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RESUMO

“ANÁLISE INTEGRATIVA DE DADOS DE EXPRESSÃO GÊNICA DE RHODOSPORIDIUM

TORULOIDES SOB CONDIÇÕES RELEVANTES PARA A INDÚSTRIA BIOTECNOLÓGICA”

Rhodosporidium toruloides (R. toruloides) tem se destacado como uma alternativa
aos organismos modelo já utilizados para conduzir bioprocessos industriais devido
a algumas características como: (i) processamento eficiente de fontes de carbono
complexas, (ii) alta produção e armazenamento de lipídios, (iii) carotenogênese,
(iv) resistência inata à alguns inibidores químicos presentes em hidrolisados
lignocelulósicos, e (v) ausência de patogenicidade. No entanto, para melhor
explorar os potenciais dessa levedura e melhorar a eficiência desses bioprocessos,
é necessário saber como ela lida biologicamente com diferentes condições de
crescimento. Assim, nosso trabalho objetivou compreender o panorama da resposta
transcricional de R. toruloides em diferentes condições de cultivo através da
integração de dados de expressão gênica. Com esse propósito, 54 dados de RNA-Seq
da cepa IFO0880 ∆ku70 de R. toruloides foram analisados. O controle de qualidade
das reads brutas foi realizado com os programas FastQC e Trimmomatic, assim como
o alinhamento das reads foi feito com Hisat2, a montagem de transcritos foi feita
através do Stringtie, a análise diferencial de expressão foi realizada com o DESeq2,
a anotação funcional e análise de enriquecimento funcional dos transcritos foi
feita com Blast2GO. Os resultados da análise de perfil de crescimento indicam
que a levedura é capaz de crescer até na presença dos estresses induzidos por
5% de etanol, 0,15% de ácido acético e de 40º C. Ao analisarmos o número de genes
diferencialmente expressos (DEGs) de cada condição, podemos inferir que o número
de DEGs muda em função das condições de cultivo como resultado do nível de
perturbação do sistema causado por cada condição. Apesar da diferença no número
total de DEGs entre condições, o número de DEGs up e down-regulados dentro cada
condição é muito próximo ao equilíbrio, supostamente como resultado de uma
tentativa de se alcançar a homeostase do sistema. Além disso, nossos resultados
de análise de enriquecimento funcional para as condições de estresse fornecem
algumas evidências de que os protagonistas na resposta ao estresse estão
localizados na membrana celular e que as principais funçeõs moleculares associadas
a essa resposta é a atividade oxidativa e atividade de transportador transmembrana.
Considerando as condições de fonte de carbono, a resposta encontra-se associada
ao metabolismo de carboidratos, produçoã de ATP, biogênese de ribossomos, tradução
e divisão celular. Desse modo, este trabalho fornece um conhecimento biológico
mais integrado da resposta transcricional de R. toruloides sob condições
relevantes para a indústria biotecnológica.

Palavras-chave: biotecnologia industrial, Rhodosporidium toruloides, RNA-Seq,
fontes de estresse, fontes alternativas de carbono.
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ABSTRACT

“INTEGRATIVE ANALYSIS OF GENE EXPRESSION DATA OF RHODOSPORIDIUM
TORULOIDES UNDER RELEVANT CONDITIONS TO THE BIOTECHNOLOGICAL INDUSTRY”

Rhodosporidium toruloides (R. toruloides) has been highlighted as an alternative
to model organisms already used to conduct industrial bioprocesses due to some
characteristics such as: (i) efficient processing of complex carbon sources, (ii)
high storage and production of lipids, (iii) carotenogenesis, (iv) innate
resistance to some chemical inhibitors present in lignocellulosic hydrolisates,
and (v) absence of pathogenicity. However, to better exploit the potentials of
this yeast and improve the efficiency of these bioprocesses, it is needed to know
how it biologically deals with different growth conditions. Thus, our work aimed
to understand the landscape of the transcriptional response of R. toruloides under
different culture conditions through the integration of gene expression data.
For this purpose, 54 RNA-Seq data of R. toruloides IFO0880 ∆ku70 strain were
analysed. The quality control of raw reads was performed by FastQC and Trimmomatic
softwares, as well as read alignment was done by Hisat2, transcripts assembly
was done by Stringtie, differential expression analysis was performed by DESeq2,
transcripts functional annotation and functional enrichment analysis was
performed by Blast2GO. The results of the growth profile analysis indicate that
the yeast is able to grow even in the presence of stresses induced by 5% ethanol,
0.15% acetic acid and 40º C. By analyzing the total number of differentially
expressed genes (DEGs) of each condition we can infer that the number of DEGs
changes in function of the culture conditions as a result of the level of system
disturbance caused by each condition. Despite this difference in total DEGs number
between conditions, the number of up-regulated and down-regulated DEGs inside
each condition is really near to the balance, supposedly as a result of a fight
to achieve a system homeostasis. Furthermore, our enrichment analysis results
of the stress conditions provide some evidences that the major players in the
response to stress are placed at the cell membrane and the main molecular functions
associated to this response are the oxidoreductase activity and transmembrane
transporter activity. Considering the carbon source conditions, the response is
associated with carbohydrate metabolism, ATP production, ribosome biogenesis,
translation and cell division. Thus, this work provides a more integrated
biological knowledge of the transcriptional response of R. toruloides under
conditions relevant to the biotechnology industry.

Key-words: biotechnological industry, Rhodosporidium toruloides, RNA-Seq, stress
sources, carbon sources.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Bioeconomia: uma necessidade

Segundo o mais recente relatório de estatísticas populacionais
das Nações Unidas, a população mundial em 2019 era de cerca de 7,7
bilhões de pessoas 1. Mesmo considerando reduções nas taxas de
fertilidade e de crescimento populacional médio anual, as projeções
indicam que em 2030 e 2050 teremos, respectivamente, populações
de 8,5 e 9,7 bilhões de pessoas, e em 2100 esse valor poderá chegar
a 10,9 bilhões (Figura 1) 2. Apesar de algumas discrepâncias, todas
as regiões do planeta, além de crescerem populacionalmente, têm
expandido suas expectativas de vida. Os dados mais atuais indicam
que a expectativa de vida mundial é de 72,6 anos, e as projeções
apontam que em 2050 ela será de 77,1 anos 1,2.

Figura 1. Taxa média de crescimento e população total anual. A curva amarela
representa a taxa de crescimento, e a linha preta a população mundial total.
Adaptado de Nações Unidas, 2019 1.

Outro fênomeno crescente é a urbanização. A mesma é compreendida
como o movimento de pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas,
e é considerada uma tendência mundial 3. Como evidências que apoiam
essas afirmações temos que, em 1950, 70% da população mundial vivia
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em áreas rurais. Além disso, que em 2007 o número de pessoas vivendo
em áreas urbanas superou o número de pessoas vivendo em áreas rurais.
Por fim, dados de 2019 apontam que cerca de 57% da população vive
em áreas urbanas, e sugerem que em 2030 e 2050, respectivamente,
esse valor será de 60 e 68% 4,5.

Ao mesmo tempo em que é considerada uma força propulsora do
desenvolvimento humano, crescimento econômico e redução da pobreza,
a urbanização também é responsável pela depleção dos recursos
naturais 4,6,7. Com exceção aos mínimos períodos de desaceleração
econômica (crise econômica de 1930 e as guerras mundiais, por
exemplo), as demandas mundiais por recursos naturais passaram a
crescer constantemente e se tornaram desproporcionais ao
crescimento populacional mundial 8.

Dentre os dados que dão suporte à percepção de que temos tido
aumentos nos padrões humanos de consumo, temos que o consumo de
energia por pessoa aumentou em 4 vezes (nos últimos 200 anos), e
que o consumo de materiais por pessoa aumentou em 1,6 toneladas
(saindo de 8,4 toneladas em 1980 para 10 toneladas em 2008) 9,10.

Essas mudanças nos padrões de consumo, em associação com o
crescimento populacional, maior expectativa de vida e urbanização,
dentro de um modelo econômico de desenvolvimento baseado em
combustíveis fósseis, têm gerado preocupações acerca de questões
ambientais como poluição, mudanças climáticas e escassez de
recursos naturais 11-14.

Tendo ciência da inequívoca necessidade de mudança, governos
de diversos países ao redor do mundo passaram a adotar medidas para
promover o desenvolvimento de uma economia na qual materiais,
produtos químicos e energia são baseados em recursos biológicos
renováveis: a bioeconomia 1,4-6. Como exemplo temos a Comissão
Europeia (CE) e os Estados Unidos da América (EUA) que, após a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
ter publicado em 2009 uma agenda política para incentivo ao
desenvolvimento da bioeconomia, demonstraram-se adeptos à
transição para este tipo de economia ao compartilharem em 2010 e
2012, respectivamente, os seus planos de ação para promovê-la 7-9.

Em 2013 a Confederação Nacional da Indústria (CNI) publicou o
mesmo tipo de agenda para o Brasil. Embora mais tardiamente que
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os governos acima citados, mais especificamente em 2018, o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
publicou o seu conjunto de estratégias para o fortalecimento da
bioeconomia no país 5,10 . No que diz respeito às estratégias
brasileiras, o conjunto de ações traçadas está baseado em
proporcionar a plena atuação da biotecnologia do setor primário,
industrial e na saúde humana através de investimentos em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PDI), ampliação e modernização da
infraestrutura laboratorial, adensamento da base científico
tecnológica, além de adequar e modernizar o conjunto de leis e
decretos que possuem ação direta nas aplicações biotecnológicas
5,10 .

Apesar dos benefícios à natureza, esses esforços não visam
somente as positivas consequências ambientais 7-10. O impacto
econômico e social, capaz de ser gerado pela bioeconomia, atrai
a visão daqueles que estão atentos às formas de se transformar a
realidade na qual encontram-se inseridos.

Na União Europeia (UE), em 2013, a bioeconomia representou cerca
de 14,3% do seu PIB, e empregou 18,3 milhões de pessoas. No Brasil
representou, em 2016, 13,8% do PIB nacional. Estima-se que em 2030
a biotecnologia será capaz de gerar 1,060 trilhão de dólares de
valor acrescentado bruto, sendo: 260 bilhões gerados na área da
saúde, 380 bilhões na produção primária, e 420 bilhões na indústria.

1.1 Indústria Biotecnológica

A biotecnologia industrial, que faz uso de sistemas biológicos
(microrganismos ou enzimas, por exemplo) para produzir produtos
químicos, materiais e energia, tem crescido fortemente nas últimas
décadas e, ao associar-se à biologia sintética e engenharia
metabólica, representa um elemento chave na fuga de uma economia
baseada em recursos finitos e poluentes em direção à bioeconomia
13-17.

A partir de matérias-primas de baixo custo ou resíduos
industriais, os mais diversos tipos de produtos são capazes de serem
gerados através de abordagens da biotecnologia industrial. A
exemplo, temos a produção de vitaminas, químicos finos, fármacos,
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aditivos e suplementos alimentares, solventes, plásticos e
bioplásticos, bioetanol, biodiesel e biogás 18-21. Para gerar estes
produtos, os microrganismos ou enzimas escolhidas para os
bioprocessos precisam, além de serem capazes de catalisar as reações
químicas envolvidas na síntese do produto desejado, superar
condições severas à sua sobrevivência e/ou atuação, como: altas
temperaturas, alta pressão osmótica, acidez, presença de
inibidores químicos e metabólitos tóxicos 22-24.

Sendo assim, a biologia sintética e engenharia metabólica, além
de serem capazes de gerar produtos de alto valor agregado a partir
dos resíduos da indústria (como o bagaço da cana de açúcar) ou
matérias-primas baratas (como o caldo da cana de açúcar), também
podem aumentar a eficiência dos processos produtivos ao criar
microrganismos robustos capazes de resistir à condições adversas
e percorrer as vias necessárias à geração dos produtos almejados
18-24.

Como exemplo, temos o trabalho de Larsson, Cassland e Jonsson
(2000), onde a levedura S. cereviseae resistente à inibidores
fenólicos presentes em hidrolisados de lignocelulose foi
desenvolvida, o trabalho de Miller e colaboradores (2010), no qual
foi engenheirada uma bactéria Escherichia coli (E. coli) resistente
ao inibidor 5-hidroximetilfurfural (5-HMF), e o trabalho de Hossain
e colaboradores (2017), onde foi engenheirada uma via metabólica
na bactéria Raoultella ornithinolytica para produzir ácido
2,5-furanodicarboxílico (envolvido na produção de poliésteres) a
partir de 5-HMF 25-27.

Nesse contexto, demonstra-se necessário escolher acertadamente
os hospedeiros e alvos para serem engenheirados, de modo com que
haja a promoção da formação do produto de interesse em equilíbrio
com a viabilidade econômica.

1.2 Rhodosporidium toruloides

Diante de um cenário mundial onde busca-se desenvolver uma
economia sustentável, microrganismos capazes de utilizar
eficientemente recursos renováveis como substrato para produção
industrial, tem ganhado destaque 28,29. Desse modo, apesar de S.
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cereviseae ser a levedura mais comumente utilizada nos bioprocessos,
a descoberta de outros microrganismos também dotados de
características interessantes do ponto de vista da biotecnologia
industrial, tem aberto os caminhos para o uso e busca de hospedeiros
alternativos 28.

Um microrganismo que tem-se demonstrado promissor no uso de
recursos renováveis para a produção dos mais diferentes tipos de
produtos, é a levedura R. toruloides (Figura 2). R. toruloides é
uma levedura oleaginosa (capaz de acumular mais de 70% de lipídeo
em sua massa seca), carotenogênica e não patogênica. Além disso,
produz importantes enzimas, exibe excelente tolerância à
componentes inibitórios presentes nos hidrolisados de biomassa,
e é capaz de co-utilizar naturalmente pentoses e hexoses, ao
contrário de E. coli ou S. cereviseae 28-32.

Figura 2. Possíveis substratos renováveis usados para a síntese de produtos
industriais por R. toruloides. Em azul e laranja, respectivamente, os
substratos e os produtos. Adaptado de Park et al (2018) 32.

Devido ao seu merecido destaque, várias cepas de R. toruloides

tiveram o seu genoma completamente sequenciado, facilitando-se os
estudos e a compreensão dos mecanismos moleculares e das vias
metabólicas desse microrganismo 30,33. Além disso, ferramentas
moleculares já tem sido desenvolvidas para se manipular
geneticamente a levedura em questão 34-36. Adicionalmente, alguns
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trabalhos já vem engenheirando R. toruloides afim de torná-la mais
eficiente na produção e separação de lipídeos e carotenoides, ou
até mesmo para a criação de uma via para a síntese de terpenos a
partir da biomassa lignocelulósica 29,37-39.

No entanto, há uma lacuna na engenharia de R. toruloides que
objetive contornar as condições industriais adversas (como altas
temperaturas, acidez ou mebólitos tóxicos como o etanol) ou melhor
aproveitar uma matéria-prima tão rica, barata e disponível em nosso
país quanto o caldo da cana-de-açúcar. Sendo assim, evidencia-se
um nicho a ser explorado que pode ser capaz de gerar grandes impactos
econômicos na indústria biotecnológica.
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II. OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Compreender o panorama da resposta transcricional, por meio da
integração de dados de expressão gênica, de R. toruloides IFO0880
em cultivo sob condições de estresse industrial e em fontes
alternativas de carbono.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Compreender o perfil de crescimento de R. toruloides IFO0880
em condições de estresse mediado por etanol, temperatura e acidez.

2.2.2 Sequenciar o transcriptoma de R. toruloides IFO0880 em
condições de estresse e em caldo de cana-de-açúcar.

2.2.3 Identificar, em repositórios de informações gênicas, dados
brutos de sequenciamento do transcriptoma de R. toruloides IFO0880
em condições de relevância para a indústria biotecnológica.

2.2.4. Analisar o perfil de expressão gênica de cada conjunto de
dados e integrar os resultados provenientes dessa análise.

2.2.5. Identificar os principais genes envolvidos na resposta aos
estresses industriais e fontes alternativas de carbono, e propor
os melhores candidatos a fazerem parte da engenharia genômica de
R. toruloides IFO0880 em prol da construção de uma cepa mais robusta.
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III. MATERIAIS E MÉTODOS
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 LINHAGEM DA LEVEDURA E MEIOS DE CULTIVO

A investigação conduzida ao longo de todo este trabalho foi
realizada, exclusivamente, com a linhagem haplóide de
Rhodosporidium toruloides IFO0880, disponível mediante
solicitação através do Joint BioEnergy Institute Inventory of

Composable Elements (JBEI-ICEs).
Nos experimentos realizados por nosso grupo de pesquisa, a

levedura foi cultivada em meio YPD (1% de extrato de levedura, 2%
de peptona e 2% de dextrose) e em caldo de cana-de-açúcar
pasteurizado.

3.2 PERFIL DE CRESCIMENTO

Para análise do perfil de crescimento de R. toruloides em cultivo
sob estresse (mediado por etanol, ácido acético e temperatura),
uma colônia da levedura foi pré-inoculada overnight em 10 mL de
meio YPD, e cultivada em shaker à 30º C e 200 RPM. Posteriormente,
inferiu-se o crescimento microbiano a partir da turbidez do meio
de cultivo, cuja qual foi avaliada pela densidade óptica (DO) em
um comprimento de onda de 600nm (DO600) com o auxílio de um
espectrofotômetro. Em seguida, inoculou-se o volume de cultura
necessário para que a nova DO600 se tornasse 0,1 em um volume final
de 50 mL de meio YPD contendo diferentes concentrações de etanol
(2%, 5%, 8% e 12%), de ácido acético (0,10%, 0,125%, 0,15%, 0,175%
e 0,20%), e em meio YPD puro a ser usado para os cultivos sob variações
de temperatura (25º C, 30º C, 37º C e 40º C). Esses inóculos foram
cultivados em shaker ao longo de 48 horas (exceto para os cultivos
em variações de etanol, cujos quais foram cultivados por 36 horas)
à 30º C (exceto para os cultivos sob variações de temperatura de
27º C, 37º C e 42º C) e 200 RPM. Foram coletadas amostras nos tempos
de 0, 4 , 8, 12, 24, 28, 32, 36 e 48 horas (exceto para os cultivos
em variações de etanol, os quais tiveram amostras coletadas de 4
em 4 horas), a fim de que as DO600 pudessem ser avaliadas. Por fim,
repetiu-se o processo de pré-inóculo e, ao seu fim, inoculou-se
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o volume de cultura necessário para que a nova DO600 se tornasse
0,1 em um volume final de 50 mL de meio YPD contendo novas
concentrações de etanol (1%, 2%, 3%, 4% e 5%). Esses inóculos sob
novas concentrações de etanol foram cultivados do mesmo modo que
os anteriores. Entretanto, ao longo de 48 horas e com amostras
coletadas nos tempos de 0, 4 , 8, 12, 24, 28, 32, 36 e 48 horas.
Todos os experimentos foram realizados em triplicata biológica.
Os dados foram plotados e analisados no programa WPS Office

Spreadsheet (versão 2019).

3.3 SEQUENCIAMENTO DE RNA

Devido ao persistente problema de degradação de RNA encontrado
ao longo de seu processo de extração no cultivo da levedura em
presença de ácido acético (Figura A1, Apêndice), essa condição de
estresse não foi investigada nas análises de RNA-Seq.

As seguintes condições foram selecionadas para sequenciamento
do transcriptoma de R. toruloides: cultivo ao longo de 16 horas
em meio YPD contendo etanol (2% e 4%) à 30º C e 200 RPM, cultivo
ao longo de 16 horas em meio YPD puro sob variações temperatura
(30º C, 37º C e 42º C) e 200 RPM, e cultivo ao longo de 8 horas
em caldo de cana-de-açúcar à 30º C e 200 RPM. Para tal finalidade,
uma colônia da levedura foi pré-inoculada overnight em 10 mL de
meio YPD e outra em 10 mL de caldo de cana-de-açúcar. Ambas foram
cultivadas em shaker à 30º C e 200 RPM. Ao fim do período de cultivo,
suas DO600 foram avaliadas com o auxílio de um espectrofotômetro.
Em seguida, nos respectivos meios, inoculou-se os respectivos
volumes das culturas de cada colônia necessários para que as novas
DO600 se tornassem 0,1 em um volume final de 50 mL de meio YPD contendo
variações de etanol (2% e 4%), em 50 mL de meio YPD puro a ser usado
para os cultivos sob variações de temperatura (30º C, 37º C e 42º
C), e em 50 mL de caldo de cana-de-açúcar. Esses inóculos foram
cultivados em shaker ao longo de 16 horas (exceto para os cultivos
em caldo de cana-de-açúcar, os quais foram cultivados por 8 horas)
à 30º C (exceto para os cultivos sob variações de temperatura de
37º C e 42º C) e 200 RPM (Tabela 1, Dataset LSSB). Coletou-se amostras
no tempo de 16 horas para todos os cultivos em meio YPD, e em 0
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e 8 horas para todos os cultivos em caldo de cana-de-açúcar. Todos
os experimentos foram realizados em triplicata biológica. O RNA
total das amostras coletadas foi extraído utilizando o reagente
TRIzol, de acordo com as instruções do fabricante. A concentração
de RNA de cada amostra foi determinada com auxílio do Nanodrop,
e a sua integridade foi avaliada por meio do Agilent 2100 Bioanalyzer.
Por fim, o RNA total de cada amostra (total de 21 amostras) foi
enviado para a construção das bibliotecas e sequenciamento de 12
milhões de paired-end reads através da plataforma Illumina Hiseq
2500.

3.4 BUSCA POR DADOS BRUTOS PÚBLICOS DE SEQUENCIAMENTO DE RNA

Buscou-se no banco de dados SRA (Sequence Read Archive) do NCBI
(National Center for Biotechnology Information) por dados brutos
de RNA-Seq da cepa IFO0880 de R. toruloides, utilizando-se a
palavra-chave “Rhodosporidium toruloides IFO0880”. Identificou-se
conjutos de dados relacionados ao cultivo do microrganismo em fontes
de estresse e em fontes de carbono. Por fim, para compor nossa
análise, selecionou-se 33 dados brutos de RNA-Seq (provenientes
de 3 datasets), totalizando 11 condições distintas (Tabela 1,
Dataset 1, 2 e 3).

Tabela 1. Condições de cultivo dos datasets de RNA-Seq de R. toruloides IFO0880.

* Dados gerados por nosso grupo de pesquisa ainda não disponíveis no SRA-NCBI.
Δ Condição controle ΔΔ Condição avaliada
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3.5 ANÁLISE DE DADOS DE SEQUENCIAMENTO DE RNA

Como evidencia-se na Figura 3, a qualidade dos dados de RNA-Seq
foi avaliada por meio do programa FastQC (versão 0.11.9) 22. Em
seguida, as reads de baixa qualidade e sequências referentes a
adptadores foram removidas através do programa Trimmomatic (versão
0.39) 23. Uma vez tendo atingido o padrão de qualidade necessário,
alinhou-se as reads à versão mais atual do genoma de referência
de R. toruloides IFO0880 (versão 4.0, disponível em
https://jgi.doe.gov) 24 com o programa HISAT2 (versão 2.2.0) 25.
Utilizou-se o programa SAMtools (versão 1.14) 26 para converter os
arquivos de alinhamento em formato .SAM (gerados pelo HISAT2) para
formato .BAM (ordenado e indexado). Os arquivos de alinhamento em
formato .BAM foram usados pelo programa StringTie (versão 2.1.4)
27 para realizar a montagem e quantificação dos transcritos. O
programa GFFread (versão 0.12.7) 28 foi usado para gerar o
transcriptoma de R. toruloides IFO0880 com base na mesclagem não
redundante de 54 arquivos em formato .GTF contendo os transcritos
montados anteriormente pelo StringTie. A matriz de contagem dos
transcritos gerada pelo StringTie para cada conjunto de dados foi
usada para a análise de expressão diferencial (DEA, Differential

Expression Analysis em inglês) conduzida pelo pacote DESeq2 (versão
1.34) 29 no RStudio 30. Os dados foram normalizados ao comparar-se
as condições avaliadas (representadas pelo símbolo “ΔΔ”, Tabela
1) com suas respectivas condições controle (representadas pelo
símbolo “Δ”, Tabela 1). Os números, localizados após os símbolos
“Δ” e “ΔΔ”, indicam quais as respectivas condições avaliadas (por
exemplo, “ΔΔ1”) e condições controle (por exemplo “Δ1”). Foram
considerados como genes diferencialmente expressos (DEGs,
Differentially Expressed Genes em inglês) aqueles que apresantaram
Log2FoldChange ≥ 1 ou ≤ -1 e p-valor ajustado ≤ 0,05. O pacote UpSetR
(versão 1,4,0) 31 foi utilizado para visualizar as intercessões de
todos os conjuntos de dados. Por fim, realizou-se a anotação
funcional do transcriptoma com o programa Blast2GO (versão 6.0)
32, bem como a análise de enriquecimento funcional (FEA, Functional

Enrichment Analysis em inglês) dos termos do Gene Ontology anotados
para os DEGs de cada condição avaliada por este trabalho.

https://jgi.doe.gov)
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Figura 3. Fluxograma do método de análise de dados de RNA-Seq usado. Cilindro
preto representando a origem dos dados, e retângulo cinza representando as etapas
da análise (negrito) e os seus respectivos programas (entre parênteses).
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CAPÍTULO 1

ANÁLISE DO PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA
DE R. TORULOIDES EM FONTES DE ESTRESSE
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4. RESULTADOS

4.1 PERFIL DE CRESCIMENTO DE R. TORULOIDES EM CONDIÇÕES DE ESTRESSE

Como descrito na sessão III (materiais e métodos), a fim de que
se pudesse compreender a forma com a qual R. toruloides lida com
condições de estresse, avaliou-se seu perfil de crescimento sob
o cultivo em fontes de estresse (Figura 4).

Figura 4. Perfil de crescimento de R. toruloides em condições de estresse. (A)
Cultivo por 36 horas sob estresse mediado por etanol (0% [controle], 2%, 5%, 8%
e 12%). (B) Cultivo por 48 horas sob estresse mediado por etanol (0% [controle],
2%, 3%, 4% e 5% ). (C) Cultivo por 48 horas sob estresse mediado por ácido acético
(0% [controle], 0,10%, 0,125%, 0,15%, 0,175% e 0,20%). (D) Cultivo por 48 horas
sob estresse mediado por temperatura (30º C [controle], 25º C, 37º C e 42º C).
Círculos representando a média da DO600 e barras representando o desvio padrão.
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4.1.1 PERFIL DE CRESCIMENTO EM ESTRESSE MEDIADO POR ETANOL

Avaliou-se o crescimento de R. toruloides sob o estresse causado
pelo etanol (Figura 4A-B).

Na Figura 4A, evidencia-se que o crescimento da levedura é
incompatível com o cultivo em concentrações de etanol acima de 5%,
visto que ao longo de todo cultivo as suas DO600 nessas condições
(8% e 12 %) permaneceram similares à suas DO600 no tempo de 0 horas.
Diferentemente, quando cultivada sob 5% de etanol nota-se que a
levedura ainda é capaz de crescer (mesmo que minimamente), e que
sob 2% de etanol ela cresce apenas levemente menos que na condição
controle. Além disso, observa-se que microrganismo entra na fase
estacionária de crescimento após 24 horas de cultivo sob a condição
controle e sob 2% de etanol, e que não chega a essa fase de crescimento
nas demais condições.

Na Figura 4B, observa-se que (assim como nos respectivos
experimentos da Figura 4A) sob cultivo em 5% de etanol o
microrganismo ainda é capaz de crescer, e que em 2% de etanol seu
crescimento é apenas levemente menor que o crescimento na condição
controle. Quanto ao cultivo sob 3% de etanol, pode-se observar o
mesmo padrão de crescimento da condição controle (assim como em
2% de etanol, mas com valores de DO600 mais baixos). Já, para o cultivo
em 4% de etanol, observa-se um crescimento desacelerado, visto que
após 48 horas ele atinge uma DO600 similar à DO600 encontrada após
12 horas de cultivo na condição controle. Ademais, no cultivo em
3% de etanol, a levedura atinge a fase estacionária de crescimento
após 32 horas, diferentemente da condição controle e do cultivo
sob 2% de etanol (ambos atingem após 24 horas) e do cultivo em 4%
e 5% de etanol (ambos não chegam à fase estacionária).

4.1.2 PERFIL DE CRESCIMENTO EM ESTRESSE MEDIADO POR ÁCIDO ACÉTICO

Avaliou-se o crescimento de R. toruloides sob o estresse causado
pelo ácido acético (Figura 4C).

Na Figura 4C, nota-se que R. toruloides é incapaz de crescer
em concentrações de ácido acético acima de 0,15%, visto que suas
DO600 nessas condições (0,175% e 0,20%) ao longo de todo cultivo
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permanecem similares à suas DO600 no tempo de 0 horas. Quanto ao
cultivo sob 0,125% e 0,15% de ácido acético, observa-se que a
levedura necessita de, respectivamente, 36 e 44 horas para
apresentar algum crescimento. No cultivo sobre 0,10% de ácido
acético, após 12 horas R. toruloides apresenta uma queda em sua
DO600. Entretanto, após 24 horas de cultivo, sua DO600 se eleva e
aproxima da DO600 na condição controle até fim do cultivo. No controle
e em 0,10% de ácido acético, atinge-se a fase estacionária do
crescimento após 24 horas de cultivo. Nas demais condições não se
atinge a fase estacionária.

4.1.3 PERFIL DE CRESCIMENTO EM ESTRESSE MEDIADO POR TEMPERATURA

Avaliou-se o crescimento de R. toruloides sob o estresse causado
pela temperatura (Figura 4D).

Na Figura 4D, observa-se que à 25º C e 37º C a levedura apresenta
valores de DO600 muito próximos à aqueles exibidos na condição
controle ao longo de todo o tempo de cultivo, e que após 24 horas
de cultivo ele atinge a fase estacionária do crescimento para essas
condições. Ademais, o microrganismo ainda é capaz de crescer sob
40º C, mas apresenta valores muito baixos de DO600, e não atinge
a fase estacionária do crescimento.

4.2 CONDIÇÃO GERAL DOS CONJUNTOS DE DADOS

Ao longo de toda esta sessão, por questão de praticidade e
organização, serão incluídos alguns resultados das amostras de
RNA-Seq de R. toruloides cultivado em condições de estresse e em
fontes alternativas de carbono (Capítulo 2).

4.2.1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS, PROCESSAMENTO E MAPEAMENTO DAS READS

Na Tabela 2, encontram-se informações técnicas sobre cada
conjunto de dados, bem como suas taxas de processamento e mapeamento.
Os valores apresentados representam a média dos valores das
triplicatas de cada condição, para cada parâmetro avaliado.
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Tabela 2. Condição geral dos datasets de RNA-Seq de R. toruloides IFO0880.

①Illumina Hiseq 4000 ②Illumina Hiseq 2500 ▲ Single-end ● Paired-end ◎ 50 bp
※ 100 bp

Na coluna “Informações Técnicas”, nota-se que exceto para os
datasets 1 e 2, cujos quais foram gerados por meio da plataforma
Illumina Hiseq 4000, os demais dados foram gerados fazendo-se uso
da plataforma Illumina Hiseq 2500. Além disso, que apenas os dados
do nosso grupo de pesquisa (Dataset LSSB) foram gerados a partir
do sequenciamento de paired-end reads, sendo os demais dados
provenientes do sequenciamento de single-end reads. E, por fim,
que exceto para o dataset 1, cujo qual sequenciou reads de 50 bp
(pares de base, do inglês “base pair”), nos demais conjuntos de
dados sequenciou-se 100 bp.

Observa-se na coluna “Reads Brutas” que, exceto para o dataset

1, onde aproximadamente de 39 a 44 milhões de reads foram
sequenciadas, nos demais datasets foram sequenciadas cerca de 11
a 19 milhões de reads. Já na coluna “Reads Processadas (%)”
evidencia-se que, após o controle de qualidade das reads brutas,
nenhuma condição perdeu valores acima de 3,1% da sua quantidade
de reads inicial. Na coluna “Reads Mapeadas Unicamente (%)” pode-se
notar que, exceto para a condição de cultivo em meio YPD sob 42º
C de temperatura (Dataset LSSB) em cuja qual mapeou-se unicamente
apenas 67,75% das reads ao genoma de referência, conseguiu-se mapear
unicamente ao genoma de referência aproximadamente 85 a 96% das
reads para todas as condições.
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4.2.2 SIMILARIDADE DAS AMOSTRAS

Visando assegurar a confiabilidade dos dados de sequenciamento
e demonstrar que as amostras eram comparáveis, analisou-se a
distância euclidiana entre as amostras das condições avaliadas
(“ΔΔ”, Tabela 1) por meio de um heatmap (Figura 5A) gerado pela
função “pheatmap”, bem como avaliou-se sua similaridade através
da análise de componente principal (PCA, Principal Component

Analysis em inglês) (Figura 5B) através da função “plotPCA”.

Figura 5. Heatmap e PCA das amostras. (A) Heatmap demonstrando a distância
euclidiana das amostras. À esquerda têm-se uma escala de cor referente ao nível
de diferença entre amostras. (B) PCA demonstrando a variância entre as amostras.

Na Figura 5, observa-se que cada replicata agrupa-se com as
demais referentes à sua condição, exceto para as replicatas nas
condições de cultivo em meio YPD contendo 2% e 4% de etanol cujas
quais formam um agrupamento único evidenciado no heatmap (Figura
5A) pela coloração mais escura, e na PCA (Figura 5B) pela mínima
variância. Nota-se, também, uma grande similaridade entre as
amostras das condições de cultivo em meio SD contendo d-arabinose
(1%) e d-xilose (1%). Além disso, evidencia-se que o meio de cultivo
é um fator relevante para o agrupamento das amostras, visto que
todas as amostras das condições que compartilham um meio tendem
a estar mais próximas umas das outras (Figura 5A). Por fim, nossas
análises demonstraram que as amostras foram separadas entre as
diferentes condições e que, portanto, são confiáveis. Na sessão
“Apêndice”, encontra-se um heatmap (Figura A2) com as amostras de
todas as condições (“Δ” e “ΔΔ”, Tabela 1), onde observa-se o mesmo
padrão de comportamento acima mencionado.

A B
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4.2.3 EQUILÍBRIO NO NÚMERO DE GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESSOS

Após a realização da DEA, plotou-se e avaliou-se o número de
DEGs regulados para cima e para baixo (up-regulated e down-regulated,
respectivamente, em inglês) por condição, em um gráfico de barras
(Figura 6).

Figura 6. Número de genes diferencialmente expressos por condição. Em verde e
vermelho, respectivamente, têm-se o número de DEGs up-regulated e down-regulated.
Dentro das barras têm-se os valores absolutos dos números de DEGs, e no eixo “X”
têm-se suas pocentagens.

Na Figura 6, ao avaliarmos individualmente o número de DEGs de
cada condição, podemos notar que a quantidade de genes up e
down-regulated encontra-se próxima ao equilíbrio (valores próximos
à 50% de genes regulados para cima e para baixo). As duas condições
que mais fogem desse padrão são o cultivo sob etanol (4%)(cerca
de 60% down-regulated e 40% up-regulated) e acetato de sódio (2%)
(cerca de 55% down-regulated e 45% up-regulated).

Ainda na Figura 6, ao avaliarmos o número total de DEGs de cada
condição e compararmos com os demais valores, podemos perceber uma
grande variação na quantidade de genes diferencialmente expressos
que cada condição foi capaz de induzir. Como exemplos mais extremos
dessa diferença, temos as condições de cultivo sob 37º C e 42º C
cujas quais induziram a expressão diferencial de, respectivamente,
787 e 3561 genes.
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4.2.4 ANOTAÇÃO FUNCIONAL DO TRANSCRIPTOMA

Dos 8490 genes estruturalmente anotados no genoma de referência
de R. toruloides, obteve-se anotação funcional para 6598 (77,7%).

Na Figura 7, pode-se observar os 5 termos por ontologia gênica
(processo biológico, função molecular e componente celular) mais
presentes na anotação funcional do transcriptoma. Na ontologia
“Processo biológico”, destacam-se os termos “Processo metabólico”
e “Processo celular”, os quais encontram-se presente em cerca de
60% dos genes. Quanto a ontologia “Função molecular”, os termos
“Atividade catalítica” e “Ligação” sobressaem-se sobre os demais,
sendo encontrados em, respectivamente, aproximadamente 55% e 50%
dos genes. Diferentemente das anteriores, a ontologia “Componente
celular” apresenta seus mais frequentes termos distribuídos de
forma mais homogênea.

Além disso vale destacar que dos genes anotados funcionalmente,
573 foram anotados como proteínas hipotéticas ou putativas. Esse
número representa uma “perda” de anotação de 8,68%, visto que estes
genes possuem suas funções desconhecidas ou até mesmo carecem de
informações biológicas a respeito dos produtos gênicos que
codificam.

Figura 7. Top 5 termos por ontologia gênica do transcriptoma de R. toruloides.
O eixo “Y” apresenta os 5 termos por ontologia gênica (processo biológico, função
molecular e componente celular) mais frequentes, e o eixo “X” a quantidade de
genes (em valor absoluto e em porcentagem) em que eles são encontrados.
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4.3 RESPOSTA TRANSCRICIONAL DE R. TORULOIDES À FONTES DE ESTRESSE

4.3.1 NÍVEL DE EXPRESSÃO GÊNICA EM CONDIÇÕES DE ESTRESSE

Analisou-se o nível de expressão gênica do transcriptoma de R.

toruloides sob condições de estresse, por meio de vulcanoplots

(Figura 8) gerados no RStudio.
Dos 8490 genes codificados em seu genoma, na condição de 37º

C foram identificados 787 (9,3%) DEGs, destes 360 (45,7%) foram
down-regulated e 427 (54,3%) foram up-regulated (Figura 8A). Já
na condição de 42º C, identificou-se 3561 (41,9%) DEGs, sendo que
1853 (52%) foram down-regulated e 1708 (48%) foram up-regulated

(Figura 8B). Na condição de 2% de etanol, foram identificados 1131
(13,3%) DEGs, destes 620 (54,8%) foram down-regulated e 511 (45,2%)
foram up-regulated (Figura 8C). Quanto a condição de 4% de etanol,
foram obtidos 1164 (13,7%) DEGs, sendo que 700 (60,1%) foram
down-regulated e 464 (39,9%) foram up-regulated (Figura 8D). Por
fim na condição de 1% de ácido p-cumárico, identificou-se 1505
(17,7%) DEGs, e destes 772 (51,3%) foram down-regulated e 733 (48,7%)
foram up-regulated (Figura 8E).

Figura 8. Nível de expressão gênica por condição de estresse. Nível de expressão
gênica de R. toruloides à 37º C (A), à 42º C (B), à 2% de etanol (C), à 4% de
etanol (D), à 1% de ácido p-cumárico (E). Em vermelho e verde, respectivamente,
os DEGs down-regulated e up-regulated.
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4.3.2 TOP 10 DEGs UP E DOWN-REGULATED POR CONDIÇÃO DE ESTRESSE

Analisou-se os 10 DEGs mais regulados para cima e para baixo
provenientes de cada uma das 5 condição de estresse investigadas,
totalizando 100 genes a serem avaliados. A média da expressão dos
genes regulados positiva e negativamente é de aproximadamente,
respectivamente, 7,3 e -7,8 Log2FoldChange. Dos 100 genes avaliados,
42 genes (42%) foram anotados como proteínas hipotéticas e possuem
suas funções desconhecidas. O termo da ontologia gênica “Componente
Celular” que mais se destacou foi “Componente integral da membrana”,
sendo encontrado em 50% dos genes avaliados. Quanto a ontologia
gênica “Processo Biológico”, destacaram-se os termos “Transporte
transmembrana”, “Processo metabólico de carboidrato” e “Processo
metabólico de lipídeo”. Por fim, em relação à ontologia gênica
“Função Molecular”, os termos mais relevantes foram “Atividade de
transportador transmembrana” e “Atividade de Oxidoredutase”.

Na condição de 37º C (Tabela A1, Apêndice), nota-se que 50% dos
genes regulados positivamente foram anotados como proteínas
hipotéticas. O gene que codifica uma proteína da superfamília HMG
(ID “mRNA_8328”) foi o gene que apresentou o maior aumento na sua
expressão, sendo ela aproximadamente 4,2 milhões de vezes
(Log2FoldChange = 22,0) maior que na condição controle. Deste grupo,
o gene menos expresso codifica a enzima formato desidrogenase (ID
“mRNA_3584”, anotado com o termo “Processo metabólico do
glioxilato”) e apresenta nível de expressão 45 vezes
(Log2FoldChange = 5,5) maior que na condição controle. Quanto aos
genes regulados negativamente, a sua maioria apresentou valores
de expressão superiores à -6 Log2FoldChange. Ademais, dois genes
deste conjunto estão relacionados aos processos biológicos de
metabolismo de lipídeo (“mRNA_1208” codificando a proteína delta
8-esfingolóide dessaturase, valor de Log2FoldChange = -7,2) e de
translocação de lipídeo (“mRNA_4614” codificando um translocador
de proteína, valor de Log2FoldChange = -5,6).

Na condição de 42º C (Tabela A2, Apêndice), todos os genes
up-regulated apresentaram valores de expressão superiores à média
geral (7,3 Log2FoldChange). Assim como na condição anterior, 50%
dos genes foram anotados como proteínas hipotéticas. Além disso,
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40% dos genes foram anotados com o termo “Componente integral da
membrana”. Por fim, identificou-se que o gene que codifica a enzima
formato desidrogenase (ID “mRNA_3584”) também encontra-se na
condição de 42º C, porém com quase o dobro do valor da expressão
(Log2FoldChange = 10,1) identificada na condição de 37º C. Em
relação aos genes down-regulated, todos os seus valores de expressão
foram inferiores à média geral (-7,8 Log2FoldChange). O termo
“Núcleo” destacou-se entre os demais, sendo ele anotado para os
genes de ID “mRNA_4678” (Log2FoldChange = -10,5) que codifica a
histona H2B, “mRNA_3430” (Log2FoldChange = -8,8) que codifica a
subunidade psm1 do complexo de coesina, e “mRNA_1682”
(Log2FoldChange = -8,7) codificando uma subunidade do fator de
transcrição TFIID. Por fim, identificou-se que o mesmo gene (ID
“mRNA_4614”) envolvido com a translocação de lipídeo da condição
de 37º C encontra-se na condição de 42º C, porém com valores
inferiores de expressão (Log2FoldChange = -9,9).

Ao avaliar-se a condição de etanol (2%) (Tabela A3, Apêndice),
nota-se que todos os genes regulados positivamente apresentaram
valores de expressão inferiores à média geral, exceto o gene de
ID “mRNA_7617” (anotado como proteína hipotética) cujo qual teve
7,5 Log2FoldChange. O gene menos expresso (ID “mRNA_2453”
codificando um proteofosfoglicano), apresentou 4,8 Log2FoldChange,

e foi anotado com os termos de função molecular “atividade de
celulose 1,4-beta-celobiosidase” e de componente celular “Parede
celular”. Além disso, assim como nas duas condições anteriores,
foi identificado um gene envolvido com o ciclo do glioxilato, sendo
este o gene de ID “mRNA_5653” (Log2FoldChange = 5,8) que codifica
a enzima isocitrato liase. Quanto aos genes regulados negativamente,
4 foram anotados como proteínas hipotéticas e 1 não teve anotação.
O gene com menor expressão (ID “mRNA_2831”) apresentou -11
Log2FoldChange e codifica uma proteína da família
desidrogenase/redutase de cadeia curta. E, por fim, identificou-se
um gene (ID “mRNA_1369”, valor de Log2FoldChange = -7,6) envolvido
no processo metabólico de glutationa.

Quanto à condição de etanol (4%) (Tabela A4, Apêndice) todos
os genes up-regulated apresentaram valores de expressão inferiores
à média geral, exceto o gene de ID “mRNA_7617” (anotado como proteína
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hipotética) cujo qual teve valor de Log2FoldChange de 8,0. Os genes
de ID “mRNA_148” (Log2FoldChange = 5,0) e “mRNA_6406”
(Log2FoldChange = 5,1) codificam, respectivamente, um
transportador MSF geral de substrato e um transportador MSF de
poliamina. Identificou-se para a ontologia “Processo Biológico”
o termo “Processo metabólico de carboidratos” nos genes de ID
“mRNA_2453” (codificando um proteofosfoglicano, valor de
Log2FoldChange = 4,7) e “mRNA_6255” (codificando a enzima quitina
deacetilase, valor de Log2FoldChange = 4,7), e o termo “Regulação
da atividade da GTPase” para o gene de ID “mRNA_7798” (codificando
uma putativa proteína de ligação à fosfolipídeo, valor de
Log2FoldChange = 6,7). Em relação aos genes down-regulated,
destaca-se o gene de ID “mRNA_2831”, cujo qual teve o menor valor
de expressão (Log2FoldChange = -12,6) e também foi o menos expresso
na condição de etanol (2%). Outro gene também identificado em ambas
as condições de estresse etanólico é o gene de ID “mRNA_1369”
(Log2FoldChange = -8,3) envolvido no metabolismo de glutationa.
Assim como o gene de ID “mRNA_2831”, o gene “mRNA_298”
(Log2FoldChange = -7,8) também apresenta a função molecular de
“Oxidoredutase”, mas codifica uma proteína ligadora de NAD(P).

Na condição de ácido p-cumárico (1%) (Tabela A5, Apêndice),
apenas dois genes (ID “mRNA_5134” e “mRNA_7478”) que codificam
proteínas hipotéticas foram reguladas positivamente à ponto de
terem seus valores de expressão (Log2FoldChange = 9,3 e 7,3,
respectivamente) ao menos igualados à média geral. O gene de ID
“mRNA_5653” (Log2FoldChange = 6,2) anotado com o termo “Ciclo do
glioxilato”, encontrado regulado positivamente na condição de
etanol (2%), também foi identificado nessa condição. Ao avaliarmos
os genes regulados negativamente, nota-se que 60% foram anotados
como proteínas hipotéticas. Os únicos genes com expressão inferior
à média geral são os genes de ID “mRNA_3549” e “mRNA_1840” cujos
quais apresentam, respectivamente, funções moleculares de
desmetilase e de ligação ao DNA, bem como valores de Log2FoldChange

de -8,4 e -7,9. Por fim, também identificou-se o gene de
ID ”mRNA_163” (Log2FoldChange = -6,6) que está relacionado com o
processo metabólico da glicose e que codifica a enzima
glicose-6-fosfato desidrogenase.
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4.3.3 ANÁLISE DE ENRIQUECIMENTO FUNCIONAL

Realizou-se a análise de enriquecimento funcional dos termos
do Gene Ontology (GO) anotados para os genes diferencialmente
expressos de cada condição de estresse (Tabela 3). Classificou-se
como enriquecidos, os termos GO que obtiveram valores de FDR (False
Discovery Rate, no inglês) inferiores à 0,05 para o teste exato
de Fisher.

Foram obtidos resultados de enriquecimento para todas condições,
exceto para a condição de ácido p-cumárico (1%). A função molecular
“Ligação a íons de ferro” (GO:0005506) foi compartilhada entre os
DEGs das condições de 37º C e 42º C. O termo “Componente integral
de membrana” (GO:0016021) foi o componente celular mais encontrado
nas condições avaliadas pois esteve presente em todas as condições,
exceto em 42º C. Além disso, pode-se notar que a função molecular
“atividade de oxidoredutase” (GO: 0016491) esteve presente nas duas
condições de estresse mais intensos (42º C e etanol 4%). Os processos
biológicos de “biogênese da subunidadae pequena do ribossomo” (GO:
0042274) e “montagem do ribossomo” (GO: 0042255) encontraram-se
presentes na condição de 42º C, e na condição de etanol (4%)
observa-se a presença do processo biológico “Transporte
transmembrana” (GO: 0055085). Por fim, os componentes celulares
“Nucléolo” (GO: 0005730) e “Pré ribossomo” (GO: 0030684) foram
enriquecidos para a condição de 42º C, bem como as funções
moleculares “Atividade de monoxigenase” (GO: 0004497) e “Ligação
a FAD” (GO: 0050660).

Tabela 3. FEA dos termos do Gene Ontology para os DEGs das condições de estresse.
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4.3.4 NÚMERO DE GENES COMPARTILHADOS ENTRE AS CONDIÇÕES DE ESTRESSE

Visando descobrir se as condições de estresse compartilhavam
DEGs entre si, investigou-se as intersecções dos DEGs up-regulated

entre todas as condições, e as visualisou em um UpSetplot (Figura
9). As intersecções dos DEGs down-regulated e de todos os DEGs podem
ser encontrados nas Figuras A3 e A4, respectivamente.

Na Figura 9, ao avaliar-se a intersecção entre as condições de
estresse mediado por etanol, identificou-se um compartilhamento
de 338 DEGs. Já, ao avaliar-se as condições de estresse mediado
por temperatura, notou-se 270 DEGs são compartilhados. Por fim,
ao analisarmos a intersecção entre as cinco condições de estresse,
observou-se que apenas 31 DEGs são compartilhados.

Além disso, 98, 1091, 64, 50 e 338 DEGs foram identificados como
exclusivos, respectivamente, para as condições de estresse mediado
por 37º C, 42º C, etanol (2%), etanol (4%) e ácido p-cumárico (1%).
Na Figura A5 (Apêndice), pode-se visualizar o nível de expressão
dos 10 DEGs mais expressos e exclusivos para cada condição.

Figura 9. Número de DEGs up-regulated compartilhados entre os conjutos de dados
de RNA-Seq de R. toruloides em condições de estresse. Acima das barras encontram-se
os números de DEGs. Os círculos conectados por traços evidenciam quais intersecções
são avaliadas.
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4.3.5 CANDIDATOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CEPA MAIS ROBUSTA

Almejando a futura construção de uma cepa de R. toruloides mais
robusta, baseada em sua engenharia genômica com um circuito genético
responsivo à estresses, buscou-se por promotores que fossem
ativados em todas as condições de estresse avaliadas neste trabalho.
Por esta razão, identificou-se os DEGs que obedecessem aos seguintes
critérios: ser regulado positivamente, e ser compartilhado por
todas condições de estresse.

Na Figura 10, evidencia-se que 31 DEGs obedeceram aos critérios
de seleção acima mencionados. Na Tabela A6 (Apêndice) encontram-se
informações biológicas proveniente da anotação funcional destes
genes.

Com o intuito de selecionar os promotores mais intensamente
ativados por todas as condições, buscou-se pelos DEGs que tivessem
Log2FoldChange maior ou igual a 2 para todos os estresses. Por fim,
na Figura 10, pode-se visualizar os níveis de expressão (relativa
aos seus respectivos controles) dos 9 DEGs que obedeceram a este
critério e foram selecionados. Estes genes também estão presentes
na Tabela A6 (Apêndice).

Figura 10. Nível de expressão dos DEGs compartilhados por todos estresses e com
valores de Log2FoldChange >= 2. As barras representam os valores de expressão
dos DEGs em cada uma das condições de estresse.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISE DO PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA
DE R. TORULOIDES EM FONTES
ALTERNATIVAS DE CARBONO
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5. RESPOSTA TRANSCRICIONAL DE R. TORULOIDES À FONTES ALTERNATIVAS
DE CARBONO

5.1 NÍVEL DE EXPRESSÃO GÊNICA EM FONTES ALTERNATIVAS DE CARBONO

Analisou-se o transcriptoma de R. toruloides sob fontes
alternativas de carbono. Dos 8490 genes codificados em seu genoma,
na condição de acetato de sódio (2%) foram identificados 2041 (24%)
DEGs, destes 915 (44,8%) foram down-regulated e 1126 (55,2%) foram
up-regulated (Figura 11A). Quanto condição de óleo de soja (2%),
identificou-se 941 (11,1%) DEGs, sendo que 468 (49,7%) foram
down-regulated e 473 (50,3%) foram up-regulated (Figura 11B). Já
na condição de xilose (1%), foram identificados 2071 (24,4%) DEGs,
destes 1063 (51,3%) foram down-regulated e 1008 (49,7%) foram
up-regulated (Figura 11C). Na condição de arabinose (1%), foram
obtidos 2011 (23,7%) DEGs, sendo que 985 (49%) foram down-regulated

e 1026 (51%) foram up-regulated (Figura 11D). Quanto a condição
de 2% de ácido d-galacturônico, identificou-se 1626 (19,1%) DEGs,
destes 860 (52,9%) foram down-regulated e 766 (47,1%) foram
up-regulated (Figura 11E). Por fim, na condição de caldo de cana
de açúcar (8h) foram identificados 3294 (38,8%), sendo que 1547
(47%) DEGs foram down-regulated e 1747 (53%) DEGs foram up-regulated
(Figura 11F).

Figura 11. Nível de expressão gênica por fonte de carbono. Nível de expressão
gênica de R. toruloides em acetato de sódio (2%) (A), em óleo de soja (2%) (B),
em xilose (2%) (C), em arabinose (2%)(D), em ácido d-galacturônico (1%)(E) e em
caldo de cana-de-açúcar (8h)(F). Em vermelho e verde, respectivamente, os DEGs
down-regulated e up-regulated.
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5.2 TOP 10 DEGs UP E DOWN-REGULATED POR FONTES DE CARBONO

Analisou-se os 10 DEGs mais regulados para cima e para baixo
provenientes de cada uma das 6 fontes de carbono investigadas,
totalizando 120 genes. A média da expressão dos genes regulados
positiva e negativamente é de aproximadamente, respectivamente,
8,2 e -7,6 Log2FoldChange. Dos 120 genes avaliados, 37 genes (31%)
foram anotados como proteínas hipotéticas e possuem suas funções
desconhecidas. O termo da ontologia gênica “Componente Celular”
que mais se destacou foi “Componente integral da membrana”, sendo
encontrado em 37,5% dos genes avaliados. Quanto a ontologia gênica
“Processo Biológico”, destacaram-se os termos “Processo de
oxidação/redução obsoleto”, “Transporte transmembrana” e
“Processo metabólico de carboidrato”. Por fim, em relação à
ontologia gênica “Função Molecular”, os termos mais relevantes
foram “Atividade de transportador transmembrana” e “Atividade de
Oxidoredutase”.

Na condição de caldo de cana-de-açúcar (Tabela A7, Apêndice),
todos os genes up-regulated apresentaram valores de expressão
maiores do que a média geral (Log2FoldChange = 8,2), e 40% destes
foram anotados como proteínas hipotéticas. O termo “Componente
integral da membrana” foi encontrado em 40% dos genes. O gene mais
expresso (ID “mRNA_6139”) codifica uma plectina e apresenta um nível
de expressão 2352 vezes (Log2FoldChange = 11,2) maior que na
condição controle. O gene menos expresso (ID “mRNA_7775” , anotado
com o termo “Ciclo redutivo do ácido tricarboxílico”) codifica uma
anidrase carbônica e apresenta um nível de expressão 446 vezes
(Log2FoldChange = 8,8) maior que na condição controle. Quanto aos
genes down-regulated, 90% dos genes apresentaram valores de
expressão menores do que a média geral (Log2FoldChange = 7,6), e
30% foi anotado como proteína hipotética. Os genes de ID “mRNA_7061”
(Log2FoldChange = -8,8), “mRNA_977” (Log2FoldChange = -8,3) e
“mRNA_1163” (Log2FoldChange = -7,9) codificam, respectivamente,
uma fosfatase alcalina e duas fosfatases ácidas.

Quanto à condição de ácido d-galacturônico (Tabela A8, Apêndice),
70% dos genes regulados positivamente foram anotados como proteínas
hipotéticas, e todos obtiveram valores de expressão acima da média
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geral (Log2FoldChange = 8,2). Dentre eles, o gene de ID “mRNA_412”
(codificando a enzima latosterol oxidase, envolvida no processo
biossintético de lipídeo) apresentou o maior nível de expressão,
sendo 7,8 milhões de vezes (Log2FoldChange = 22,1) maior que na
condição controle. Além disso, o gene de ID “mRNA_86” (codificando
a enzima quitina deacetilase, envolvida no processo metabólico de
carboidrato) teve sua expressão 1663 vezes (Log2FoldChange = 10,7)
maior que na condição controle. O gene ID “mRNA_6139”, encontrado
na condição de caldo de cana-de açúcar, também foi identificado,
mas com valores menores de expressão (Log2FoldChange = 10,4). Em
relação aos genes regulados negativamente, todos apresentaram
valores de expressão inferiores à média geral (Log2FoldChange =
-7,6). O gene de menor expressão (ID “mRNA_2557”, valor de
Log2FoldChange = -11,5) codifica a enzima salicilato
1-monoxigenase e foi anotado com o termo “Processo metabólico de
nitrobenzeno”. Os processos biológicos “Processo metabólico de
carboidrato” e “Crescimento invasivo em resposta à limitação de
glicose” foram anotados para os genes de ID “mRNA_8482”
(Log2FoldChange = -9,4) e “mRNA_3692” (Log2FoldChange = -8,6),
respectivamente.

Em relação à condição de acetato de sódio (Tabela A9, Apêndice),
90% dos genes up-regulated apresentaram valores de expressão
inferiores à média geral (Log2FoldChange = 8,2). O gene de ID
“mRNA_3853” (codificando um transportador MSF) foi o único que
apresentou valor de expressão superior à média geral, sendo 1911
vezes (Log2FoldChange = 10,9) maior que na condição controle. Outro
gene (ID “mRNA_5269”) que codifica um transportador (neste caso
um transportador de amônio), foi identificado entre os 10 genes
mais expressos desta condição, e apresenta nível de expressão 137
vezes (Log2FoldChange = 7,1) maior que na condição controle. Além
disso identificou-se genes que codificam, respectivamente, a
enzima álcool desidrogenase (ID “mRNA_4397, valor de
Log2FoldChange = 7,9) e uma subunidade da enzima NADH desidrogenase
(ID “mRNA_2725”, valor de Log2FoldChange = 7,3). Quanto aos genes
down-regulated, foram identificados 3 genes (ID “mRNA_2494”,
“mRNA_6330” e “mRNA_250”, valor de Log2FoldChange = -10,5, -6,4
e -5,4, respectivamente) que codificam dioxigenases de catabolismo
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de taurina, e 2 genes (ID “mRNA_3202” e “mRNA_2493”, valores de
Log2FoldChange = -7,3 e -6,8, respectivamente) que estão
relacionados à atividade de transporte transmembrana.

Quanto à condição de óleo de soja (Tabela A10, Apêndice), dos
genes que foram regulados positivamente 50% foram anotados como
proteínas hipotéticas e todos tiveram valores de expressão
inferiores à média geral (Log2FoldChange = 8,2). O gene de maior
expressão (ID “mRNA_4558, codificando um transportador de amônio),
foi 128 vezes (Log2FoldChange = 7,0) mais expresso que na condição
controle. O gene de menor expressão (ID “mRNA_7929, codificando
uma proteína de ligação a ATP), foi 34,3 vezes (Log2FoldChange =
5,1) mais expresso que na condição controle. Em relação aos genes
regulados negativamente, todos tiveram valores de expressão
superiores à média geral (Log2FoldChange = -7,6), e 30% foram
anotados como proteínas hipotéticas. Além disso, 30% dos genes (ID
“mRNA_769”, “mRNA_4413” e “mRNA_6406”, valores de Log2FoldChange

= -6,7, -6,5 e -4,5, respectivamente) foram anotados como
transportadores MSF.

Ao avaliar-se a condição de xilose (Tabela A11, Apêndice),
observa-se que todos dos genes up-regulated obtiveram valores de
expressão inferiores à média geral (Log2FoldChange = 8,2) e que
nenhum foi anotado como protéina hipotética. Os genes mais e menos
expressos (dos up-regulated), respectivamente, estão relacionados
ao processo catabólico (ID “mRNA_5596” codificando uma quitinase,
valor de Log2FoldChange = 7,1) e biossintético (ID “mRNA_1343”
codificando uma quitina sintase, valor de Log2FoldChange = 6,0)
de quitina. Além disso foram identificados genes que codificam uma
proteína de ligação à GTP (ID “mRNA_8285”, valor de Log2FoldChange

= 6,3) e um putativo receptor acoplado à proteína G (ID “mRNA_659”,
valor de Log2FoldChange = 6,9). Em relação aos genes down-regulated,
70% apresentaram valores de expressão superiores à média geral
(Log2FoldChange = -7,6), e 40% foram anotados como proteínas
hipotéticas. Dois genes (ID “mRNA_1652” e “mRNA_4238”, codificando
uma proteína hipotética e um fator de elongação da transcrição com
valor de Log2FoldChange = -8,2 e -6,7, respectivamente) envolvidos
com o processo biológico “Regulação da transcrição” foram
identificados.
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Por fim, ao avaliar-se a condição de arabinose (Tabela A12,
Apêndice) identifica-se que, dos genes regulados positivamente,
apenas um gene (ID “mRNA_3881”) foi anotado como proteína hipotética,
e que apenas um gene (ID “mRNA_8458” codificando uma proteína da
família expansina, valor de Log2FoldChange = 11,2) obteve valor
de expressão superior à média geral (Log2FoldChange = 8,2). Os genes
de ID “mRNA_5596” (que codifica a quitinase) e “mRNA_659” (que
codifica um putativo receptor acoplado à proteína G), encontrados
na condição de xilose, também foram identificados na condição de
arabinose, mas com maiores valores de expressão (Log2FoldChange
= 8,0 e 7,3, respectivamente). Dois genes (ID “mRNA_8084” e
“mRNA_4609”, codificando para a enzima xilitol desidrogenase e
L-arabinitol 4-desidrogenase, valor de Log2FoldChange = 7,6 e 7,4,
respectivamente) envolvidos no processo biológico de
oxidação/redução foram identificados. Quanto aos genes regulados
negativamente, 50% foram anotados como proteínas hipotéticas e 30%
apresentaram valores de expressão menores que a média geral
(Log2FoldChange = -7,6). O gene de menor expressão (ID “mRNA_5468”,
codificando uma hidrolase) foi 1097 vezes menos expresso que a
condição controle. Além disso, assim como no grupo de genes
regulados positivamente para esta condição, um gene (ID “mRNA_2992”,
valor de Log2FoldChange = -6,5) que codifica uma proteína da família
expansina também foi identificado.

5.3 ANÁLISE DE ENRIQUECIMENTO FUNCIONAL
Na Tabela 4 pode-se observar que foram obtidos resultados de

enriquecimento para todas condições. Os componentes celulares
“Subunidade ribossômica grande citosólica” (GO:0022625) e
“Subunidade ribossômica pequena citosólica” (GO:0022627) foram
enriquecidos para as condições de cultivo em presença de acetato
de sódio (2%), xilose (1%) e arabinose (1%). Já para a condição
de cultivo em presença de caldo de cana-de-açúcar o termo
“Subunidade ribossomal” (GO:0044391) foi enriquecido. Além disso,
obteve-se resultado de enriquecimento para os termos “Forquilha
de replicação” (GO:0005657) (nas condições de caldo de
cana-de-açúcar e arabinose), “Microtúbulo” (GO:0005874) (na
condição de arabinose) e “Matriz mitocondrial” (GO:0005759) (na
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condição de acetato de sódio). Ao avaliar-se as funções moleculares
e processos biológicos, observa-se que os termos enriquecidos estão
principalmente relacionados ao metabolismo de carboidratos
(GO:0005975, GO:0030248, GO:0006094 e GO:0006099), geração de ATP
(GO:0008094 e GO:0046933), ciclo celular (GO:0051301 e GO:0007049),
biogênese de ribossomo (GO:0003735 e GO:0042254), tradução
(GO:0006412) e transporte transmembrana (GO:0055085).

Tabela 4. FEA dos termos do Gene Ontology para os DEGs das fontes de carbono.

5.4 NÚMERO DE GENES COMPARTILHADOS ENTRE AS FONTES DE CARBONO

A partir dos dados gerados pela DEA, investigou-se se as fontes
de carbono compartilhavam DEGs entre si.

Na Figura 12, envidencia-se que a intersecção entre as seis
fontes de carbono não possui nenhum gene diferencialmente expresso.
Ademais, nota-se que a intersecção entre cinco fontes de carbono
com maior compartilhamento de DEGs (aquela em que exclui-se a
condição de caldo de cana-de-açúcar) apresenta apenas 7 DEGs
compartilhados.
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Por fim, investigou-se se haviam DEGs que eram exclusivos de
cada condição. Os resultados dessa análise indicam que 1115, 361,
317, 63, 175 e 152 DEGs foram exclusivos, respectivamente, para
as condições de caldo de cana-de-açúcar, ácido d-galacturônico,
acetato de sódio, óleo de soja, xilose e arabinose.

Figura 12. Número de DEGs up-regulated compartilhados entre os conjuntos de dados
de RNA-Seq de R. toruloides em fontes alternativas de carbono. Acima das barras
encontram-se os números de DEGs. Os círculos conectados por traços evidenciam
quais intersecções são avaliadas.

5.5 CANDIDATOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CEPA MAIS ROBUSTA

Com o intuito de posteriormente engenheirar metabolicamente R.

toruloides, baseado na sua mofificação genômica com um circuito
responsivo a cada condição, buscou-se por promotores que fossem
fortemente ativados exclusivamente em cada uma das fontes de carbono
analisadas. Devido a isto, identificou-se os DEGs que obedecessem
aos seguintes critérios: ser regulado positivamente, e não ser
compartilhado com qualquer outra fonte carbono.

Na Figura 13, observa-se o nível de expressão (relativa aos seus
respectivos controles) dos dez genes mais expressos exclusivos de
cada condição. Estes foram os candidatos selecionados para
futuramente passar por maiores investigações.
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Figura 13. TOP 10 DEGs up-regulated exclusivos para cada fonte de carbono. À
esquerda o nome dos genes com base em seu ID.
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6. DISCUSSÃO

Nossas análises do perfil de crescimento de R. toruloides

demonstraram que as condições de estresse exibem uma atividade
inibitória dose dependente sobre o crescimento da levedura (exceto
para o estresse mediado por temperatura). Os resultados referentes
ao cultivo sobre variações de ácido acético evidenciam que, a partir
de concentrações de 0,175%, o crescimento do microrganismo é inibido.
Além disso, que a levedura passa por uma grande extensão de sua
fase lag ao ser cultivada sobre a presença de 0,125% e 0,150% de
ácido acético. Umas das razões para esse evento, é a possível
tentativa de adaptação às respectivas condições. Em relação ao
cultivo sob variações de temperatura nota-se que (diferentemente
das demais condições) o seu aumento não implica necessariamente
em um aumento na inibição do crescimento de R. toruloides, visto
que isso só ocorre quando atinge-se 40º C. Uma das possíveis razões
para seu ótimo crescimento em um amplo espectro de temperatura (25º
C à 37º C) pode ser a sua destacável eficiência na biossíntese de
lipídeos, os quais estão intimamente associados à resposta ao choque
de temperatura 15-17. Quanto ao cultivo em diferentes concentrações
de etanol, nota-se que 3% de etanol é suficiente para desacelerar
o crescimento do microrganismo, e que a partir de 5% o seu
crescimento é inibido. Ao considerar-se que a temperatura ótima
de enzimas lignocelulolíticas está entre 45º C e 55ºC, e que é
necessário ao menos 4% de etanol para tornar o processo de destilação
industrial economicamente viável, evidencia-se a relevância da
construção de uma cepa de R. toruloides mais robusta.

Nossos resultados da análise diferencial de expressão de R.

toruloides cultivado sob fontes de estresse e fontes alternativas
de carbono nos permitem identificar grandes variações no número
de DEGs induzidos por cada condição. Este evento, possivelmente,
é proveniente das diferentes intensidades de perturbação que cada
condição causa no sistema biológico. Além disso, também foi
observado que há um certo equilíbrio no número de DEGs regulados
positiva e negativamente em cada condição (valores próximos à 50%
do número total de DEGs). Outros dados do nosso grupo de pesquisa
(ainda não publicados), mostram o mesmo fenômeno. Ainda não
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encontrou-se justificativas na literatura científica para tal
achado, mas acredita-se que esta represente uma tentiva de se chegar
à homeostase do sistema.

Ao avaliar-se os resultados da análise de enriquecimento
funcional das condições de estresse, pode-se notar que o componente
celular mais relevante foi o componente integral de membrana, visto
que foi compartilhado entre todas as condições (exceto para a
condição de 42º C). Em concordância com este achado, diferentes
trabalhos têm apresentado a relevância da composição lipídica e
da fluidez das membranas celulares na resposta à estresse. Somado
a isto, a função molecular de atividade de oxidoredutase foi
encontrada nas duas condições mais intensas de estresse (2% de
etanol e 42º C), o que faz sentido visto que tal função encontra-se
relacionada à biogênese de lipídeos e ao combate ao estresse
oxidativo causado por condições de estresse. Ademais, o processo
biológico de transporte transmembrana foi encontrado para a
condição de estresse mediado por 4% etanol. Outros trabalhos
corroboram com esse resultado ao sugerirem que diferentes sistemas
de transporte são afetados pelo acúmulo de etanol.

Ao avaliar-se os resultados da análise de enriquecimento
funcional das condições de cultivo em fontes alternatvias de carbono,
pode-se inferir que a levedura encontra-se em um estado biológico
mais ativo. Tal observação é evidenciada ao notar-se
(principalmente) o enriquecimento de termos relacionados ao ciclo
de divisão celular, metabolismo de carboidrato, produção de ATP,
biogênese de ribossomo e tradução.

A ausência de anotação funcional para 22,3% dos genes de R.

toruloides e a anotação funcional de 8,7% como proteínas hipotéticas
ou putativas, representa uma perda de 31% das informações biológicas
relacionadas a este estudo.
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7. CONCLUSÃO

Neste trabalho avaliou-se o perfil de crescimento de R.

toruloides sob cultivo em condições de estresse, e a sua resposta
transcricional em condições de estresse e em fontes alternativas
de carbono. Diante dos resultados apresentados, pode-se concluir
que:

I. A levedura é capaz de crescer até na presença dos estresses
induzidos por 5% de etanol, 0,15% de ácido acético e de 40º C;

II. O número de DEGs induzidos por cada condição varia
grandemente, e o número de DEGs up e down-regulated encontra-se
próximo ao equilíbrio ao avaliar-se individualmente cada
condição;

III. Os genes envolvidos na resposta transcricional às fontes
de estresse encontram-se relacionados à processos biológicos
como o transporte transmembrana e atividade de oxidoredutase,
além de serem, em sua maioria, componentes integrais das
membranas celulares;

IV. Os genes envolvidos na resposta transcricional às fontes
de carbono encontram-se relacionados ao ciclo de divisão celular,
metabolismo de carboidrato, produção de ATP, biogênese de
ribossomo e tradução.
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Figura A1. Gel de eletroforese de RNA de R. toruloides cultivado em presença de
ácido acético. Marcador de peso molecular representado pela primeira canaleta,
RNA extraído após cultivo sob 0,10% de ácido acético representado pela segunda,
terceira e quarta canaleta, e RNA extraído após cultivo sob 0,125% de ácido acético
representado pela quinta, sexta e sétima canaleta. A degradação de RNA pode ser
visualizada por meio das bandas espessas mais abaixo no gel.

Figura A2. Heatmap de todas amostras deste estudo. Heatmap demonstando a distância
euclidiana das amostras. À direita encontram-se todas condições (“condições
controle” e “condições avaliadas”), à esquerda encontra-se uma escala de cor
referente ao nível de diferença entre amostras.
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Figura A3. Número de DEGs down-regulated compartilhados entre os conjutos de dados
de RNA-Seq de R. toruloides em condições de estresse. Acima das barras encontram-se
os números de DEGs. Os círculos conectados por traços evidenciam quais intersecções
são avaliadas.

Figura A4. Número de DEGs up e down-regulated compartilhados entre os conjutos
de dados de RNA-Seq de R. toruloides em condições de estresse. Acima das barras
encontram-se os números de DEGs. Os círculos conectados por traços evidenciam
quais intersecções são avaliadas.
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Figura A5. TOP 10 DEGs up-regulated exclusivos para cada condição de estresse.
À esquerda o nome dos genes com base em seu ID.

Figura A6. Número de DEGs down-regulated compartilhados entre os conjutos de dados
de RNA-Seq de R. toruloides em fontes alternativas de carbono. Acima das barras
encontram-se os números de DEGs. Os círculos conectados por traços evidenciam
quais intersecções são avaliadas.
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Figura A7. Número de DEGs up e down-regulated compartilhados entre os conjutos
de dados de RNA-Seq de R. toruloides em fontes alternativas de carbono. Acima
das barras encontram-se os números de DEGs. Os círculos conectados por traços
evidenciam quais intersecções são avaliadas.
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