expression of Adh genes is found in a wide variety of plant species, including other 

grasses, sunflower, eucalyptus, and pine (Gaut et al., 1999). Besides this, functional assays 

reveal important differences among three alleles from the Adh1 locus in maize. Firstly, the 

protein products encoded by these alleles differ in their specific activity. Secondly, the 

alleles vary in their abilities to recombine intragenically. Allelic differences in protein 

function, different patterns of expression, gene conversion, and recombination make the 

Adh locus interesting from the evolutionary viewpoint (Gaut and Clegg, 1993). 

It is possible that the Adh copies have been retained as a consequence of adaptative 

amino acid replacement which has conferred a subtle change in function. Slightly different 

constraints on the protein sequence lead to subsequent differences in nonsynonymous 

substitution rates between gene copies, as found by Gaut et al. (1999) in the study of the 

grass Adh. 

Despite the large number of studies involving the Adh gene family, there does not 

exist a wide ranging study correlating molecular evolution and structural biology of the 

plant alcohol dehydrogenases. Moreover, this is the first study where a plant ADH 

tridimensional structure is proposed. Here, we extend previous studies of this multigene 

family, with the goal of using molecular evolutionary and molecular modeling tools to 

understand the process of diversification involved in this multigene family. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Sequence analysis 

The amino acid and DNA sequences from gymnosperms and angiosperms were 

obtained from the National Center of Biotechnology Information (NCBI) (Table 1).  

Alignments were performed with the ClustalW program (Jeanmougin et al., 1998). They 

were inspected and manual changes made when necessary, using GeneDoc 2.6 (Multiple 

Sequence Alignment Editor & Shading Utility) (Nicholas and Nicholas, 1997). Alignments 

are available upon request. The phylogenies were estimated by neighbor-joining (NJ) 

(Saitou and Nei, 1987), available in the MEGA program version 3.1 (Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis) (Kumar et al., 2000), and by maximum likelihood (ML) 

methods using PhyML (Guindon e Gascuel, 2003) and TreeFinder (Jobb et al., 2004) 

programs. ADH sequences from Pinus banksiana were used as outgroup. With regards to 

the NJ method, the p distance and the Poisson-corrected amino acid distances were used to 

analyze the amino acid sequences. Moreover, the Kimura two–parameter method was used 

as substitution model to the DNA sequences. In total, 1500 repetitions were performed 

using the bootstrapping method to determine the reliability of each node of the tree. The NJ 

method is known to be preferable to other commonly used methods when rates of 

evolution differ among the branches of a phylogenetic tree (Nei, 1991), as may often be 

true in the case of multigene families whose members have adaptations to different 

functions. Maximum likelihood topologies were generated using the HKY substitution 

model (Hasegawa et al., 1985) in order to build the gene tree based on DNA sequences. 

The bootstrap analyses were conducted using the previously cited programs; however, in 

the TreeFinder program, an approximate bootstrap support was computed by applying the 

Shimodaira-Hasegawa test with RELL approximation (LRSH) to all local rearrangements 

of tree topology around an edge. In both cases, reliability of the trees was tested using 1000 

replications of the bootstrapping method. The resultant tree topologies were used to 

calculate the branch lengths using the M0 model available in the CODEML program of the 

PAML packet (Yang, 1997). Afterwards, with the objective of evaluating the presence of 

positive selection, analyses were performed using the maximum likelihood models 

recommended by Yang (2004). The one-ratio model (M0) assumes one ω ratio for all sites. 
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The nearly neutral model (M1a) presupposes a proportion p0 of conserved sites with ω0<1 

and p1=1-p0 of neutral sites with ω=1.  The positive selection model (M2a) adds an 

additional class of sites with frequency p2= 1-p0-p1 and ω2 is estimated from the data.  In 

the discrete model (M3), the probabilities (p0, p1 and p2) of each site which was submitted 

to purifying selection, neutral selection and positive selection, respectively, and their 

corresponding ω ratios (ω0, ω1 and ω2) are inferred from the data. The Beta model (M7) is 

a null test for positive selection, assuming a Beta distribution with ω between 0 and 1. 

Finally, the Beta&ω model (M8) adds one extra class with the same ratio ω1. Sites which 

yielded posterior probabilities higher than 95% were considered significantly affected by 

selection. 

The likelihood ratio test (LRT) was used to verify whether the difference ratio ω 

was significantly different from 1 for each pairwise comparison: M1a vs. M2a, M0 vs. M3, 

and M7 vs. M8. The LRT performs a comparison of the likelihood scores of two models, 

with the constraint of ω=1 and without such constraint: LR=2(ln1-ln2). These LRT statistics 

approximately follow a chi-square distribution and the number of degrees of freedom is 

equal to the number of additional parameters in the more complex model.  

A statistical framework modeling the functional divergence was implemented by 

the Diverge program to estimate the coefficient of functional divergence (θ). The 

coefficient (θ) is an indicator of the level of Type I functional divergence which is an 

evolutionary process resulting in altered functional constraints or in site-specific 

evolutionary rate shift between two duplicate genes (Gu, 1999; Gu and Vendel, 2002). 

Rejection of the null hypothesis H0: θ=0 provides statistical evidence for shifts in 

evolutionary rates or in altered functional constraints in duplicates. Let Q(k)=Pk(S1|X) be 

the a posteriori probability of a site k being S1 (functional divergence related status) when 

the amino acid configuration (X) is observed. Since the alternative status S0 (functional 

divergence unrelated status), with posterior probability Pk(S0|X)=1-Pk(S1|X), means no 

altered functional constraint, the predicted residues are only meaningful when Q(k)>0.5, in 

which case ratio R(S1|S0)=P(S1|X)/P(S0|X)>1. A more stringent cut-off may yield 

Q(k)>0.67, or R(S1|S0)=>2 (Gu and Gu, 2003). 
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2.2. Structure analysis 

We obtained results for the tridimensional structure of the Arabis blepharophylla 

ADH (adhARABLE) using Equus caballus liver alcohol dehydrogenase (PDB code 

1N8K), which we encountered using Blastp (Altschul et al., 1990; Altschul et al., 1997). 

Its structure has been solved to a 1.13Å resolution (Rubach and Plapp, 2003). The amino 

acid sequence alignments were performed with the ClustalW program, using the BLOSUM 

matrix for scoring, and manually adjusted to obtain optimal alignment. Afterwards, the 

program MODELLER6v2 (Sali and Blundell, 1993) was used to build protein models 

according to the comparative protein modeling methodology. Finally, the best model was 

evaluated and selected on the basis of the results obtained by PROCHECK (Laskowski et 

al., 1993) and VERIFY-3D (Lüthy et al., 1992). The Swiss PDB Viewer (Guex and 

Peitsch, 1997) was used to calculate the root mean square deviation (RMSD) between the 

template and the model, as well as to draw all the figures and generate the molecular 

surface. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Phylogenetic analysis 

Comparative analysis presents an ideal opportunity to investigate the dynamics of 

an angiosperm gene family, and in particular, to expand our understanding of the evolution 

of the Adh gene family. In total, 1155 DNA sites from 176 sequences were used in the 

phylogenetic analysis: 94 monocot, 75 dicot and seven gimnoperms. The tree topologies 

produced by NJ (Fig. 1A e B) and ML methods have not differed significantly, especially 

when the major clades are considered. There was consensus in some important respects. 

First of all, recent gene duplications are evident in Paeoniaceae and Cyperaceae, indicating 

that Adh1 and Adh2 sequences of both families are more related to each other than to other 

dicot and monocot sequences, respectively. It means that the duplication which originated 

the Adh1 and Adh2 loci occured prior to the diversification of these two botanical families. 

The fact that peony Adh1 and Adh2 genes form a single clade implies that this duplication 
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does not predate the diversification of eudicots or of all angiosperms. The same can be 

verified in relation to the Cyperaceae. Moreover, we can observe other gene duplication 

responsible for the Adh1a and Adh1b split at the base at the Adh1 clade.  

The Arecaceae family emerged ≈80 million years ago and it represent one of the 

early lineages to radiate in monocot evolution. The grass family emerged and diversified 

≈60 million years ago and has been the most intensively studied monocot lineage because 

of its economic importance (Morton et al., 1996). Accordingly, both methods produce two 

clades within the grasses which correspond to grass Adh1 and Adh2 sequences. Besides 

this, there is a recent duplication of Adh2 that have originated a third locus (Adh3) in the 

genus Hordeum. The AdhA and AdhB locus from Arecaceae do not correspond to the 

Poaceae locus, since two duplication events have occurred, one in the Arecaceae lineage 

and the other in the grass one. The sequences adh1GLYMAX2, adh1PHAFOL, 

adh1SOPFLA, adh1SOPFLA, adh1LOTCOR, adh1PEA, adh1TRIREP of the Fabaceae 

botanical family form a monophyletic group with high bootstrap support (Fig. 1A and Fig. 

1B). 

The Brassicaceae clade shows four major groups of taxa: (1) Brassica oleraceae as 

the most basal group, (2) a clade containing Cardamine amara, Barbarea vulgaris and taxa 

of the genus Leavenworthia, (3) Arabidopsis thaliana and (4) Arabis stelleri. According to 

Koch et al. (2000) the Arabidopsis, Brassica and Arabis stelleri clades diverged early in 

the history of the Brassicaceae. Pollen from close relatives of Cardamine and Barbarea is 

common in geological samples from the Pliocene (2.5-5.0 MYA; Mai, 1995). Koch et al. 

(2000) estimated the Cardamine and Barbarea divergence at about 6.0 MYA. Yang et al. 

(1999) obtained very similar dates for the Brassica-Arabidopsis divergence. Since relatives 

of Leavenworthia, C. cardamine and B. vulgaris only have a single copy of Adh, the extra 

copies in Leavenworthia probably arose after the origin of this genus. In the genus 

Leavenworthia, Adh3 appears to be more closely related to Adh2 than to Adh1. It is 

interesting to observe that Adh3 has no introns, which could mean it is a product of a 

reverse transcription event involving a mRNA intermediary. Charlesworth et al. (1998) 

have shown that this locus is not closely linked to the other Adh loci. 

All these observations confirm that there have been a number of separate 
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duplication events within angiosperms (e.g., in the peony lineage, in the grasses, etc), that 

is to say genes labeled Adh1, Adh2 and Adh3 in different groups may not be homologous. 

The phylogenetic tree clearly shows three primary lineages corresponding to 

monocot, dicot, and pine genes. Gene duplications have taken place independently in each 

of these lineages. All members of the same linkage group, Pinus banksiana AdhC1, 

AdhC2, AdhC3, AdhC4, and AdhC5, form a strongly supported lineage; AdhC6 and AdhC7, 

which are members of the other linkage group according to Perry and Furnier (1996), fall 

outside of this lineage. Duplication seems a recurrent theme within P. banksiana Adh gene 

family. Not only are there more Adh genes than have been found in most angiosperms, but 

also repeated sequences within the genes are much more common. This pattern could 

represent one component contributing to the unusually large genome sizes of conifers 

(Perry and Furnier, 1996). 

Although Adh from flowering plants can be classified as a group with a low copy 

number, the Adh gene family in pines has a significantly higher copy number, as 

previously cited, indicating that the gymnosperm gene family has substantially different 

evolutionary dynamics. The tissue specificity and regulated stress response of Adh may 

result in a unique pattern of evolution for this gene family. 

 

3.2. Selection and functional diversification 

Nonsynonymous rate differences appear to be common among members of plant 

multigene families. Gaut et al. (1999) found that Adh2 sequences evolve significantly more 

rapidly than Adh1 sequences at nonsynonymous sites. In contrast to nonsynonymous rates, 

the Adh1 and Adh2 clades evolve with similar synonymous rates. Differences in 

nonsynonymous rates between Adh1 and Adh2 could be fueled either by adaptative 

substitution events or by reduced selective constraints against a duplicate gene copy.  

A powerful method to detect positive selection is to estimate the ratio of 
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nonsynonymous to synonymous substitution rates (ω =dN/dS). Therefore, we looked for 

evidences of positive selection. Table 2 lists the parameter estimates and log-likelihood 

values under models of variable ω between sites and those obtained with the M0 model 

(one-ratio), which assumes the same ratio for all sites. None of the estimates are 

significantly higher than 1.0; consequently, there is no indication that adaptative selection 

contribute to the differences in nonsynonymous rates between Adh1 and Adh2. However, 

the test used detects only a limited set of adaptative selection events. It will be 

inappropriate to conclude that there have been no adaptative amino acid replacements 

between Adh1 and Adh2. To further investigate whether any amino acid replacement could 

have led to adaptative diversification, we examined the amino acid replacements that 

distinguish the Adh sequences. 

We estimated the functional divergence between member genes of the alcohol 

dehydrogenase family by posterior analysis using the Diverge program. The coefficients of 

functional divergence θ estimated between the Adh1 and Adh2 gene groups reported in 

Table 3 indicate statistically significant site-specific shift of evolutionary rates between 

them. θ varied markedly from 0.541 up to 0.729. Moreover, the θ of the Adh genes 

between different botanical families are significantly greater than zero, suggesting that 

altered functional constraints may take place at some amino acid residues after speciation. 

The variation of θ is from 0.436 up to 0.666. 

The amino acids responsible for the functional divergence after gene duplication or 

after speciation can be predicted based on a site-specific profile by choosing a suitable cut-

off value. We used four cutoff values: Q(k)>0.75, Q(k)>0.8, Q(k)>0.85 and Q(k)>0.9. 

These residues were mapped onto the tridimensional structure of the Arabis 

blepharophylla ADH which we have modeled. 

3.3. Molecular modeling  

We have modeled the tridimensional structure of the alcohol dehydrogenase from 

A. blepharophylla (adhARABLE). The degree of identity between the sequence of the 

selected template and that of A. blepharophylla was around 48%, with 23% showing strong 
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similarity and 12% showing weak similarity. 

Ten models were initially created, and they were analyzed using the PROCHECK 

and VERIFY-3D programs, together with the values of the root mean square deviations. 

The Ramanchandran plots confirmed the excellent quality of the initial models, with the 

percentage of residues in most favoured and additional allowed regions being no lower 

than 99.7. The RMSD between the backbones of the template and the model was 0.21Å, 

where the differences in the loop regions account for the largest differences. Taken 

together, these data suggest that the models were stereochemically valid. The 

tridimensional models of the alcohol dehydrogenase modeled and of the template are 

shown in Fig. 2A and Fig. 2B.  

The residues which are important for the functional divergence were mapped onto 

the alcohol dehydrogenase 3D structure obtained (Fig. 3). The number of amino acid 

residues submitted to altered functional constraints is smaller in the ADH1 and ADH2 

groups (Fig. 3A and Fig. 3B) than in the comparison of different botanical families (Fig. 

3C and Fig. 3D). The selected sites are located both inside and on the periphery of the 3D 

structure. Thirty amino acid residues can be identified as being important for the functional 

divergence in the case of ADH1 and ADH2 groups using Q(k)>0.8 as a cut off value, 

twelve using Q(k)>0.85 and three using Q(k)>0.9 (Table 4). While, 42 amino acids 

residues are found comparing different families using Q(k)>0.8, twenty four using 

Q(k)>0.85 and seven using Q(k)>0.9 as cutt off values (Table 5). Three residues identified 

as being significantly divergent between ADH1 and ADH2 are localized in functionally 

important regions. The residues numbers 109, 112 and 118 are near a part of the loop 

around the second zinc atom. With respect to the divergent residues among different 

families, residues 49 and 57 are found in a segment adjacent to the active site, residues 

112, 118, 125, 127, 128 and 130 are in the loop around the second zinc atom, and the 

residues 295, 303 and 310 are in a subunit-subunit interacting segment. Given the 

likelihood that the selected sites play a role in the functional diversification among the 

groups studied, it could have been expected that they would map inside of the structure. 

However, it has been shown that such sites on the surface of proteins are responsible for 

mediating changes in protein-protein interactions (Sowa et al., 1997). The changes in such 

sites may have a subtle effect on protein function while changes on the inside of the 
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structure would be more prone to result in loss of function; consequently, they would be 

eliminated by purifying selection. 

 

4. CONCLUSION 

The functional significance of the results presented in the present paper needs 

further investigation. Proof of adaptative divergence of enzyme function requires 

biochemical studies; however, it is possible that some nonconservative replacements could 

originate an adaptative difference between the ADH proteins. Our results show that only a 

fraction of the amino acid residues contributes to functional divergence, as most sites are 

highly conserved.  
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Fig.1 – Phylogenetic tree inferred from Adh sequence data using the neighbor-joining 

method. A. The tree based on DNA sequences. B. The tree based on protein sequences. 

Numbers on each tree represent bootstrap values; bootstrap values greater than 84% are 

shown. Scale bars represent level of sequence divergence. 

Fig. 2 – Ribbon representation of A. tridimensional structure of the adhARABLE and B. of 

the superposition of the 3D structures of the protein which was modeled and the template. 

Fig. 3 – Localization of the amino acid residues submitted to altered functional constraints: 

A. after gene duplication, cutoff value: Q(k)>0.8; B. after gene duplication, cutoff value: 

Q(k)>0.85; C. after speciation, cutoff value: Q(k)>0.8; D. after speciation, cutoff value: 

Q(k)>0.85. The tridimensional structure of the alcohol dehydrogenase modeled is shown in 

green color. 
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Table 1 

Alcohol dehydrogenase proteins to which the sequences considered belong, and respective accession number 

in the data banks. 

Botanical families Adh type

Accession 

numbers of the 

sequences

Botanical families Adh type

Accession 

numbers of the 

sequences

Botanical families Adh type

Accession 

numbers of the 

sequences

Poaceae Adh1 adh1ORYLAT AAF37784 Cyperaceae Adh1 adh1CARLUC AAV66036 Arecaceae AdhA adhAWASROB AAB39598

adh1ORYALT AAF37781 adh1CARTRUG AAV66013 adhAPHOREC AAB17256

adh1ORYGRA AAF37403 adh1CARCCO AAV66016 AdhB adhBWASROB AAB39597

adh1ORYEIC AAO42684 adh1CARDDE AAV66019 AdhC adhCALUSI AAB17255

adh1ORYRHI AAO42680 adh1CARPEC AAV66024 Pinaceae AdhC1 adhC1PINBAN AAC99539

adh1ORYOFF AAO42679 adh1CARINO AAV66009 AdhC2 adhC2PINBAN AAC49540

adh1ORYMIT AAF37401 adh1CARFLO AAV66015 AdhC3 adhC3PINBAN AAC49541

adh1ORYNIV AAF37389 adh1CARPEN AAV66022 AdhC4 adhC4PINBAN AAC49542

adh1ORYSCH AAF37411 adh1CARTON AAV66025 AdhC5 adhC5PINBAN AAC49543

adh1ORYMEY AAF37415 adh1CARSER AAV66008 AdhC6 adhC6PINBAN AAC49544

adh1ORYGNU AAF37416 adh1CARROS AAV66027 AdhC7 adhC7PINBAN AAC49545

adh1ORYRID AAF37413 adh1CARBRE AAV66005 Brassicaceae adhCRUHIM BAA34681

adh1ORYLON AAF37414 adh1CARGLO AAV66010 adhARATHA CAA54911

adh1ORYCOA AAF37412 adh1CARGEO AAV66018 adhARALYRKAW BAA34679

adh1ORYBRA AAF37417 Adh2 adh2CARSER AAV66044 adhARAFLA BAA34678

adh1ORYRUF BAC87775 adh2CARINO AAV66055 adhBARVUL AF110458

adh1ORYGLU BAC87778 adh2CARROS AAV66056 adhCARAM AF110430

adh1ORYMER BAC87779 adh2CARGLO AAV66046 adhBRAOLE AB015508

adh1ORYSAT BAC87776 adh2CARLUC AAV66036 adhARAPROC AAF23552

adh1ORYPUN AAF37396 adh2CARPEN AAV66051 adhARAJAC AF110446

adh1ORYAUS BAC87780 adh2CARDDE AAV66054 adhARABLE AAF23531

ORYBAR BAC87777 adh2CARCCO AAV66049 adhARASTE BAA34676

adh1HORVUL PO5336 adh2CARBRE AAV66035 adhARAHIR AF110443

adh1HORVULVUL2 AF253472 adh2CARTRUG AAV66048 adhARABLY AAF23531

adh1ZEADIP AAA74637 adh2CARGEO AAV66053 adhARALYRLYR AAF23547

adh1ZEALUX AAA74639 Fabaceae Adh1 adh1GLYMAX2 AAC62469 adhARAHAL AAF23540

adh1ZEAMAY CAA27682 adh1GLYMAX AAN03476 adhOLIPU BAA34682

adh1MISSINF CAD56722 adh1LOTCOR CAG30579 adhARAGRI AF110440

adh1MISFLO CAD56717 adh1SOPFLA BAO91183 adhCRUWAL BAA34684

adh1MISTRA CAD56756 adh1PHAFOL Z23170 adhARAGLA AAF23537

adhMISSINGL CAD56726 adh1PEA P12886 adhARADRU AAF23535

adh1BAMMUL AAB71522 adhTRIREP X14826 adhARAFEN AAF23536

adhPENGLA AJ311047 Adh2 adh2WISFLO BAD91186 adhARALYA AAF23546

adh1ZIZVIL AAF37420 adhARAPAR AAF23548

adh1LEEPER AAF37419 Paeoniaceae Adh1 adh1BPAESUF AAB63520 adhARALIG AAF23545

adh1RHYSUB AAF37418 adh1BPAEROC AAB63519 adhHALPER AAF23539

Adh2 adh2ORYGRA AAF37783 adh1BPAELUT AAB63518 adhARAALP AAF23527

adh2ORYRHI AAF37778 adh1BPAEDEL AAB70176 adhAUBDEL AAF23523

adh2ORYALT AAO42686 adh1APAESUF AAC12907 adhARATUR AF110457

adh2ORYEIC AAF37779 adh1APAESZE AAB63514 Adh1 adh1LEASTY AAC79422

adh2ORYMIT AAF37780 adh1APAEROC AAB81208 adh1LEACRA AAC79420

adh2ORYAUS AAF37786 adh1APAELUT AAB81207 adh1LEAUNI AF037557

adh2ORYRID AAF37787 adh1APAEPAR AAF04344 Adh2 adh2LEAUNI AAC79370

adh2ORYSCH AAF37789 adh1APAETEN AAB63515 adh2LEACRA AAC79368

adh2ORYLON AAF37788 adh1APAEVEI AAB63516 adh2LEAST AAC79416

adh2ORYNIV AAF37768 adh1APAEANO AAB81247 Adh3 adh3LEAUNI AAC79419

adh2ORYBAR AAF37772 adh1APAESIN AAF04338 adh3LEACRA AAC79417

adh2ORYOFF AAO42689 adh1PAEOFF AAK50892 adh3LEAST AAC79418

adh2ORYBRA AAF37795 adh1APAEARI AAF04340

adh2ORYCOA AAF37791 adh1APAECAL AAB63512

adh2ORYMEY AAF37793 Adh2 adh2PAESUF AAB70177

adh2ORYGNU AAF37794 adh2PAEOFF AAK50895

adh2ORYGLU BAE00047 adh2PAELUT AAB70175

adh2ORYRUF BAE00043 adh2PAESZE AAB70178

adh2ZEAMAY P04707 adh2PAEROC AAB70180

adh2ORYSAT BAE00044 adh2PAEHUM AAF37598

adh2ORYPUN AAF37775 adh2PAEARI AAF37595

adh2HORVULVUL P10847 adh2PAETEN AAB70182

adh2HORVULSPO AAO24260 adh2PAEANO AAB70181

adh2ORYMER BAE00049 adh2PAEPAR AAF37600

adh2ZIZVIL AAF37798 adh2PAEVEI AAB70184

adh2LEEPER AAF37797 adh2PAECAL AAB70174

adh2RHYSUB AF37796 adh2PAEDEL AAB70176

Adh3 adh3HORVULVUL CAA31231 adh2PAESIN AAF37594

adh3HORVULSPO AAG42522
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Table 2 

Parameters estimates and log-likelihood values under models of variable ω ratios among sites. 

Model Parameters l Sites indicating positive selection
M0 ω=0.07383 -6,025.028641 No
M1 ω0=0.05640, ω1=1, p0=0.94142, p1=0.05858 -5,981.774704 Not allowed
M2 ω0=0.05640,  ω1=1, ω2=32.42120, p0=0.94142, p1=0.05858, p2=0 -5,981.774710 No
M3 ω0=0.00532, ω1=0.09775, ω2=0.38780, p0=0.51672, p1=0.37858, p2=0.10470 -5,937.707770 No
M7 p=0.33284, q=3.51763 -5,938.488181 Not allowed
M8 p0=1, p=0.33284, q=3.51763, p1=0, ω=2.88006 -5,938.488499 No  
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Table 3 

The coefficient of functional divergence (θ) of pairwise comparisons in the alcohol dehydrogenase gene 

family. 

Group 1 Group 2 Ө±SE* LRT

Poaceae Adh2 Poaceae Adh1 0.729±0.200 13,303
Poaceae Adh2 Fabaceae Adh1 0.552±0.118 21,964
Poaceae Adh1 Fabaceae Adh1 0.541±0.137 15,467

Poaceae Pinaceae 0.549±0.122 20,330
Poaceae Fabaceae 0.442±0.094 22,198
Poaceae Brassicaceae 0.449±0.120 13,929

Fabaceae Pinaceae 0.436±0.092 22,136
Brassicaceae Pinaceae 0.505±0.113 19,914

Fabaceae Brassicaceae 0.666±0.097 47,055  
* SE stands for standard error. 
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Table 4 
 
Amino acids residues important for the functional divergence between Adh1 and Adh2 groups. 

 
Secondary structure

A. blepharophylla
25 s (Val23)

41 s (Ile39)

45 s (Phe43)

62 l (Thr60)

64 l (Leu62)

79 s (Val75)

109 h (Cys105)

112 l (Val108)

118 l (Asp114)

133 l (Gly129)

170 l (Asp166)

178 h (Ile174)

183 h (Leu179)

185 h (Thr181)

190 h (Thr186)

200 s (Gln196)

204 s (Ile200)

221 h (Ala217)

229 s (Val225)

233 l (Ser229)

234 h (Lys230)

236 h (Phe232)

238 h (Glu234)

240 h (Lys236)

259 h (Glu255)

263 h (Glu259)

279 h (Val275)

285 h (Ala281)

329 l (Tyr325)

337 h (Gly333)

Amino acids residues

 
 

* in bold amino acids residues with  Q(k)≥0.85 and (*) indicates those found using Q(k)≥0.9 as cut off value. 
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Table 5 
 
Amino acids residues important for the functional divergence among different botanical families. 

 
Secondary structure

A. blepharophylla
45 s (Phe43)

49 l (Cys47)

57 h (Glu55)

64 l (Leu62)

82 s (Val78)

90 l (Ala86)

112 l (Val108)

118 l (Asp114)*

125 l (Glu121)

127 l (Gly123)

128 l (Gly124)

130 l (Ile126)

131 l (His127)*

133 l (Gly129)*

135 l (Ser131)

139 s (Ile135)

161 s (Ser157)

178 h (Ile174)

187 h (Leu183)

188 h (Gly184)

190 l (Thr186)

194 l (Ala190)

209 h (Ala205)

213 h (Ala209)

219 h (Arg215)

221 h (Ala217)

224 l (Ser220)

236 h (Phe232)

237 h (Asp233)

241 h (Lys237)

271 s (Arg267)

279 h (Val275)

295 s (Leu294)

303 l (Ser299)*

310 l (Thr306)*

311 l (His307)*

313 h (Met309)

315 l (Phe311)*

317 l (Asn313)*

337 h (Gly333)

338 h (Val334)

344 h (Asn340)

Amino acids residues

 
 

* in bold amino acids residues with  Q(k)≥0.85 and (*) indicates those found using Q(k)≥0.9 as cut off value. 
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“É impossível sondarmos a complexidade de um ser orgânico, mas, segundo a hipótese 

aqui proposta, essa complexidade cresce enormemente. Cada criatura viva deve ser vista 

como um microcosmo – um pequeno universo, formado por uma multidão de organismos 

autopropagadores, inconcebivelmente diminutos e numerosos como as estrelas do 

firmamento.” 

(Charles Darwin) 


