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Resumo

A febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola é uma doença grave com alta

mortalidade, sendo a vacinação uma importante estratégia de intervenção. A

rVSV-ZEBOV, uma vacina recombinante do vírus da estomatite vesicular (VSV) em

que a glicoproteína de envelope é a do vírus Ebola da cepa Zaire, foi a primeira

aprovada para uso clínico. Apesar de imunogênica e segura, a vacina é reatogênica

podendo causar febre, calafrios, mialgia e artrite. Usando dados de transcriptoma do

sangue nós realizamos análises de transcriptoma para compreender a resposta à

vacina em diferentes tempos para 4 diferentes coortes. A partir dos mesmos dados

obtidos antes da vacinação, nós identificamos conjuntos de genes preditores de

eventos adversos relacionados à vacina rVSV-ZEBOV. Os dados foram obtidos por

RNA-seq para 64 voluntários e por dual-color Reverse Transcriptase Multiplex

Ligation-dependent Probe Amplification (dcRT-MLPA) para 375 voluntários entre

vacinados e placebos. A identificação de genes preditores das reações adversas foi

realizada utilizando o algoritmo Random Forest. Com o algoritmo “AdaBoost”

obtivemos modelo capaz de predizer indivíduos com artrite, com valor preditivo

positivo de 1 e valor preditivo negativo de 0.818, utilizando dados de expressão de

apenas cinco genes. Este trabalho foi importante para compreender melhor a

resposta induzida pela vacina rVSV-ZEBOV e identificar genes possivelmente

relacionados à predisposição das pessoas a desenvolver reatogenicidade pós

vacinal.

Palavras-chave: Ebola, vacina, vacina rVSV-ZEBOV, aprendizado de máquina,

eventos adversos
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Abstract

Hemorrhagic fever caused by the Ebola virus is a high mortality disease, and

vaccination is an important intervention strategy. The rVSV-ZEBOV, a recombinant

vesicular stomatitis virus (VSV) vaccine in which the envelope glycoprotein is that of

the Ebola virus of the Zaire strain, was the first one to be approved for medical use.

Although immunogenic and safe, the vaccine is very reactogenic and can cause

fever, chills, myalgia and arthritis. From blood transcriptome data we performed

transcriptome analysis to understand the response to the vaccine at different time

points for 4 different cohorts. With the same data obtained before vaccination, we

identified sets of genes that predict adverse events related to the rVSV-ZEBOV

vaccine. Data were obtained by RNA-seq for 64 volunteers and by dual-color

Reverse Transcriptase Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification

(dcRT-MLPA) for 375 volunteers. The identification of predictor genes was performed

with Random Forest Algorithm. Using the “AdaBoost'' algorithm, we selected a

model capable of predicting individuals with arthritis, with positive predictive value of

1, and negative predictive value of 0.818 based on expression data from only five

genes. This work was important to better understand the response induced by the

rVSV-ZEBOV vaccine and to identify genes possibly related to people's

predisposition to develop post-vaccine reactogenicity.

Keywords: Ebola, vaccine, rVSV-ZEBOV vaccine, Machine Learning, adverse

events
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1. Introdução

1.1. Epidemiologia da doença por vírus Ebola

O vírus Ebola (ZEBOV; EBOV) é um membro da família Filoviridae, gênero

Ebolavirus, da espécie Zaire Ebolavirus. Este é responsável por uma febre

hemorrágica viral devastadora conhecida como Doença do Vírus Ebola (EVD, do

inglês Ebola Virus Disease) e é a mais letal entre os vírus Ebola patogênicos para

humanos, com taxa de letalidade de até 90% (JADAV et al., 2015).

Desde a primeira descrição do vírus Ebola em 1976, mais de 24 epidemias

desta doença foram relatadas na África (Baştuğ & Bodur, 2015). Em 21 de março de

2014 foi relatado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) o maior surto já

registrado, acometendo mais de 27.000 pessoas, com mais de 11.000 óbitos na

África Ocidental (WHO, 2015). Pouco tempo depois, em 8 de maio de 2018, a

República Democrática do Congo (RDC) declarou um surto de EVD com uma

estimativa de 1.400 casos e 957 mortes (OMS, 2019). No momento, um novo surto

acontece na Guiné. O surto foi declarado em 14 de fevereiro de 2021, com o

primeiro caso diagnosticado no dia 18 de janeiro, pouco menos de um mês antes

(OMS, 2021).

A EVD é considerada endêmica na África (MALVY et al., 2019), tendo

animais como reservatórios do vírus, tais como morcegos frugívoros, gorilas,

chimpanzés, antílopes e porcos-espinhos. Sendo assim, enquanto humanos tiverem

contato com esses animais em seus habitats, haverá chance do de acontecer uma

nova epidemia (EMANUEL; MARZI; FELDMANN, 2018). Devido à alta letalidade, a

transmissão entre humanos causa grande preocupação às autoridades de saúde de

todo o mundo (MURRAY, 2015). Esta endemicidade causa especial preocupação

devido à alta letalidade da doença e pela transmissão entre humanos, mobilizando

autoridades de saúde de todo o mundo sempre que cidades maiores são

acometidas por um surto de Ebola no continente africano. Esta mobilização ocorre

dada a probabilidade do vírus ser transmitido acidentalmente para outras regiões

por um viajante (MURRAY, 2015).
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1.2. Vírus Ebola

A família dos filovírus inclui alguns dos vírus mais letais conhecidos, por

exemplo, o vírus Ebola e o vírus Marburg (AMMAN et al., 2017). Esses vírus são

altamente contagiosos, com surtos periódicos, tornando os filovírus importantes

ameaças à saúde pública (EDWARDS; BASLER, 2019).

O gênero Ebolavirus inclui cinco espécies: Bundibugyo Ebolavirus, Reston

Ebolavirus, Sudan Ebolavirus, Tai Forest Ebolavirus e Zaire Ebolavirus (BUKREYEV

et al., 2014; MALVY et al., 2019). Entre eles, o Ebolavirus do Zaire, geralmente

chamado vírus Ebola (EBOV), é o principal agente causador de surtos humanos,

causando a EVD (HOENEN et al., 2006; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1978).

O genoma dos filovírus tem aproximadamente 19 quilobases de comprimento

e codifica até nove produtos de tradução, de sete unidades de transcrição

separadas (BHARAT et al., 2012; MARTIN; CANARD; DECROLY, 2017). Esses

genes codificam a nucleoproteína viral (NP), as proteínas virais de 24, 30, 35 e 40

kDa (VP24, VP30, VP35 e VP40, respectivamente), uma glicoproteína

transmembrana tipo I (GP), e a polimerase viral (L) (BECKER et al., 1998; HUANG

et al., 2002).

Membros do gênero Ebolavirus também produzem formas secretadas da

proteína GP. Esta é a única proteína de superfície do vírus com pontas triméricas

que facilitam a invasão por ligação ao receptor e fusão com as células alvo

(MEHEDI et al., 2011). Por estar associada à indução de resposta imune protetora

(LAI et al., 2017), a glicoproteína GP é o principal antígeno usado em todas as

vacinas candidatas contra Ebola (BLANEY et al., 2013; BUKREYEV et al., 2007;

SULLIVAN et al., 2000, 2006; WARFIELD et al., 2007).

1.3. Doença do Vírus Ebola

A doença do vírus Ebola é um transtorno altamente complexo, com sintomas

graves e distúrbios multissistêmicos que incluem inflamação, lesão de múltiplos

órgãos e choque hemorrágico (MALVY et al., 2019; MURRAY, 2015). Um desafio no

controle da doença é que além de ser altamente letal é facilmente transmitida pelo
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contato entre pessoas, por fluidos corporais (sangue, suor, excrementos, etc.). O

vírus tem um período de incubação que varia de 1 a 21 dias. Os sinais e sintomas

iniciais da doença são inespecíficos, como febre, fadiga, dor muscular, dor de

cabeça e dor na garganta, seguido de dor de barriga, náusea, vômito e diarréia, que

são facilmente confundidos com outras doenças comuns (LELIGDOWICZ et al.,

2016). Devido a essa semelhança, a infecção é geralmente ignorada, mas em

alguns pacientes acontece uma evolução rápida, para a forma hemorrágica grave,

na qual há falência múltipla dos órgãos, choque hipovolêmico, coagulação

intravascular, deficiência visual e auditiva e sangramento. Estes sintomas severos

podem levar ao óbito, com mortalidade de até 90% (CHERTOW et al., 2014;

LELIGDOWICZ et al., 2016).

Mesmo em casos de pessoas que se recuperam da EVD, há relatos de que o

vírus persiste em locais imunologicamente privilegiados (JACOBS et al., 2016;

MALVY et al., 2019), como os testículos (DIALLO et al., 2016), o interior do olho

(VARKEY et al., 2015) e o sistema nervoso central (JACOBS et al., 2016). Em

mulheres infectadas durante a gravidez, o vírus pode persistir na placenta, líquido

amniótico e inclusive no feto (CALUWAERTS et al., 2016). Além disso, em mulheres

infectadas durante o período de amamentação, o vírus pode ser detectado no leite

materno (SISSOKO et al., 2017). Estudos de persistência viral indicam que em uma

pequena porcentagem de sobreviventes, alguns fluidos corporais podem apresentar

resultado positivo na reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa

(RT-PCR) para o vírus Ebola por mais de 9 meses (MALVY et al., 2019).

A experiência com sobreviventes da EVD do surto na África ocidental deixou

clara a necessidade de controlar a transmissão da doença durante a recaída ou

através da transmissão sexual, já que milhares de sobreviventes tiveram sequelas

como artralgia persistente, artrite e problemas na visão (CLARK et al., 2015;

QURESHI et al., 2015; TIFFANY et al., 2016). Os efeitos negativos causados pela

EVD na saúde mental de sobreviventes, familiares e membros da comunidade

também são consideráveis (HOWLETT et al., 2018). Por estas razões, a vacinação

torna-se uma importante e urgente estratégia de intervenção para prevenir

desfechos graves da doença (KANAPATHIPILLAI et al., 2014).
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1.4. Vacinas contra Ebola em uso

Vários candidatos a vacinas foram eficazes para proteger primatas não

humanos contra infecção letal. Estes candidatos incluem vacinas baseadas em

vetores de adenovírus com replicação deficiente (TAPIA et al., 2020), vetores de

estomatite vesicular (VSV) com replicação competente (MONATH et al., 2019),

parainfluenza vírus humano tipo 3 (HPIV-3) (BUKREYEV et al., 2010) e preparações

de nanopartículas semelhantes a vírus (BAZZILL et al., 2019). Atualmente, apenas

duas vacinas estão em uso: rVSV-ZEBOV e Ad26.ZEBOV / MVA-BN-Filo. Estas

estão sendo utilizadas em Guiné, sob regime de vacinação em anel, para conter o

surto atual (ECDC, 2021).

A rVSV-ZEBOV, vendida sob a marca Ervebo, foi a primeira aprovada em

2019, primeiramente em novembro pela Comissão Europeia e depois em dezembro

nos Estados Unidos. A pré-qualificação da OMS ocorreu menos de 48 horas depois,

tornando-se o processo de pré-qualificação da vacina mais rápido já conduzido pela

OMS até aquele ano (OMS, 2019 ; FDA, 2019). A aprovação da mesma foi apoiada

principalmente por um estudo de fase 3 conduzido com 3.537 indivíduos maiores de

18 anos de idade na Guiné durante o surto de 2014-2016 (HENAO-RESTREPO et

al., 2017). Neste estudo de vacinação em anel, que compreende a imunização de

contatos e contatos de pessoas infectadas, o Ervebo mostrou eficácia estimada de

100% (IC de 95% 79,3–100,0, p = 0,033) na prevenção de casos de Ebola, já que

nenhum caso de Ebola ocorreu dez dias ou mais após a randomização entre casos

de contatos e contatos de contatos imediatamente vacinados, quando comparados

ao casos com vacinação retardada em 21 dias (HENAO-RESTREPO et al., 2017).

O segundo regime vacinal aprovado para uso consiste em dois componentes

Ad26.ZEBOV e MVA-BN-Filo, vendidos sob as marcas Zabdeno (EMAa, 2020) e

Mvabea (EMAb, 2020), respectivamente. Este regime foi aprovado para uso médico

na União Europeia em julho de 2020. A primeira dose é baseada na tecnologia

AdVac da Crucell Holland BV (que faz parte da Janssen), e a segunda é baseada na

MVA- Tecnologia BN da Bavarian Nordic. O Ad26.ZEBOV é derivado do adenovírus

humano serótipo 26 (Ad26) deficiente para replicação (Ad26.ZEBOV), expressando

o Zaire Ebola glicoproteína de vírus e uma vacina baseada em vetor de vaccinia
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Ankara (MVA) não replicante, recombinante, modificada, que codifica glicoproteínas

do vírus Ebola do Zaire, vírus do Sudão e vírus de Marburg e nucleoproteína do

vírus Tai Forest (POLLARD et al., 2020).

Os dados preliminares indicaram que o regime de vacina de primeira dose e

reforço induziu uma resposta imunológica temporária nos voluntários. O ensaio de

Fase II envolveu 612 voluntários adultos em julho de 2015, no Reino Unido e na

França. Um segundo ensaio de Fase II, envolvendo 1.200 voluntários, foi iniciado na

África no mesmo ano (POLLARD et al., 2020). Em novembro de 2019, Janssen

apresentou um Pedido de Autorização de Introdução no Mercado (MAA) à EMA

para aprovação de Ad26.ZEBOV e MVA-BN-Filo (EMA, 2019a). Em maio de 2020, o

EMA CHMP recomendou a concessão de uma Autorização de Introdução no

Mercado para a combinação das vacinas Ad26.ZEBOV (Zabdeno) (EMA, 2020a) e

MVA-BN-Filo (Mvabea) (EMA, 2020b).

Zabdeno é administrado primeiro e Mvabea é administrado aproximadamente

oito semanas depois como reforço. Esse regime profilático de duas doses, portanto,

não é adequado para uma resposta a surto em que a proteção imediata é

necessária (EMA, 2019b).

Outras vacinas em fase de desenvolvimento são Chimp adenovirus 3

vectored glycoprotein (cAd3-EBO Z) (LEDGERWOOD; SULLIVAN; GRAHAM,

2015), produzidas pela GSK e NIAID em fase III, a vacina Human adenovirus 5

vectored 2014 glycoprotein insert (Ad5-EBOV) que teve a fase I finalizada

(MARTINS et al., 2016), e HPIV-3 vectored glycoprotein desenvolvida pelo Ministério

da Saúde da Rússia e com a fase I planejada (LINGEMANN et al., 2017). Além

disso, algumas vacinas estão com fase pré-clínica bem avançada como a Rabies

vectored glycoprotein produzida pela Thomas Jefferson University & NIAID

(JOHNSON et al., 2016) e a Ebola △VP30 H2O2 treated produzida pela University

of Wisconsin, que que já completaram a fase de desafio em primatas não-humanos

(MARZI et al., 2015), e finalmente a Purified glycoprotein desenvolvida pela Protein

Sciences que teve o desafio em primatas não-humanos iniciado (CLARKE et al.,

2017).
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1.5. Vacina  rVSV-ZEBOV

A rVSV-ZEBOV é uma vacina recombinante do vírus vivo e atenuado da

estomatite vesicular (VSV), no qual a glicoproteína envelope de VSV foi substituída

pela glicoproteína do vírus Ebola cepa Zaire (ZEBOV-GP) (GARBUTT et al., 2004).

Embora esta vacina tenha exibido um perfil favorável de segurança e

imunogenicidade em experimentos com animais de pequeno e grande porte

(GEISBERT et al., 2008; JONES et al., 2007; WONG et al., 2014) seu

desenvolvimento clínico estagnou até o surto de EVD de 2014 (DIXON; SCHAFER,

2014; CDC, 2014). Quando em consulta internacional liderada pela OMS, foi

considerada uma das duas únicas candidatas à vacina que mostraram 100% de

proteção em primatas não-humanos (PNH) (JONES et al., 2005; KANAPATHIPILLAI

et al., 2014; STANLEY et al., 2014).

Durante o pico da epidemia de 2014, a Agência de Saúde Pública do Canadá

(PHAC, do inglês Public Health Agency of Canada) doou 800 frascos de

rVSV-ZEBOV para a OMS. A organização então criou um consórcio europeu

chamado VEBCON (“VSV-Ebola CONsortium”) para iniciar rapidamente a fase I

(escalonamento de dose) dos ensaios clínicos de dose única de rVSV-ZEBOV na

Alemanha, Quênia e Gabão, bem como um ensaio clínico duplo-cego randomizado

correspondente à fase I/II (RCT) realizado na cidade de Genebra-Suíça.

No estudo conduzido na Guiné durante o surto de 2014-2016 com adultos foi

conduzido um esquema de vacinação em anel, no qual 3.537 contatos, e contatos

de contatos, de indivíduos com doença pelo vírus Ebola confirmada em laboratório

(EVD) receberam vacinação "imediata" ou "retardada" por 21 dias. Este estudo foi

projetado para capturar uma rede social de indivíduos e locais que poderiam incluir

residências ou locais de trabalho onde um paciente passou algum tempo enquanto

sintomático, ou as famílias de indivíduos que tiveram contato com o paciente

durante a doença ou morte dessa pessoa. Em uma comparação de casos de EVD

entre 2.108 indivíduos no braço de vacinação "imediata" e 1.429 indivíduos no braço

de vacinação "retardada", o Ervebo foi determinado como 100% eficaz na

prevenção de casos de Ebola com início dos sintomas mais de dez dias após a

vacinação. Nenhum caso de EVD com início dos sintomas superior a dez dias após
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a vacinação foi observado no grupo de agrupamento "imediato", em comparação

com dez casos de EVD no grupo de agrupamento "retardado" de 21 dias

(HENAO-RESTREPO et al., 2017).

Em testes clínicos de fase I, II e III, a vacina rVSV-ZEBOV demonstrou ser

segura, imunogênica e protetora. Entretanto, demonstrou reatogenicidade,

causando em alguns vacinados sintomas como febre, inflamação, artrites e

dermatites (AGNANDJI et al., 2015; HENAO-RESTREPO et al., 2015; HUTTNER et

al., 2015; REGULES et al., 2015; SUDER et al.; 2018).

A figura 1 mostra a frequência dos eventos adversos induzidos pela

imunização com a vacina rVSV-ZEBOV, nas coortes de Genebra (Suíça), Kilifi

(Quênia) e Gabão (cidade de Lambaréné) e EUA (USA). Os mesmos dados são

mostrados nas tabelas suplementares 1 e 2 do item Anexo (item 8.A).
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Figura 1. Reatogenicidade induzida pela vacina VSV-ZEBOV em diferentes
coortes.

Dados de reatogenicidade relatados nas coortes de Genebra, Kilifi, Gabão e EUA. O gráfico
de barras representa a frequência relativa de cada evento adverso para cada uma das
coortes presentes neste estudo. O número de cada um dos eventos adversos é
representado pelo eixo x e também descrito nas barras. A coorte de Genebra está
representada em amarelo (n = 102), a coorte de Kilifi em roxo(n = 40), a coorte de Gabão
em verde (n = 115) e a coorte dos EUA em azul (n = 418). Local EA é a abreviação para
qualquer evento adverso local (dor, inchaço e/ou vermelhidão).

A partir do VEBCON foi criado o VSV-EBOVAC (http://www.vsv-ebovac.eu/) e

finalmente o VSV-EBOPLUS, uma extensão do projeto que visa aplicar abordagens

de ponta, como imunonômicas, transcriptômicas, miRNômicas e vacinologia

computacional para gerar informações chaves para a pesquisa e desenvolvimento

de vacina contra Ebola em particular e demais vacinas humanas.

O objetivo geral do VSV-EBOPLUS é decifrar as assinaturas imunológicas e

moleculares da resposta altamente protetora induzida em adultos e crianças pela

vacina VSV-ZEBOV. Fazem parte desta rede colaborativa as instituições Sclavo

Vaccines Association (SVA) (Itália); NewLink Genetics Corp (BPS) (Estados Unidos);

University of Geneva (UNIGE) (Suíça); University of Gothenburg (UGOT) (Suécia);

University of Siena (UNISI) (Itália); Academisch Ziekenhuis Leiden (LUMC)
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(Holanda); MICROBIOTEC SRL (MBT) (Itália); Eberhard Karls Universitaet

Tuebingen (EKUT) (Alemanha); Centre de Recherches Médicales de Lambaréné

(CERMEL) (Gabão); Spiez Laboratory, Federal Office for Civil Protection (VBS-LS)

(Suiça) e o nosso grupo pertencente à Faculdade de Ciências Farmacêuticas –

Universidade de São Paulo (USP) (Brasil).

No projeto VSV-EBOPLUS, estão sendo caracterizadas as respostas para a

VSV-ZEBOV fase I/ Ib/ II de ensaios clínicos, incluindo (I) dose-resposta, (II) coorte

pediátrica, e (III) estudos de acompanhamento a longo prazo. Ensaios clínicos com

a vacina VSV-ZEBOV já foram realizados em três continentes (África, Europa e

América), com quase 1.000 pessoas, entre adultos, crianças e adolescentes, ao

longo do período de surtos de Ebola na África. Estes ensaios estão promovendo o

entendimento sobre o potencial da vacina VSV-ZEBOV na proteção de grupos de

diferentes idades contra a infecção do vírus Ebola.

Além disso, os resultados obtidos ajudarão a elucidar os biomarcadores de

memória efetora e memória de longo prazo. O projeto VSV-EBOPLUS busca validar,

por geração de novos resultados, os marcadores de reatogenicidade e

imunogenicidade que estão sendo identificados na VSV-EBOVAC. Além disso, estão

sendo realizadas análises integrativas relacionando os dados clínicos, dados de

dose-resposta, ensaios pediátricos e informações imunológicas com dados de

resposta imune e análises de transcriptoma.

1.6.  Eventos adversos à vacinação

A vacinação é frequentemente citada como uma das formas mais eficazes de

controlar doenças infecciosas (PLOTKIN, 2014) tendo um expressivo impacto na

redução da mortalidade infantil, principalmente nas últimas décadas (ANDRE et al.,

2008; CDC, 1999; PREVOTS et al., 2003). Por se tratar de estratégia com bom

desempenho em termos de custo-efetividade, possibilita elevada cobertura,

igualdade de acesso e segurança, sendo em muitos lugares um componente

indispensável em programas de saúde pública (ANDRE et al., 2008; CDC, 1999;

POLLARD; BIJKER, 2020).
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No entanto, o sucesso dos programas de imunização cria uma situação

contraditória, principalmente em países desenvolvidos, pois à medida que a

população vai perdendo a percepção de risco de doenças imunopreveníveis, os

temores quanto aos eventos adversos pós-vacinação (EAPV) aumentam. Esta

realidade leva à diminuição da adesão à vacinação e permite o reaparecimento de

doenças até então controladas (FLANAGAN-KLYGIS; SHARP; FRADER, 2005;

LARSON et al., 2014).

A expectativa em relação à segurança das vacinas é mais elevada por serem

administradas em pessoas sadias (CLEMENTS; LARSEN; JODAR, 2004; FOLB et

al., 2004). Porém, similarmente aos demais produtos farmacêuticos, as vacinas não

são inteiramente livres de riscos, o que torna sua segurança um dos fatores

determinantes para uma elevada adesão aos programas de imunização (LARSON

et al., 2013).

Neste contexto, pesquisas recentes priorizam o desenvolvimento de produtos

alternativos menos reatogênicos para evitar eventos adversos às vacinas em

desenvolvimento, principalmente no casos de uso emergencial e vacinas recém

aprovadas, como é o caso da rVSV-ZEBOV. Dentre as alternativas, o consórcio

VSV-EBOPLUS está interessado em encontrar, por meio de abordagens de

Vacinologia de Sistemas, assinaturas imunológicas e moleculares que possam

diferenciar pessoas que desenvolvem ou não eventos adversos após a vacinação

com rVSV-ZEBOV. E principalmente, por métodos de aprendizado de máquina,

identificar genes preditores de reatogenicidade, ou seja, cuja expressão antes da

vacinação seja capaz de diferenciar pessoas que possam vir a desenvolver eventos

adversos.

1.7. Vacinologia de Sistemas

A vacinologia de sistemas surgiu como uma área multidisciplinar que visa

expandir nossa compreensão dos mecanismos moleculares responsáveis pela

eficácia das vacinas (DAVIS et al., 2010; NAKAYA et al., 2015; NAKAYA;

PULENDRAN, 2015; POLAND et al., 2013). Esta abordagem baseia-se em capturar

toda a complexidade da resposta humana à infecção ou vacinação, com o objetivo
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de obter assinaturas moleculares combinatórias que se correlacionam ou, de

preferência, prevejam a imunogenicidade da vacina, bem como sua eficácia em

proteger indivíduos de infecções e seus eventos adversos (HAGAN et al., 2015).

Mais especificamente, essa estratégia consiste em utilizar dados de técnicas

de larga escala, tais como microarrays e RNA-Seq, para criação de redes de

interação e modelos computacionais associados com a imunogenicidade ou a

proteção induzida por vacinas. Diversos artigos nessa área foram publicados por

nosso grupo, com foco em vacinas como da Febre Amarela (QUEREC et al., 2009;

DE LIMA et al., 2019), da influenza (NAKAYA et al., 2011; DE LIMA et al., 2019), da

imunodeficiência símia (Kasturi, et al., 2017), e da meningite meningocócica (LI et

al., 2014). Porém, ainda faltam estudos de Vacinologia de Sistemas para a vacina

rVSV-ZEBOV.

1.8. Aprendizado de Máquina

A medicina de precisão é uma área da ciência médica moderna em rápido

crescimento e os algoritmos de aprendizado de máquina são um componente crítico

para o desenvolvimento bem-sucedido de análises padronizadas e automatizadas

de dados de voluntários. Um objetivo importante da vacinologia de precisão é a

previsão dos possíveis eventos adversos e até mesmo da possível resposta

imunológica a partir dos perfis transcriptômicos individuais de voluntários antes da

vacinação.

O termo “aprendizado de máquina” pode ser definido como a capacidade de

aperfeiçoar o desempenho de uma máquina na realização de alguma tarefa, por

meio da experiência ou identificação de similaridade entre os dados. Ou seja, utilizar

de informações prévias para inferir resultados e/ou informações (BENCH-CAPON;

DUNNE, 2007). Em um conceito mais amplo cita-se a “inteligência artificial”, que se

define como o técnicas que permitem ao computador aprender e melhorar seu

desempenho em realizar alguma tarefa, simulando o funcionamento do cérebro

humano (BENCH-CAPON; DUNNE, 2007).

Dentro do escopo da área estão: a generalização a partir de um conjunto de

casos já conhecidos (MICHEIE et al.1994), identificação de agrupamento e
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correlações (EVERITT et al. 2001), reconhecimento de padrões (DUDA et al. 2000),

e o refinamento de teorias a partir de métodos de aprendizagem (DZEROSKI;

LAVRAC, 2001). Mesmo com grande sobreposição com a estatística tradicional, o

aprendizado de máquina tem uma abordagem mais algorítmica, fazendo uso de

representações de modelos mais flexíveis e com abordagens mais heurísticas

(MICHEIE et al., 1994).

Em resumo, aprendizado de máquina pode ser descrito como um conjunto de

práticas voltadas para a solução de problemas, sem o conhecimento preliminar de

uma solução ou modelagem capaz de resolver. A partir de um conjunto finito e

conhecido de fatos (ou casos) que podem descrever objetos, ambientes, situações,

desfechos ou processos, tem-se por objetivo encontrar solução a partir dos mesmos

dados.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo principal

Identificar assinaturas moleculares associadas com a reatogenicidade da

vacina VSV-ZEBOV contra Ebola administrada em quatro coortes procedentes de

estudos clínicos de fase I.

2.2. Objetivos específicos

2.2.1. Caracterizar a perturbação molecular induzida após a vacinação com

VSV-ZEBOV.

2.2.2. Identificar assinaturas antes da vacinação que predizem

reatogenicidade através de algoritmos de aprendizado de máquina.
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3. Materiais e métodos

3.1. Programas computacionais

Neste trabalho estão sendo utilizados pacotes de bioinformática e

bioestatística disponíveis Bioconductor, um repositório de software para análises de

dados de genômica e biologia molecular high-throughput desenvolvido em R

(HUBER et al., 2015). R é uma linguagem de programação de licença aberta focada

em estatística computacional e gráfica (R CORE TEAM, 2015). Programas escritos

em R são utilizados no pré-processamento, análise e representação gráfica das

amostras.

3.2. Dados Disponíveis do VSV-EBOPLUS

Dados de quatro estudos clínicos (Genebra - Suíça , Lambaréné - Gabão,

Kilifi -Quênia e Estados Unidos) com mais de 1000 adultos vacinados foram

coletados por colaboradores do projeto. Amostras de plasma, soro, PBMC (do

inglês, Peripheral blood mononuclear cells) e RNA do sangue total de 654 adultos

foram coletadas nos dias 0, 1, 2, 3, 4 e 7 pós-vacinação e amostras adicionais de

175 voluntários adultos da Suíça e de Gabão foram coletadas nos tempos de 14, 28,

56, 84, 180 e 360 dias.

Dentre os adultos incluídos no estudo, 64 voluntários da Suíça tiveram seu

transcriptoma sequenciado por meio da plataforma Ion Proton™ System (Thermo

Fisher Scientific) e 375 voluntários tiveram a expressão de 144 genes quantificada a

partir do método dcRT-MLPA (HAKS et al., 2015). Na Tabela 1 estão disponíveis

informações mais detalhadas sobre as amostras de expressão gênicas disponíveis

por coorte em cada tempo de coleta. As doses da vacina ou controle com placebo

foram distribuídas da seguinte forma: 1x108 pfu (EUA n = 35), 5x107 pfu (Genebra n

= 16), 2x107 pfu (EUA n = 35, Gabão n = 20, Kilifi n = 20), 1x107 pfu (Genebra n =

35), 9x106 pfu (EUA n = 35), 3x106 pfu (EUA n = 20, Gabão n = 35, Kilifi n = 20),

3x105 pfu (Genebra n = 51, Gabão n = 21) e placebo (Genebra n = 13, EUA n = 19).

Dados demográficos e de reatogenicidade de voluntários adultos saudáveis

foram coletadas de 782 participantes, 115 deles de Genebra (102 vacinados e 13

30

http://sciwheel.com/work/citation?ids=1727699&pre=&suf=&sa=0


placebos), 512 dos Estados Unidos da América (418 vacinados e 94 placebos), 115

de Gabão e 40 de Kilifi.

Tabela 1. Dados de expressão gênica disponíveis por coorte.

Coortes Genebra (115) Gabão ( 83 ) Kilifi (40) EUA (140)

RNA-seq MLPA RNA-seq MLPA RNA-seq MLPA RNA-seq MLPA

Dia 0 64 115 - 83 - 37 - 140

Dia 1 64 115 - - - - - 142

Dia 2 - - - - - - - 124

Dia 3 64 115 - - - - - 124

Dia 7 63 115 - 57 - 40 - 124

Dia 14 62 114 - - - - - -

Dia 28 60 112 - 60 - - - -

Dia 168 20 113 - - - - - -

Dia 365 - 95 - - - - - -

Os números representam a quantidade de amostras disponíveis. (-): Amostras não
coletadas. MLPA: dual-color Reverse Transcriptase Multiplex Ligation-dependent Probe
Amplification (dcRT-MLPA).

Ao mesmo tempo, dados imunológicos e clínicos laboratoriais foram

coletados e estão sendo processados e analisados por nosso grupo. No entanto,

este projeto de Doutorado se restringiu à integração de dados de transcriptoma com

dados de reatogenicidade induzidos pela vacina.

3.3. Dados de RNA-seq

Os dados de Sequenciamento de Nova Geração (do inglês, NGS) foram

disponibilizados apenas para a coorte de Genebra. Esses foram gerados a partir da

plataforma Ion Proton™ System (Thermo Fisher Scientific) pelos nossos

colaboradores da Universidade de Siena (UNISI) (Itália) e enviados a nós como

arquivo de contagem de expressão gênica.
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3.3.1. Preparação de biblioteca de transcriptoma e sequenciamento

Amostras de sangue total foram coletadas em tubos PAXgene® blood RNA

(BD Biosciences) e o RNA foi extraído utilizando o kit PAXgene Blood RNA Kit IVD

(Qiagen) seguindo as instruções do fabricante. A quantificação do RNA total pelo

método fluorimétrico Qubit™ RNA HS Assay kit (ThermoFisher) e a qualidade do

RNA por Bioanalyzer (Agilent) foram realizadas pelos colaboradores da Academisch

Ziekenhuis Leiden (LUMC - Holanda).

As amostras de RNA foram submetidas ao processo de transcrição reversa e

sequenciadas em um Ion Proton™ System (Thermo Fisher Scientific). As bibliotecas

de RNA foram sequenciadas em chips P1v2 usando o sistema Ion Proton ™

(Thermo Fisher Scientific, # 4476610), seguido da etapa de purificação. A linha de

sequenciadores Ion Torrent baseia-se na detecção de dNTPs

(Desoxirribonucleotídeos Fosfatados) por meio de pequenas mudanças no pH. Para

isso, são utilizados chips semicondutores de íons que contêm milhões de

micropoços, cada um com um sensor de íons para medir mudanças no pH. Para tal,

o DNA molde é vinculado a esferas que preenchem cada um dos poços, seguido de

inundação de tipos individuais de dNTPs. Quando a DNA polimerase incorpora um

dNTP complementar, um íon de hidrogênio é liberado e subsequentemente

detectado, resultando em uma chamada de base correspondente. O ciclo das

leituras ocorre em paralelo, permitindo um sequenciamento preciso e de alto

rendimento. O sequenciamento foi concluído pelo Recurso Compartilhado da

Universidade de Siena.

3.3.2. Pré-processamento de dados de RNA-seq

Todas as amostras foram alinhadas com o Programa de Alinhamento de

Mapeamento do próprio Ion Proton™ usando o genoma de referência humano. As

etapas de pré-processamento dos dados gerados com o sequenciamento foram

feitas com o software próprio do sistema Ion Proton seguindo as instruções de uso

do mesmo. Consistente com a tecnologia de sequenciamento Ion Proton, todas as

leituras foram tratadas como single-end para fins de alinhamento do genoma e

contagem de atributos.

32



3.3.3. Avaliação da variabilidade dos dados

Em dados de sequenciamento de nova geração, a acurácia e a precisão são

influenciados por diversos fatores, como variação da cobertura, efeito de lote, bem

como, erros na sequência resultante (OWZAR et al., 2008; TAUB; CORRADA

BRAVO; IRIZARRY, 2010). Para avaliar a variabilidade das amostras, verificamos a

presença de efeito de lote e identificação de possíveis amostras outliers pela análise

de componentes principais (PCA) (Pearson, 1901; Hotelling, 1933), que permite

avaliar as distâncias relativas das amostras no plano de suas componentes

principais. Com o PCA é possível detectar outliers, ou seja, amostras que possuem

uma dispersão muito diferente em relação às demais, e também agrupamentos de

amostras que possivelmente refletem variáveis técnicas, como data do experimento

ou scanner utilizado. A PCA foi obtida a partir da função prcomp disponível no R.

Um outro recurso para se estimar os principais efeitos responsáveis por essa

variabilidade experimental é conhecido como Análise dos Componentes Variantes

Principais (PVCA, do inglês Principal Variance Component Analysis). Assim como o

PCA, o PVCA também é uma análise não-supervisionada, e tem o objetivo a

redução da dimensão dos dados por meio da manutenção de sua variação original e

ajuste de modelo linear misto com fatores de interesse. Para tal fim, age como

efeitos aleatórios de modo a determinar qual seu peso na variabilidade total. Este

método está implementado no pacote PVCA do Bioconductor (Bushel, 2019).

3.3.4. Análise de expressão diferencial

A detecção de genes diferencialmente expressos (DEGs, do inglês,

differentially expressed genes) entre voluntários vacinados antes e depois da

vacinação fornece pistas importantes sobre o que acontece durante a resposta

imunológica induzida pela vacina ao longo do tempo. O Teste T de Student permite

avaliar se há diferença entre a média de expressão de um gene entre duas classes.

Porém, pode ocorrer que a estimativa da variância seja próxima de zero devido ao

acaso levando erroneamente a altos valores absolutos de T e, consequentemente, a

falsos positivos (TARCA; ROMERO; DRAGHICI, 2006). Deste modo, foi utilizado o

pacote para R do Bioconductor DESeq2 (LOVE; HUBER; ANDERS, 2014) que foi
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desenvolvido para analisar com dados obtidos em sequenciamento de nova geração

(NGS) e consequentemente lidar com a alta dimensionalidade dos dados, reduzindo

falsos-positivos.

Definimos DEGs como sendo os genes com p-valor abaixo de um limiar (p <

0.05) e Log2 (fold-change, FC) absoluto acima de um limiar (FC > 2). Um gene é

considerado sub-expresso (com regulação diminuída) quando sua expressão média

é maior no grupo controle, e sobre-expresso (com regulação aumentada), quando

sua expressão média for maior no grupo perturbado.

3.3.5. Análise de Enriquecimento de vias

Os DEGs sobre-expressos ou sub-expressos encontrados na etapa anterior

foram utilizados na análise de enriquecimento funcional. Nesta análise utilizamos o

Reactome, um banco de dados de vias gênicas e que fornece detalhes a nível

molecular da transdução de sinais, replicação do DNA, metabolismo e outros

processos celulares (FABREGAT et al., 2018). A significância do enriquecimento é

obtida pelo teste exato de Fisher. Para estas análises de sobre representação

utilizamos a função enrichr do pacote clusterProfiler do R, bem como a ferramenta

de mesmo nome disponível online (https://maayanlab.cloud/Enrichr/).

Outra maneira de avaliar o enriquecimento em dados de expressão gênica é

por meio do método conhecido como Gene Set Enrichment Analysis (GSEA)

(SUBRAMANIAN et al., 2005). Neste método não é necessário definir os genes

diferencialmente expressos previamente. Os genes são ordenados de acordo com

um score como Log2 do fold-change, valor de T ou p-valor. Posteriormente,

verificamos se os genes membros de um determinado módulo estão distribuídos

aleatoriamente na lista ordenada. Caso os genes do módulo estejam no início ou no

final da lista, o módulo é considerado enriquecido.

Uma outra vantagem em usar este tipo de análise é que permite revelar

maior similaridade entre estudos independentes, já que uma mesma via gênica

alterada pode envolver genes diferentes (KHATRI; SIROTA; BUTTE,

2012;SUBRAMANIAN et al., 2005). Esta análise foi realizada utilizando o pacote
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fgsea (SERGUSHICHEV, 2016), que otimiza a análise fazendo o cálculo dos valores

estatísticos de enriquecimento cumulativos de genes, o que permite calcular

rapidamente múltiplos valores estatísticos de amostras a partir de uma única

amostra.

A análise GSEA utiliza os resultados gerados pela etapa de análise de

expressão diferencial e extrai os valores de Log2 do fold-change de cada

comparação. Caso haja mais de um valor para um mesmo gene, o maior valor é

selecionado (SUBRAMANIAN et al., 2005). Neste trabalho, o pacote fgea disponível

no programa R foi usado para as análises.

3.3.6. Análise de Redes de interação proteína-proteína

Como forma de melhor compreender os padrões de perturbação de maneira

sistêmica, foi utilizado a ferramenta NetworkAnalyst (XIA; GILL; HANCOCK, 2015),

um framework online que permite a visualização de redes a partir do banco de

dados de interações proteína-proteína (PPI) InnateDB (BREUER et al., 2013). Para

tal, foram construídas redes com genes sobre-expressos nas comparações com o

tempo inicial. Com o propósito de melhorar a visualização, os softwares Cytoscape

e Gephi também foram utilizados (BASTIAN; HEYMANN; JACOMY, 2009;

SHANNON et al., 2003).

3.3.7. Análise de Redes de Coexpressão

A identificação de redes de genes coexpressos é uma importante abordagem

para encontrar genes regulatórios, fazer novas associações entre genes e

processos biológicos e até mesmo eleger candidatos a alvo de vacinas (RUSSO et

al., 2018).

A rede de coexpressão interliga os genes (os nós da rede) entre si, a partir de

uma medida de similaridade entre os genes que pode ser dada pelo valor da

correlação de Pearson entre a expressão dos genes em questão (ZHANG;

HORVATH, 2005). A partir da formação das redes, os genes mais correlacionados

agrupam-se em módulos, que se ativam de maneira simultânea, participam das
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mesmas vias gênicas e atuam regulando as diferenças fenotípicas associadas à

perturbação em estudo (ZHANG; HORVATH, 2005).

Redes de coexpressão têm permitido compreender cada vez mais os

sistemas biológicos e os mecanismos moleculares que os regem. A fim de se

encontrar módulos biologicamente interessantes, o aspecto regulatório pode ser

melhor investigado com informações externas, como informações de interações

proteína-proteína, interações entre fatores de transcrição, enriquecimento de vias,

Gene Ontology, entre outros (GLASS et al., 2013).

Neste trabalho, esta análise foi executada com o pacote do R CEMiTool

(RUSSO et al., 2018) em dados de RNA-seq normalizados por Log2CPM com o

também pacote do R EdgeR (LOVE; HUBER; ANDERS, 2014) e em dados de

dcRT-mlpa normalizados e log2 transformados. O CEMiTool é um pacote baseado

no WGCNA, um algoritmo é construído em agrupamento hierárquico, onde a

construção do módulo é baseada nas correlações do gene e, a partir de

medidas de correlação de Pearson, calcula a conectividade dos genes e a

sobreposição topológica, possibilitando a determinação de módulos pelo

agrupamento dos genes mais similares (Zhang; Horvath, 2005).

Além da identificação dos módulos de genes coexpressos, foi possível

compreender quais genes estão mais representados por uma via específica ou

estão sendo alterados em apenas um subconjunto de amostras. Desta forma, foi

possível identificar genes que podem estar agindo juntos e/ou podem estar sendo

regulados de maneira similar e identificando os principais reguladores, promovendo

assim um melhor entendimento da fisiopatologia da resposta à vacinação com

VSV-ZEBOV.

3.4. Dados de dcRT-MLPA

Para investigar ainda mais os perfis transcriptômicos humanos da resposta à

vacina rVSV-ZEBOV, nossos colaboradores da Academisch Ziekenhuis Leiden

(LUMC) (Holanda) utilizaram a plataforma quantitativa multiplex RT-PCR, que faz

amplificação por meio de sonda ligação-dependente de duas cores (dcRT-MLPA).
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Sangue venoso foi coletado em tubos de PAXgene de 2.5 mL para extração

de RNA de sangue (PreAnalytiX, Hombrechtikon, Suíça) e armazenado a -80° C. O

RNA foi isolado usando o kit de miRNA de sangue PAXgene (PreAnalytiX) de

acordo com o protocolo automatizado do fabricante, incluindo digestão de DNase

em coluna. O rendimento do RNA foi quantificado com um fluorômetro Qubit

(ThermoFisher, Wilmington, DE, EUA) usando um kit de ensaio RNA Broad Range

(ThermoFisher), conforme descrito por Huttner e colaboradores (2017) (HUTTNER

et al., 2017).

O ensaio dcRT-MLPA (MLPA) tem como cobertura genes com importância

crítica documentada em respostas imunes inatas e adaptativas (HAKS et al., 2015)

e foi utilizado para determinar a expressão gênica imunológica induzida por

VSV-ZEBOV. O MLPA é uma técnica rápida, confiável, robusta, de baixo custo e

fácil de usar, permitindo o perfil de expressão de mRNA de aproximadamente 80 loci

por reação (HAKS et al., 2015). Estudos mostraram que o MLPA tem dinâmica e

sensibilidade muito próximas da RT-qPCR (HAKS et al., 2015; JOOSTEN et al.,

2012; LA DISTIA NORA et al., 2018; SLOOT et al., 2015). Um passo de

amplificação por PCR dentro de dcRT-MLPA assegura a sensibilidade do ensaio,

que é um pré-requisito essencial para a quantificação relativa de genes pouco

expressos (HAKS et al., 2015; JOOSTEN et al., 2012; LA DISTIA NORA et al., 2018;

SLOOT et al., 2015).

O MLPA é concebido de tal modo que todos os fragmentos são amplificados

com a utilização de dois pares de iniciadores de PCR conjugados com fluoróforo,

enquanto que o comprimento de cada produto de amplificação é único. O ensaio

proporciona uma separação ótima de fragmentos e um ruído baixo em géis de

sequência onde a intensidade de fluorescência de cada produto de amplificação é

quantificada. Como o ensaio MLPA é de alto rendimento (formato de 96 poços) e

requer apenas 100 ng de RNA por amostra, é muito adequado para a realização de

análises de expressão gênica de média escala em coortes maiores, incluindo

análises longitudinais (HAKS et al., 2015).

Utilizando como base dados da análise integrativa de dados de RNA-seq e

imunogenicidade/reatogenicidade, um arranjo personalizado de MLPA foi projetado.
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Este cobriu os genes mais importantes da análise integrativa, e as amostras de RNA

foram submetidas a esta matriz personalizada para validação. Isso permitiu o perfil

transcriptômico mais amplo de muitas amostras de todas as coortes derivadas de

indivíduos coletados em diferentes momentos após a vacinação (HAKS et al., 2015;

HUTTNER et al., 2017).

Os genes iniciais incorporados avaliam os seguintes compartimentos da

resposta imune humana: resposta imune inata, adaptativa, inflamatória e de

sinalização de interferon e alguns outros genes sabidamente envolvidos em

processos como apoptose/sobrevivência celular, proteínas de ativação, estresse

mitocondrial, transporte intracelular, entre outros, permitindo a obtenção de

conjuntos de 144 genes (HAKS et al., 2015).

3.4.1. Pré processamento de dados de dcRT-MLPA

A partir dos valores de expressão gerados pelo método, os valores de

expressão gênica foram normalizados de acordo com a expressão dos genes

housekeeping e os valores foram transformados para log2. Para análises

envolvendo aprendizado de máquina, o efeito de lote foi removido. Este foi removido

utilizando a função removeBatchEffect disponível no pacote Limma do R. A tabela

com os dados log2 transformados foi utilizada como entrada e os argumentos batch

e batch2 foram a coorte e a dose, respectivamente.

3.4.2. Avaliação da variabilidade dos dados

A variabilidade dos dados de dcRT-MLPA foi avaliada de acordo com o

descrito no item 3.3.3.

3.4.3. Análise de expressão diferencial

A análise de expressão diferencial foi realizada com o teste de

Mann–Whitney não pareado, com correção de Benjamini-Hochberg. Neste caso,

definimos DEGs como sendo genes com p-valor abaixo de um limiar (p < 0.05) e

Log2 (fold-change) absoluto acima de um limiar (FC > 1.5).
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Como estamos analisando diferentes coortes, as listas de DEGs obtidas a

partir dos dados de cada coorte, foram comparadas entre si a fim de averiguar a

concordância entre as mesmas. A sobreposição de DEGs entre as coortes foi

avaliada através de diagramas de Venn construídos com a plataforma online Venny

2.1 (OLIVEROS, 2007).

3.4.4. Enriquecimento de vias

Os genes diferencialmente expressos foram utilizados na análise de

enriquecimento funcional como descrito no item 3.3.5.

3.4.5. Análise de Redes de Coexpressão

As redes de genes coexpressos foram identificadas conforme descrito no

item 3.3.7.

3.5 Integração de dados de expressão gênica e reatogenicidade

A análise de dados de expressão gênica permite a identificação de grupos

significativos de genes com funcionalidades relacionadas (NASCIMENTO; TOLEDO;

DE CARVALHO, 2010). Os genes com expressão alterada podem melhorar nossa

compreensão do mecanismo de formação da perturbação. Esta pode ser causada

por uma infecção, vacina, estresse, entre outros, permitindo prever o risco de ser

afetado por determinada doença (LATKOWSKI; OSOWSKI, 2015). A integração de

dados de expressão gênica com informações de reatogenicidade pode possibilitar o

entendimento da regulação desses eventos em nível transcricional.

Como nesta fonte de dados o número de amostras é uma ordem de

magnitude menor que um número de variáveis, existem muitos problemas no

processamento de dados biológicos. Tais dados são difíceis de analisar com

métodos estatísticos tradicionais, que funcionam bem quando um número de

atributos que descrevem objetos (p) é muito menor que o número de objetos (n)

(KURSA; JANKOWSKI; RUDNICKI, 2010).

A análise de p grandes e n pequenos é frequentemente realizada usando

algoritmos de aprendizado de máquina, como Redes Bayesianas, Redes Neurais,
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Support Vector Machine (SVM), entre outros, por meio da construção de modelos

preditivos.

Levando isso em consideração, para integrar essas informações de

reatogenicidade com o valor de expressão dos genes de voluntários antes da

vacinação com VSV-ZEBOV, foram utilizadas abordagens de aprendizado de

máquina com o intuito de avaliar o valor preditivo dos genes no desfecho. As etapas

do processo de definição de modelos preditivos são mostradas na Figura 2.

Figura 2. Fluxograma para a definição e avaliação de modelos preditivos.

O fluxograma mostra as etapas e os métodos utilizados na definição de modelos preditivos.
Os dados de expressão obtidos por MLPA ou RNA-seq são particionados em dados de
treino (70%) e dados de teste (30%). Diferentes métodos de seleção de atributos são
aplicados aos dados de treino para a seleção dos atributos melhor ranqueados. A partir do
subconjunto do treino (apenas os atributos selecionados), aplicam-se algoritmos de
aprendizado de máquina e definem-se diferentes modelos preditivos. É o selecionado o
algoritmo com o qual se obteve o modelo predito com melhor avaliação. Os hiperparâmetros
deste modelo são ajustados ainda com os dados de treino, e o desempenho deste modelo é
posteriormente avaliado utilizando os dados de teste. O modelo com melhor desempenho
preditivo tanto nos dados de treino e de teste é o escolhido.
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3.5.1. Pré-processamento dos dados

Uma vez que a maioria dos algoritmos de aprendizado extrai conhecimento

exclusivamente dos dados, a qualidade do conhecimento gerado é determinada

quase que exclusivamente pela qualidade dos dados de entrada, sendo esta uma

das principais preocupações para a determinação de um modelo preditivo.

Levando isso em conta, algumas etapas de pré-processamento dos dados

foram realizadas a fim de garantir a qualidade dos mesmos. Os dados de expressão

gênica devidamente normalizados, de acordo com as exigências de cada uma das

plataformas e a informação de idade de cada voluntário constituíam os dados

contínuos. Para garantir que todos os atributos tivessem a mesma média e desvio

padrão 0 e 1, respectivamente, foi aplicada a transformação de Z-score. Vale

ressaltar que este processo de escalonagem dos dados foi feito para os dados de

treino e de teste separadamente, a fim de evitar vazamentos de dados do

subconjunto de treino para o subconjunto de teste. A padronização dos dados

contínuos é uma etapa imprescindível, já que variáveis com alta escala podem

afetar a qualidade da predição, considerando que alguns algoritmos podem priorizar

variáveis com valores mais altos e serem mais lentos ao lidar com variáveis não

padronizadas (GOLDSCHMIDT & PASSOS, 2005).

Dados demográficos como etnia e coorte pertencente foram utilizados como

atributos. Por serem categóricos, foram construídas variáveis artificiais que

passaram a assumir valores de ausência ou presença dos atributos (0 ou 1) que são

conhecidas pela literatura como variáveis dummy, utilizando pacotes do R

fastDummies (KAPLAN & SCHLEGEL. 2019) e dplyr (WICKHAM et al. 2018).

Dentre as funções do pré-processamento está a busca por padrões ou

modelos para tratar o conhecimento obtido, mas para isso é exigida a validação dos

mesmos. Para isso, os dados são divididos em conjuntos para treinamento e para

teste. O conjunto de treinamento deve conter, como o nome sugere, os registros a

serem utilizados no treinamento do modelo, ou seja, na construção do mesmo,

enquanto o conjunto teste deve conter os registros a serem utilizados na avaliação

do modelo (GOLDSCHMIDT & PASSOS, 2005). Neste trabalho, foram utilizados
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70% do conjunto de dados para o treino e os 30% restantes para o teste. Como

ilustrado previamente na figura 2.

3.5.2. Seleção de atributos

A seleção de atributos é uma tarefa de grande importância no processo de

extração de conhecimento a partir de bases de dados. Esta baseia-se, como o

próprio nome indica, em selecionar um subconjunto dos atributos de entrada para

treinar o modelo, ignorando atributos irrelevantes ou redundantes (KIRA &

RENDELL, 1992). Tem como objetivo simplificar os modelos e facilitar a

interpretação dos mesmos por pesquisadores, bem como diminuir o tempo de

treino, reduzir a dimensionalidade dos dados e aumentar a generalização do modelo

reduzindo o sobreajuste (BORGES; NIEVOLA, 2012). Em estudos de expressão de

genes pode melhorar a compreensão dos resultados produzidos, avaliando a

influência de cada um dos atributos selecionados (BORGES; NIEVOLA, 2012). São

utilizadas quatro principais abordagens no método de seleção de atributos,

denominadas Filtro (DAS, 1971), Wrapper (KOHAVI; JOHN, 1997), Embutida (CHEN

et al., 2009) e Métodos Híbridos (ESSEGHIR, 2010), que se diferem pela forma

como eles combinam o algoritmo de seleção e a construção do modelo.

Resumidamente, a estratégia de Filtro seleciona os atributos

independentemente do algoritmo de aprendizado, enquanto que na de Wrapper o

processo de escolha do subconjunto de atributos está “empacotado” ao algoritmo de

aprendizado utilizado. Nesta estratégia, é utilizado algum critério interno do

algoritmo que faz seleção de atributos, enquanto nos métodos híbridos propriedades

de filtro e wrappers são combinadas (MALDONADO; LÓPEZ, 2018).

Para a seleção de genes preditores foram utilizados diferentes métodos de

seleção de atributos, sendo os baseados em filtro: Information gain (Hoque et al.

2014), Gain ratio (Witten and Frank, 2011), Correlação (YU & LIU, 2003), minimum

Redundancy maximal Relevance (mRmR - praznik) (BROWN et al., 2012), Fast

correlation-based filter (FCBF - FCBF) e Relief (Fselector) (KIRA & RENDELL,

1992). Os métodos baseados em Wrapper foram: Random Forest, Boruta,

Recursive Feature Elimination (RFE). Finalmente, o método baseado em embutido
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e híbrido utilizado foi o Lasso. Todos os algoritmos utilizados foram implementados

em funções disponíveis em R.

Também selecionamos atributos em comum entre os dados de RNA-seq e

MLPA, reduzindo a quantidade de atributos no primeiro e avaliando o impacto da

forma de obtenção dos dados na qualidade do modelo preditivo. O método de

seleção de atributos foi definido como o melhor para cada conjunto de dados, a

partir da avaliação  obtida com os atributos selecionados em modelos preditivos.

3.5.3. Definição de Modelos preditivos

Para a definição de modelos capazes de predizer voluntários com artrite,

aplicamos diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, implementados no

pacote caret do R (KUHN et al., 2016). Como a predição estava direcionada a uma

classe categórica, ou seja, com ou sem evento adverso e havia informação sobre o

desfecho, usamos  algoritmos de classificação supervisionados.

Dado uma distribuição infinita de dados, um algoritmo pode ter melhor

desempenho do que outro a depender do conjunto de dados utilizado. Por este

motivo aplicamos aos dados diferentes algoritmos de aprendizado de máquina

dentre eles CART (“rpart"), k-Nearest Neighbors (“kNN”), Support Vector Machines

with Radial Basis Function Kernel ("svmRadial"), Random Forest (“rf”), eXtreme

Gradient Boosting (“xgbTree”), AdaBoost Classification Trees (“Adaboost”), Bayesian

Generalized Linear Model (“bayesglm”), Boosted Classification Trees ("Ada"), Neural

Network (“'nnet'”) e Stacked AutoEncoder Deep Neural Network (“dnn”). A qualidade

da predição dos dados de teste foi avaliada principalmente pelos valores de

sensibilidade, especificidade e área abaixo da curva (AUC, do inglês, Area Under

the Curve) ROC (do inglês, Receiver Operating Characteristic).
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4. Resultados

4.1. Dados de RNA-seq

4.1.1. Avaliação da variabilidade dos dados

O método PCA foi utilizado para a redução de dimensionalidade dos dados. A

Figura 3 mostra a variabilidade das amostras obtida a partir dos dados de expressão

após a normalização de acordo com o grupo (Dose 1x107, Dose 5x107 e placebo)

(Figura 3A) e de acordo com os dias (0, 1, 2, 3, 7, 14, 28, 168) após a imunização

(Figura 3B). A dispersão das amostras não demonstra uma clara separação dos

indivíduos quanto a dose de vacina (Figura 3A), mas sim uma gradual segregação

quanto ao tempo de coleta, observando-se maior separação entre amostras do dia 1

em relação aos demais tempos (Figura 3B).

Figura 3. Análise de componentes principais das amostras de RNA-seq.

A B

Análise de componentes principais a partir de dados de RNA-seq de voluntários vacinados
e placebo em todos os tempos de análise quando identificados por (A) dose e (B) tempo de
coleta. Na figura A, as amostras de voluntários que receberam a dose de 1x107 estão
representadas em vermelho, as dos que receberam a dose 5x107 estão representados em
verde e as dos que receberam a dose placebo estão representados em azul. Na figura B as
amostras estão identificadas de acordo com os dias após a vacinação. As amostras do dia 0
(D0) estão representados em vermelho, as do dia 1 (D1) em amarelo, as do dia 2 (D2) em
verde musgo, as do dia 3 (D3) em verde, as do dia dia 7 (D7) em verde água, as do dia 14
(D14) em azul, as do dia 28 em roxo e finalmente, as do dia 168 (D168) em rosa. O eixo x
representa a dispersão das amostras no componente principal 1 (PC1) enquanto o eixo Y
representa a dispersão das amostras no componente principal 2 (PC2).
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Para estimar o efeito de cada variável nos resultados experimentais, foi

realizada a análise de PVCA. Esta análise determina quais fontes de variabilidade

(biológicas, técnicas ou outras) são mais proeminentes no conjunto de dados de

RNA-seq. Neste conjunto, a maior parte de toda variabilidade (76%) não é

explicada por nenhum dos atributos definidos (chamada então de “resíduo”). As

variáveis que melhor explicam a variabilidade dos dados neste modelo são “idade e

gênero” (7%), e “lote de sequenciamento” (6%) (Figura 4). Como a proporção da

variância do efeito do sequenciamento foi baixa, não foi necessário aplicar nenhum

método para retirar efeito de lote. O gráfico de PVCA evidenciou que a maior parte

da variação dos dados não é explicada pelas condições experimentais, ou mesmo

efeitos de grupo, mas sim fatores intrínsecos à natureza dos dados e variabilidade

populacional.

Figura 4. PVCA dos dados de RNA-seq obtidos com a coorte de Genebra.

Gráfico de barras mostrando a proporção de variância explicada por cada uma das variáveis
explicitadas na figura. O eixo x representa o valor de proporção de variância explicada por
cada uma das variáveis do eixo y. Os valores obtidos para cada variável, ou combinação de
variáveis estão disponíveis na figura.
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4.1.2 Análise de expressão diferencial

A análise de expressão diferencial entre voluntários antes (dia 0) e depois da

imunização (dias 1, 3, 7, 14, 28 e 168) foi realizada a partir dos dados de expressão

brutos que foram processados e analisados utilizando o pacote DESeq2 (LOVE;

HUBER; ANDERS, 2014). Os genes foram considerados significativamente

diferencialmente expressos (DEGs) seguindo os critérios de p-valor ajustado <0.05

e valor absoluto de Log2 fold-change > 2.

A Figura 5 ilustra a quantidade de DEGs em cada tempo de coleta. Em

relação ao tempo inicial (antes da vacinação). A comparação com maior número de

DEGs foi com o dia 1 (365, sobre-regulados), seguido do dia 7, com 79 DEGs sendo

75 destes sobre-expressos e quatro sub-expressos.

Figura 5. Número de genes diferencialmente expressos por tempo de coleta
após a vacinação com VSV-ZEBOV.

A quantidade de genes sobre-expressos (UP) é representada em vermelho e a quantidade
de genes sub-expressos (DOWN) é representada em azul. O eixo x representa o número
absoluto de genes obtidos a partir da análise de expressão diferencial. Estes valores foram
obtidos pela comparação de cada um dos dias de avaliação em relação ao tempo inicial (dia
0).
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A fim de avaliar a co-ocorrência dos DEGs de cada comparação, fizemos

uma matriz de similaridade. Nesta, a maior porcentagem dos DEGs é compartilhada

entre os tempos D1 e D7 (45 genes, o que corresponde a 60% dos DEGs do dia 7)

em comparação ao tempo inicial D0 (dados não mostrados).

4.1.3. Análise de Enriquecimento funcional (Sobre representação)

Para colocar a lista de DEGs em um contexto biológico, foram feitas análises

de enriquecimento utilizando o teste exato de Fisher e os bancos de dados do

Reactome (FABREGAT et al., 2018). Os resultados sugerem (Figura 6) que logo no

primeiro dia pós-vacinação, os genes sobre-expressos estavam enriquecidos

principalmente para as vias de ativação do IRF7 dependente de TRAF6, de

sinalização de IFN-𝝲 e de resposta imune inata.
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Figura 6. Análise de sobre representação de vias enriquecidas de DEGs
encontrados  1 dia após a imunização dos voluntários.

São mostrados na figura as 15 vias com maior valor de -log10 ( p-valor ajustado). ORA:
Over Representation Analysis.

Esse perfil de resposta é mantido nos dias 2 e 3. No dia 7, os genes sobre

expressos estavam enriquecidos para vias de degradação de neutrófilo, bem como,

para vias envolvendo reguladores negativos dos genes RIG-I (do inglês, The RNA

helicases retinoic acid-inducible gene I) e o gene MDA5 (do inglês, melanoma

differentiation-associated gene 5) envolvidos na detecção de RNAs virais

citoplasmáticos e na indução de interferon α/β. Também foram enriquecidos para
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vias de indução de respostas imunes do hospedeiro mediada por STING (do inglês,

Stimulator of interferon genes).

Figura 7. Resultado da análise de sobre representação de vias enriquecidas
em voluntários 7 dias após a imunização.

São mostrados na figura as 15 vias com maior valor de -log10 ( p-valor ajustado). ORA:
Over Representarion Analysis.
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4.1.4. Análise de Enriquecimento de Gene sets (GSEA)

A Análise de Enriquecimento de Gene Set é um método computacional que

determina se um conjunto de genes definido a priori apresenta significância

estatística entre dois estados biológicos. Neste trabalho, os grupos são compostos

de voluntários antes e depois da imunização com rVSV-ZEBOV. As vias com

maiores valores de enriquecimento (suportadas por p-valor < 0.01) para os DEGs

no dia 1 estão representados na Figura 8. Dentre as vias com maior valor de

enriquecimento estão as relacionadas à sinalização de interferon e todas

apresentaram um valor positivo de escore de enriquecimento normalizado (NES, do

inglês normalized enrichment score). Valores positivos de NES demonstram que os

genes desta via estão em sua maioria sobre-regulados.

Figura 8. Análise de GSEA da comparação de voluntários no dia 1
pós-vacinação com VSV-ZEBOV em relação aos voluntários antes da
vacinação (dia 0).

As vias com enriquecimento aumentado em relação às amostras obtidas antes da
imunização estão em vermelho. Os valores representam os Normalized Enrichment Score
para cada via. São mostradas as 5 principais vias com maior valor de NES.
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Estas vias de resposta imune inata foram induzidas do dia 1 ao dia 14. Nos

dias 2 e 3 pós-vacinação, as vias descritas na literatura como envolvidas em

respostas de neutrófilos estavam sub-reguladas, ao passo que as vias descritas

como relacionadas com o sistema complemento estavam sobre-regulados. Vias

relacionadas a células T e ao ciclo celular foram encontradas reguladas

positivamente nos dias 7 e 14, enquanto no dia 28, nenhuma via permanece

ativada.

4.1.5. Análise de rede de interação proteína-proteína

A lista de DEGs do dia 1 foi submetida ao software Network Analyst (XIA;

GILL; HANCOCK, 2015) com o objetivo de avaliar a conexão desses 385 genes

entre eles e com demais genes. Os resultados desta análise evidenciam o papel dos

genes FBXO6 (do inglês, F-Box Protein 6), HSPA1B (do inglês, Heat Shock 70 KDa

Protein 1B), HSPA1A (do inglês, Heat Shock 70 KDa Protein 1A), MOV10 (do inglês,

Mov10 RISC Complex RNA Helicase), CDKN1A (do inglês, Cyclin Dependent

Kinase Inhibitor 1A) como hubs no primeiro dia após a imunização (Figura 9).
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Figura 9. Rede de interação proteína-proteína construída com os DEGs do dia
1.

A rede foi construída a partir da lista dos genes sobre-regulados no primeiro dia após a
imunização quando comparados ao tempo inicial. Foi utilizado o parâmetro minimum
network, que constrói a rede a partir do número mínimo de genes. As linhas cinzas
representam as conexões entre os genes e cada círculo representa um gene. Quanto maior
o círculo, maior o número de conexões do mesmo com os demais genes (Degree). As cores
dos nós representam o graus, os números de conexões do maior para o menor são
representadas pelas cores: azul escuro, azul claro, verde, amarelo claro, amarelo escuro,
laranja e vermelho.
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4.1.6. Análise de redes de Coexpressão

Módulos gênicos, contendo genes com padrões de expressão semelhantes

(isto é, coexpressos), foram identificados usando o pacote CEMiTool (RUSSO et al.,

2018). As associações entre diferentes tipos de dados, e módulos gênicos foram

representadas como redes. Dados de interação proteína-proteína obtidas a partir de

bases de dados Interact foram integradas para ligar genes associados à resposta

imune.

As amostras foram divididas em quatro grupos, sendo eles: voluntários

vacinados com a dose de 1 x 107 (grupo 1), 5 x 107 (grupo 2), placebo (grupo 3) e

todas as doses (grupo 4) para rodar o CEMiTool. Os resultados mostrados abaixo

correspondem às análises realizadas com o grupo 4, ou seja, todos os voluntários

imunizados (grupo 1 e 2) e o grupo 3 (placebo), quando comparados ao controle

(Dia 0 - antes da vacinação).

A partir dos dados de RNA-seq da coorte de Genebra, foram identificados

oito módulos de coexpressão gênica, sendo que apenas os módulos 1 (M1) e 7 (M7)

apresentaram enriquecimento significativo nas análises de ORA (do inglês, Over

Representation Analysis). A Figura 10A mostra o enriquecimento do M1 por ORA,

que demonstra sua relação com a resposta imune, e de defesa do hospedeiro. Já a

figura 10B representa os dados de interação dos genes coexpressos e as interações

proteína-proteína (PPI) no M1. Os genes hubs, ou seja, os que apresentam maior

número de interações estão identificados. Os genes com maior interação PPI foram

FBXO6 e UBC com um network degree próximo a 600. O M7 foi enriquecido para

vias relacionadas à coagulação sanguínea, homeostasis, regulação de fluidos

corpóreos e resposta à cicatrização. Resultados de interação destacaram o gene

VCL (do inglês, Vinculin) como maior hub a partir dos dados de interação.
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Figura 10. Análise de coexpressão de voluntários imunizados com a vacina
VSV-ZEBOV e voluntários placebos.

Resultados da análise de representação de módulos M1 usando conjuntos de genes do
banco de dados Reactome Pathway para a coorte de Genebra a partir de dados de
RNA-seq. Os resultados foram obtidos através de dados de voluntários imunizados com a
vacina VSV-ZEBOV e voluntários placebos, considerando dia 0 como controle. (A) O gráfico
de barras mostra o valor P ajustado –log10 do enriquecimento entre os genes em módulos
e conjuntos de genes do banco de dados Reactome Pathway. As vias foram ordenadas por
significância conforme indicado no eixo x. A linha cinza tracejada vertical indica um valor P
ajustado de 0,01. (B) Gráfico de interação para M1, com nós de genes destacados. Os nós
representam os genes de M1   mais os genes adicionados por informações de interação
proteína-proteína. Os genes são conectados por coexpressão e / ou interação
proteína-proteína. A rede de genes do módulo M1 para os genes mais conectados (hubs)
são rotulados e coloridos de acordo com sua “origem”: se originalmente presentes no
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módulo CEMiTool, eles são coloridos em azul; se inseridos a partir das interações, eles são
coloridos em vermelho. O tamanho do nó é proporcional ao seu grau (número de
conexões).

4.2 Dados de dcRT-MLPA

4.2.1. Pré processamento de dados de dcRT-MLPA

Como descrito no item 3.2 os dados de dcRT-MLPA foram obtidos para as

coortes de Genebra, Kilifi, Gabão e EUA. A extração do RNA, processamento dos

dados de MLPA e remoção de outliers foram realizados pelos nossos colaboradores

da Academisch Ziekenhuis Leiden (LUMC - Holanda).

4.2.2. Avaliação da variabilidade dos dados

A avaliação da variabilidade dos dados é uma etapa crucial para garantir a

qualidade das demais análises. Deste modo, análises exploratórias foram realizadas

para entender como os dados se apresentavam em cada uma das coortes

estudadas. Para tal, cada uma das coortes foi submetida a análises exploratórias, e

normalização de maneira individual, quando estas envolviam comparações entre

tempos de coleta.

Em contrapartida, para análises preditivas, as quais envolviam dados de

voluntários antes da imunização, avaliamos o efeito de diferentes variáveis na

variância dos dados. A análise de PVCA com os mesmos dados pré-vacinação,

atribuiu mais de 92% da variância à coorte e menos de 8% ao resíduo (Figura 11).

Figura 11. PVCA dados de MLPA das coortes de Genebra, Kilifi, Gabão e USA.

Gráfico de barras
mostrando a
proporção de
variância
explicada pela
coorte (92%) e
pelo resíduo
(8%). O eixo x
mostra a
proporção de
variância
explicada.
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A partir dos resultados de PVCA e PCA (Figura 12A), é possível notar a

influência da coorte na dispersão das amostras, mostrando que a natureza étnica,

e/ou método de obtenção das amostras tem grande impacto na variância.

Como o objetivo da nossa análise preditiva era encontrar genes que

classificassem eventos adversos, considerando a contribuição biológica dos

mesmos, decidimos remover o efeito de lote da dose e da coorte. A dispersão das

amostras de voluntários antes da imunização, a partir de dados de expressão bruto,

é ilustrada na Figura 12A, enquanto a dispersão a partir dos dados após a remoção

do efeito de lote é mostrada na Figura 12B.

Figura 12. Impacto das coortes nos perfis de expressão gênica antes da
vacinação com rVSV-ZEBOV para os dados antes e depois da remoção do
efeito de lote.

Análise de PCA dos dados de MLPA de voluntários antes da imunização. As cores
representam as coortes avaliadas, sendo elas Genebra (amarelo), Kilifi (roxo), Gabão
(verde) e EUA (azul). O eixo x representa a dispersão das amostras no componente
principal 1 (PC1) enquanto o eixo Y representa a dispersão das amostras no componente
principal 2 (PC2). Na figura A a dispersão é avaliada nos dados brutos, enquanto que na
figura B esta dispersão é avaliada após a remoção do efeito da coorte e da dose nos dados
tratados.
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4.2.3. Análise de expressão diferencial

A identificação dos genes diferencialmente expressos em cada tempo de

coleta em relação à expressão antes da imunização foi realizada em cada uma das

coortes com o teste de Mann–Whitney não pareado, com correção de

Benjamini-Hochberg. Sendo definido DEGs os genes com p-valor abaixo de um

limiar (p < 0.05) e Log2 (fold-change) absoluto acima de um limiar (FC > 1.5). A

quantidade de DEGs obtidos em cada comparação por coorte são mostrados na

Figura 13. O maior número de DEGs foi obtido a partir da comparação do dia 1 com

o tempo inicial (dia 0). Foram obtidos 39 e 28 genes sobre-regulados, e quatro e

cinco genes sub-regulados nas coortes de Genebra e EUA, respectivamente. Para a

coorte de Gabão, foram obtidos 36 genes sobre-regulados e 3 sub-regulados no

tempo 7, valores comparáveis ao tempo 1 nas demais coortes.

Figura 13. Número de Genes Diferencialmente expressos por coorte e tempo
de comparação obtidos a partir de dados de dcRT-MLPA.

A quantidade de genes sobre-expressos é representada pelas porções em vermelho e a
quantidade de genes sub-expressos é representada pelas porções em azul, a porção cinza
representa a quantidade de genes com expressão normal quando comparados à expressão
no dia 0 (D0, tempo inicial).
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Apenas no dia 7 foram coletadas amostras em todas as coortes em estudo.

Foi realizado um Diagrama de Venn (Figura 14) para encontrar os DEGs

consistentes em todas as coortes.

Figura 14. Número de DEGs compartilhados entre as quatro coortes no dia 7
após a vacinação.

Diagrama de Venn que ilustra a sobreposição de genes diferencialmente expressos entre as
coortes Genebra (amarelo), kilifi (roxo), Gabão (verde) e EUA (azul) no dia 7 vs o dia 0 em
voluntários imunizados. O número em branco representa a quantidade de genes
compartilhados entre todas as coortes. Os números em preto representam a quantidade de
genes diferencialmente expressos que não são compartilhados por todas as coortes, mas
por apenas uma ou algumas delas.

Oito DEGs do dia 7, todos sobre-expessos, são compartilhados em todas as

coortes, sendo eles, IFI6 (do inglês, Interferon Alpha Inducible Protein 6), IFI44 (do

inglês, Interferon Alpha Inducible Protein 44), IFI44L (do inglês, Interferon Induced

Protein 44 Like), IFIT2 (do inglês, Interferon Induced Protein With Tetratricopeptide

Repeats 2), IFIT3 (do inglês, Interferon Induced Protein With Tetratricopeptide

Repeats 3), IFITM3 (do inglês, Interferon Induced Transmembrane Protein 3), OAS2

(do inglês, 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2) e OAS3 (do inglês, 2'-5'-Oligoadenylate

Synthetase 3). Para conferir se esses genes participavam de alguma via de

regulação gênica, submetemos essa lista à ferramenta online Enrichr

(https://maayanlab.cloud/Enrichr/) (CHEN et al., 2013). Os resultados a partir do

banco de dados Reactome (FABREGAT et al., 2018) demonstram o enriquecimento

desses genes para vias de sinalização de interferon e citocinas (Figura 15). Ambas
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vias estão relacionadas à resposta imune inata em resposta à infecção viral. Estes

resultados mostram que ambos os dias 1 e 7 apresentam a mesma resposta com

variação apenas de intensidade.

Figura 15. Análise de enriquecimento a partir dos 8 DEGs compartilhados
entre todas as coortes no dia 7.

Os oito genes identificados como DEGs no dia 7 em todas as coortes em estudo foram
submetidos ao enriquecimento de vias com o banco de dados Reactome, a partir da
ferramenta Enrichr. As vias com p-valor < 0.05 foram selecionadas e transformadas
-log10(p-valor) para que o enriquecimento das vias fosse melhor visualizado. O tamanho do
círculo é diretamente proporcional ao valor de significância dos genes para a via.

4.2.4. Análise de Redes de Coexpressão

Foram feitas análises de redes de coexpressão a partir dos dados de MLPA

obtidos nas coortes de Genebra, Kilifi, Gabão e EUA, como descrito para os dados

de RNA-seq com a coorte de Genebra. Todos os tempos disponíveis para as

análises, descritos no item 3.2, foram utilizados nestas análises. Na coorte de

Genebra foi possível identificar apenas 1 módulo de coexpressão (Figura 16). Este
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módulo teve enriquecimento positivo para vias do sistema imune, resposta a

organismos invasores, e produção de citocinas (Figura 16A). Na análise de

interação proteína-proteína dos genes do M1, o maior hub na rede do Interactoma

foi o gene LYN (do inglês, Tyrosine-Protein Kinase Lyn), que codifica a proteína

tirosina quinase (Figura 16B).

Figura 16. Análise de coexpressão com dados de dcRT-MLPA da coorte de
Genebra.

Resultados da análise de representação de módulos M usando conjuntos de genes do
banco de dados Reactome Pathway para a coorte de Genebra. Os resultados foram obtidos
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através de dados de voluntários imunizados com a vacina VSV-ZEBOV e voluntários
placebos, considerando dia 0 como controle. (A) O gráfico de barras mostra o valor P
ajustado –log10 do enriquecimento entre os genes em módulos e conjuntos de genes do
banco de dados Reactome Pathway. As vias foram ordenadas por significância conforme
indicado no eixo x e as 10 mais significativas foram selecionadas. A linha cinza tracejada
vertical indica um valor P ajustado de 0,01. (B) Gráfico de interação para M1, com nós de
genes destacados. Os nós representam os genes de M1   mais os genes adicionados por
informações de interação proteína-proteína. Os genes são conectados por coexpressão e /
ou interação proteína-proteína. A rede de genes do módulo M1 para os genes mais
conectados (hubs) são rotulados e coloridos de acordo com sua “origem”: se originalmente
presentes no módulo CEMiTool, eles são coloridos em azul; se inseridos a partir das
interações, eles são coloridos em vermelho, e são originários de ambos, eles são coloridos
em verde. O tamanho do nó é proporcional ao seu grau (número de conexões).

Do mesmo modo que em Genebra, nos dados de Kilifi foi encontrado apenas

um módulo de expressão (Figura 17), com o mesmo enriquecimento (Figura 17A) e

também com o gene LYN como o maior hub (Figura 17B).

Figura 17. Análise de coexpressão com dados de dcRT-MLPA da coorte de
Kilifi.
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São mostrados os resultados da análise de representação de módulos M usando conjuntos
de genes do banco de dados Reactome Pathway para a coorte de Kilifi. Os resultados
foram obtidos através de dados de voluntários imunizados com a vacina VSV-ZEBOV e
voluntários placebos, considerando dia 0 como controle. (A) O gráfico de barras mostra o
valor P ajustado –log10 do enriquecimento entre os genes em módulos e conjuntos de
genes do banco de dados Reactome Pathway. As vias foram ordenadas por significância
conforme indicado no eixo x e as 10 mais significativas foram selecionadas. A linha cinza
tracejada vertical indica um valor P ajustado de 0,01. (B) Gráfico de interação para M1, com
nós de genes destacados. Os nós representam os genes de M1   mais os genes adicionados
por informações de interação proteína-proteína. Os genes são conectados por coexpressão
e / ou interação proteína-proteína. A rede de genes do módulo M1 para os genes mais
conectados (hubs) são rotulados e coloridos de acordo com sua “origem”: se originalmente
presentes no módulo CEMiTool, eles são coloridos em azul; se inseridos a partir das
interações, eles são coloridos em vermelho, e são originários de ambos, eles são coloridos
em verde. O tamanho do nó é proporcional ao seu grau (número de conexões).

Com a coorte Gabão foram encontrados dois módulos de coexpressão

(Figura 18). O primeiro, M1, apresentou o mesmo enriquecimento das outras

coortes. Enquanto o módulo M2 foi enriquecido para o sistema de resposta ao vírus

(Figura 18A). No primeiro (M1) o gene TNFRSF1A (do inglês, TNF Receptor

Superfamily Member 1A) foi o principal hub (Figura 18B) e no segundo (M2) o gene

LYN (Figura 18C).

62



Figura 18. Análise de coexpressão com dados de dcRT-MLPA da coorte de
Gabão.

São mostrados os resultados da análise de representação de módulos M usando conjuntos
de genes do banco de dados Reactome Pathway para a coorte de Gabão. Os resultados
foram obtidos através de dados de voluntários imunizados com a vacina VSV-ZEBOV e
voluntários placebos, considerando dia 0 como controle. (A) Os gráficos de barras mostram
o valor P ajustado –log10 do enriquecimento entre os genes em módulos e conjuntos de
genes do banco de dados Reactome Pathway. As vias foram ordenadas por significância
conforme indicado no eixo x e as 10 mais significativas foram selecionadas. A linha cinza
tracejada vertical indica um valor P ajustado de 0,01. (B) Gráficos de interação para M1 e
M2, com nós de genes destacados. Os nós representam os genes de M1 (a direita) e M2 (a
esquerda)   mais os genes adicionados à rede por informações de interação
proteína-proteína. Os genes são conectados por coexpressão e / ou interação
proteína-proteína. As redes de genes dos módulos M1 e M2 para os genes mais
conectados (hubs) são rotulados e coloridos de acordo com sua “origem”: se originalmente
presentes no módulo CEMiTool, eles são coloridos em azul; se inseridos a partir das
interações, eles são coloridos em vermelho, e são originários de ambos, eles são coloridos
em verde. O tamanho do nó é proporcional ao seu grau (número de conexões).
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A partir da coorte dos EUA foi encontrado um módulo de coexpressão (Figura

19). O M1, apresentou o mesmo enriquecimento das outras coortes. O gene

NEDD4L apareceu como o principal hub tanto de expressão como interação, e os

genes TNFRSF1A, e LYN, também apareceram como hubs importantes (Figura

19B).

Figura 19. Análise de coexpressão com dados de dcRT-MLPA da coorte dos
EUA.
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São mostrados os resultados da análise de representação de módulos M usando conjuntos
de genes do banco de dados Reactome Pathway para a coorte dos EUA. Os resultados
foram obtidos através de dados de voluntários imunizados com a vacina VSV-ZEBOV e
voluntários placebos, considerando dia 0 como controle. (A) O gráfico de barras mostra o
valor P ajustado –log10 do enriquecimento entre os genes em módulos e conjuntos de
genes do banco de dados Reactome Pathway. As vias foram ordenadas por significância
conforme indicado no eixo x e as 10 mais significativas foram selecionadas. A linha cinza
tracejada vertical indica um valor P ajustado de 0,01. (B) Gráfico de interação para M1, com
nós de genes destacados. Os nós representam os genes de M1   mais os genes adicionados
por informações de interação proteína-proteína. Os genes são conectados por coexpressão
e / ou interação proteína-proteína. A rede de genes do módulo M1 para os genes mais
conectados (hubs) são rotulados e coloridos de acordo com sua “origem”: se originalmente
presentes no módulo CEMiTool, eles são coloridos em azul; se inseridos a partir das
interações, eles são coloridos em vermelho, e são originários de ambos, eles são coloridos
em verde. O tamanho do nó é proporcional ao seu grau (número de conexões).

4.3 Integração de dados de expressão gênica e reatogenicidade

Este trabalho também objetivou compreender a propensão das populações a

eventos adversos induzidos pela vacinação com VSV-ZEBOV. Por este motivo, os

dados de reatogenicidade foram integrados/pareados com os dados de expressão
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disponíveis. Diferentes abordagens estatísticas foram aplicadas para esta

integração, das quais as baseadas em aprendizado de máquina foram as mais

promissoras. Para tal, a primeira etapa baseou-se no ranqueamento e seleção

genes que melhor classificam os voluntários quanto à ausência ou presença de

determinado evento adverso. Diferentes métodos de seleção de atributos foram

aplicados nesta etapa. Dado que o desfecho é conhecido e é uma variável

categórica, foram aplicadas abordagens de aprendizado de máquina supervisionado

de classificação.

4.3.1. Seleção de atributos

Diferentes métodos de seleção de atributos foram utilizados a fim de

ranquear genes relevantes na classificação de pessoas com de eventos adversos.

Esses métodos são baseados em filtro, como por exemplo, Information gain, Gain

ratio, Correlation, e baseados em Wrapper como Random Forest, Boruta, RFE.

Muitos dos resultados mostrados neste trabalho foram obtidos a partir da

aplicação do algoritmo Random Forest (BREIMAN, 2001), por terem sido mais

promissores. Este algoritmo, além de amplamente utilizado em dados biológicos,

permite a avaliação da importância dos genes dentro do modelo preditivo. Utilizando

este algoritmo fizemos o ranqueamento dos genes quanto a classificação de

diferentes eventos adversos para as 4 coortes individualmente e em conjunto. Para

tal, nós utilizamos o pacote “randomForest” implementado em R, definimos o

parâmetro ntree = 1000 e os demais parâmetros utilizamos os definidos como

padrão na função.

Aqui foram mostrados resultados obtidos a partir de todas as coortes

conjuntamente. Dados de dcRT-MLPA e de reatogenicidade estavam disponíveis

para um total de 343 vacinados. O número de vacinados que relataram a presença

ou não de cada um dos eventos adversos é mostrado na figura 20.
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Figura 20. Número de vacinados com presença ou ausência de eventos
adversos.

O gráfico mostra a
distribuição de
vacinados que
relataram a presença
(em vermelho) e
ausência (em azul) de
cada um dos eventos
adversos. Os valores
correspondentes estão
descritos em cada
uma das barras. O
eixo x apresenta a
porcentagem
aproximada de
vacinados em cada
grupo.

Os resultados de importância obtidos por gene para cada um dos eventos adversos
foram somados, e os dez genes com maior valor de soma de importância foram
selecionados (Figura 21).

21. Genes ranqueados entre os 10 com maior valor de importância média na
classificação de voluntários com eventos adversos à vacinação obtidos com o
algoritmo Random Forest.

O Heatmap apresenta os 10
genes com maiores valores
de importância (MDGI)
somados obtidos na
classificação de diferentes
eventos adversos utilizando
o algoritmo Random Forest.
Estes resultados foram
obtidos a partir dos dados
de dcRT-MLPA do dia 0 dos
voluntários de todas as
coortes, após remoção do
efeito de lote. A intensidade
da cor está diretamente
relacionada ao valor de
MDGI.
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Os mesmos resultados obtidos com Random forest são mostrados na figura 22,

onde foram selecionados os genes ranqueados entre os 10 mais importantes em

pelo menos 3 eventos adversos. Os genes que foram selecionados como preditores

de mais eventos adversos foram os genes CX3CL1 (do inglês, C-X3-C Motif

Chemokine Ligand 1), selecionado para 6 eventos adversos (Artralgia, Fadiga,

Febre, Artrite,Mialgia e Calafrios). O gene NLRP1 (do inglês, NLR Family Pyrin

Domain Containing 1) que foi selecionado entre os 10 melhores preditores de 5

eventos adversos (Artralgia, Fadiga, Náusea, Mialgia e Dor de cabeça). Enquanto

isto, o gene PRF1 (do inglês, Perforin 1) foi selecionado para 4 eventos adversos

(Artralgia, Febre, Evento adverso local e Calafrios) do mesmo modo que o gene

RAB13 (do inglês, RAB13, Member RAS Oncogene Family) (Febre, Evento adverso

local, Mialgia e Calafrios). Já os gene IFI44L (do inglês, Interferon Induced Protein

44 Like) foi selecionado para 3 eventos adversos (Náusea, Artrite e Dor de cabeça),

assim como os genes GNLY (do inglês, Granulysin) (Artralgia, Náusea, Evento

Adverso Local ) e LYN (Fadiga, Náusea, Dor de cabeça).

Figura 22. Rede de conexão de eventos adversos e genes preditores melhor
ranqueados em pelo menos 3 eventos adversos.

Rede mostrando os genes ranqueados entre os 10 com maiores valores de importância
(MDGI) obtidos na classificação de pelo menos 3 eventos eventos adversos diferentes,
utilizando o algoritmo Random Forest. Estes resultados foram obtidos a partir dos dados de
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dcRT-MLPA, após a remoção do efeito de lote, dos voluntários vacinados das 4 coortes
estudadas no tempo inicial do estudo (Dia 0). O tamanho dos círculos que representam o
gene está relacionado ao número de conexões com eventos adversos. A quantidade de
eventos adversos é representada pelos números. A intensidade da cor cinza para os
octógonos está diretamente relacionada ao número de conexões com genes. O círculo e as
setas verdes representam o gene e os eventos adversos para os quais este gene foi
selecionado como preditor, respectivamente. O gene CX3CL1 e suas conexões são
representados pela cor rosa, o gene NLRP1 pela cor azul, o gene PRF1 pela cor
alaranjada, o gene RAB13 pela cor verde escuro, o gene IFI44L pela cor amarela, o gene
GNLY pela cor verde claro e finalmente o gene LYN pela cor roxa.

A grande maioria dos eventos adversos registrados após a vacinação com

rVSV-ZEBOV são eventos adversos imediatos, isto é, aparecem geralmente até três

dias após a vacinação. Esses sintomas são inespecíficos, e em sua maioria leves

ou moderados. Em contrapartida, artrite e artralgia são eventos adversos com

surgimento tardio. Alguns voluntários que se recuperam da inflamação causada pela

artrite continuam com a dor, e esta condição é definida como artralgia. A artrite é

notada geralmente dez dias após a vacinação e a artralgia pode surgir também após

a cura da artrite. Independentemente da intensidade, eventos adversos como artrite

e artralgia costumam causar mais incômodo aos voluntários que os demais eventos

adversos de forma individual (HUNTER et al., 2017). Diante disso, a avaliação da

artrite foi realizada separadamente, já que a mesma caracteriza-se por um

mecanismo diferente dos demais eventos adversos e é dentre todos o mais grave.

Em razão disso, a artrite foi o evento adverso mais explorado neste trabalho.

4.3.2. Definição de Modelo preditivo de Artrite

A artrite, como citado anteriormente, é o evento adverso mais preocupante

induzido pela vacina rVSV-ZEBOV. Inesperadamente, 24 voluntários (23,5%) da

coorte de Genebra e 19 voluntários (4,5%) da coorte dos EUA experimentaram

artralgias inflamatórias agudas em uma mediana de 11 dias após a vacinação

(HEPPNER et al., 2017). O RNA do rVSV foi detectado no líquido sinovial e nas

vesículas da pele de alguns destes voluntários, mas nenhuma replicação do vírus

pôde ser demonstrada no líquido sinovial. A ocorrência de artrite foi associada à

diminuição da contagem de linfócitos no dia 1 (FINCKH et al., 2015; HEPPNER et

al., 2017). Deste modo, uma abordagem interessante a fim de evitar estes
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desfechos em futuras populações seria a identificação de genes que são bons

preditores de artrite, bem como, a utilização dos mesmos na definição de um

modelo preditivo.

Apesar de tanto a coorte dos EUA quanto a de Genebra terem

aproximadamente 20 voluntários que relataram artrite, os dados de destes

voluntários foram obtidos e disponibilizados, até o momento, apenas para

voluntários de Genebra. Portanto, só a coorte de Genebra foi utilizada para a

definição de modelos preditivos de artrite. Por se tratar de uma análise de natureza

preditiva, apenas os dados de expressão obtidos no dia 0 (antes da vacinação)

foram utilizados.

Para definição do modelo preditivo de artrite, foi utilizado os dados de

RNA-seq, por se tratar de um conjunto de dados mais completo. O que possibilitaria

a identificação de genes não óbvios, ou seja, genes preditores de artrite que

poderiam ou não estar diretamente relacionados com o sistema imune. Com este

conjunto de dados tínhamos a disponibilidade de amostras para 11 voluntários com

artrite e 40 sem artrite. A Figura 23 mostra a dispersão das amostras de voluntários

da coorte de Genebra, no tempo inicial, obtidos com RNA-seq.

Figura 23. Dispersão de amostras de voluntários no tempo inicial quanto a
incidência ou não de artrite na coorte de Genebra.

PCA obtido a partir dos
dados de RNA-seq no dia 0
(antes da vacinação) cores
representam voluntários
que desenvolveram
(vermelho) ou não (azul)
artrite induzida por
vacinação. O eixo x
representa a dispersão das
amostras no componente
principal 1 (PC1) enquanto
o eixo Y representa a
dispersão das amostras no
componente principal 2
(PC2).
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É possível notar que as amostras dos voluntários no tempo inicial não

apresentam uma clara separação entre as classes com e sem artrite. Neste sentido,

o uso de abordagens de aprendizado de máquina torna-se uma alternativa, para a

separação dos grupos. Já que por meio de métodos estatísticos tradicionais não foi

possível identificar nenhuma diferença significativa na expressão dos genes.

Após a divisão do conjunto de dados em treinamento e teste, o primeiro ficou

com 36 amostras, dentre estas 29 eram de voluntários sem artrite e 7 de voluntários

com artrite, o que corresponde a 70% do conjunto de dados total. Ao passo que, o

segundo conjunto ficou com 15 amostras, 11 delas de voluntários sem artrite e as 4

restantes de voluntários com artrite, o que somados correspondem a 30% do

conjunto de dados total.

Por se tratar de um dado de alta dimensionalidade (14.280 genes) foi

realizada uma primeira filtragem por correlação, na qual foram removidos todos os

genes com valor de correlação acima de 0.75, restando 8585 genes. A partir da

expressão desses genes foi aplicado o método Boruta e finalmente 5 genes foram

selecionados. Sendo eles: MACF1 (do inglês, Microtubule-actin cross-linking factor

1), MRPL11 (do inglês, 39S ribosomal protein L11), XIAP (do inglês, X-linked

inhibitor of apoptosis protein), SLC25A2 (do inglês, Mitochondrial Ornithine

Transporter 2) e KBTBD3 (do inglês, Kelch Repeat And BTB Domain Containing 3).

Quando utilizamos apenas a expressão destes 5 genes selecionados a partir

dos métodos descritos acima, foi possível observar uma melhor separação das

classes com e sem artrite a partir das análises de PCA em dados de treino (Figura

24A) e teste (Figura 24B). Quando comparado ao conjunto de dados com todos os

genes como mostrado anteriormente na figura 23.
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Figura 24. Dispersão de amostras de voluntários no tempo inicial quanto a
incidência ou não de artrite na coorte de Genebra a partir dos 5 genes
selecionados para os dados de treino e de teste

PCA obtido a partir dos dados de RNA-seq no dia 0 (antes da vacinação) para os dados de
treinamento (A) e de teste (B). As cores representam voluntários que desenvolveram
(vermelho) ou não (azul) artrite induzida por vacinação. O eixo x representa a dispersão das
amostras no componente principal 1 (PC1) enquanto o eixo Y representa a dispersão das
amostras no componente principal 2 (PC2).

Quando observamos esses genes em diferentes tempos, podemos notar que

a maioria deles têm a expressão diminuída logo no primeiro dia pós-imunização,

como é o caso dos genes MACF1, MRPL11, SLC25A2 e KBTBD3. Enquanto que o

gene XIAP foi o único que teve sua expressão aumentada após a vacinação (Figura

25). É interessante mencionar, que em nossas análises de expressão diferencial

nenhum destes genes foi selecionado como DEGs no dia 1.

Ao comparar a expressão dos genes ainda no dia 0 em relação à incidência

ou não de artrite, podemos observar que para todos os genes a classe com artrite

tem uma expressão menor, quando comparada a classe sem artrite (Figura 26).

Porém, apenas o gene SLC2FA2 teve expressão considerada significativamente

diferente (p-valor = 0.015) a partir do teste de Wilcoxon. Estes resultados foram
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obtidos pela comparação da expressão dos genes individualmente em vacinados

que apresentaram ou não artrite.

Figura 25. Expressão dos genes selecionados como preditores de artrite em
amostras de voluntários da coorte Genebra em diferentes tempos.

São mostradas as expressões log2 transformadas dos genes selecionados como melhores
preditores da classe artrite em diferentes tempos de coleta. A escala de cores representa os
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diferentes tempos. Cada ponto em preto representa o valor de uma amostra e o traço no
meio de cada caixa representa a mediana de todas as amostras no mesmo tempo.

Figura 26. Expressão dos genes selecionados como preditores de artrite em
amostras de voluntários com ou sem artrite no tempo inicial.

Os boxplots ilustram as expressões dos genes selecionados como melhores preditores da
classe artrite no tempo inicial de coleta (dia 0). As cores representam as classes com artrite
(vermelho) e sem artrite (azul). Cada ponto em preto representa o valor de uma amostra e o
traço no meio de cada caixa representa o valor de mediana de todas as amostras no
mesmo tempo. O * indica o p-valor < 0.05 obtido a partir do teste de Wilcoxon.

Para a primeira etapa de seleção de genes preditores de artrite, foi realizada

a análise de correlação de Spearman, com o intuito de filtrar genes que pudessem

trazer informação redundante para o modelo. A partir da expressão dos genes

selecionados, foram definidos os subconjuntos de treino e teste para prosseguir com

as demais análises. Utilizando o subconjunto de treino, o modelo foi definido e os

hiperparâmetros ajustados.

A curva ROC (do inglês, Receiver Operating Characteristics) mostrada abaixo

(Figura 27A) representa o resultado de sensibilidade e especificidade obtidos com

os dados de treino a partir do modelo ajustado. O valor de AUC (Area under the

curve) obtido foi de 0.931. A curva ROC obtida a partir da aplicação dos dados de

teste ao modelo preditivo é mostrada na Figura 27B. Nesse conjunto de dados o

modelo predito demonstrou uma sensibilidade de 1 e especificidade de 0.692,

levando a um valor de curva ROC de 0.864.
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Figura 27. Curvas ROC dos dados de treino e de teste na predição de artrite
utilizando o algoritmo Adaboost.

A Curva Característica de operação do receptor (ROC) que representa a Sensibilidade
traçada (eixo y) contra 1 - Especificidade (eixo x) e Área sob a curva (AUC) mostram o
desempenho de classificação do modelo: (A) nos dados de treino e (B) nos dados de teste.

Tabela 2. Scores obtidos com o modelo de predição de artrite.

Adaboost Acurácia Valor Preditivo positivo Valor preditivo negativo

Scores 0.867 1.000 0.818
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5. Discussão

Devido a alta letalidade da EVD, a imunização é uma importante estratégia

de intervenção. A rVSV-ZEBOV foi a primeira vacina aprovada para uso médico

(CHOI et al., 2021; SUDER et al., 2018). Estudos pré-clínicos demonstraram que

esta vacina confere proteção de 100% em primatas não humanos (JONES et al.,

2005), mesmo em doses muito baixas (MARZI et al., 2019). Além disso, em estudos

clínicos a mesma demonstrou ser eficaz após a administração de uma dose única,

por via intramuscular, em humanos (HENAO-RESTREPO et al., 2017). A eficácia da

vacina foi demonstrada em estudos clínicos realizados em 15.399 adultos na

Europa (HUTTNER et al., 2015), África (AGNANDJI et al., 2016; REGULES et al.,

2017) e América do Norte (COLLER et al., 2017; HALPERIN et al., 2019; HEPPNER

et al., 2017). Nestes, a vacina mostrou-se segura, mas apresentou reatogenicidade

transitória (HUTTNER et al., 2015).

Sabendo da urgência de uma vacina contra EVD e da dificuldade de

desenvolvimento de uma vacina completamente nova, decifrar o papel dos genes no

contexto de reatogenicidade e criar alternativas que possibilitem a prevenção de

desfechos graves torna-se uma prioridade. Neste sentido, no presente trabalho,

foram realizadas análises dos dados de expressão gênica de voluntários imunizados

com a vacina rVSV-ZEBOV. Em primeiro lugar, o intuito era compreender a resposta

imune induzida por essa vacina a partir de abordagens de Vacinologia de Sistemas.

Para posteriormente, fazer a identificação das assinaturas preditoras de

determinados eventos adversos a partir algoritmos de aprendizado de máquina.

Na primeira parte do trabalho, que compreende a avaliação da perturbação

causada pela vacina ao longo do tempo, foi feita a análise de expressão diferencial

com dados de RNA-seq (coorte de Genebra) e de dcRT-MLPA (4 diferentes

coortes). Com ambos foi obtido um maior número de DEGs significativamente

sobre-expressos, especialmente nos primeiros dias após a vacinação (Figuras 5 e

12, respectivamente). Estes resultados demonstram que a vacinação com

rVSV-ZEBOV induz fortes alterações transcriptômicas no sangue dos vacinados,

com pico de resposta no dia 1, e se mantêm proeminente até o dia 3, voltando para

condições pré-vacinação em aproximadamente 14 dias. Este mesmo perfil foi
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observado por (RECHTIEN et al., 2017) em estudo realizado em uma coorte

independente da Alemanha e por Santoro e colaboradores (2021) em estudo com a

coorte de Genebra, a mesma avaliada neste trabalho. (RECHTIEN et al., 2017;

SANTORO et al., 2021).

Este perfil demonstra que esta vacina é bastante imunogênica e capaz de

desencadear uma resposta rápida. Sendo um tipo de resposta similar ao observado

em outras infecções virais (RATTERRE et al., 2004; EDWARDS; BASLER, 2019;

HALPERIN et al., 2017), e pode ser explicada ao fato desta vacina ser baseada em

um vírus vivo replicante (EDWARDS; BASLER, 2019; GARBUTT et al., 2004;

HALPERIN et al., 2017). Esta resposta também é similar à descrita na patogênese

da doença por vírus Ebola. A mesma é associada a uma super ativação de sistema

inflamatório inato, com a ativação de genes de interferon detectados nos primeiros

dias de infecção (BRAY; GEISBERT, 2005; SPERANZA; CONNOR, 2017). Estes

achados foram publicados em diferentes estudos. Um deles fez o comparativo de

resposta transcricional em humanos que sobreviveram ou não à infecção ao vírus

Ebola, e descreveu resposta de interferon e tempestade de citocinas em níveis mais

elevados em desfechos fatais (CROSS et al., 2018; LIU et al., 2017). Enquanto o

outro estudo fez análises comparativas entre furões, primatas não humanos e

humanos, revelando diversas vias do sistema imune compartilhadas entre as

espécies, principalmente vias com papel em receptores de reconhecimento de

padrões de vírus e resposta imune inata contra vírus (CROSS et al., 2018; LIU et al.,

2017).

Os DEGs da comparação do dia 1 versus o dia 0 estavam relacionados à

resposta imune inata e inflamatória, e à sinalização de interferon, demonstrando a

capacidade imunogênica da vacina rVSV-ZEBOV. Este mesmo perfil de resposta

também foi obtido a partir de análises realizadas por pesquisadores alemães, que

avaliaram as amostras de voluntários vacinados com a mesma vacina (RECHTIEN

et al., 2017). Nela, os genes sobre-regulados da comparação dia 1 e dia 0,

enriqueceram para vias que incluíam a via de sinalização do interferon, a via de

receptores de reconhecimento de padrões em reconhecimento de bactérias e vírus,

e a via de inflamassoma (RECHTIEN et al., 2017).
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A vacinação teve um impacto sustentado nos módulos de genes associados à

imunidade inata. Isso possivelmente resultou em maior proteção contra infecção

viral e induziu uma assinatura transcricional de resposta imune adaptativa. A

resposta adaptativa, como demonstrado por Santoro e colaboradores (2021), está

correlacionada com os títulos de anticorpos anti-GP de ebola (SANTORO et al.,

2021).

Quanto à análise dos genes em redes foram criadas redes gênicas a partir de

informação de interação proteína-proteína para os dados de RNA-seq, geradas a

partir da lista de genes superexpressos no dia 1. Foram realizadas também análises

para identificação de redes de coexpressão, mas neste caso com dados de

dcRT-MLPA para as coortes Genebra, Kilifi, Gabão e EUA e RNA-seq para a coorte

Genebra a partir de amostra em todos os tempos.

Nas redes de interação proteína-proteína alguns genes se destacaram como

hubs, entre eles os genes CDKN1A, FBXO6, HSPA1B, HSPA1A, MOV10. Os

primeiros dois genes foram identificados como hubs também nas análises de

interação a partir dos módulos de coexpressão identificados. O gene CDKN1A

codifica um potente inibidor de quinase dependente de ciclina e portanto funciona

como um regulador da progressão do ciclo celular em G1 (DULIC et al., 1994). O

mesmo gene também desempenha um papel na regulação da quiescência e da

entrada na fase S no caso de um ciclo celular não perturbado (OVERTON et al.,

2014). Já o gene FBXO6, tem atividade na proteína ubiquitina transferase

(CENCIARELLI et al., 1999).

FBXO6 foi identificado como hub também em resultados de coexpressão

juntamente com o gene UBC. Enquanto o gene FBXO6 tem atividade na proteína

ubiquitina transferase (CENCIARELLI et al., 1999), o gene UBC (Ubiquitin C), de

modo interessante, codifica a proteína ubiquitina (HEATON; BORG; DIXIT, 2016),

exercendo funções que incluem a ligação de proteases. Isto indica a importante

atuação das ubiquitinas na regulação de proteínas após a infecção com o vírus

vacinal. Considerando o fato de que com a invasão do mesmo nas células é

necessário fazer a ubiquitinação de proteínas indesejadas. Este é o caso tanto da

glicoproteína do vírus ebola quanto das demais proteínas com má formação ou
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degradadas por meio da ação do vírus (GAO; LUO, 2006). Por exemplo, o gene

UBC é considerado um gene protetor do estresse e é regulado sob várias condições

estressantes, como a infecção viral por exemplo, o que é provavelmente uma

conseqüência de uma maior demanda por ubiquitina para remover proteínas tóxicas

mal dobradas (HEATON; BORG; DIXIT, 2016).

Ainda na análise de coexpressão o gene LYN foi identificado como hub em

módulos obtidos a partir da coorte Genebra (dcRT-MLPA e RNA-seq), Kilifi

(dcRT-MLPA), Gabão (dcRT-MLPA) e EUA (dcRT-MLPA). Este gene que codifica a

proteína tirosina quinase, tem papel central na transdução de sinal e está

relacionado a processos como proliferação, diferenciação, mobilidade,

sobrevivência ou morte celular de células B (RADHA et al., 1996; DALLARI et al.,

2017).

Embora a coorte não tenha influenciado tanto os resultados de expressão

diferencial e coexpressão, a mesma demonstrou ser a variável mais influente na

variância das amostras considerando dados pré-vacinação (Figuras 11 e 12 A). Esta

realidade demonstra a influência do método de obtenção da amostra e da variação

dos dados intrínseca à coorte (fatores de risco, predisposição genética, intervenções

terapêuticas, fatores culturais etc.) (LÉVY et al., 2018), que fica proeminente em

dados de pessoas em estado “normal” (pré-vacinação). Por esta razão, o efeito da

coorte e da dose foram removidos dos dados antes da vacinação. A dispersão após

remoção do efeito de lote ficou mais uniforme, não sendo possível observar uma

clara separação entre amostras das diferentes coortes (Figura 12B).

Quando aplicando o método Random Forest para os dados das 4 coortes em

conjunto, os genes com maior soma de importância para todos os eventos adversos

foram selecionados (Figura 21). Também foram selecionados os genes entre os 10

melhor ranqueados na predição de ao menos 3 eventos adversos. Dentre eles o

gene de maior destaque foi o CX3CL1, selecionado para 6 eventos adversos

(Artralgia, Fadiga, Febre, Artrite, Mialgia e Calafrios). Este gene e seu receptor

CX3CR1 pertencem a uma família de receptores acoplados à proteína G e diversos

estudos apontam o gene CX3CR1 como tendo papel central na fisiopatologia de

doenças na inflamatórias (HOU; HOU; LIU, 2017), o que corrobora a importância
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deste gene nos eventos adversos apontados, principalmente em Artralgia, Artrite e

Mialgia.

Por exemplo, quando os níveis de CX3CL1 no líquido sinovial e no soro

foram ambos descobertos serem positivamente associados com a Osteoartrite

(HOU; HOU; LIU, 2017). Além disso, várias evidências sugerem que as interações

CX3CL1 – CX3CR1 contribuem para o desenvolvimento de doenças inflamatórias,

como a artrite reumatóide (AR) (CLARK; STANILAND; MALCANGIO, 2011; NANKI;

IMAI; KAWAI, 2017). Já que este gene é superexpresso no soro, sinóvia, líquido

sinovial e cartilagem de pacientes com AR (NANKI; IMAI; KAWAI, 2017; ODAI et al.,

2009).

Enquanto isso, O gene NLRP1 foi selecionado entre os top 10 preditores de 5

eventos adversos (Artralgia, Fadiga, Náusea, Mialgia e Dor de cabeça). Este é um

gene receptor que compõe o complexo chamado inflamassoma, cuja função normal

é a síntese de IL-18 e de IL-1β. Esse complexo é essencial para que o sistema

imune inato atue de forma eficaz contra patógenos (vírus, fungos e bactérias) e

contra outras doenças. Além disso, o mesmo atua na regulação de processos

metabólicos e de resposta imune de mucosa (GOLDBACH-MANSKY; KASTNER,

2009; SÁ; FESTA, 2016; STROWIG et al., 2012). Porém, alguns efeitos deletérios

podem ocorrer, quando a atividade do complexo torna-se excessiva. Inflamassomas

têm sido implicados em diversas patologias (GOLDBACH-MANSKY; KASTNER,

2009), como por exemplo as doenças febris hereditárias, doenças neurológicas

(Alzheimer, esclerose múltipla) (FREEMAN; TING, 2016; PONTILLO et al., 2012b),

bem como, doenças autoimunes (vitiligo, artrite reumatóide, diabetes tipo 1, doença

de Addison, lúpus eritematoso) (MAGITTA et al., 2009; PONTILLO et al., 2012a).

Deste modo, a propensão do hospedeiro a uma super estimulação de

inflamassomas, pode estar associada a uma predisposição ao desenvolvimento de

eventos adversos.

Outro gene foi o PRF1, selecionado entre os melhores preditores para 4

eventos adversos (Artralgia, Febre, Evento adverso local e Calafrios). Esse gene

codifica a perforina, uma proteína encontrada nos grânulos intracelulares das

células NK e T citotóxicas e que é um fator chave nos processos de lise mediados
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por essas células. Um estudo recente mostrou que células T CAR (do inglês,

Chimeric antigen receptor T cells) deficientes em perforina recapitulam toxicidades

inflamatórias de início tardio observadas em pacientes que apresentam sintomas

semelhantes à síndrome inflamatória sistêmica (sepse), na ausência de qualquer

etiologia infecciosa detectável. Neste estudo, após a ativação in vitro mediada por

CAR, as células T CAR deficientes em perforina produziram maiores quantidades de

citocinas pró-inflamatórias, como IL-18 e IL-1β, em comparação com as células T

CAR normais. Após a eliminação in vivo da leucemia, as células T CAR deficientes

em perforina se expandiram novamente, resultando em esplenomegalia com ruptura

da arquitetura esplênica normal e a presença de hemofagócitos, que são achados

que lembram linfo-histiocitose hemofagocítica (ISHII et al., 2020). No contexto de

infecção, as células NK no sangue periférico de pacientes com chikungunya crônica

também expressam níveis reduzidos de perforina (THANAPATI et al., 2017), a

porcentagem de células NK perforina positiva foi baixa em ambos os grupos de

pacientes com artrite crônica (THANAPATI et al., 2017). O que poderia associar a

redução da quantidade de perforina a um marcador de reações adversas causadas

por maiores quantidades de citocinas pró-inflamatórias.

Entre os genes selecionados para 4 eventos adversos está o gene RAB13

ranqueado para Febre, Evento adverso local, Mialgia e Calafrios. RAB13, faz parte

da maior subfamília da pequena superfamília RAS de GTPases, que são os

principais reguladores da endocitose por meio do direcionamento de vesículas

intracelulares e cargas para compartimentos subcelulares apropriados (DELEVOYE;

GOUD, 2015; MITRA; CHENG; MILLS, 2011). Como a carga vesicular inclui fatores

de crescimento, nutrientes, citocinas, integrinas e até agentes patogênicos. Para

este último, o papel do mesmo foi descrito em infecções virais em mamíferos

(MITRA; CHENG; MILLS, 2011; ORGAN et al., 2004; SPEARMAN, 2018). Os vírus

se envolvem com vias de tráfego celular relacionadas a Rab em diversos momentos

do ciclo, sendo um deles relacionado à classificação de glicoproteínas de envelope

final. Estas proteínas podem ser direcionadas para locais intracelulares por

endocitose para endossomos iniciais ou endossomo de reciclagem (MITRA;

CHENG; MILLS, 2011; ORGAN et al., 2004; SPEARMAN, 2018). Por ter um papel

importante no ciclo viral, presume-se que alterações no nível de expressão deste
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gene podem inferir na intensidade da resposta viral e consequentemente na

percepção de eventos adversos.

Os genes com maior soma de importância preditiva para todos os eventos

adversos tiveram baixa importância na predição de artrite (Figura 20). Por este ser o

evento adverso mais grave, foi definido um modelo preditivo exclusivo para artrite.

Os genes MACF1, MRPL11, XIAP, SLC25A2 e KBTBD3 foram os selecionados

como mais importantes na predição da artrite (Figuras 25 e 26).

Alguns desses genes, como o gene MACF1 e o gene XIAP, são relacionados

a estudos envolvendo artrite. O primeiro é apontado como um gene associado a

doença de artrite reumatóide no GWAS (do inglês, Gene Wide Association Study).

Esse gene é citado como um biomarcador em um pedido de patente aberto no

Canadá para tratamento de artrite reumatóide (CA2802912A1 - 2011)

(MOOKHERJEE N.,2011). No entanto, não há descrição na literatura sobre o

mecanismo pelo qual MACF11 relaciona-se à artrite.

Quanto a relação do gene XIAP com artrite, dados de um estudo publicado

por Niederer e colaboradores (2012) fornecem evidências de uma regulação

negativa específica da metilação de miR-34a pró-apoptótico em fibroblastos

sinoviais de artrite reumatóide. A expressão diminuída de miR-34a* resultaria na

regulação positiva de seu alvo direto XIAP, contribuindo assim para a resistência

dos fibroblastos sinoviais de artrite reumatóide à apoptose. O papel do XIAP na

artrite, foi uma descoberta importante fornecida por Dharmapatni e colaboradores

(2015) que mostrou que o nível de XIAP e outro fator anti-apoptose, survivina, foram

significativamente elevados no tecido sinovial de pacientes com AR ativa

(DHARMAPATNI et al., 2015).

Mesmo que não necessariamente os genes selecionados por técnicas de

aprendizado de máquina tenham relação de causalidade com as classes de

interesse. Ou seja, mesmo que estes não tenham papel biológico com as classes

preditas. Esses podem nos trazer informações sobre como esses padrões ajudaram

na classificação dos grupos. Desta forma, os genes selecionados podem possibilitar

a identificação de pacientes susceptíveis, mesmo sem terem relação biológica
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estrita com o desenvolvimento de reações adversas. À vista disso, estas

abordagens de aprendizado de máquina são promissoras e podem ser ferramentas

úteis para um maior controle de reações pós-vacinação.

Nossos resultados mostram que os genes selecionados, não seguem um

padrão único de expressão pós vacinação (Figura 25), mas nota-se que a

expressão dos genes no tempo inicial é diminuída em voluntários com artrite (Figura

26). Estes resultados podem indicar que a expressão aumentada desses genes em

pessoas que não desenvolveram artrite pode ter atuado como um fator protetor.

Em conjunto, e com o algoritmo de Adaboost, nosso modelo preditivo foi

capaz de prever a classe artrite positiva, com 100% de acurácia (Tabela 2). Este

resultado é bastante animador, já que foram necessários apenas 5 genes para sua

definição. Mesmo assim, muito ainda pode ser feito no sentido de aprimorar este

modelo, já que a quantidade de amostras é uma grande limitação. Considerando a

quantidade mínima de amostras utilizadas para a implementação do modelo, o peso

de cada uma delas acaba sendo altíssimo (DOBBIN; ZHAO; SIMON, 2008;

FIGUEROA et al., 2012). Esta realidade torna o modelo pouco generalista e muitas

vezes sobre ajustado (FIGUEROA et al., 2012), o que dificulta a implementação do

mesmo para ser utilizado em dados reais (população futura).

Além disso, nossos dados apresentam classes desbalanceadas, o que induz

o algoritmo a aprender principalmente a classe majoritária. Diversas abordagens

podem ser aplicadas para lidar com esse desbalanceamento, como aumentar o

número de amostras minoritárias, reduzir a classe majoritária, ou igualar as classes

(KUHN et al., 2016). No entanto, pelo fato de o número de amostras ser pequeno,

qualquer um desses processos adicionaria um viés técnico aos dados. Como nossa

intenção era extrair informação dos dados, manter a disposição original das

amostras foi a abordagem mais satisfatória. No sentido de garantir a aplicabilidade

do modelo, as amostras que estão sendo obtidas a partir dos estudos clínicos de

fase 2 e 3 do consórcio científico VSV-EBOPLUS, serão utilizadas a fim de

aprimorar esse modelo e torná-lo aplicável a dados futuros.

83

http://sciwheel.com/work/citation?ids=3014485,4101689&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
http://sciwheel.com/work/citation?ids=3014485,4101689&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
http://sciwheel.com/work/citation?ids=3014485&pre=&suf=&sa=0


O mesmo processo de definição de modelo preditivo pode ser refeito a fim de

encontrar preditores comuns às demais coortes. Essa abordagem permitiria o

desenvolvimento de modelos mais robustos e eficientes para lidar com esses dados

para diferentes perfis populacionais. Neste caso, não só aplicado à artrite, mas

também aos demais eventos adversos relatados.

Em resumo, este estudo aponta percepções sobre a resposta imune induzida

pela vacinação com rVSV-ZEBOV. O mesmo também dá indícios da possível

relação entre a expressão de alguns genes e a propensão do hospedeiro ao

desenvolvimento de alguns eventos adversos. Contudo, mais pesquisas nesse

sentido são necessárias para caracterizar a relação dos genes com os eventos

adversos. Sendo estas relações aplicáveis não só no contexto de vacinação com

rVSV-ZEBOV, mas também em outros contextos vacinais e infecciosos.
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6. Conclusão

Com este estudo nós traçamos o perfil da resposta transcriptômica do

sangue na primeira semana após a vacinação com a rVSV-ZEBOV, para as quatro

diferentes coortes. Além disso, comparamos inclusive assinaturas obtidas por

métodos de obtenção de transcriptoma diferentes dentro da coorte de Genebra,

proporcionando uma importante contribuição para a identificação de assinaturas

imunes da rVSV-ZEBOV, que é a primeira vacina de Ebola aprovada para uso

clínico. Nossos resultados demonstram que a vacina induz uma resposta

tipicamente viral com ativação principalmente de vias de interferon e com vias

relacionadas à resposta imune adaptativa enriquecidos a partir do dia 7. Por meio

das análises de coexpressão foram identificados módulos de genes com função na

resposta imune e de defesa do hospedeiro.

Neste estudo também focamos em análises preditivas, utilizando os dados

dos voluntários antes da vacinação, para identificar assinaturas intrínsecas ao

hospedeiro que nos dessem pistas da reatogenicidade induzida após a vacinação

com rVSV-ZEBOV. Com nosso estudo, foi possível identificar alguns genes

preditores de diferentes eventos adversos. A partir da expressão de 5 genes

definimos um modelo capaz de classificar voluntários com ou sem artrite com boa

precisão. Mesmo assim, esses modelos precisam ser melhorados, o que seria

possível, principalmente, com o aumento do número de amostras.
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8. Anexos

A. Tabelas suplementares

Tabela Suplementar 1. Número absoluto de eventos adversos por coorte

Evento
Adverso

EUA
vacinados

(418)

EUA
placebos

(98)

Genebra
vacinado

s (112)

Genebra
placebos

(13)

Gabão
vacinados

(115)

Kilifi
vacinados

(40)

EA local 180 10 54 3 42 31

Dor de cabeça 153 26 48 4 53 21

Fadiga 122 18 65 4 43 25

Mialgia 108 11 56 3 19 10

Febre 77 3 47 2 25 11

Calafrios 81 7 42 2 4 8

Artralgia 68 8 16 1 25 0

Náusea 52 14 7 0 1 2

Artrite 19 1 24 0 0 1

Entre parênteses apresenta-se o número total de voluntários em cada grupo.

Tabela Suplementar 2. Número relativo de eventos adversos por coorte

Evento
Adverso

EUA
vacinados

(418)

EUA
placebos

(98)

Genebra
vacinados

(112)

Genebra
placebos

(13)

Gabão
vacinados

(115)

Kilifi
vacinados

(40)

EA local 43,1 10,2 52,9 23 36,5 77,5

Dor de cabeça
36,6 26,5 47,1 30,8 46,1 52,5

Fadiga 29,2 18,4 63,7 30,8 37,4 62,5

Mialgia 25,8 11,2 54,9 23 16,5 25

Febre 18,4 3,1 46,1 15,4 21,7 27,5

Calafrios 19,4 7,1 41,2 15,4 3,5 20

Artralgia 16,3 8,2 15,7 7,7 21,7 0

Náusea 12,4 14,3 6,9 0 5 0,9

Artrite 19 1 23,5 0 0 2,5

Entre parênteses apresenta-se o número total de voluntários em cada grupo. Números arredondados para 1
casa decimal depois da vírgula.
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