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Resumo 

 

LORENZETTI, Alan Péricles Rodrigues. Investigação sistêmica da regulação 

de transcritos codificadores de transposases pela chaperona SmAP1 em 

Halobacterium salinarum. 2021. Tese (Doutorado em Bioinformática) — 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2021. 

 

As chaperonas de RNA Sm são proteínas presentes nos três domínios da vida. 

Embora seu papel tenha sido bem elucidado em Eukarya e em Bacteria, poucos 

estudos investigaram a sua função em Archaea. Uma das funções dessa 

proteína em Bacteria é a de atuar na regulação pós-transcricional por meio de 

seu acoplamento a RNAs mensageiros, a fim de modular a sua tradução. 

Estudos recentes mostram que RNAs codificadores de transposases da família 

IS200/IS605 são alvo dessa regulação pós-transcricional em Salmonella 

enterica. Em vista da presença marcante de RNAs codificadores de 

transposases em Halobacterium salinarum NRC-1, nosso organismo modelo, 

resolvemos investigar se há ocorrência do mesmo fenômeno. Para isso, 

analisamos dados de sequenciamento de nova geração da coimunoprecipitação 

da proteína SmAP1 com RNAs e determinamos quais transcritos a ela se 

acoplam. Também investigamos o impacto funcional dessa proteína por meio de 

abordagens globais de expressão diferencial de RNAs e por meio da 

quantificação da transposição de seu mutante nulo usando tecnologia de reads 

longas. Além disso, detectamos os níveis de transposição e de proteínas 

relacionadas em condições normais de crescimento. Nossos resultados mostram 

que transcritos codificadores de transposase são mais propensos a acoplar-se 

com SmAP1 do que genes codificadores de outras proteínas e podem sofrer 

alterações em sua estabilidade na ausência dessa chaperona. Sua ausência 

ainda acarreta perturbação dos níveis de transposição, sobretudo da família 

ISH3. Ademais, detectamos que sequências de inserção da família IS200/IS605 

produzem altos níveis de RNAs mensageiros, porém baixissímos níveis de 

proteína, indicando que SmAP1, junto a RNAs antissenso e outros elementos, 

pode desempenhar papel na modulação de sua tradução. Os nossos resultados 

revelaram, pela primeira vez, que a proteína SmAP1 pode ter efeito na regulação 

pós-transcricional de RNAs codificadores de transposase em Archaea, 

contribuindo para o pouco conhecimento que se tem sobre essa chaperona no 

terceiro domínio da vida. 

 

Palavras-chave: Biologia molecular. Bioinformática. Biologia sistêmica. 

Archaea. Regulação pós-transcricional. SmAP1. Sequências de inserção. ISH3. 

IS200/IS605. Sequenciamento de reads longas. SWATH-MS. 

 



 

Abstract 

 

LORENZETTI, Alan Péricles Rodrigues. Systems investigation of SmAP1-

mediated regulation of transposase-encoding transcripts in Halobacterium 

salinarum NRC-1. 2021. Thesis (Doctorate in Bioinformatics) — Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

The Sm RNA chaperones are ubiquitous proteins in the three domains of life. 

Although their role have been well characterized in Eukarya and Bacteria, just a 

few studies investigated their function in Archaea. In Bacteria, this protein acts in 

the post-transcriptional regulation, binding to messenger RNAs and modulating 

their translation. Recent studies have shown that IS200/IS605 transposase-

encoding RNAs are targets of the aforementioned mechanism in Salmonella 

enterica. Considering the vast number of transposase-encoding RNAs in 

Halobacterium salinarum NRC-1, our model organism, we decided to check for 

the existence of a similar phenomenon. For that, we analyzed SmAP1 RNA 

coimmunoprecipitation sequencing data and determined the functional impact of 

this protein by evaluating global RNA differential expression and long-read-based 

transposition quantification of a null mutant. We also detected transposition and 

protein levels in standard growth conditions. Our results point out that 

transposase-encoding transcripts are more prone to bind SmAP1 than transcripts 

encoding other classes of proteins, and are subject to altered stability when this 

chaperone is absent. Its absence also carries out the perturbation of transposition 

levels, specially of elements comprising ISH3 family. Moreover, we detected high 

levels of IS200/IS605 transcripts, but low levels of their protein products, 

suggesting that SmAP1, alongside antisense RNAs and other features, can have 

a role in their translational modulation. For the first time, we revealed that SmAP1 

might be capable of acting in the post-transcriptional regulation of transposase-

encoding RNAs in Archaea, contributing to the scarce knowledge we currently 

have about this chaperone in the third domain of life. 

 

Keywords: Molecular biology. Bioinformatics. Systems biology. Archaea. Post-

transcriptional regulation. SmAP1. Insertion sequences. ISH3. IS200/IS605. 

Long-read sequencing. SWATH-MS. 
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1 Introdução 

As proteínas Sm são chaperonas de RNA que desempenham as mais 

diversas funções e que estão presentes nos três domínios da vida. Em Eukarya, 

as proteínas Sm atuam sobretudo no processamento de RNAs precursores, 

inclusive na maturação de rRNAs e de tRNAs (MURA et al., 2013). Em Bacteria, 

as proteínas Hfq estão envolvidas na modulação da estabilidade dos RNAs, na 

degradação e no controle da tradução de RNAs mensageiros (mRNA) alvo 

(VOGEL; LUISI, 2011) e até mesmo se associam ao DNA (DOS SANTOS; 

ARRAIANO; ANDRADE, 2019). Em Archaea, seus homólogos SmAPs (do inglês 

Sm archaeal proteins) também parecem atuar na regulação pós-transcricional, 

contudo poucos estudos investigaram a sua funcionalidade até o momento 

(FISCHER et al., 2010; MAIER et al., 2015; MÄRTENS et al., 2015). Uma revisão 

recente mostrou que, de forma geral, as vias de processamento de RNAs ainda 

são pouco elucidadas no terceiro domínio da vida (CLOUET-D’ORVAL et al., 

2018), e uma outra concluiu que ainda estamos muito longe de ter uma visão 

clara sobre as funções que as SmAPs podem desempenhar nas Archaea 

(REICHELT; GROHMANN; WILLKOMM, 2018). 

Nosso grupo de pesquisa investiga os aspectos moleculares da arqueia 

halófila Halobacterium salinarum NRC-1, especialmente aqueles relacionados à 

regulação pós-transcricional. Algumas das proteínas-chave para elucidação das 

vias de regulação pós-transcricional são justamente as SmAPs (CLOUET-

D’ORVAL et al., 2018), presumindo que tenham função similar à de seus 

homólogos em Bacteria. Entre os exemplos já elucidados, nos quais a proteína 

Hfq atua na modulação traducional, está o das transposases codificadas pela 

sequência de inserção IS200 (família IS200/IS605) em Salmonella enterica. 

Nesse caso, a proteína Hfq, junto a um RNA antissenso (art200), acopla-se à 

região 5’ do transcrito codificador da transposase, impedindo que o ribossomo 

inicie a sua tradução (ELLIS; TRUSSLER; HANIFORD, 2015a). Uma revisão 

posterior, elaborada pelos mesmos autores, apontou a necessidade de 

investigar se esses mesmos eventos acontecem em outros organismos (ELLIS; 

HANIFORD, 2016). Devido à grande quantidade de sequências de inserção 

ativas presentes em Halobacterium salinarum (KUNKA et al., 2020; NG et al., 

2000) e à disponibilidade de dados de coimunoprecipitação da proteína SmAP1 
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com RNAs (ZARAMELA, 2015), resolvemos investigar se o mesmo fenômeno 

ocorre em Archaea. 

Este documento relata os achados mais importantes obtidos ao longo de 

meu doutorado, acima de tudo com o intuito de contribuir para a descoberta de 

novos casos de proteínas Sm regulando RNAs codificadores de transposases. 

Aqui, relatamos que os mRNAs codificadores de transposases são propensos a 

interagir com a proteína SmAP1 e que são pouco traduzidos. Mostramos, 

também, que a ausência dessa proteína pode impactar tanto os fenótipos 

detectáveis em meio sólido, quanto o genótipo avaliado pela detecção de 

mobilizações usando técnicas de sequenciamento de reads longas. Os 

resultados apresentados neste estudo trazem avanços para o conhecimento 

acerca da função das SmAP1 em Archaea, e as indagações levantadas 

possivelmente permitirão à comunidade científica traçar novas estratégias para 

a elucidação do papel dessa proteína no terceiro domínio da vida. 
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2 Revisão de literatura 

2.1 A arqueia halófila Halobacterium salinarum NRC-1 

O organismo de enfoque de nosso grupo de pesquisa e deste estudo é 

a arqueia halófila Halobacterium salinarum NRC-1 (Figura 1), a qual é 

filogeneticamente categorizada no domínio Archaea, filo Euryarchaeota, classe 

Halobacteria (Haloarchaea). As Haloarchaea são microrganismos adaptados a 

condições de alta salinidade, sobrevivendo em ambientes com concentrações 

de sal (NaCl) que variam de 1 M até 5,3 M (PFEIFER, 2015). Elas têm sido 

utilizadas como organismos modelo, já que diversas espécies possuem genoma 

sequenciado e apresentam características interessantes, como o seu 

mecanismo de osmorregulação e as adaptações de seus componentes celulares 

para manterem-se funcionais sob essas condições (SOPPA, 2006). Esses 

organismos também foram valiosos para a descoberta e a caracterização 

funcional da bacteriorrodopsina, uma proteína transmembrana multipasso que 

depende da luz para bombear prótons e desempenha papel na fototaxia e na 

obtenção de energia. Por ser similar aos receptores acoplados às proteínas G 

(GPCRs; do inglês G protein-coupled receptors), a bacteriorrodopsina por muito 

tempo foi utilizada como modelo para o estudo dessa classe, tendo notável 

impacto no desenvolvimento de medicamentos, já que aproximadamente 30% 

deles têm esses receptores como alvo (CAVICCHIOLI, 2011). 

 

Figura 1 — A arqueia halófila Halobacterium salinarum NRC-1 

 
A. Eletromicrografia de Halobacterium salinarum NRC-1 que evidencia o seu formato de 
bastonete e suas vesículas de gás (aumento de 10.000x). B. Margem de um lago rosado de alta 
salinidade na Austrália. A abundância de bacteriorrodopsina, proteína presente na membrana 
das haloarchaea, contribui para a coloração rosada do lago. Fonte: Gutiérrez et al. (dados não 
publicados) e Brouwers (2013). 
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O domínio Archaea, do qual as Haloarchaea fazem parte, foi proposto 

como um ramo intermediário entre os domínios Bacteria e Eukarya (WOESE; 

FOX, 1977; WOESE; KANDLER; WHEELIS, 1990). Seus integrantes possuem 

características em comum com membros desses dois domínios, sendo a 

organização de seu material genético similar à das bactérias e os componentes 

de sua maquinaria de processamento da informação (replicação, transcrição e 

tradução) similares aos dos eucariotos (ALLERS; MEVARECH, 2005). A 

utilização desses organismos para o estudo de proteínas contribuiu 

grandemente para o entendimento da biologia celular eucariótica por apresentar 

homólogos estáveis em um sistema celular muito menos complexo 

(CAVICCHIOLI, 2011). Embora as arqueias sejam frequentemente associadas à 

sobrevivência em ambientes extremos, sabemos que elas podem estar 

presentes nos mais diversos microbiomas (MOISSL-EICHINGER et al., 2018). 

Inclusive, um estudo recente (KOSKINEN et al., 2017) relata sua presença no 

corpo humano, sendo encontradas não só em condições normais, mas também 

associadas a condições patológicas, como doenças intestinais, orais e até 

mesmo abcessos cerebrais. 

Por muito tempo, a visão de três domínios da vida sustentou-se como o 

principal modelo para explicação da história evolutiva dos seres vivos (Figura 

2A), porém visões alternativas têm se estabelecido. Com o advento e à 

popularização da metagenômica, possibilitou-se a investigação do material 

genético de organismos não cultiváveis em laboratório, expandindo, assim, os 

horizontes do conhecimento sobre o mundo microbiano (WOOLEY; GODZIK; 

FRIEDBERG, 2010). A fim de investigar a vida que floresce em um campo 

hidrotermal do Oceano Ártico, denominado Castelo de Loki (PEDERSEN et al., 

2010), pesquisadores sequenciaram o DNA de amostras de sedimento 

provenientes do local. Isso os levou à descoberta de um organismo 

particularmente interessante: o Lokiarchaeum, representante de um novo clado 

de arqueias, batizado de Lokiarchaeota (SPANG et al., 2015). 

Subsequentemente, outros organismos muito similares foram descobertos, e 

deu-se a criação dos novos clados Thor-, Odin- e Heimdallarchaeota, que mais 

tarde foram reunidos em um único grupo, denominado Asgard (ZAREMBA-

NIEDZWIEDZKA et al., 2017). 
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Ao se analisar as proteínas codificadas pelo DNA das Asgards, 

constatou-se que proteínas de assinatura eucariótica (ESP; do inglês eukaryotic 

signature proteins), antes reconhecidas como exclusivas dos eucariotos, 

estavam super-representadas. Entre elas, podemos destacar aquelas 

relacionadas às funções de citoesqueleto, de biogênese/tráfego de vesículas e 

de modificações pós-traducionais (ZAREMBA-NIEDZWIEDZKA et al., 2017). 

Essas observações, somadas a análises filogenéticas, sugerem que o grupo das 

Asgards, de fato, tem uma relação muito próxima com os eucariotos (Figura 2B). 

Os eucariotos, por sua vez, são possivelmente derivados de um ancestral muito 

similar às Asgards ou de um de seus grupos irmãos (ROBINSON, N. P., 2018). 

O tema ainda está em debate, com alguns pesquisadores defendendo a 

existência de três domínios (3D) (DA CUNHA et al., 2017, 2018) e outros 

defendendo a existência de apenas dois (2D) (WILLIAMS et al., 2020). Para fins 

didáticos, trazemos as representações de três e de dois domínios da vida neste 

documento (Figura 2). 
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Figura 2 — Versões da árvore da vida 

 
A. Árvore da vida com três domínios. B. Versão alternativa da árvore da vida com apenas dois 
domínios. Fonte: Adaptado de iBiology (2020). 

 

Halobacterium salinarum já teve seu potencial biotecnológico 

demonstrado algumas vezes. Nesse contexto, selecionamos dois estudos que 

consideramos notáveis. Um deles relata que proteínas estruturais das vesículas 

de gás, produzidas por esse organismo, podem ser modificadas por meio de 

engenharia genética para que haja adição de antígenos de interesse. Essas 

nanopartículas podem ser administradas junto a cepas atenuadas em vacinas 

para ajudar na resposta imune de um hospedeiro (DASSARMA, P. et al., 2014). 

O outro estudo, ainda não publicado, indica o seu potencial para armazenamento 

de dados codificados em seu DNA por tempo indefinido, algo que poderia 
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resolver o problema imposto pela limitação de matéria-prima para a construção 

de dispositivos de armazenamento digitais (DAVIS et al., 2020). 

Nosso grupo de pesquisa, durante os últimos anos, realizou diversos 

estudos concernentes à biologia molecular de Halobacterium salinarum: 

elaborou ferramentas otimizadas para sua manipulação genética (SILVA-

ROCHA et al., 2015); investigou diversos aspectos de sua expressão gênica, 

principalmente relacionados a novos RNAs não codificadores (GOMES-FILHO 

et al., 2015; ZARAMELA, et al., 2014); demonstrou a capacidade de RNAs 

codificadores gerarem (sub)proteínas alternativas (TEN-CATEN et al., 2018); e 

mapeou o seu transcriptoma antissenso (DE ALMEIDA et al., 2019). Os dados 

de transcriptômica gerados para esses experimentos permitiram construir um 

grande compêndio, o qual ainda contém muita informação não explorada, em 

particular sobre as regiões repetitivas e as sequências de inserção. 

O genoma de Halobacterium salinarum NRC-1 abriga grande quantidade 

de sequências de inserção (NG et al., 2000), e historicamente elas têm sido 

reportadas como causadoras recorrentes de mutações espontâneas e de 

rearranjos cromossômicos. Nessa espécie, diferentes sequências de inserção 

foram encontradas em meio a regiões codificadoras, causando alteração 

fenotípica. Um dos casos estudados é o da interrupção do gene codificador da 

bacteriorrodopsina (bop) (DASSARMA, S.; RAJBHANDARY; KHORANA, 1983), 

envolvida no processo de obtenção de energia (SCHÄFER; ENGELHARD; 

MÜLLER, 1999). 

Também foi estudada a interrupção da região intergênica de um dos 

clusters codificadores de vesículas de gás (Figura 3A) (DASSARMA, S., 1989), 

a qual ocasiona fenótipos diferenciais em meio sólido (Figura 3B). Apenas para 

fins de contextualização, o cluster codificador das vesículas de gás consiste em 

dois operons — gvpDEFGHIJKLM (fita negativa) e gvpACNO (fita positiva) — 

separados por alguns poucos pares de bases (Figura 3A). O primeiro tem função 

principalmente regulatória (gvpDE) e possivelmente está envolvido na biogênese 

(gvpFGHIJKLM) das vesículas de gás propriamente ditas, as quais, por sua vez, 

são codificadas pelo segundo operon (gvpAC) (PFEIFER, 2015; VÖLKNER; 

JOST; PFEIFER, 2020). Essas pequenas estruturas proteicas, em ambientes 

naturais, ajudam o organismo a flutuar na coluna d’água. Um experimento 

utilizando uma linhagem selvagem (Vac+) e outra mutante para as vesículas de 
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gás (Vac-) revelou que em uma coluna d’água estática a primeira se sobressai 

na competição por ter maior acesso ao oxigênio. Por outro lado, a mutante se 

mostrou mais abundante quando foi colocada em uma coluna d’água rasa, por 

ter acesso à mesma quantidade de oxigênio e não gastar energia produzindo as 

vesículas proteicas (OREN, 2012). A ocorrência de mutações espontâneas 

nesses operons ilustra como as sequências de inserção podem alterar a 

dinâmica ecológica e impactar a evolução das espécies e revela sobretudo a sua 

importância para a biologia de Halobacterium salinarum NRC-1. 

 

Figura 3 — Arquitetura do operon gvp e fenótipos relacionados 

 
A. Representação da arquitetura dos operons gvpDEFGHIJKLM e gvpACNO. Proteínas 
estruturais, acessórias e regulatórias são retratadas pelas cores verde-escura, verde-clara e 
laranja, respectivamente. Setas negras indicam inícios de transcrição. B. A imagem mostra dois 
tipos de colônias crescidas em meio sólido, sendo um deles de aspecto opaco e de coloração 
rosada (selvagem; S), e o outro de aspecto translúcido e de coloração avermelhada (mutante; 
M). O fenótipo mutante é dado pela redução ou pela ausência de vesículas de gás, proteínas 
envolvidas no mecanismo de flutuação do organismo. Na linhagem selvagem, esse fenótipo se 
manifesta na frequência de aproximadamente 1% (DASSARMA, S., 1989; WEIDINGER; KLOTZ; 
GOEBEL, 1979). Fonte: Adaptado de Pfeifer (2015, 2017). 
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2.2 Sequências de inserção 

As sequências de inserção (IS; do inglês insertion sequences) são 

elementos de transposição encontrados em arqueias e em bactérias e consistem 

em segmentos de DNA capazes de ser mobilizados para outros sítios dos 

genomas nos quais estão presentes. É parte de suas características codificar 

apenas transposases, enzimas necessárias para o seu processo de mobilização, 

ainda que existam casos em que genes passageiros também estejam presentes, 

como nos transposons. Geralmente, são flanqueadas por repetições invertidas 

terminais (IRs), as quais são reconhecidas pelas transposases, e por repetições 

diretas (DRs) (Figura 4), que são originadas durante o processo de integração 

em um novo sítio. Essas entidades são bastante variáveis em termos de 

tamanho e de composição, permitindo sua classificação em diversas famílias e 

subgrupos, de acordo com suas peculiaridades (SIGUIER et al., 2015; VARANI 

et al., 2015). 

 

 

Figura 4 — Representação da arquitetura de uma sequência de inserção 

canônica 

 
Observamos o gene que codifica a transposase (verde-claro) flanqueado por repetições 
invertidas (IRs; do inglês inverted repeats, em verde-escuro) e por repetições diretas (DRs; do 
inglês direct repeats, em púrpura). Fonte: Adaptado de Pierce (2012). 

 

Sequências de inserção podem promover a evolução estrutural e 

funcional dos genomas. Entre os impactos promovidos pelas IS, podemos citar 

a interrupção de genes, os rearranjos estruturais do genoma e a alteração do 

perfil de expressão de genes que tiveram eventos de inserção próximos a seus 

promotores (CERVEAU et al., 2011). Apesar de as IS terem a capacidade de 
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gerar diversidade, conferindo novas características úteis à adaptação do 

genoma hospedeiro, pelos mesmos meios, elas são capazes de causar dano à 

sua integridade (NAGY; CHANDLER, 2004).  

A domesticação de IS para funções úteis ao hospedeiro também já foi 

evidenciada. Podemos citar como exemplo a RAYT (do inglês REP associated 

tyrosine transposase), uma enzima similar às transposases TnpA das IS da 

família IS200/IS605, que está presente em diversas bactérias e associa-se a 

repetições (REP) de sequência similar àquelas encontradas nas extremidades 

dessas IS. Entre as diversas funções já estabelecidas para a RAYT estão a 

organização da estrutura genômica e a regulação da expressão gênica 

(SIGUIER; GOURBEYRE; CHANDLER, 2014). 

Outros exemplos do impacto causado pelas IS nos genomas de 

bactérias são a aquisição de resistência e o aumento da patogenicidade. 

Recentemente, foi mostrado que os genes pmrA e pmrB costumam ter inserções 

de IS e mutações associadas em Acinetobacter baumannii multirresistente a 

antibióticos (MDR; do inglês multidrug-resistant), causadora predominante de 

infecções hospitalares (WRIGHT et al., 2016). Um estudo recente ainda aponta 

a relevância das IS da família IS6 em plasmídeos de importância clínica, nos 

quais elas se demonstram efetivas no sequestro e na expressão de genes de 

resistência a antibióticos (VARANI et al., 2021). Em Salmonella enterica, o papel 

das IS na patogenicidade também foi demonstrado (ELLIS et al., 2018). Segundo 

os autores, um RNA não codificador (tnpA-90), transcrito a partir dos loci das 

IS200, é importante para a colonização intestinal dos mamíferos infectados por 

essa bactéria. 

Sequências de inserção estão marcantemente presentes no genoma de 

Halobacterium salinarum NRC-1. Na anotação de Pfeiffer, Marchfelder e 

colaboradores (2019) constam 158 entradas do tipo “elemento genético móvel” 

(MGE; do inglês mobile genetic element), o qual inclui IS e elementos de 

transposição invertidos em miniatura (MITEs; do inglês miniature inverted 

transposable elements), sejam eles intactos, mutados ou parciais. Para 

contextualização, mostramos, na Tabela 1, uma tentativa de sistematizar a maior 

parte dos elementos completos de Halobacterium salinarum NRC-1, com base 

em sua classificação, no mecanismo de transposição e no número de cópias.  
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Tabela 1 — Sequências de inserção de Halobacterium salinarum NRC-1 

Nome Família Subgrupo Mecanismo de 
transposição a 

Contagem b 

HsIRS06 IS200/IS605 IS605 Descasca-e-cola 1 

HsIRS12 IS630 - Corta-e-cola 1 

HsIRS44 IS6 - Cointegrado 1 

HsIRS45 IS200/IS605 IS1341 Descasca-e-cola 1 

ISH1 IS5 ISH1 - 1 

ISH2 IS4 - 
Possivelmente 
corta-e-cola 

13 

ISH3B ISH3 - - 5 

ISH3C ISH3 - - 15 

ISH3D ISH3 - - 3 

ISH4 IS1595 ISH4 - 2 

ISH6 ISH6 - - 2 

ISH7 ISNCY - - 4 

ISH8A IS4 ISH8 Corta-e-cola 2 

ISH8B IS4 ISH8 Corta-e-cola 8 

ISH8C IS4 ISH8 Corta-e-cola 2 

ISH8D IS4 ISH8 Corta-e-cola 4 

ISH8E IS4 ISH8 Corta-e-cola 5 

ISH9 IS5 ISH1 - 4 

ISH10 IS66 ISBst12 - 5 

ISH11 IS5 - - 7 

ISH12 IS200/IS605 IS605 Descasca-e-cola 1 

ISH22 IS200/IS605 IS605 Descasca-e-cola 1 

ISH29 IS6 - Cointegrado 1 

ISH30 IS4 ISH8 Corta-e-cola 1 

ISH32 IS4 ISH8 Corta-e-cola 1 

ISH34 IS200/IS605 IS605 Descasca-e-cola 1 

ISH35 IS200/IS605 IS605 Descasca-e-cola 1 

ISH37 IS200/IS605 IS1341 Descasca-e-cola 1 

ISH38 IS200/IS605 IS1341 Descasca-e-cola 1 

ISH39 IS200/IS605 IS1341 Descasca-e-cola 1 

ISH40 IS200/IS605 IS605 Descasca-e-cola 1 
a Tradução livre dos nomes dos mecanismos: Descasca-e-cola, do inglês peel-and-paste; Corta-
e-cola, do inglês cut-and-paste; Cointegrado, do inglês co-integrate. b Número aproximado para 
fins ilustrativos. Procuramos demonstrar somente os elementos intactos, porém o critério para 
classificá-los é subjetivo. Por exemplo, olhando a Tabela 9 de Pfeiffer, Losensky e colaboradores 
(2019), percebemos que existem 10 elementos ISH2 completos. Entretanto, de acordo com uma 
contagem manual utilizando os dados de sua própria anotação, podemos ver que existem 13. 
Fonte: Compilação de diversos estudos (FILEE; SIGUIER; CHANDLER, 2007; PFEIFFER; 
LOSENSKY; et al., 2019; PFEIFFER; MARCHFELDER; et al., 2019; SIGUIER et al., 2015). 
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O conhecimento sobre aspectos gerais e específicos de algumas 

famílias e de elementos particulares auxilia na interpretação deste estudo. 

Portanto, apresentamos a seguir um compilado sucinto contendo informações 

sobre essas IS. A informação que será apresentada foi investigada e sintetizada 

com o auxílio da plataforma TnPedia (https://tnpedia.fcav.unesp.br/) 

(CHANDLER et al., 2021) e de outros estudos. 

 

2.2.1 Família IS200/IS605 

A família IS200/IS605 é representada por 10 elementos completos em 

Halobacterium salinarum NRC-1. Trata-se de elementos com mecanismo de 

transposição do tipo “descasca-e-cola” (do inglês peel-and-paste), o qual se dá 

por intermédio de trechos de DNA de fita simples. Distintamente das IS 

canônicas (Figura 4), os elementos dessa família não apresentam inversões 

repetidas em suas extremidades, e, sim, palíndromos que formam alças em cada 

uma de suas regiões subterminais (Figura 5). Essa família compreende três 

subgrupos principais: IS200, constituída pelos elementos que codificam apenas 

a fase de leitura aberta (ORF; do inglês open reading frame) TnpA; IS605, 

constituída por elementos que possuem as ORFs TnpA e TnpB; e IS1341, 

constituída por elementos que abrigam somente a ORF TnpB (Figura 5) (HE et 

al., 2015). Em Halobacterium salinarum NRC-1 há seis elementos pertencentes 

ao subgrupo IS605 (HsIRS06, ISH12, ISH22, ISH34, ISH35 e ISH40) e quatro 

elementos pertencentes ao subgrupo IS1341 (HsIRS45, ISH37, ISH38 e ISH39). 

Nenhum elemento pertencente ao subgrupo IS200 está presente no nosso 

organismo modelo. Nas arqueias, só temos conhecimento sobre elementos do 

subgrupo IS200 nas halófilas Natrialba pharaonis (cópia parcial) e no grupo das 

metanogênicas (ISMma21, ISMba16 e ISMba18) (FILEE; SIGUIER; 

CHANDLER, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

https://tnpedia.fcav.unesp.br/
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Figura 5 — Subgrupos das sequências de inserção da família IS200/IS605 

 
A organização estrutural e classificação em subgrupos das sequências de inserção da família 
IS200/IS605 são representadas acima. LE: Left end (extremidade esquerda); RE: Right end 
(extremidade direita); tnpA: gene codificador da transposase TnpA; tnpB: gene codificador da 
transposase TnpB. Fonte: He et al. (2015). 

 

As transposases TnpA são endonucleases HUH (do inglês helix-U-turn-

helix) classificadas entre as transposases Y1, pois apresentam um sítio catalítico 

baseado em tirosina (Y). Essas proteínas se dimerizam para realizar o processo 

de excisão e inserção que ocorre preferencialmente na fita descontínua das 

forquilhas de replicação (CHANDLER et al., 2013) e tem como alvo motifs ricos 

em AT (HE et al., 2015). Sabemos bastante sobre a estrutura e o mecanismo de 

ação das TnpA, sobretudo para algumas que foram estudadas em profundidade, 

como aquela codificada por ISDra2 de Deinococcus radiodurans (HICKMAN et 

al., 2010) e por IS608 de Helicobacter pylori (BARABAS et al., 2008). Em 

Archaea, conhecemos a estrutura da TnpA codificada por ISC1474 de Sulfolobus 

solfataricus (LEE, H. H. et al., 2006), mas não conseguimos obter informações 

adicionais a respeito de seu mecanismo de transposição e de ensaios funcionais. 

Em análise exploratória, observando o alinhamento múltiplo das TnpA de 

Halobacterium salinarum (VNG_0043H, VNG_0285C, VNG_2653C e 



 33 

VNG_6182H) com a de Sulfolobus solfataricus (SSO1474) (dados não 

mostrados), podemos notar os cinco motifs conservados indicados por H. Lee e 

colaboradores (2016), levando-nos a inferir que a sua estrutura deve ser similar. 

As proteínas TnpB apresentam um domínio HTH (do inglês helix-turn-

helix), um domínio OrfB_IS605 que possivelmente abriga um motif DDE e um 

domínio dedo de zinco (HE et al., 2015), localizados nas porções 5’, 

intermediária e 3’, respectivamente. Ainda não sabemos ao certo a função das 

TnpB, embora sejam apontadas como proteínas que possivelmente deram 

origem às Cas dos sistemas CRISPR de Classe II (KOONIN; MAKAROVA, 2017) 

e tenham homólogos situados dentro de elementos de transposição em 

eucariotos (BAO; JURKA, 2013). 

Pode ser que as TnpBs tenham função inibitória na excisão e na inserção 

do elemento ISDra2 (Deinococcus radiodurans) e que a integridade de seu 

domínio dedo de zinco seja necessária para esse efeito (PASTERNAK et al., 

2013). Em acordo com o que foi dito, segundo a TnPedia (CHANDLER et al., 

2021), observamos, a partir dos dados do ISfinder (SIGUIER et al., 2006), que 

elementos IS200/IS605 com grande número de cópias geralmente codificam 

apenas a proteína TnpA. Soma-se, ainda, o fato de as TnpB de Halobacterium 

salinarum (VNG_0013C, VNG_0026C, VNG_0042G, VNG_0044H, 

VNG_0286C, VNG_2652H, VNG_6181H e VNG_6221H, VNG_6361G e 

VNG_6406H [pseudogene]) produzirem transcritos sobrepostos (sotRNAs; do 

inglês sense overlapping transcripts) (GOMES-FILHO et al., 2015), localizados 

na região 3’, que talvez tenham como alvo de regulação as próprias TnpB 

(GOMES-FILHO, 2017). 

Considerando os elementos do subgrupo IS1341 de Halobacterium 

salinarum, seria possível a existência de policistrons tnpAB regulados a nível 

pós-transcricional pelos sotRNAs, conforme o papel inibitório das TnpB relatado 

pelos outros autores em Deinococcus radiodurans. Ademais, podemos 

conjecturar que a remoção do domínio dedo de zinco em Deinococcus 

radiodurans pode impactar a biogênese dos sotRNAs, já que ambos os 

elementos são localizados na extremidade 3’ das TnpB e conservados nos 

procariotos (GOMES-FILHO et al., 2015). A interrupção tanto do domínio dedo 

de zinco quanto do sotRNA poderiam impactar sua função inibitória. 
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2.2.2 Famílias IS4 e ISH3 

Em Halobacterium salinarum, a família IS4 está representada 

principalmente pelos elementos ISH8A, ISH8B, ISH8C, ISH8D, ISH8E, ISH30 e 

ISH32 do subgrupo ISH8. Há, também, os elementos ISH2, que são apontados 

como não autônomos por apresentarem uma ORF sem sítio catalítico canônico 

(FILEE; SIGUIER; CHANDLER, 2007) e classificados como MITEs (PFEIFFER; 

LOSENSKY; et al., 2019). Como representantes da família ISH3, o organismo 

apresenta os elementos ISH3B, ISH3C e ISH3D. 

As famílias IS4 e ISH3 carregam transposases do tipo DDE, 

reconhecidas como as mais comuns (FILEE; SIGUIER; CHANDLER, 2007). Até 

o momento, pouco sabemos sobre a sua estrutura e seu mecanismo de ação em 

Archaea. No entanto, tomando como exemplo as transposases de outros 

organismos, podemos assumir que elas formem complexos diméricos e realizem 

a transposição por meio de intermediários em grampo (do inglês hairpin) 

(REZNIKOFF, 2003) de maneira não replicativa (corta-e-cola) (BENDER; 

KLECKNER, 1986). De acordo com a TnPedia (CHANDLER et al., 2021), uma 

das características das transposases ISH3 é originar repetições diretas que 

começam em A e terminam em T, sugerindo que elas tenham preferência de 

inserção em sítios que possuem essa característica. 

 

2.2.3 Famílias IS1595, IS5 e outros elementos 

A família IS1595 é bem similar à família IS1 e é representada em 

Halobacterium salinarum pelo elemento ISH4, o qual dá nome a um subgrupo 

encontrado apenas na ordem Halobacteriales. As transposases de ISH4 

apresentam domínios dedo de zinco, HUH e um sítio catalítico DD(D)ER. Até o 

presente, não há conhecimento acerca de seu mecanismo de transposição, mas 

sabemos que o processo gera repetições diretas ricas em AT nos sítios-alvo 

(FILEE; SIGUIER; CHANDLER, 2007; SIGUIER; GAGNEVIN; CHANDLER, 

2009). 

A família IS5 é representada pelos elementos ISH1, ISH9 e ISH11. Há 

pouca informação disponível sobre os elementos dessa família em 

Halobacterium salinarum, mas sabemos que a sua transposase é do tipo DDE 

(SIGUIER et al., 2015). Outro elemento de importância para este estudo e que 

ainda não foi classificado em família alguma é o ISH7. Previamente denominado 
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ISH24, este carrega duas ORFs, sendo que uma delas (C-terminal) mostra 

alguma similaridade com as transposases da família IS4, embora ainda não 

tenha sido encontrado o seu sítio catalítico DDE (FILEE; SIGUIER; CHANDLER, 

2007). 

 

2.3 Regulação de mRNAs codificadores de transposase por chaperonas de RNA 

Diversos mecanismos são responsáveis pela manutenção da baixa 

frequência de transposição, a fim de evitar o efeito deletério das IS em seu 

genoma hospedeiro. Alguns deles são intrínsecos à sua sequência, por exemplo 

a presença de promotores ou de sítios de ligação do ribossomo (RBS; do inglês 

ribosome binding site) fracos ou mesmo de estruturas secundárias nas regiões 

5’, que dificultam o início da tradução. Outros mecanismos acontecem com o 

auxílio de outras moléculas, agindo diretamente no mRNA que codifica a 

transposase e impedindo a tradução do transcrito por meio de RNAs antissenso 

(asRNAs) associados à proteína Hfq (ELLIS; HANIFORD, 2016; NAGY; 

CHANDLER, 2004). 

No domínio Bacteria, as proteínas Hfq formam complexos 

homoexaméricos e são conhecidas por serem RNA-ligantes (RBP; do inglês 

RNA-binding proteins), mediando o processo de regulação pós-transcricional. 

Facilitam o pareamento complementar de pequenos RNA regulatórios (sRNAs) 

com mRNAs-alvo para impedimento ou desimpedimento da tradução ou 

simplesmente servem como chaperonas desses sRNAs, modulando o tempo de 

sua degradação (VOGEL; LUISI, 2011). 

Em Salmonella enterica serovar Typhimurium, a proteína Hfq foi 

inicialmente qualificada como coadjuvante no processo de silenciamento de 

mRNAs codificadores de transposase provenientes de elementos da família 

IS200/IS605 (SITTKA et al., 2008). Recentemente, foi demonstrado que o 

asRNA STnc490 (renomeado como art200) produzido por essas IS age 

independentemente da proteína Hfq no silenciamento cis desses mRNAs. 

Apesar disso, a proteína Hfq se mantém efetiva na repressão traducional na 

ausência de art200 (Figura 6) (ELLIS; TRUSSLER; HANIFORD, 2015a). 
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Figura 6 — Mecanismo de regulação da transposição de IS200 em Salmonella 

enterica 

 
Neste exemplo, um mRNA que codifica a transposase TnpA pode ser silenciado pelo asRNA 
art200 e/ou proteínas Hfq. Os dois elementos são capazes de impedir independentemente o 
acoplamento da subunidade ribossomal 30S à sequência de Shine-Dalgarno (em azul). O 
impedimento da tradução desse mRNA acarreta baixos níveis de transposição de elementos da 
família IS200/IS605. Fonte: Adaptado de Ellis, Trussler e Haniford (2015a). 

 

No caso do transposon composto Tn10/IS10 (família IS4), foi mostrado 

in vitro que o asRNA codificado por IS10R depende de proteínas Hfq para alterar 

a sua estrutura secundária. Ela permite desestruturar regiões do transcrito, 

facilitando sua interação com o mRNA que codifica sua transposase, 

aumentando, pois, o grau de repressão de sua tradução. Além disso, Hfqs 

mutadas em seus sítios de interação mostraram-se muito menos eficientes na 

repressão da transposição in vivo, evidenciando o fundamental papel dessa 

proteína nesse sistema regulatório (ELLIS; TRUSSLER; HANIFORD, 2015b; 

ROSS et al., 2013). 

Proteínas Sm e Sm-like (LSm) são similares à Hfq e estão presentes nos 

domínios Eukarya e Archaea, respectivamente (WILUSZ; WILUSZ, 2013). Nas 

arqueias existem três SmAPs (do inglês Sm archaeal protein) principais, 

denominadas SmAP1, SmAP2 e SmAP3 (Figura 7) (REICHELT; GROHMANN; 

WILLKOMM, 2018). 

 

 



 37 

Figura 7 — Distribuição dos membros da família das SmAP 

 
A ilustração mostra SmAPs representativas identificadas nos principais grupos de Archaea, bem 
como seu contexto genômico. SmAPs cujas estruturas foram elucidadas por cristalografia têm o 
nome de sua espécie destacado em negrito. Fonte: Reichelt, Grohmann e Willkomm (2018). 

 

As SmAP1 se oligomerizam de maneira similar às Hfq, mas formando 

complexos homoeptaméricos em Archaeoglobus fulgidus (Figura 8) (TÖRÖ et 

al., 2002), em Methanobacterium thermoautotrophicum (COLLINS et al., 2001), 

em Sulfolobus solfataricus (KILIC; THORE; SUCK, 2005) e na haloarqueia 

Haloferax volcanii (FISCHER et al., 2010). 
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Figura 8 — Estrutura quaternária da proteína SmAP1 (Sm1) de Archaeoglobus 

fulgidus 

 
Verificamos que o complexo proteico é homoeptamérico. Cada um dos monômeros idênticos 
foram coloridos apenas para fins de visualização. Fonte: Adaptado de Törö et al. (2002). 

 

Em Methanocaldococcus jannaschii foi constatada a ausência da SmAP, 

porém o complexo hexamérico da proteína Hfq mostrou-se presente. Apesar de 

ter a região C-terminal um pouco diferente das Hfq canônicas, a expressão 

heteróloga dessa proteína em Escherichia coli Δhfq é capaz de aumentar a 

viabilidade desse mutante. Isso nos leva a imaginar que talvez a proteína Hfq de 

Methanocaldococcus jannaschii seja, de alguma forma, substituta da SmAP no 

organismo (NIELSEN et al., 2007). 

Adicionalmente, demonstrou-se a interação de SmAP1 com sRNAs por 

meio da técnica RIP-Chip em Haloferax volcanii, indicando função regulatória 

similar àquela encontrada nas bactérias (FISCHER et al., 2010). A deleção do 

motif Sm dessa proteína revelou o seu impacto funcional na motilidade da 

mesma espécie (MAIER et al., 2015). Em Sulfolobus solfataricus foram 

detectados transcritos acoplados à SmAP1 por meio da técnica de 

coimunoprecipitação de RNAs seguida por sequenciamento (RIP-Seq; do inglês 

RNA immunoprecipitation sequencing) (MÄRTENS et al., 2015). Embora os dois 

estudos tenham avançado a compreensão sobre a função da SmAP1 em 

Archaea, nenhum deles mencionou a regulação das IS. 

Ademais, RNAs antissenso às IS foram encontrados nas arqueias 

Methanosarcina mazei, Sulfolobus solfataricus e Thermococcus kodakarensis 

(ELLIS; HANIFORD, 2016). No organismo Sulfolobus solfataricus, por exemplo, 

foram encontrados oito deles (TANG et al., 2004). Contudo, de acordo com 

nossa revisão, relatos da interação da SmAP com asRNAs complementares às 

IS ainda são inexistentes. 
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Considerando os casos citados em bactérias e a vastidão de dados 

públicos disponíveis, uma revisão recente ressaltou a necessidade do 

desenvolvimento de um pipeline de análise para identificar sRNAs e asRNAs 

associados à chaperona Hfq que possam regular os mRNAs codificadores de 

transposases (ELLIS; HANIFORD, 2016). Essa demanda também é aplicável à 

SmAP, que aparentemente participa de mecanismo similar em Archaea.  

 

2.4 Sequenciamento de DNA com a plataforma MinION 

Pressupomos que o papel da SmAP1 na regulação da transposição 

possa ser investigado por meio da quantificação de eventos de mobilização. 

Para isso, bastaria quantificar esses eventos em uma linhagem selvagem e 

realizar a comparação com os eventos de uma linhagem que não codifique essa 

proteína. Para realizar essa avaliação, utilizamos uma técnica moderna e 

acessível, que foi popularizada nos últimos anos: o sequenciamento de DNA 

pela plataforma MinION (Oxford Nanopore Technologies). 

O MinION (Figura 9) é um dispositivo portátil que mede 100 x 30 x 20 

mm (comprimento x largura x altura) e pesa apenas 90 g (LU; GIORDANO; 

NING, 2016). Com 1.000,00 dólares americanos (USD) é possível adquirir o 

dispositivo já com um kit de preparação de bibliotecas, sendo necessário 

comprar alguns outros reagentes para colocar o sequenciador em 

funcionamento. 
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Figura 9 — Fotografia de um dispositivo portátil da Oxford Nanopore 

Technologies 

 
A fotografia mostra um dispositivo MinION, à esquerda, e uma flow cell, necessária para o seu 
funcionamento, à direita. Uma caneta foi posicionada ao lado dos dispositivos para referência de 
tamanho. Fonte: Autoria própria. 

 

O método de sequenciamento consiste em criar uma diferença de 

potencial entre dois reservatórios separados por uma membrana que ancora 

numerosos poros proteicos. Os íons que passam por esses canais são medidos 

por detectores de corrente e geram um sinal constante quando o poro está livre. 

Quando o material genético de interesse é induzido a atravessar a membrana 

por meio desses canais, alguns de seus nucleotídeos passam a ocupá-los, 

fazendo com que o fluxo de íons seja alterado, assim modificando o sinal de 

corrente detectado (Figura 10). 

Esse princípio, aliado a modernas técnicas de aprendizado de máquina, 

permite que os sinais de corrente sejam deconvoluídos em sequências de 

nucleotídeos (BOŽA; BREJOVÁ; VINAŘ, 2017; TENG et al., 2018), sendo 

possível até mesmo detectar bases modificadas como 4-metilcitosina (4mC), 5-

metilcitosina (5mC) e 6-metiladenina (6mA) (STOIBER et al., 2017). 

Fazendo parte do grupo de sequenciadores de terceira geração (TGS; 

do inglês third generation sequencing), o MinION traz a proposta de sequenciar 

reads longas (read N50 ≈ 100 Kbp em Jain et al. [2018]), sendo, ao lado do 
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PacBio (Pacific Biosciences), uma ótima tecnologia para a montagem de 

genomas e a determinação de variantes estruturais (JAIN et al., 2016; LU; 

GIORDANO; NING, 2016). 

Por ter preço acessível e portabilidade e, principalmente, ser capaz de 

produzir reads longas, escolhemos essa tecnologia para nosso experimento de 

detecção de inserções e de excisões (mobilizações), que nada mais são do que 

variações estruturais de baixa complexidade. 

 

Figura 10 — Representação de um poro de sequenciamento ancorado na 

membrana da flow cell de um dispositivo MinION 

 
Fonte: Eisenstein (2017). 
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2.5 Técnicas para investigação do proteoma 

Neste estudo, nós realizamos a detecção e a quantificação global de 

proteínas de Halobacterium salinarum NRC-1. Com esse poderoso conjunto de 

dados em mãos, pudemos dar enfoque às transposases. Nesta subseção, para 

contextualização, damos uma breve descrição das abordagens que podem ser 

usadas para a investigação do proteoma em larga escala. 

 Como a lista de técnicas utilizadas para explorar proteomas em larga 

escala é extensa, nós explicaremos brevemente três abordagens 

frequentemente utilizadas para esse propósito: perfilamento ribossomal, 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas in tandem (LC-

MS/MS; do inglês liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry) 

e aquisição em janelas sequenciais de todos os espectros de fragmentos iônicos 

teóricos seguida por espectrometria de massas (SWATH-MS; do inglês 

sequential window acquisition of all theoretical fragment-ion spectra followed by 

mass spectrometry). 

A primeira, perfilamento ribossomal (Figura 11), também conhecida 

como Ribo-Seq, consiste em um modo indireto de detectar se uma proteína é 

traduzida. Nessa abordagem, amostras de RNA são enriquecidas para os 

transcritos que estão sendo traduzidos, mantendo apenas fragmentos 

protegidos por ribossomos (RPFs; do inglês ribosome-protected mRNA 

fragments). Em seguida, esses ácidos nucleicos são convertidos para DNA e 

sequenciados por abordagens em larga escala (INGOLIA et al., 2009; 

MOHAMMAD; GREEN; BUSKIRK, 2019). O resultado é uma triagem global, 

qualitativa e quantitativa de todos os mRNAs que estão sendo traduzidos no 

momento da amostragem. Conquanto essa técnica não traga evidências cabais 

sobre a existência de proteínas, ela pode ser integrada com outras, como 

aquelas provenientes de experimentos de proteômica baseados em 

espectrometria de massas. 
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Figura 11 — Comparação das técnicas Ribo-Seq e RNA-Seq 

 
O esquema compara a técnica de perfilamento ribossomal (Ribo-Seq) à técnica de 
sequenciamento de RNA convencional (RNA-Seq). RNAs são representados em cinza, e, 
ribossomos, em bege. Ao final, representa-se o alinhamento de reads a uma ORF (open reading 
frame) qualquer. O empilhamento de reads que têm a sua primeira posição alinhada às primeira 
(vermelho), segunda (azul) e terceira (verde) posições dos códons é demonstrada de maneira 
sucessiva para cada uma das técnicas. Fonte: Adaptado de Hsu et al. (2016). 

 

LC-MS/MS e SWATH-MS são técnicas fundamentadas em 

espectrometria de massas que consistem na análise de proteínas fragmentadas. 

Nessas abordagens, proteínas são extraídas das amostras de interesse e então 

digeridas em peptídeos por enzimas que clivam com alta especificidade (por 

exemplo tripsina). Em seguida, os peptídeos são separados por cromatografia 

líquida e eletropulverizados para que seus espectros sejam detectados. No caso 

de LC-MS/MS esses espectros são comparados aos espectros teóricos ou 

empíricos que seriam gerados pelos fragmentos de peptídeos esperados, para, 

assim, permitir a inferência de sua existência (AEBERSOLD; MANN, 2016). 

Embora os dois métodos mencionados providenciem dados em larga escala, a 
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tecnologia mais nova, SWATH-MS, captura um conjunto de espectros bem mais 

abrangente, já que, diferentemente de LC-MS/MS, não seleciona apenas um 

precursor durante a primeira etapa de detecção. Isso permite a detecção não só 

dos peptídeos mais abundantes, mas também daqueles de baixa abundância, 

que são capturados com baixa intensidade (ANJO; SANTA; MANADAS, 2017). 

Tanto a execução do método SWATH-MS quanto a análise dos dados 

obtidos por essa técnica são tarefas bastante complexas. Aqui, procuramos 

abordá-las de forma resumida, com uma tentativa de simplificação representada 

na Figura 12 e no trecho a seguir. Proteínas digeridas são separadas por 

cromatografia líquida (LC) e aos poucos entregues aos espectrômetros de 

massa. Conforme ocorre a separação por cromatografia líquida, os peptídeos 

vão sendo eluídos, fragmentados e detectados, gerando um espectro composto 

por intensidade e massa (MS1) (Figura 12A). Faz-se o mesmo para intervalos 

de massa de tamanho definido (e.g. a cada 25 m/z: 400-425 m/z, 425-450 m/z, 

[...], 1175-1200 m/z), visando detectar o máximo de espectros possíveis (MS2) 

(Figura 12B) e maximizando o número de peptídeos detectáveis. Frisamos como 

exemplo os fragmentos obtidos para o intervalo 1175-1200 m/z, no qual os 

espectros de fragmentos de dois peptídeos (laranja e verde; Figura 12C) foram 

separados com o auxílio da informação do tempo de retenção e dos espectros 

já conhecidos, parâmetros dos peptídeos de interesse que devem ser 

previamente conhecidos (peptide-centric scoring). A análise dos dados de 

SWATH-MS requer processamento intenso, mas garante resultados bastante 

satisfatórios em termos quantitativos e qualitativos (LUDWIG et al., 2018). 
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Figura 12 — Método SWATH-MS para quantificação de proteínas 

 
Esquema que mostra, de modo simplificado, o funcionamento da técnica SWATH-MS. Proteínas 
digeridas e seus fragmentos são representados por círculos coloridos. Seus respectivos 
espectros seguem o mesmo padrão de cor. Fonte: Adaptado de Ludwig et al. (2018). 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

• Identificar e caracterizar os elementos envolvidos na regulação de 

transcritos codificados por IS em Halobacterium salinarum NRC-

1. 

 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Identificação de elementos envolvidos na regulação pós-transcricional da 

transposição 

• Identificar mRNAs codificadores de transposases que interagem 

com a SmAP1. 

 

3.2.2 Investigação do papel da SmAP1 na regulação da transposição 

• Identificar os genes diferencialmente expressos na linhagem 

Δura3Δsmap1; 

• Detectar e comparar a frequência de aparecimento de mutantes 

espontâneos em meio sólido das linhagens Δura3 e 

Δura3Δsmap1; 

• Quantificar e comparar os eventos de mobilização das linhagens 

Δura3 e Δura3Δsmap1 com base em sequenciamento de DNA de 

reads longas. 

 

3.2.3 Investigação do nível de expressão das transposases 

• Identificar quais transposases são expressas in vivo; 

• Comparar a compatibilidade dos níveis de expressão de mRNA e 

de proteína das transposases; 

• Detectar possíveis mecanismos de regulação pós-transcricional 

das transposases. 
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4 Material e métodos 

4.1 Identificação de RNAs coimunoprecipitados 

4.1.1 Halobacterium salinarum NRC-1 

Resgatamos dados de sequenciamento de RNAs coimunoprecipitados 

com a SmAP1 (ZARAMELA, 2015) em Halobacterium salinarum NRC-1 para 

identificar os transcritos associados a essa proteína. Esses dados são fita-

específicos, single-end e de pequeno tamanho (50 nt), provenientes de um 

experimento piloto de RIP-Seq (Apêndice A). Para simplificar a análise, 

concatenamos as bibliotecas NRC-1 pMTF-cmyc vazio BR1TR1 e BR1TR2 para 

a consolidação da biblioteca Controle; utilizamos a biblioteca NRC-1 pMTF-

SmAP1-cmyc BR1TR1 para a consolidação da biblioteca RIP Rep1; e 

concatenamos as bibliotecas NRC-1 pMTF-SmAP1-cmyc BR2TR1 e BR2TR2 

para a consolidação da biblioteca RIP Rep2. A biblioteca NRC-1 pMTF-SmAP1-

cmyc BR1TR2 foi descartada, pois apresentou um número de reads alinhadas 

ao genoma de referência aquém do esperado. 

Para identificar as possíveis regiões de interação da SmAP1 com 

transcritos, desenvolvemos um pipeline automático que alinha as reads ao 

genoma de referência e então analisa o enriquecimento de reads das bibliotecas 

RIP versus Controle. Descrevemos mais detalhes sobre o pipeline em seguida. 

Partindo dos dados brutos de sequenciamento, utilizamos o 

Trimmomatic (BOLGER; LOHSE; USADEL, 2014) para a remoção dos 

adaptadores 3’ e das extremidades de baixa qualidade. Em seguida, realizamos 

o controle de qualidade das reads utilizando o pacote Rqc (SOUZA; CARVALHO; 

LOPES-CENDES, 2018), disponível no repositório Bioconductor (HUBER et al., 

2015). Por meio do software HISAT2 (KIM; LANGMEAD; SALZBERG, 2015), 

alinhamos as reads contra o genoma de referência (NCBI Assembly ASM680v1), 

suprimindo alinhamentos contendo gaps, splice junctions e soft-clips. Permitimos 

o retorno de alinhamentos múltiplos de uma mesma read (parâmetro -k 1000) 

para que as IS repetitivas e os trechos repetidos dos genomas pudessem ser 

incluídos na análise. 

Utilizamos a ferramenta SAMtools (LI, H. et al., 2009) para pré-processar 

os arquivos contendo os alinhamentos. Como a consideração de reads 

mapeadas a múltiplas regiões pode levar à inflação das contagens, empregamos 

a ferramenta MMR (KAHLES; BEHR; RÄTSCH, 2016) para distribuí-las de forma 
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que suavizassem os picos de cobertura gerados a priori pelas reads alinhadas a 

uma única região. Após o pré-processamento, utilizamos a suíte BEDTools 

(QUINLAN, 2014) para transformar os dados e para calcular a cobertura das 

reads por posição do genoma. Além disso, aplicamos a normalização de acordo 

com o número de reads alinhadas por biblioteca. Calculamos o log2 fold change 

(LFC) utilizando as contagens posicionais da biblioteca RIP como numerador e 

da biblioteca Controle como denominador. Isso possibilitou a identificação de 

regiões com no mínimo 10 pares de bases consecutivos satisfazendo LFC ≥ 1, 

indicando interação de transcritos com a proteína coimunoprecipitada. 

Organizamos e disponibilizamos o código para a realização dessa análise no 

GitHub (https://github.com/alanlorenzetti/ripper) (LORENZETTI, 2020c). 

Realizamos as análises RIP Rep1 versus Controle e RIP Rep2 versus 

Controle. Detectamos quais genes da anotação de Pfeiffer, Marchfelder e 

colaboradores (2019) têm sobreposição com as regiões de interação 

identificadas para cada réplica biológica e obtivemos o conjunto-união de genes 

que se acoplam à SmAP1 in vivo. O código para realização dessa análise está 

disponível no GitHub (https://github.com/alanlorenzetti/lsm_analysis) 

(LORENZETTI, 2021b). 

 

4.1.2 Salmonella enterica serovar Typhimurium 

Obtivemos dados públicos de coimunoprecipitação de RNAs com a 

proteína Hfq de Salmonella enterica serovar Typhimurium SL1344 (CHAO et al., 

2012) (Apêndice A). Processamos os dados conforme descrito na subseção 

anterior, mas utilizando como genoma de referência aquele disponível no NCBI 

Assembly sob o identificador ASM21085v2.  

 

4.2 Sequenciamento de RNA do mutante nulo para SmAP1 

Resgatamos um experimento de RNA-Seq (ZARAMELA, 2015) 

realizado em colaboração com a Dr.ª Elizabeth Wurtmann e o Dr. Nitin Baliga 

(Institute for Systems Biology, Seattle, EUA). Em resumo, duas linhagens, Δura3 

e Δura3Δsmap1, foram cultivadas sob as mesmas condições padrão ao longo 

de uma curva de crescimento. Quatro pontos da curva de crescimento foram 

amostrados (17 h [TP1], 27 h [TP2], 69 h [TP3] e 93 h [TP4]), e as amostras, 

então, foram submetidas ao processo de extração de RNA. As bibliotecas foram 

https://github.com/alanlorenzetti/ripper
https://github.com/alanlorenzetti/lsm_analysis
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preparadas utilizando o kit TruSeq mRNA Stranded (Illumina) e posteriormente 

foram encaminhadas para sequenciamento pela Covance Inc. (New Jersey, 

EUA). 

Processamos os dados resultantes do sequenciamento pelo pipeline 

runKallisto (https://github.com/alanlorenzetti/runKallisto/) (LORENZETTI, 

2020d), o qual se baseia no software Kallisto (BRAY et al., 2016) para realizar o 

mapeamento das reads ao transcriptoma não redundante de Halobacterium 

salinarum NRC-1 (https://github.com/alanlorenzetti/halo_nr_tx/) (LORENZETTI, 

2020a). A partir do mapeamento, utilizamos as contagens estimadas para a 

análise de expressão diferencial (Δura3Δsmap1 versus Δura3) por meio do 

software DESeq2 (LOVE; HUBER; ANDERS, 2014), controlando o efeito da 

variável independente “tempo da curva” para que não afetasse as diferenças 

entre linhagens. Consideramos genes diferencialmente expressos aqueles com 

valor-p < 0,01. O código para execução da análise de expressão diferencial está 

disponível em um repositório público no GitHub 

(https://github.com/alanlorenzetti/dlsm_de_analysis_kallisto) (LORENZETTI, 

2021a). 

 

4.3 Avaliação da frequência de aparecimento de mutantes espontâneos em meio 

sólido 

4.3.1 Linhagens e condições de crescimento 

Para esse experimento, utilizamos as seguintes linhagens de 

Halobacterium salinarum: NRC-1, Δura3 e Δura3Δsmap1. Todas estas foram 

inoculadas em meio complexo (CM: NaCl 250 g/L; MgSO4·7H2O 20 g/L; KCl 2 

g/L; citrato de sódio 3 g/L; peptona 10 g/L) e crescidas a 37 ºC, na presença de 

luz, com agitação de 125 ou 225 RPM. Linhagens mutantes tiveram o seu meio 

suplementado com uracila (50 µg/mL). Mais detalhes a esse respeito podem ser 

obtidos no Apêndice B. 

 

4.3.2 Detecção de mutantes espontâneos em meio sólido 

Os inóculos das linhagens citadas na subseção 4.3.1 foram crescidos 

até OD600nm ≈ 0,5, diluídos para OD600nm ≈ 0,3 e então semeados em CM ágar, 

suplementado com uracila (50 µg/mL) conforme a necessidade de cada 

https://github.com/alanlorenzetti/runKallisto/
https://github.com/alanlorenzetti/halo_nr_tx/
https://github.com/alanlorenzetti/dlsm_de_analysis_kallisto
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linhagem. Semeamos 200 µL de cultura em placas de Petri, com o auxílio de 

pérolas de vidro, sendo o desenho experimental constituído por cinco réplicas 

técnicas para cada uma das duas réplicas biológicas de cada linhagem 

(experimento I) e por dez réplicas técnicas para cada uma das duas réplicas 

biológicas de cada linhagem (experimento II). Inserimos as placas em sacos 

plásticos e incubamos em estufa a 37 ºC, na ausência de luz, mantendo-as por 

no mínimo oito e no máximo 20 dias, até que a maior parte das colônias atingisse 

tamanho adequado para avaliação. 

Após o crescimento, colocamos cada uma das placas sobre 

negatoscópio (Biotron) e fotografamos, utilizando câmera digital (Nikon D3200). 

Realizamos uma inspeção manual para garantir que apenas placas com o 

aspecto esperado fossem incluídas nas etapas seguintes. Para a análise das 

imagens obtidas, desenvolvemos e executamos o Cerebro 

(https://github.com/alanlorenzetti/cerebro) (LORENZETTI, 2019a), um 

programa baseado no pacote EBImage (PAU et al., 2010). Em resumo, 

convertemos cada uma das imagens para o modo escala de cinza e tratamos 

para a homogeneização da intensidade do background (meio de cultura). 

Aplicamos técnicas de binarização e de segmentação para identificar as colônias 

e calculamos atributos para cada uma delas, no intuito de incluir na análise 

somente aquelas com área maior ou igual a 100 pixels, circularidade maior ou 

igual a 0,8 e excentricidade menor do que 0,5. Com base nos valores de 

intensidade média e desvio padrão dos pixels calculados para cada colônia 

válida, levando em conta apenas o canal vermelho da imagem, pudemos estimar 

o limite inferior do centésimo percentil para a intensidade média e o limite 

superior do primeiro percentil para o desvio padrão. Desse modo, treinamos o 

software para classificar como colônias mutantes aquelas com maior intensidade 

média no canal vermelho e menor desvio padrão. As demais foram classificadas 

como colônias normais. 

Para determinar se houve diferença entre a frequência de mutantes 

espontâneos de cada linhagem, utilizamos o teste exato de Fisher-Irwin 

implementado na função stats::fisher.test da linguagem R (R CORE 

TEAM, 2020). 

 

https://github.com/alanlorenzetti/cerebro
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4.4 Detecção de mobilizações por meio de sequenciamento de DNA de reads 

longas 

4.4.1 Linhagens e condições de crescimento 

Para esse experimento, inoculamos as linhagens Δura3 e 

Δura3Δsmap1, conforme descrito na subseção 4.3.1. Crescemos os inóculos 

das linhagens citadas na subseção 4.3.1 até OD600nm ≈ 0,5, diluímos para 

OD600nm ≈ 0,3 e então os semeamos em CM ágar suplementado com uracila (50 

µg/mL). Selecionamos colônias e depois as reinoculamos em meio líquido, 

assim, ao atingirem OD600nm ≈ 0,5, diluímos os pré-inóculos para OD600nm ≈ 0,05 

e inoculamos em CM, com adição de uracila. As linhagens foram crescidas a 37 

ºC, na presença de luz e com agitação de 125 RPM, até atingir OD600nm ≈ 0,5, e 

então tomamos alíquotas para a extração de DNA. 

 

4.4.2 Extração de DNA genômico e checagem de qualidade 

Submetemos alíquotas de 2 mL de cultura à extração de DNA genômico 

utilizando DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN), em concordância com as 

instruções do fabricante. Quantificamos a concentração e os índices de 

qualidade das amostras utilizando espectrofotômetro NanoVue (GE Healthcare). 

 

4.4.3 Verificação do genótipo das linhagens por PCR 

Submetemos as amostras de DNA das linhagens citadas anteriormente 

à PCR (do inglês polymerase chain reaction) utilizando oligonucleotídeos 

iniciadores flanqueadores do gene codificador da SmAP1 e de Ura3 (Apêndice 

C). Para cada reação, utilizamos 6,25 µL GoTaq Green Master Mix (Promega), 

0,625 µL DMSO, 0,6 µL 10 pM oligonucleotídeo forward, 0,6 µL 10 pM 

oligonucleotídeo reverse, 3,425 µL H20 deionizada tratada com DEPC e 1 µL 

gDNA (100 ng). Colocamos os tubos em termociclador Veriti (Applied 

Biosystems) e executamos a reação de acordo com o seguinte programa: 

Estágio 1 (x1): 1’ 95 ºC; Estágio 2 (x35): 15’’ 94 ºC, 15’’ 60 ºC, 1’ 72 ºC; Estágio 

3 (x1): 7’ 72 ºC. Submetemos os produtos de amplificação à eletroforese em gel 

de agarose 1% corado com SYBR Safe DNA Gel Stain (Thermo Fisher 

Scientific), o qual posteriormente revelamos utilizando fotodocumentador Gel 

Doc (Bio-Rad). 
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4.4.4 Sequenciamento de DNA 

Selecionamos amostras de DNA das linhagens Δura3 e Δura3Δsmap1 

e, após diluições baseadas nas concentrações dadas pelo NanoVue (GE 

Healthcare), realizamos sua quantificação utilizando Qubit dsDNA HS Assay 

(Thermo Fisher Scientific). 

Seguimos com o processo de preparação de bibliotecas utilizando o 

protocolo 1D Native barcoding genomic DNA, com os kits EXP-NBD103 e SQK-

LSK108 (Oxford Nanopore Technologies). Após a preparação, sequenciamos o 

pool equimolar das amostras utilizando a plataforma MinION Mk1B (Oxford 

Nanopore Technologies) por 48 h em flow cell modelo FLO-MIN106. Obtivemos 

as reads brutas por meio do software MinKNOW e armazenamo-las para 

posterior processamento. 

 

4.4.5 Análise dos dados de sequenciamento de DNA 

Antes de serem utilizados por outras ferramentas, os arquivos com 

medições de corrente obtidos pelo sequenciador devem ser convertidos para 

arquivos de sequência por um processo chamado basecalling. Para realizar essa 

etapa, empregamos o software Guppy (versão 2.3.7+e041753) (Oxford 

Nanopore Technologies). Como usamos um kit de preparação multiplex, também 

tivemos que realizar uma etapa chamada demultiplexing, identificando, assim, 

de qual amostra veio cada uma das reads. Para isso, utilizamos o software 

Deepbinner v0.1.1 (WICK; JUDD; HOLT, 2018). 

Com as reads atribuídas a cada uma das amostras, conduzimos o 

processo de aparagem para eliminar sequências de barcodes de suas 

extremidades utilizando o software Porechop v0.2.3 

(https://github.com/rrwick/Porechop), e alinhamo-las ao genoma de referência 

(NCBI Assembly ASM680v1), modificado, por intermédio do software NGMLR 

v0.2.8 (SEDLAZECK et al., 2018), o qual foi construído especificamente para 

identificar variantes estruturais utilizando reads longas. 

Para identificar inserções e deleções a partir dos arquivos de 

alinhamento, utilizamos o software Sniffles (SEDLAZECK et al., 2018), o qual 

reporta as posições das variantes estruturais (SV; do inglês structural variants) 

https://github.com/rrwick/Porechop
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em relação ao genoma de referência, bem como o seu tipo e as reads que dão 

suporte a elas. 

 

4.4.6 Anotação e quantificação de inserções e de excisões 

A partir das inserções e das deleções detectadas, elaboramos scripts 

para verificar se elas eram provenientes da mobilização de IS por meio da 

comparação de suas sequências com as IS conhecidas de Halobacterium 

salinarum NRC-1 (PFEIFFER; MARCHFELDER; et al., 2019). Para isso, 

empregamos a ferramenta BLAST v2.6.0+ (ALTSCHUL et al., 1990; CAMACHO 

et al., 2009) e filtramos os resultados para considerar apenas os hits que 

compreendessem pelo menos 80% da extensão de query e de subject, e pelo 

menos 75% de identidade. 

Além disso, fizemos agrupamentos (clustering) das IS idênticas que 

foram achadas em uma distância de até 50 bp e calculamos a razão da 

quantidade de eventos de variação estrutural observados pela profundidade de 

sequenciamento local (evb; do inglês events by coverage), no intuito de 

determinar se as variantes estruturais encontradas eram raras (evb ≤ 0,1), 

comuns (0,1 < evb ≤ 0,5) ou predominantes (evb > 0,5) na população 

sequenciada. 

Somamos o número total de clusters de inserção (I) e de excisão (E) 

identificados para cada uma das bibliotecas e então normalizamos os valores 

com base no número total de reads alinhadas de cada uma delas. Para isso, 

achamos a biblioteca com maior número de reads alinhadas e calculamos um 

fator de correção para cada uma das outras bibliotecas, a fim de tornar os 

números comparáveis entre amostras (I + E norm.). Calculamos a média das 

mobilizações normalizadas e comparamos as linhagens, utilizando um intervalo 

de confiança de 95%. 

A coleção de scripts que permite a reprodução dos procedimentos 

descritos nas subseções 4.4.5 e 4.4.6 está disponível no GitHub 

(https://github.com/alanlorenzetti/transpositionAnalysis_v2) (LORENZETTI, 

2019c). 

 

https://github.com/alanlorenzetti/transpositionAnalysis_v2
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4.5 Obtenção e análise de dados de transcriptômica e de proteômica ao longo 

de uma curva de crescimento 

Em colaboração com os grupos de pesquisa do Dr. Nitin Baliga e do Dr. 

Robert Moritz (Institute for Systems Biology, Seattle, EUA), obtivemos e 

analisamos um conjunto de dados de transcriptômica, de perfilamento 

ribossomal (LÓPEZ GARCÍA DE LOMANA et al., 2020) e de proteômica 

(KUSEBAUCH et al., em preparação). Em resumo, elaborou-se um experimento 

de curva de crescimento de Halobacterium salinarum NRC-1 em meio líquido 

(CM 4,3 M NaCl; 37 C; 220 RPM). Amostras foram coletadas de triplicatas 

biológicas em quatro pontos ao longo do tempo, sendo cada um deles uma 

representação de um estado fisiológico distinto: i) início da fase de crescimento 

exponencial (OD600nm  0,2; 14,3 h; TP1); ii) meio da fase de crescimento 

exponencial (OD600nm  0,5; 21,5 h; TP2); iii) final da fase de crescimento 

exponencial (OD600nm  0,8; 28,8 h; TP3); e iv) fase estacionária (40,8 h; TP4). 

A partir de cada amostra, as células foram coletadas por centrifugação 

e então lisadas. Novamente, centrifugou-se as amostras e então fez-se a coleta 

do sobrenadante, o qual foi dividido em duas alíquotas: i) uma das alíquotas foi 

dividida mais uma vez e preparada para o sequenciamento de RNA 

(transcriptômica [i-i]) e espectrometria de massas (proteômica [i-ii]); ii) e a outra 

teve sua fração ribossomal separada para a realização do perfilamento 

ribossomal (transcriptômica [ii-i]). 

 

4.5.1 Transcriptômica 

As amostras lisadas (i-i) foram submetidas a um protocolo de isolamento 

de RNA baseado em TRIzol-clorofórmio. Em seguida, foram preparadas para 

sequenciamento utilizando o kit TruSeq Stranded mRNA HT (Illumina) e depois 

sequenciadas pelo instrumento NextSeq 500 (Illumina) em modo single-end (75 

bp). 

Para análise quantitativa, mapeamos as reads ao transcriptoma de 

referência não redundante de Halobacterium salinarum NRC-1 

(https://github.com/alanlorenzetti/halo_nr_tx) (LORENZETTI, 2020a) utilizando o 

software Kallisto (https://github.com/alanlorenzetti/runKallisto/) (BRAY et al., 

https://github.com/alanlorenzetti/halo_nr_tx
https://github.com/alanlorenzetti/runKallisto/
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2016; LORENZETTI, 2020d). Para análise qualitativa, geramos o perfil 

transcricional e sua visualização, conforme descreveremos na subseção 4.6.1. 

 

4.5.2 Perfilamento ribossomal 

Realizamos o controle de qualidade das bibliotecas de perfilamento 

ribossomal (ii-i). Para tanto, processamos as bibliotecas utilizando o pipeline frtc 

(https://github.com/alanlorenzetti/frtc) (LORENZETTI, 2019b; TEN-CATEN et al., 

2018) (ver subseção 4.6.1). Após obter os alinhamentos, removemos as reads 

correspondentes aos rRNAs de Halobacterium salinarum NRC-1 e submetemos 

as reads remanescentes às etapas de checagem de qualidade propostas pela 

ferramenta riboWaltz (LAURIA et al., 2018). Disponibilizamos o código utilizado 

para análise no GitHub (https://github.com/alanlorenzetti/periodicityAnalysis) 

(LORENZETTI, 2020b). 

Para a quantificação, adotamos uma outra abordagem: i) removemos 

adaptadores e extremidades de baixa qualidade utilizando a ferramenta 

Trimmomatic (BOLGER; LOHSE; USADEL, 2014), mantendo reads com o 

tamanho mínimo de 16 nucleotídeos; e ii) mapeamos as reads processadas ao 

transcriptoma não redundante de Halobacterium salinarum NRC-1 

(https://github.com/alanlorenzetti/halo_nr_tx/) (LORENZETTI, 2020a) utilizando 

o software Kallisto (https://github.com/alanlorenzetti/runKallisto/) (BRAY et al., 

2016; LORENZETTI, 2020d). 

 

4.5.3 Proteômica 

Os lisados (i-ii) foram quantificados utilizando o método do ácido 

bicinchonínico e em seguida foram reduzidos, alquilados, tripsinizados e 

dessalinizados. As amostras foram submetidas à análise pelo instrumento 

TripleTOF 5600+, equipado com Nanospray-III Source (Sciex) e um sistema 

Eksigent Ekspert nanoLC 425 com cHiPLC em modo trap-elute (Sciex). Os 

peptídeos foram separados em um gradiente de 3% a 33% de ácido fórmico 

0,1% (v/v) em acetronitrila em 120 minutos. Os dados foram coletados no modo 

de aquisição MS/MSALL SWATH com 100 janelas de tamanhos variados. 

Uma tabela contendo níveis de quantificação para cada proteína 

detectada foi gerada usando o software Spectronaut (Biognosys). Os dados 

https://github.com/alanlorenzetti/frtc
https://github.com/alanlorenzetti/periodicityAnalysis
https://github.com/alanlorenzetti/halo_nr_tx/
https://github.com/alanlorenzetti/runKallisto/
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foram processados e disponibilizados para uso neste estudo pela Dr.ª Ulrike 

Kusebauch (Institute for Systems Biology, Seattle, EUA). 

 

4.5.4 Disponibilidade dos dados 

Os dados brutos dos experimentos de transcriptômica e de perfilamento 

ribossomal estão disponíveis do NCBI Sequence Read Archive, sob o 

identificador SRP119792. 

Os dados brutos e as informações detalhadas sobre a geração dos 

dados de proteômica estão disponíveis no repositório PeptideAtlas (DESIERE et 

al., 2006), sob o código de identificação PASS01327. 

 

4.6 Visualização de dados 

4.6.1 Exploração dos transcriptomas 

No intento de obter melhor perspectiva a respeito do que acontece nos 

genomas como um todo, geramos a visualização dos perfis transcricionais dos 

experimentos de RNA-Seq e de Ribo-Seq deste estudo utilizando o pipeline frtc 

(https://github.com/alanlorenzetti/frtc) (LORENZETTI, 2019b; TEN-CATEN et al., 

2018). Em resumo, as reads foram: i) pré-processadas, para a remoção de 

extremidades de baixa qualidade, utilizando o Trimmomatic (BOLGER; LOHSE; 

USADEL, 2014); ii) alinhadas ao genoma de referência de Halobacterium 

salinarum NRC-1 (NCBI Assembly ASM680v1) utilizando o HISAT2 (KIM; 

LANGMEAD; SALZBERG, 2015) (splicing não permitido e multi-mappers 

permitidos); iii) quando alinhadas a mais de um lugar do genoma (multi-

mappers), tiveram sua posição ajustada e a redundância removida pelo software 

MMR (KAHLES; BEHR; RÄTSCH, 2016); iv) convertidas para o formato 

BEDGRAPH pelo software deepTools2 (RAMÍREZ et al., 2016). Para a 

exploração dos dados, utilizamos a ferramenta Integrative Genomics Viewer 

(THORVALDSDÓTTIR; ROBINSON; MESIROV, 2013). 

 

 

 

https://github.com/alanlorenzetti/frtc
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4.6.2 Outras figuras 

Vale a pena citar outras ferramentas utilizadas para a visualização de 

dados deste estudo. São elas os pacotes circlize (GU et al., 2014), 

ComplexHeatmap (GU; EILS; SCHLESNER, 2016) e ggplot2 (WICKHAM, 2016), 

todos implementados na linguagem de programação R. 

Para os gráficos dispostos na Figura 21 e no Apêndice K, calculamos o 

conteúdo GC para janelas de 500 bp com step de 500 bp. Para isso, combinamos 

a função infoseq do EMBOSS v6.6.0.0 (HANCOCK; BISHOP, 2004) e as funções 

makewindows e nuc do BEDTools (QUINLAN, 2014). 

Para os painéis dispostos no Apêndice M e no Apêndice N, obtivemos: 

i) a anotação de RNAs antissenso publicada na Tabela Suplementar S4 de De 

Almeida et al. (2019); ii) dados de meia-vida de transcritos publicados por 

(HUNDT et al., 2007); e iii) as classes funcionais do repositório Clusters of 

Orthologous Genes (COG) (GALPERIN et al., 2020). A respeito das classes 

funcionais do COG, ajustamos arbitrariamente a classe “Mobiloma: Prófagos e 

Transposons”, incluindo todos os genes cujos produtos proteicos contêm os 

termos “ISH” e/ou “transposase” e não contêm o termo “nonfunctional”. 

Calculamos o índice de adaptação de códons (CAI; do inglês codon 

adaptation index) com o auxílio da função CAI do pacote coRdon, disponível no 

repositório Bioconductor (HUBER et al., 2015). Para esse fim, selecionamos 

como conjunto de referência os genes que dão origem às proteínas mais 

abundantes (5%) segundo o experimento de proteômica aqui apresentado e 

calculamos o CAI para cada um dos genes de Halobacterium salinarum NRC-1. 

 

4.7 Disponibilidade dos códigos utilizados e resultados 

A maior parte dos códigos utilizados nesse estudo foi documentada e 

disponibilizada ao público por meio de repositórios hospedados pelo GitHub. 

Uma lista dos repositórios de autoria própria, bem como seus links para acesso, 

pode ser consultada no Apêndice D. Não obstante, vale lembrar que os scripts 

estão em constante evolução e que pequenas modificações poderão ser 

realizadas no futuro. 

Tabelas dos resultados mais relevantes (Tabelas S1, S2, S3, S4 e S5) 

estão disponíveis como material suplementar eletrônico. Interessados devem 

visitar a página hospedada no servidor do Instituto de Matemática e Estatística 



 58 

da USP (https://www.ime.usp.br/~alorenze/suplementar_tese/) e realizar o 

acesso mediante utilização de senha, a qual deverá ser solicitada aos autores 

deste estudo. 

  

https://www.ime.usp.br/~alorenze/suplementar_tese/
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5 Resultados 

5.1 Detecção de transcritos acoplados à SmAP1 em Halobacterium salinarum 

NRC-1 

5.1.1 Interação de transcritos com SmAP1 

Para identificar os transcritos que interagem com SmAP1, reanalisamos 

um experimento de coimunoprecipitação dessa proteína com RNAs (RIP-Seq) 

(ZARAMELA, 2015). Combinando as duas réplicas biológicas analisadas, do 

total de 2.631 genes não redundantes, observamos que 404 se sobrepõem em 

pelo menos um par de base com as regiões de interação de SmAP1 constatadas 

pelo nosso método (Tabela S1). 

Entre os transcritos apontados pela análise, pudemos detectar alguns 

que são extremamente relevantes para a biologia do organismo: i) os 

codificadores de componentes da regulação, da biogênese e da estrutura das 

vesículas de gás (operons gvpDEFGHIJKLM [VNG_7015-7024] e gvpACNO 

[VNG_7025-7028]); e ii) o codificador da bacteriorrodopsina (bop [VNG_1467G]). 

No primeiro caso, vemos a sobreposição de regiões de interação com 

transcritos provenientes dos genes gvpDEFGHIL e gvpACN (Apêndice E). 

Embora nem todos os genes dos operons tenham sobreposição com regiões de 

interação, notamos o acoplamento da SmAP1 à região à montante de ambos os 

operons, possibilitando a regulação desses policistrons. No segundo caso, 

reparamos o acoplamento da SmAP1 à porção 5’ da sequência codificadora da 

bacteriorrodopsina (dados não mostrados), sugerindo que tal transcrito possa 

ser regulado por essa proteína. Outro achado interessante é o acoplamento da 

SmAP1 ao próprio transcrito que a codifica (VNG_1496G).  

Utilizando os dados do COG, procuramos categorias funcionais que 

estivessem enriquecidas dentro do subconjunto de transcritos que interagem 

com SmAP1 (Figura 13). Das categorias envolvendo funções conhecidas, 

apenas a “Mobiloma: Prófagos e Transposons” (do inglês Mobilome: Prophages 

and Transposons) mostrou-se enriquecida conforme o teste hipergeométrico 

(Figura 13A; valor-q = 9,11x10-14). Investigamos os componentes dessa classe 

funcional e relatamos os resultados na subseção seguinte. A outra categoria 

enriquecida (valor-q = 2,65x10-8) foi a “Não definida” (do inglês Undefined), 

composta principalmente por genes pouco conhecidos, ou seja, genes não 

contemplados pela categorização do COG.  

https://www.ime.usp.br/~alorenze/suplementar_tese/
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Figura 13 — Análise de enriquecimento funcional dos transcritos que interagem 

com SmAP1 em Halobacterium salinarum NRC-1 

 
A. Sumário das categorias funcionais (COG; clusters of orthologous genes) dos transcritos que 
se acoplam à SmAP1. Os painéis da esquerda e da direita mostram categorias com menos de 
30 observações e mais de 30 observações, respectivamente. Destacamos com um asterisco (*) 
as categorias cujo valor-q é menor que 0,01, isto é, aquelas que estão enriquecidas para 
transcritos que se acoplam à SmAP1 segundo o teste hipergeométrico, com valores-p corrigidos 
pelo método de Benjamini-Hochberg. B. Frequência relativa dos transcritos que se acoplam ou 
não à SmAP1. A frequência relativa foi calculada para a classe dos transcritos codificadores de 
transposases (produtos proteicos anotados como “transposase”) e para as demais classes de 
genes. 

 

Para entender melhor os genes incluídos na classe “Não definida”, 

sistematizamos os termos encontrados com suporte em seus produtos proteicos 

anotados (Figura 14A). Podemos perceber que “não caracterizada” (do inglês 

uncharacterized) é o termo que mais aparece, seguido de “domínio” e de “família” 

(do inglês domain e family), termos que frequentemente estão associados a 

predições genéricas, do tipo “domínio hélice-giro-hélice” ou “proteína da família 

DUF#### [Domain of Unknown Function]”. Ademais, averiguamos a presença 
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dos termos “não funcional” e “espúrio” (do inglês nonfunctional e spurious), 

viculados à pseudogenes e a ORFs degeneradas ou que surgiram por puro 

acaso. Outros termos interessantes são “zinc finger” e “cpxcg-related”, os quais 

estão atrelados a proteínas que se ligam ao DNA (InterPro IPR012041) e que 

possivelmente têm ação na regulação transcricional.  

Diante de tais resultados, verificamos, ainda, o conteúdo GC das classes 

enriquecidas — algo que poderia mostrar alguma tendência geral da natureza 

desses genes — e comparamos com a classe das “Transposases” e daquela 

composta pelos demais genes (“Outra”; Figura 14B). Assim, depreendemos que 

o conteúdo GC da classe “Não definida” é um pouco menor do que o da classe 

“Outra”, levando-nos a sugerir que a natureza funcional desses genes possa 

realmente estar ligada ao fato de a SmAP1 se acoplar a eles. Revisitaremos esse 

assunto na subseção 5.1.3. 

 

Figura 14 — Propriedades dos genes incluídos na classe “Não definida” 

 
A. Frequência dos termos que mais aparecem nos produtos dos genes da classe “Não definida”. 
Mostramos apenas os termos que aparecem mais de 20 vezes. B. Comparação do conteúdo GC 
calculado para os genes das classes “Não definida”, “Transposase” e “Outra”. ****: valor-p < 10-

4 segundo o Teste U de Mann-Whitney. 

 

 

 

https://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/InterPro/IPR012041/
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5.1.2 Interação de RNAs codificadores de transposase com SmAP1 

Em vista do enriquecimento observado na classe “Mobiloma: Prófagos e 

Transposons”, resolvemos inspecionar em maior profundidade os resultados de 

interação entre RNAs codificadores de transposase e SmAP1 em Halobacterium 

salinarum NRC-1 (Tabela 2). Nossos achados apontam que ≈ 70% (23/32) das 

regiões codificadoras funcionais de IS em Halobacterium salinarum NRC-1 

produzem algum RNA sense que interage com a SmAP1. Quando calculamos a 

proporção de outros genes que interagem com ela na mesma espécie, temos 

que somente ≈ 15% (381/2599) se encontram na mesma condição, orientando-

nos à hipótese de que RNAs codificadores de transposases em Halobacterium 

salinarum são particularmente propensos a associar-se com essa chaperona 

(Figura 13B). Realizamos o teste hipergeométrico para detectar se há 

enriquecimento de transcritos acoplados à SmAP1 no grupo das transposases e 

notamos que a proporção é de fato maior (valor-p = 0,046). 

Na Tabela 2, a interação entre SmAP1 e RNAs derivados de ORFs 

codificadas por ISH2, ISH3 e ISH8 é evidente. Essa constatação nos chama a 

atenção, pois sabemos que mutantes espontâneos de Halobacterium salinarum 

que apresentam fenótipo diferencial em meio sólido possuem regiões funcionais 

interrompidas por esses elementos móveis. Colônias de organismos nos quais 

IS interrompem a sequência codificadora da bacteriorrodopsina (bop) mostram-

se com coloração alaranjada, e colônias de organismos que têm inserções em 

regiões à montante do operon de produção de vesículas de gás (gvp) revelam-

se translúcidas (DASSARMA, S., 1989). Se a SmAP1 for realmente importante 

para a regulação da tradução de transposases, esperamos identificar um 

desequilíbrio na quantidade de mutantes espontâneos em linhagens nas quais o 

gene codificador de SmAP1 tenha sido deletado. 
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Tabela 2 — Sequências de inserção e seus respectivos transcritos 

codificadores que interagem com SmAP1 

Nome da sequência de inserção Locus tag 

HsIRS12 VNG_0028C 

HsIRS44 VNG_6292C 

ISH2 VNG_0210H 

ISH3B VNG_0112H 

ISH3C VNG_0051a 

ISH8B VNG_0059H 

ISH8C VNG_7119 

ISH8D VNG_0052H 

ISH9 VNG_7034 

ISH10 VNG_0021H 

ISH11 VNG_0213H 

ISH12 VNG_0043H 

ISH22 VNG_0285C 

ISH29 VNG_6430C 

ISH30 VNG_6327e 

ISH32 VNG_6148H 

ISH34 VNG_2652H 

ISH34 VNG_2653C 

ISH35 VNG_6181H 

ISH35 VNG_6182H 

ISH37 VNG_0013C 

ISH38 VNG_0026C 

ISH39 VNG_0042G 

 

Outro achado interessante é o acoplamento da SmAP1 ao transcrito 

proveniente do gene VNG_0028C, localizado na sequência de inserção 

HsIRS12. Para o COG, essa sequência codificadora está no mesmo grupo das 

codificadoras de Csa3 (COG3415), a qual está atrelada ao funcionamento do 

sistema de defesa baseado em CRISPR de Sulfolobus solfataricus (LINTNER et 

al., 2011). 

O acoplamento da SmAP1 a diversos elementos da família IS200/IS605 

levou-nos a questionar se algumas transposases de Halobacterium salinarum 

NRC-1 são reguladas pós-transcricionalmente, de modo parecido àquele 

previamente descrito no sistema art200-IS200 de Salmonella enterica (ELLIS; 

TRUSSLER; HANIFORD, 2015a; SITTKA et al., 2008). Para conferir se nossa 

abordagem seria capaz de evidenciar o mesmo fenômeno, aplicamos o nosso 
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método para dados públicos da coimunoprecitação Hfq-RNA realizada para esse 

organismo. Nossa análise foi capaz de evidenciar a presença de art200 

associado à proteína Hfq na porção 5’ da fita oposta de IS200H de Salmonella 

enterica (Apêndice F). Curiosamente, os dados utilizados (CHAO et al., 2012) 

para a reprodução dessa observação foram diferentes daqueles empregados na 

elucidação do papel de art200 na regulação de IS200 (ELLIS; TRUSSLER; 

HANIFORD, 2015a), um bom indício de que o método de análise empregado é 

válido para a detecção dos transcritos associados às proteínas de interesse. 

 

5.1.3 Características dos transcritos que interagem com SmAP1 

Nossa análise exploratória ainda permite especular a relação entre o 

conteúdo GC dos transcritos e a interação com a SmAP1. Vemos que a mediana 

do conteúdo GC é mais baixa nos transcritos que se acoplam à SmAP1 em 

relação à mediana dos transcritos que não se acoplam a essa proteína (Figura 

15). 

 

Figura 15 — Comparação do conteúdo GC de transcritos de acordo com o 

status de interação com a SmAP1 

 
****: valor-p < 10-4 segundo o Teste U de Mann-Whitney. 

 

Se assumirmos que a SmAP1 tem caráter regulatório negativo, podemos 

fazer mais uma especulação: sua associação com transcritos provenientes de 

regiões de baixo conteúdo GC pode ser parte de um mecanismo de repressão 
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da tradução de regiões codificadoras adquiridas horizontalmente, dado que esse 

tipo de assinatura de sequência é tipicamente utilizado para identificar DNA 

exógeno integrado (VERNIKOS; PARKHILL, 2006). 

Para testar essa hipótese, obtivemos, para cada gene, um escore que 

sinaliza a probabilidade de ele ter sido adquirido horizontalmente (LPI; do inglês 

lineage probability index), uma métrica proposta pelo estudo de Podell e 

Gaasterland (2007) e disponibilizada no DarkHorse DB. Comparamos os LPI dos 

grupos de transcritos que se acoplam ou não à SmAP1. Em resumo, 

categorizamos os transcritos em duas classes, LPI ≥ 0,5 (baixa probabilidade de 

ter sido adquirido horizontalmente) e LPI < 0,5 (alta probabilidade de ter sido 

adquirido horizontalmente), e realizamos o teste hipergeométrico, para verificar 

se havia enriquecimento da classe LPI < 0,5 dentro do grupo de transcritos 

acoplados à SmAP1. Dessa maneira, confirmamos que entre os transcritos 

acoplados à SmAP1, há o enriquecimento (valor-p = 0,022) de transcritos com 

alta probabilidade de terem sido adquiridos por transferência horizontal, 

corroborando a nossa hipótese. 

 

5.2 Sequenciamento de RNA do mutante nulo para SmAP1 

Realizamos o RNA-Seq da linhagem Δura3Δsmap1 a fim de identificar o 

impacto dessa proteína no transcriptoma de Halobacterium salinarum NRC-1. 

Encontramos 70 genes diferencialmente expressos (Apêndice G; Tabela S2), 

sendo 34 infrarregulados e 36 suprarregulados. Conduzimos a análise de 

enriquecimento com base nas categorias funcionais do COG (GALPERIN et al., 

2020), por meio do teste hipergeométrico e detectamos que entre os 

suprarregulados está enriquecida a categoria “Controle do ciclo celular, divisão 

celular e particionamento cromossomal” (valor-q = 0,003). Entre os 

infrarregulados, encontramos o enriquecimento das categorias “Transporte e 

metabolismo de carboidratos” (valor-q = 0,02) e “Biossíntese, transporte e 

catabolismo de metabólitos secundários” (valor-q = 0,02). 

Como esperado, o gene VNG_1496G, codificador da SmAP1, foi o mais 

infrarregulado (Tabela 3). O gene imediatamente à jusante, VNG_1494G, 

codificador da proteína ribossomal L37e, também foi afetado, já que seu 

promotor está localizado internamente à região deletada. 

https://www.ime.usp.br/~alorenze/suplementar_tese/


 66 

Ademais, podemos salientar outros genes diferencialmente expressos: 

VNG_7005, uma transposase codificada pelo elemento ISH7, e genes dos 

operons responsáveis pela produção das vesículas de gás gvpDI (VNG_7024 e 

VNG_7019) e gvpACN (VNG_7025-7027).  

Interessantemente, apesar de diversos transcritos codificadores de 

transposase acoplarem-se à SmAP1, detectamos a expressão diferencial de 

apenas uma transposase (VNG_7005; ISH7). Contudo, é esperado que a 

proteína SmAP1 atue na regulação pós-transcricional e na modulação da 

tradução, portanto, não é necessário que vejamos perturbações nos níveis 

normais dos transcritos-alvo, salvo nos casos em que haja interferência direta 

na estabilidade do transcrito. Essa é a explicação mais simples para a expressão 

diferencial da transposase tomada como exemplo neste parágrafo. 

 

Tabela 3 — Alguns genes relevantes diferencialmente expressos no mutante 

nulo para SmAP1 

Locus tag Log2(FC) Valor-p Produto 

VNG_1496G -3,399 0,001 RNA-binding protein LSm (SmAP1) 

VNG_1494G -2,128 0 50S ribosomal protein L37e 

VNG_7025 0,705 0,001 

gas-vesicle major structural protein 

GvpA 

VNG_7024 0,797 0 regulatory protein GvpD 

VNG_7019 0,837 0,002 gas-vesicle operon protein GvpI 

VNG_7026 0,862 0 gas-vesicle minor protein GvpC 

VNG_7027 0,939 0 gas-vesicle operon protein GvpN 

VNG_6351G 0,946 0,002 transcription initiation factor TFB 

VNG_7005 1,043 0 ISH7-type transposase ISH7 

 

Combinando os resultados descritos nas subseções 5.1 e 5.2, 

observamos que apenas uma pequena parcela dos genes diferencialmente 

expressos no mutante nulo mostra indícios de acoplamento à SmAP1 ( 27%; 

19/70) (Figura 16). No entanto, o subconjunto intersecção (Figura 16) especifica 

uma lista de genes definitivamente interessante, a qual poderá ser investigada 

mais detalhadamente em análises futuras (Apêndice H), e possivelmente 

compreenda transcritos que de alguma forma sejam regulados pela SmAP1. 
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Figura 16 — Genes diferencialmente expressos no mutante nulo que se 

acoplam à SmAP1  

 

 

5.3 Avaliação da frequência de aparecimento de mutantes espontâneos em meio 

sólido 

Conforme os achados descritos, presumimos que a SmAP1 tenha algum 

papel na regulação da transposição, seja por meio da regulação da tradução de 

transcritos codificadores de transposase ou pela perturbação da estabilidade de 

seus transcritos, como parece ser o caso da transposase codificada por ISH7 

(VNG_7005). Visando descobrir se as consequências funcionais da ausência de 

SmAP1 impactam a transposição, elaboramos uma abordagem para a detecção 

indireta desses eventos de mobilização.  

Levamos em conta o fato de que colônias translúcidas de Halobacterium 

salinarum aparecem em meio sólido na frequência de 1% e de que refletem a 

ausência ou a redução da quantidade de vesículas de gás causadas pela 

inserção de IS na região à montante aos operons gvp (DASSARMA, S., 1989; 

WEIDINGER; KLOTZ; GOEBEL, 1979). Sendo assim, assumimos que a taxa de 

transposição de IS ativas deve ser proporcional à frequência de aparecimento 

de mutantes translúcidos e propusemos a hipótese de que, na ausência da 

SmAP1, possível reguladora negativa da transcrição de mRNAs codificadores 

de transposase, deveríamos observar maior quantidade de mutantes em meio 

sólido. 

Para checar se linhagens distintas de Halobacterium salinarum 

apresentavam frequências diferentes de aparecimento desses mutantes, 

semeamos uma grande quantidade de placas e fotografamo-las para determinar 

a razão entre o número de colônias mutantes e o número total de colônias de 
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cada linhagem (Tabela S3). O procedimento de análise foi dado por técnicas de 

reconhecimento de padrões de imagem, as quais permitiram delimitar cada 

colônia nas placas e calcular a intensidade da cor vermelha de cada uma delas. 

Essa foi a principal propriedade que permitiu separá-las em duas classes: 

mutantes e normais (Figura 17A e Apêndice I). 

Nosso experimento mostrou a mesma frequência de aparecimento de 

mutantes espontâneos reportada anteriormente por outros autores para a 

linhagem selvagem NRC-1 (≈ 1%; Figura 17B) (DASSARMA, S., 1989; 

WEIDINGER; KLOTZ; GOEBEL, 1979), um indicativo de que o software está 

funcionando conforme as expectativas. Diferentemente do que pensávamos, a 

linhagem Δura3Δsmap1, que não possui o gene codificador da SmAP1, 

apresentou frequência duas vezes menor (≈ 0,5%; Figura 17B) em relação à 

linhagem selvagem. Além disso, a linhagem Δura3 (PECK; DASSARMA; 

KREBS, 2000), a partir da qual foi criada a cepa Δura3Δsmap1, manifestou 

frequência de mutantes translúcidos quatro vezes maior do que a identificada 

para o duplo mutante (≈ 2%; Figura 17B). 

Considerando a expertise do nosso grupo de pesquisa e os recursos 

disponíveis, decidimos realizar um experimento adicional para a confirmação do 

fenômeno observado. Isso posto, fizemos o sequenciamento de DNA das 

diferentes linhagens crescidas em meio líquido para detectar e para quantificar 

a mobilização das IS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ime.usp.br/~alorenze/suplementar_tese/
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Figura 17 — Detecção de mutantes espontâneos em meio sólido por meio de 

reconhecimento de padrões de imagem 

 
A. Gráfico de dispersão que mostra dois atributos calculados a partir do canal vermelho de cada 
imagem para cada uma das colônias válidas identificadas. O eixo-x demonstra a intensidade 
média dos pixels de uma colônia, e o eixo-y demonstra o desvio padrão da intensidade dos 
pixels. Pontos verdes representam colônias classificadas como normais de acordo com essas 
duas variáveis, e pontos vermelhos representam colônias de organismos mutantes. A fronteira 
de decisão para discriminação dos dois grupos é dada por uma barra vertical que intercepta o 
limite inferior do centésimo percentil da variável contínua do eixo-x e por uma barra horizontal 
que intercepta o limite superior do primeiro percentil da variável contínua do eixo-y. B. Frequência 
de mutantes estimada para cada uma das linhagens. Todas as frequências são 
significativamente diferentes entre si segundo o teste exato de Fisher-Irwin (valor-p < 0,01). 
Acima das barras podemos ver o número de placas analisadas (p) e o número total de colônias 
válidas (c). 

 

5.4 Detecção e quantificação de mobilizações por meio de DNA-Seq de reads 

longas 

Ao longo de diversas gerações, uma determinada linhagem pode 

apresentar mutações, causando grandes mudanças estruturais no genoma. 

Nosso organismo modelo foi avaliado nesse quesito já na era genômica 

(PFEIFFER et al., 2008; PFEIFFER; LOSENSKY; et al., 2019), sinalizando que 

a organização do seu material genético pode alterar-se bastante em pouco 

tempo. Tendo isso em mente, elaboramos um experimento para detectar 

mobilizações em populações crescidas em meio líquido via sequenciamento de 

DNA (DNA-Seq) de reads longas. Em vista de tudo o que divulgamos até agora, 
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esperamos encontrar diferença entre a quantidade de eventos de mobilização 

quando compararmos as linhagens Δura3 e Δura3Δsmap1. 

Crescemos as linhagens e extraímos amostras de DNA, as quais tiveram 

sua concentração e sua qualidade mensuradas por métodos fluorimétricos e 

espectrofotométricos, respectivamente. Antes de partir para a etapa de 

preparação de bibliotecas, checamos o genótipo das amostras por PCR, como 

ilustramos na Figura 18. Observamos a ausência da região codificadora da 

SmAP1 nas amostras 10-18. Confirmamos o genótipo de todas as linhagens de 

acordo com o esperado, habilitando-as para utilização na próxima etapa. 

 

Figura 18 — Eletroforese em gel de agarose para observação de produtos de 

PCR 

 
Vemos em A os produtos de reação gerados pela amplificação das regiões flanqueadoras do 
gene VNG_1496G, codificador da SmAP1; e, em B, do gene VNG_1673G, codificador de Ura3. 
L. Ladder; 1. Δura3 A1; 2. Δura3 A2; 3. Δura3 A3; 4. Δura3 B1; 5. Δura3 B2; 6. Δura3 B3; 7. 
Δura3 C1; 8. Δura3 C2; 9. Δura3 C3; 10. Δura3Δsmap1 A1; 11. Δura3Δsmap1 A2; 12. 
Δura3Δsmap1 A3; 13. Δura3Δsmap1 B1; 14. Δura3Δsmap1 B2; 15. Δura3Δsmap1 B3; 16. 
Δura3Δsmap1 C1; 17. Δura3Δsmap1 C2; 18. Δura3Δsmap1 C3; 19. NRC-1. 
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Selecionamos e preparamos as amostras com índices de qualidade e 

concentração mais adequados para sequenciamento multiplex conforme o 

protocolo disponibilizado pela Oxford Nanopore Technologies. Um sumário da 

corrida pode ser visto na Figura 19. 

O total de reads sequenciadas foi de aproximadamente 105.000, sendo 

elas distribuídas desproporcionalmente entre as amostras (Figura 19A). 

Notamos que cerca de 20% das reads não puderam ser identificadas com 

respeito à sua amostra de origem (Figura 19A). Um dos motivos que poderiam 

impactar a detecção da amostra de origem é a baixa qualidade das reads, porém 

a qualidade média para as reads não classificadas não apresentou distribuição 

de qualidade diferente das outras amostras (“Não classificado”; Figura 19C).  

Quanto ao comprimento das reads (Figura 19B), constatamos uma 

distribuição bimodal, com um pico centralizado em ≈ 1 Kbp, e outro em ≈ 10 Kbp, 

sendo que algumas delas quase chegaram aos 100 Kbp. O índice read N50 para 

essa corrida foi estimado em ≈ 20 Kbp, ou seja, metade do total de bases 

sequenciadas estão representadas em reads de tamanho igual ou maior do que 

20 Kbp. Esses dados mostram que sequenciamos com êxito amostras de DNA 

com alto peso molecular, aumentando, pois, as nossas chances de achar 

variantes estruturais com bom suporte. 

Por fim, verificamos que a cobertura estimada foi maior do que 25x para 

todas as amostras (Figura 19D), sendo ainda maior para as bibliotecas das 

linhagens Δura3Δsmap1 (> 60x). Aparentemente, a cobertura é suficiente, mas 

a descompensação de cobertura entre as linhagens avaliadas poderá enviesar 

a nossa análise quantitativa. 
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Figura 19 — Sumário do sequenciamento multiplex de DNA 

 
A. Total de reads sequenciadas. B. Distribuição de comprimento das reads sequenciadas. C. 
Distribuição de qualidade média das reads. O eixo-x é dado pela probabilidade média de acerto 
de todas as bases de uma read. Por exemplo, um valor de 90 para uma read indica que, em 
média, a probabilidade de as bases dessa read estarem corretas é de 90%. D. Estimativa de 
cobertura baseada no total de bases sequenciadas e no tamanho do genoma (≈ 2,5 Mbp). 

 

5.4.1 Detecção de mobilizações 

Com um bom aproveitamento do total de reads sequenciadas (≈ 80%), 

conseguimos identificar 205 clusters de inserção e 30 clusters de excisão após 

analisar todas as amostras (Tabela S4). Percebemos uma grande diferença na 

quantidade de clusters encontrados para cada uma dessas categorias de 

variantes estruturais. Possivelmente, isso se dá pelo fato de que, para eventos 

de excisão, contemplamos apenas aquelas IS que estão anotadas no genoma, 

enquanto para inserções qualquer nova alteração em uma região-alvo pode ser 

registrada. 

Tendo em mente o apanhado de inserções detectadas, o elemento ISH2 

se sobressaiu como o mais ativo, ultrapassando 25 clusters de inserção 

https://www.ime.usp.br/~alorenze/suplementar_tese/
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identificados na amostra C da linhagem Δura3Δsmap1 (Figura 20). Feita essa 

observação, parece-nos correto afirmar que nas condições padrão de 

crescimento esse elemento seja o mais ativo. 

 

Figura 20 — Sumário de clusters de inserção identificados 

 
O eixo-y mostra o tipo de sequência de inserção (IS), e o eixo-x mostra a quantidade observada. 
As barras foram coloridas em consonância com a família das IS. Cada uma das linhagens 
sequenciadas é demonstrada em seu próprio quadro. 

 

Ademais, ISH2 se insere notadamente em regiões ricas em AT no 

cromossomo de Halobacterium salinarum, como vemos na Figura 21. Na track 

v, os pontos roxos (família IS4) mais próximos da linha interior estão 

concentrados em ilhas AT (track iii), próximas aos 50 Kbp, 180 Kbp, 450 Kbp, 

750 Kbp, 800 Kbp, 1200 Kbp e 1.600 Kbp. No mais, somente as maiores ilhas 

contêm inserções de ISH8 (pontos roxos mais próximos da linha exterior). Com 

apenas 521 bp, ISH2 é apontado como um elemento não autônomo, 

compartilhando grande similaridade de sua região terminal com os elementos 

ISH8 e codificando uma ORF traduzida (VNG_0210H; ver subseção 5.6.2) que 

não se parece com uma transposase funcional (FILEE; SIGUIER; CHANDLER, 

2007; PFEIFFER; OESTERHELT, 2015). Supostamente, a proteína codificada 
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por ISH2 não tem a capacidade de mobilizá-la, logo sua transposição deve 

acontecer in trans, isto é, usando como catalizador uma enzima produzida por 

algum elemento muito similar. 

Além dos elementos da família IS4 (ISH2 e ISH8), outros se encontram 

ativos, como é o caso de alguns elementos da família ISH3, inclusive com 

inserções detectadas em meio ao cluster gvp (Apêndice J). A atividade de 

elementos ISH3B (também conhecidos como ISH27-1) foi anteriormente descrita 

como responsiva ao frio. Entretanto, mobilizações dessa IS não foram 

detectadas após o cultivo da mesma cepa em condições padrão durante três 

meses contínuos (PFEIFER; BLASEIO, 1990). Em contrapartida, nosso 

experimento mostra que ISH3B é um elemento ativo, junto a elementos similares 

(ISH3C e ISH3D). Possivelmente, os autores citados eram capazes de detectar 

apenas as inserções predominantes na população avaliada, ao passo que a 

nossa abordagem, mais sensível, permite a detecção de eventos raros, os quais 

correspondem à maior parte dos clusters de inserção identificados (Figura 22). 

Os elementos da família ISH3 parecem ter um padrão de região de inserção 

similar ao dos elementos da família IS4. No gráfico do Apêndice K 

compreendemos que inserções de elementos dessa família estão mais 

representados na região repetitiva dos plasmídeos, mais especificamente na 

região que vai dos 0 Kbp até 100 Kbp e nas ilhas AT do cromossomo (Figura 

21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 

Figura 21 — Visão geral da distribuição de mobilizações identificadas por 

sequenciamento de DNA (Cromossomo) 

 
O gráfico representa o cromossomo de Halobacterium salinarum NRC-1 (NC_002607.1; ≈ 2 
Mbp). O gráfico é dividido em seis tracks, contadas do exterior em direção ao interior do círculo. 
i) Representação da estrutura do replicon. Em cinza indicamos as regiões utilizadas como 
referência para os alinhamentos. Origens de replicação (COKER et al., 2009) são simbolizadas 
por uma faixa preta. ii) Sequências de inserção anotadas no genoma de referência, coloridas de 
acordo com suas famílias (ver legenda da Figura 20). iii) Conteúdo GC representado por heat 
map. Os valores próximos à média do genoma (≈ 68%) são indicados em branco; os mais baixos 

em azul, e, os mais altos, em vermelho. iv) Cobertura calculada para as reads alinhadas. Cada 
cor indica uma das linhagens (ver legenda da Figura 19). v) Representação dos clusters de 
inserção identificados. Cada ponto retrata um cluster, organizado pelo tamanho da sequência no 
eixo-y e colorido de acordo com sua família (ver legenda da Figura 20). vi) Representação dos 
clusters de excisão identificados, seguindo a mesma formatação da track v. 
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Figura 22 — Eventos de mobilização classificados de acordo com a sua 

frequência 

 
O eixo-y mostra cada uma das sequências de inserção (IS), e, o eixo-x, a quantidade de clusters 
observados independentemente da linhagem de origem. As barras foram coloridas de acordo 
com a família das IS. A organização dos quadros evidencia, nas colunas, os resultados para 
inserções e para excisões, e, nas linhas, o caráter de ocorrência desses eventos na população 
(raro, comum e predominante). 

 

5.4.2 Comparação da quantidade de mobilizações entre linhagens 

Comparamos o número de clusters de inserção e de excisão entre 

linhagens para testar a nossa hipótese de que a presença da SmAP1 teria 

caráter regulatório na transposição das IS de Halobacterium salinarum. Para 
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isso, somamos a quantidade total de clusters de inserção (I) e de excisão (E) 

detectados em cada amostra de cada linhagem. Partimos da premissa de que 

quanto mais reads fossem sequenciadas maior seria a chance de identificarmos 

esses eventos, portanto normalizamos a soma (I + E) pelo número de reads 

sequenciadas para cada uma das amostras. A Tabela 4 traz os resultados 

obtidos. 

 

Tabela 4 — Total de mobilizações encontradas nas linhagens sequenciadas 

Linhagem Inserções (I) a Excisões (E) b Reads c I + E norm. d 

Δura3 A 39 5 8.871 101,83 

Δura3 B 21 4 9.966 51,50 

Δura3 C 24 4 5.216 110,21 

Δura3Δsmap1 A 43 7 20.530 50,00 

Δura3Δsmap1 B 34 5 20.142 39,75 

Δura3Δsmap1 C 44 5 19.858 50,66 

ª Número de clusters de inserção identificados. b Número de clusters de excisão identificados. c 
Número de reads alinhadas ao genoma de referência. d Soma do número de clusters de inserção 
e de excisão encontrados normalizada pelo número máximo de reads alinhadas de todas as 
amostras. 

 

A princípio, deparamo-nos com uma diferença entre a média do número 

de mobilizações normalizado (I + E norm.) entre Δura3 (87,84) e Δura3Δsmap1 

(46,80), o que poderia indicar que, na ausência da SmAP1, há, na verdade, 

menos eventos de mobilização, contrariando a nossa hipótese inicial, mas 

concordando com os resultados da detecção de mutantes em placa (ver 

subseção 5.3). Todavia, quando realizamos a comparação de médias utilizando 

intervalo de confiança de 95% (Figura 23A), não encontramos diferença.  

Reanalisamos esses dados, mas decompondo as contagens para as 

famílias IS4 (Figura 23B) e ISH3 (Figura 23C), já que são as que tiveram mais 

eventos de mobilização detectados. As outras famílias foram arbitrariamente 

incluídas na categoria “Outras famílias” (Figura 23D) para comparação. 

Considerando apenas os elementos da família IS4, não obtivemos diferença 

entre as linhagens. No entanto, quando observamos apenas os elementos da 

família ISH3, detectamos maior quantidade de mobilizações na linhagem Δura3. 

Poderíamos dizer que a SmAP1 realmente tem algum impacto na transposição 
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dos elementos ISH3, já que seus RNAs se associam a essa proteína, como 

relatado anteriormente (Tabela 2). 

 

Figura 23 — Comparação do número de mobilizações detectadas entre as 

linhagens de interesse 

 
A figura evidencia a média de mobilizações normalizadas de três réplicas de cada linhagem. A. 
O número de mobilizações é dado pela soma do número de clusters de inserção e de excisão 
detectados normalizados pela quantidade de reads alinhadas em cada biblioteca (ver Tabela 4). 
B, C e D mostram os valores obtidos decompostos para cada uma das famílias de sequências 
de inserção (IS4, ISH3 e Outras famílias, respectivamente) com mobilizações detectadas em 
nosso experimento. O intervalo de confiança de 95% é representado por linhas horizontais. 
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5.5 Perfilamento ribosomal 

5.5.1 Análise de qualidade 

Analisamos um experimento de perfilamento ribossomal para avaliar se 

os transcritos codificados pelas IS são traduzidos in vivo. Como leciona o manual 

da ferramenta riboWaltz (LAURIA et al., 2018), deve-se iniciar a análise desse 

tipo de experimento pela avaliação de sua qualidade. Fundamentalmente, essa 

etapa consiste em: i) checar a distribuição de tamanho das reads para identificar 

o tamanho predominante dos RPFs; ii) estimar a distância entre a extremidade 

do RPF e o sítio peptidil (P-site offset), para que se possa aparar as suas 

extremidades; e iii) confirmar a periodicidade trinucleotídica, isto é, o primeiro 

nucleotídeo dos RPFs aparados deve alinhar-se ao primeiro nucleotídeo dos 

códons. Caso o conjunto de dados passe por esse controle de qualidade, 

podemos afirmar que os RPFs são provenientes de ribossomos em tradução. 

Começamos a análise pela aparagem das reads provenientes do 

experimento de perfilamento ribossomal, removendo adaptadores e 

extremidades de baixa qualidade. As reads, então, foram alinhadas ao genoma 

de referência, e, para nossa surpresa, apenas uma pequena quantidade ( 1%) 

alinhou-se às sequências codificadoras, sendo a maior parcela correspondente 

a RNA ribossomal. Em seguida, checamos a distribuição de tamanho das reads 

e concluímos que a maior parte delas possui 16 nucleotídeos (Figura 24). 

Prosseguimos para a próxima análise, para achar a distância do sítio 

peptidil em relação às extremidades dos RPFs. Para cada classe de tamanho, 

nossa análise identificou a direção e a distância que deveriam ser adotadas para 

a aparagem dos RPFs (dados não mostrados). Feito isso, efetuamos a análise 

de periodicidade, e os resultados não corresponderam ao esperado (Figura 25). 

Podemos argumentar que alguns padrões de periodicidade são detectáveis em 

algumas classes de tamanho, mas eles não são totalmente consistentes. No 

melhor de nossa interpretação, a falta de periodicidade aponta a existência de 

um conjunto de dados altamente convoluído. Nas próximas seções, 

apresentaremos resultados que descrevem a análise qualitativa e a 

quantificação dos RPFs. Contudo, trataremos as evidências como fracas ao 

suportar os fenômenos observados. 
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Figura 24 — Distribuição de tamanho das reads geradas pelo experimento de 

perfilamento ribossomal 

 
Linhas coloridas representam a distribuição de tamanho para cada um dos pontos de coleta 
amostrados. O subconjunto observado corresponde às reads alinhadas ao genoma de 
referência, com exceção daquelas que se alinham aos loci dos RNAs ribossomais. 

 

Figura 25 — Periodicidade trinucleotídica 

 
O meta-heat map aqui apresentado usa uma escala contínua de cinza para ilustrar a abundância 
dos sítios-P ao longo das sequências codificadoras de Halobacterium salinarum NRC-1. Linhas 
pontilhadas indicam posições de início de códon. Retratamos as posições relativas à 
extremidade 5’ no painel esquerdo, e, à extremidade 3’, no painel direito. Cada uma das linhas 
representa um perfil para um tamanho de read específico. Para a elaboração dessa figura, 
utilizamos o conjunto de dados correspondente ao perfilamento ribossomal das culturas em fase 
de crescimento exponencial (TP2). 
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5.5.2 Análises quantitativa e qualitativa 

Realizamos a análise quantitativa, e a alta correlação da quantificação 

de transcritos com a de RPFs dá-nos mais um indício de que as bibliotecas de 

perfilamento ribossomal estão convoluídas (Figura 26). Não obstante, em 

concordância com os autores que desenvolveram a técnica (INGOLIA et al., 

2009), esse resultado é esperado. 

Em análise qualitativa, das 32 ORFs funcionais não redundantes 

contidas dentro de IS, 21 apresentaram intensidade do sinal fraca ou inexistente 

nas bibliotecas de perfilamento ribossomal. Isso pode sugerir que tais proteínas, 

de maneira geral, não são traduzidas ou são pouco traduzidas (Apêndice L). 

Apenas algumas dessas ORFs têm sinais de intensidade forte ou intermediária. 

A maior parte desse subconjunto é composta por elementos da família 

IS200/IS605. Por exemplo, a ISH37, codificadora de uma TnpB (VNG_0013C), 

exibiu sinal forte ao longo de toda a sua sequência (dados não mostrados), 

levando-nos a conjecturar que esse é um locus traduzido. 
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Figura 26 — Correlação entre a quantificação de RPFs e os mRNAs de acordo 

com o ponto de coleta 

 
Para cada ponto de coleta, um painel mostra a quantificação de fragmentos de mRNA protegidos 
por ribossomo (RPFs) (eixo-y), em função dos níveis de expressão de seus respectivos mRNAs 
(eixo-x) (n ≈ 1.500). Uma linha azul ilustra o modelo de regressão linear gerado para cada um 
dos painéis, e o intervalo de confiança de 95% é mostrado em cinza. Mais detalhes sobre os 
pontos de coleta podem ser encontrados na subseção 4.5. R: Coeficiente de correlação de 
Pearson; p: valor-p do teste que checa se R é diferente de 0. 

 

Outra forma de olhar para esses dados é pela avaliação da extensão do 

sinal, ou seja, pela detecção de quais regiões possuem cobertura em um 

determinado gene. Nós verificamos que o sinal pode restringir-se a pequenas 

porções das ORFs — extremidade 5’, meio ou extremidade 3’ — ou cobri-las 

completamente. Nessa perspectiva, encontramos um caso particularmente 

interessante envolvendo a sequência de inserção ISH3B (Figura 27). Nesse 

exemplo, vemos um perfil de cobertura de intensidade fraca, com um pico restrito 

à extremidade 5’ em todos os pontos de coleta. Esse poderia ser um indício de 

ribossomos emperrados na iniciação da tradução. Dado esse perfil ribossomal, 
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poderíamos pressupor que a proteína não deve estar presente no proteoma de 

Halobacterium salinarum NRC-1 cultivada em condição padrão. 

 

Figura 27 — Perfil ribossomal de ISH3B 

 
A região do genoma evidenciada foca no gene VNG_0112H, ORF (open reading frame) 
codificadora de uma transposase da família ISH3. De cima para baixo, painéis horizontais 
mostram as ORFs anotadas, a sequência de inserção ISH3B, quatro tracks de perfis ribossomais 
(fita negativa) e quatro tracks de perfil transcricional convencional (fita negativa). Estados 
fisiológicos distintos são indicados (TP1, TP2, TP3 e TP4; Ver subseção 4.5 para detalhes 
adicionais). 

 

Apesar das limitações experimentais detectadas, o experimento de 

perfilamento ribossomal parece apontar se as proteínas são ou não traduzidas 

por nossa análise qualitativa. Entretanto, devido a essas limitações e à 

subjetividade intrínseca ao método de inspeção manual qualitativa, preferimos 

apoiar-nos nos dados de proteômica para estabelecer nossas conclusões. Nas 

próximas seções, abordamos o resultado da integração dos dados de 

quantificação de RPFs às análises, mas as expressões de mRNA e de proteínas 

continuam sendo as evidências mais importantes para explorar o mobiloma de 

Halobacterium salinarum NRC-1 neste estudo. 
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5.6 Investigação da expressão global de proteínas e de mRNAs 

5.6.1 Análise exploratória 

Realizamos uma análise exploratória para validar nossa abordagem que 

integra a expressão de proteínas e de mRNAs, utilizada para detectar padrões 

possivelmente compatíveis com a existência de mecanismos de regulação pós-

transcricional e traducional. Sumarizamos os resultados dessas análises na 

Figura 28 e Figura 29 e observamos boa reprodutibilidade para ambos os 

experimentos, com réplicas se agrupando entre si dentro dos diferentes estados 

fisiológicos para os quais foram obtidos os dados.  

 

Figura 28 — Reprodutibilidade do experimento de proteômica 

 
A. Análise de componentes principais (PCA; do inglês principal component analysis) da dinâmica 
do proteoma de Halobacterium salinarum NRC-1. Cada ponto representa uma corrida de 
SWATH-MS. A forma dos pontos indica cada uma das réplicas biológicas, e cada cor evidencia 
um ponto de coleta distinto ao longo do tempo. B. Heat map dos valores de abundância 
transformados pela função log10. Codificamos pontos de coleta ao longo do tempo, réplicas 
biológicas e corridas de SWATH-MS com cores para melhor interpretação dos resultados. 
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Figura 29 — Reprodutibilidade do experimento de transcriptômica 

 
A. Análise de componentes principais (PCA) da dinâmica do transcriptoma de Halobacterium 
salinarum NRC-1. Cada ponto representa uma réplica biológica de um experimento de RNA-Seq. 
A forma dos pontos indica cada uma das réplicas biológicas, e cada cor evidencia um ponto de 
coleta distinto ao longo do tempo. B. Heat map dos TPM (transcritos por milhão) adicionados de 
uma pseudocontagem transformados pela função log10. Codificamos pontos de coleta ao longo 
do tempo e réplicas biológicas com cores para melhor interpretação dos resultados. 

 

Em termos gerais, podemos presumir altos níveis de correlação entre a 

expressão de proteínas e de mRNAs dentro de uma célula. Não obstante 

algumas limitações dadas pela existência de mecanismos de regulação aos 

níveis pós-transcricional (BABSKI et al., 2014; DE ALMEIDA et al., 2019; HUNDT 

et al., 2007) e traducional, a expressão de mRNA pode ser usada para inferência 

da expressão de proteínas. Examinando o perfil de expressão de proteínas e de 

mRNAs, fomos capazes de detectar o padrão esperado e, portanto, validamos a 

coerência dos dados de expressão de proteínas reportadas neste estudo (Figura 

30). Detectamos correlação moderada entre a expressão de proteínas e de 

mRNAs, com o decréscimo do coeficiente de correlação de Pearson (R) com o 

passar do tempo, isto é, em direção à fase estacionária de crescimento (RTP1 = 
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0,65; RTP2 = 0,64; RTP3 = 0,52; RTP4 = 0,42). A correlação moderada averiguada 

pode indicar a existência de mecanismos de regulação pós-transcricional e 

traducional. 

 

Figura 30 — Correlação entre a expressão de proteínas e mRNAs de acordo 

com o ponto de coleta 

 
Para cada ponto de coleta, um painel mostra os níveis de expressão de proteínas (eixo-y) em 
função dos níveis de expressão de seus respectivos mRNAs (eixo-x) (n ≈ 1.500). Uma linha azul 
ilustra o modelo de regressão linear gerado para cada um dos painéis, e o intervalo de confiança 
de 95% é mostrado em cinza. Mais detalhes sobre os pontos de coleta podem ser encontrados 
na subseção 4.5. R: Coeficiente de correlação de Pearson; p: valor-p do teste que checa se R é 
diferente de 0. 

 

Para investigar esses possíveis mecanismos, geramos um compêndio 

contendo os níveis globais de expressão de proteínas, de mRNAs e de RPFs ao 

longo de toda a série temporal da curva de crescimento padrão de Halobacterium 

salinarum NRC-1 (Tabela S5). O compêndio também foi representado por uma 

figura, na qual frisamos atributos que podem ajudar-nos a compreender a razão 

https://www.ime.usp.br/~alorenze/suplementar_tese/
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pela qual os níveis de expressão de proteína nem sempre são perfeitamente 

correlacionados aos dos mRNAs (Apêndice M). 

Reparamos que genes com conteúdo GC muito mais baixo do que a 

média do genoma possuem uma eficiência traducional mais baixa. Melhor 

dizendo, o nível de expressão de mRNA é incompatível com o nível de expressão 

de proteína, sendo o segundo muito menor do que o esperado (Apêndice N). 

Supostamente, esses genes são regulados no nível traducional, provavelmente 

por possuírem códons não otimizados (Apêndice N). A ligação de seus 

transcritos à SmAP1 e aos asRNAs também poderia promover a repressão 

traducional, fenômeno compatível com a baixa eficiência traducional observada. 

Além disso, a classe funcional de genes tema deste estudo manifestou 

padrões compatíveis com a hipótese da regulação traducional. Esses casos 

serão apresentados na próxima subseção. 

 

5.6.2 Detecção e dinâmica das proteínas do mobiloma 

Detectamos a dinâmica de expressão de cinco genes categorizados na 

classe functional “Mobiloma: Prófagos e Transposons” do COG (Figura 31A). 

Destes, quatro codificam proteínas TnpB e estão localizados em IS da família 

IS200/IS605 (VNG_0013C, VNG_0042G, VNG_0044H e VNG_2652H); e um 

codifica uma pequena proteína (VNG_0210H), localizada no MITE multicópia 

ISH2 (PFEIFFER; LOSENSKY; et al., 2019), pertencente à família ISH8. Para 

nossa surpresa, as proteínas do mobiloma detectadas correspondem a apenas 

≈ 15% do total de transposases pesumidamente funcionais codificadas pelo 

genoma de Halobacterium salinarum (5/32).  

Do ponto de vista da regulação traducional, descobrimos que alguns 

desses elementos podem ser regulados pela combinação de diversos fatores, 

incluindo a SmAP1, amplamente abordada neste estudo. De maneira geral, 

proteínas do mobiloma mostram baixos níveis de expressão (Figura 31B), 

mesmo quando os níveis de seus mRNAs são bem altos (Figura 31C). Para 

simplificar a análise da relação entre expressão de proteínas e mRNAs, 

calculamos a eficiência traducional (TE) dividindo os níveis de expressão das 

proteínas pelos de mRNA de acordo com cada ponto de coleta da série temporal. 

Constatamos que, nessa classe funcional, uma quantidade muito baixa de 
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proteínas é produzida, mesmo com grande quantidade de transcritos 

disponíveis. Em outras palavras, os genes possuem um valor de log2(TE) 

negativo (Figura 31D). 

Outras propriedades desses transcritos podem ser responsáveis pela 

baixa eficiência traducional, como o baixo índice de adaptação dos códons (CAI) 

(SHARP; LI, 1987) (Figura 31E). Um baixo CAI pode significar que esses genes 

tenham sido adquiridos por transferência horizontal. O conteúdo GC é tido como 

um bom marcador para a identificação de genes exógenos (VERNIKOS; 

PARKHILL, 2006), e, notavelmente, esses genes apresentam baixo conteúdo 

GC quando comparados aos demais (Figura 31F).  

Podemos deduzir a existência de um mecanismo de repressão 

traducional de transposase por meio da inspeção do locus ocupado pela TnpB 

(VNG_0042G) codificada por ISH39. A combinação do acoplamento da SmAP1 

à extremidade 5’ desse transcrito e a presença de um asRNA (Figura 32) parece 

promover o seu controle traducional, resultando em baixos níveis de proteína. 

As demais TnpB (VNG_0013C, VNG_0042G, VNG_0044H e VNG_2652H) 

seguem padrão similar, com exceção de VNG_0044H, na qual esse mecanismo 

parece agir no gene imediatamente à montante (VNG_0043H, tnpA), na sua 

mesma unidade transcricional.  
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Figura 31 — Níveis de proteína e de mRNA do mobiloma de Halobacterium 

salinarum NRC-1 

 
A. Perfil de expressão e de propriedades diversas de genes classificados na categoria 
“Mobiloma: Prófagos e Transposons” do COG (clusters of orthologous genes). Legendas 
adicionais foram disponibilizadas no Apêndice M. Diagramas de caixa ajudam a comparação 
entre os genes da categoria “Mobiloma: Prófagos e Transposons” (n = 5) e aqueles de outras 
categorias (n ≈ 1.500). B. Nível médio da expressão proteica ao longo de todos os pontos de 
coleta. C. Nível médio de expressão de mRNAs ao longo de todos os pontos de coleta. D. 
Eficiência traducional (TE) média ao longo de todos os pontos de coleta. E. Índice de adaptação 
dos códons (CAI). F. Conteúdo GC. Em cada um dos painéis (B a F), comparamos as medianas 
utilizando o Teste U de Mann-Whitney. ** valor-p < 0,01; **** valor-p < 10-4. 
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Figura 32 — Regulação pós-transcricional de uma TnpB da família IS200/IS605 

 
Representação do locus VNG_0042G, codificador de uma TnpB localizada na ISH39 (família 
IS200/IS605) do cromossomo (NC_002607.1) de Halobacterium salinarum NRC-1. As tracks 
“Interação SmAP1” mostram fragmentos de RNA que interagem com a SmAP1 identificados em 
duas réplicas biológicas (Rep1 e Rep2). As tracks “RNAs Antissenso”, “Anotação gênica” e 
“Anotação IS” contêm a anotação de RNAs antissenso de De Almeida e colaboradores (2019), 
de genes e de sequências de inserção de Pfeiffer, Marchfelder e colaboradores (2019), 
respectivamente. Tracks acima da anotação gênica representam a fita positiva (+), e abaixo dela, 
a fita negativa (-). Notamos regiões de interação ao longo do gene e à montante da ORF (open 
reading frame) representada, além da presença de um RNA antissenso à sua extremidade 5’.  
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6 Discussão 

6.1 A função e o impacto de SmAP1 no transcriptoma de Halobacterium 

salinarum NRC-1 

Pouco se sabe sobre o papel da SmAP1 na regulação pós-transcricional 

de Archaea. Ainda que alguns estudos tenham endereçado o tema (FISCHER et 

al., 2010; MAIER et al., 2015; MÄRTENS et al., 2015), uma revisão recente 

menciona que ainda há muito a se investigar a respeito da função dessa proteína 

no terceiro domínio da vida (REICHELT; GROHMANN; WILLKOMM, 2018). Uma 

das maiores lacunas que se procura preencher é a de determinar se tal função 

é mais similar à dos seus homólogos em Eukarya ou Bacteria. Neste estudo, 

tentamos atacar o problema utilizando Halobacterium salinarum NRC-1 como 

organismo modelo, em vista da disponibilidade de dados de coimunoprecipitação 

de SmAP1 com RNAs (ZARAMELA, 2015) e da possibilidade de investigar um 

fenômeno de regulação pós-transcricional de mRNAs codificadores de 

transposases possivelmente conservado entre Bacteria e Archaea (ELLIS; 

HANIFORD, 2016). Para a investigação da função da SmAP1, nós i) 

determinamos os transcritos que a ela se acoplam; ii) identificamos transcritos 

que têm expressão alterada na sua ausência; iii) verificamos fenótipos 

diferenciais em meio sólido na sua ausência; iv) detectamos alterações nos 

eventos de mobilização na sua ausência; e v) correlacionamos o acoplamento 

dessa proteína e a presença de RNAs antissenso a padrões de expressão de 

transposases e seus RNAs codificadores e obtivemos resultados compatíveis 

com o fenômeno de regulação pós-transcricional. 

O acoplamento de SmAP1 a genes extremamente relevantes para a 

biologia do organismo chamou-nos bastante a atenção, sobretudo os 

relacionados à biogênese de vesículas de gás (operon gvp) e da 

bacteriorrodopsina (bop). Esses genes (gvpD e bop) já têm indicativos de 

regulação pós-transcricional por RNAs antissenso (DE ALMEIDA et al., 2019; 

KRÜGER; PFEIFER, 1996), e, agora, com este estudo, adicionamos a nova 

informação de que a SmAP1 possa contribuir para o fenômeno outrora indicado. 

Outra possibilidade que sublinhamos é a da autorregulação da SmAP1 

a nível pós-transcricional, posto o seu acoplamento ao gene VNG_1496G que 

codifica a proteína em questão. A autorregulação poderia suceder por meio do 

controle da estabilidade do mRNA codificador ou pela regulação de sua 
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tradução. O mesmo fenômeno foi bem elucidado em Escherichia coli (MORITA; 

AIBA, 2019; VEČEREK; MOLL; BLÄSI, 2005) e observado em Sinorhizobium 

meliloti (SOBRERO; VALVERDE, 2011), revelando que, em Bacteria, a proteína 

Hfq pode autorregular sua expressão. Conferimos os resultados da 

coimunoprecipitação de SmAP1 com RNAs em Haloferax volcanii, mas não 

detectamos evidência de acoplamento ao gene que a codifica (HVO_2723) 

(FISCHER et al., 2010). Por outro lado, checamos os dados de 

coimunoprecipitação de SmAP1 com RNAs de Sulfolobus solfataricus 

(MÄRTENS et al., 2015; Tabela Suplementar S3) e constatamos que o gene que 

a codifica (SSO6454), de um total de aproximadamente 2.800 genes, está entre 

os 40 com maior número de contagens (FPKM, ranking: 36º). Nosso estudo e o 

de Sulfolobus solfataricus utilizaram tecnologias de sequenciamento de nova 

geração para a detecção desses transcritos em larga escala, enquanto os 

resultados de Haloferax volcanii foram conseguidos por meio de microarrays, 

técnica que precisa de alvos prestabelecidos. Aparentemente, os alvos apurados 

em Haloferax volcanii são constituídos apenas de RNAs não codificadores, 

sugerindo que uma abordagem mais ampla poderia ser capaz de detectar o 

acoplamento de SmAP1 ao seu transcrito codificador. Essas observações, 

aliadas aos nossos achados, apontam que a autorregulação também é uma 

possibilidade a ser explorada em Archaea, tendo sido presumivelmente 

subestimada em Haloferax volcanii por conta da técnica empregada. 

Entre os genes que se acoplam à proteína SmAP1, perecebemos, ainda, 

a super-representação daqueles de função desconhecida e daqueles que 

codificam transposases (Figura 13). Os de função desconhecida parecem ser 

compostos principalmente por aqueles não caracterizados, que podem ser 

genes ainda não estudados, não funcionais ou mesmo espúrios contendo 

somente domínios genéricos (Figura 14). O fato de a proteína SmAP1 acoplar-

se a RNAs codificadores de transposases está consistente com o observado 

para seu homólogo (Hfq) em Salmonella enterica (ELLIS; TRUSSLER; 

HANIFORD, 2015a) e em Escherichia coli (ELLIS; TRUSSLER; HANIFORD, 

2015b; ROSS et al., 2013), espécies nas quais foi evidenciado o seu papel na 

regulação pós-transcricional junto a outros componentes, como RNAs 

antissenso e estruturas secundárias. A fim de levantar mais informações acerca 

do fenômeno em Archaea, cruzamos os dados de RIP-Chip de Haloferax volcanii 
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(FISCHER et al., 2010, Tabela 2) com asRNAs identificados anteriormente para 

o mesmo organismo (STRAUB et al., 2009) e evidenciamos a existência de 

RNAs antissenso à ISH51 (nomeados sRNA25 e sRNA144) que interagem com 

a SmAP1. No melhor de nosso conhecimento, relatos do acoplamento de 

transcritos codificadores de transposase com SmAP1 são inexistentes na 

literatura.  

O acoplamento de SmAP1 aos genes dessas classes parece ser 

explicado pelo baixo conteúdo GC de seus transcritos e, possivelmente, de suas 

regiões adjacentes (Figura 15). De fato, já foi demonstrado que as SmAP se 

acoplam a oligorribonucleotídeos ricos em uracila (U) em Archaeoglobus 

fulgidus, em Haloferax volcanii e em Pyrococcus abyssi (ACHSEL; STARK; 

LÜHRMANN, 2001; FISCHER et al., 2010; THORE et al., 2003; TÖRÖ et al., 

2002). Algo que é compatível com o baixo conteúdo GC é o fato de que entre os 

genes acoplados à SmAP1 há super-representação de genes possivelmente 

adquiridos por transferência horizontal (baixo LPI). Essas características, tanto 

para os genes de função desconhecida quanto para os codificadores de 

transposase, poderiam indicar um meio de o organismo manter sob controle 

genes com importância dependente do contexto ambiental. No primeiro caso, a 

tradução de genes espúrios, ou talvez adquiridos por transferência horizontal, 

poderia ocasionar desperdício de energia, portanto permaneceriam reprimidos. 

Por outro lado, a existência dessas sequências no genoma permitiria o 

surgimento de novidades que poderiam ser úteis ao organismo. No segundo 

caso, como motivo para repressão da tradução das transposases, podemos 

apontar a manutenção da estabilidade genômica, cuja interrupção poderia 

impactar sua diversidade genética e beneficiar a sobrevivência do organismo em 

contextos específicos. Mais do que em outros organismos mesófilos, esses 

mecanismos de geração de diversidade genética seriam de grande relevância 

para enfrentar tantas variações ambientais, como é o caso de Halobacterium 

salinarum (KENNEDY et al., 2001). 

A análise de expressão diferencial de RNAs do mutante nulo para 

SmAP1 salientou uma série de genes infrarregulados e suprarregulados 

(Apêndice G). Observando os resultados, confirmamos a deleção do gene 

VNG_1496G, codificador da SmAP1 e representado entre os infrarregulados, 

atestando que a abordagem de knockout teria funcionado como esperado. No 
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entanto, também pudemos detectar, no conjunto dos infrarregulados, a presença 

do gene VNG_1494G (codificador da proteína ribossomal L37e), o qual tem seu 

promotor sobreposto à região deletada (ZARAMELA, 2015). A deleção dessa 

proteína ribossomal poderia influenciar nossos resultados. 

Para contextualizar essa limitação, autores de outro estudo, que 

procurou avaliar o impacto da deleção de SmAP1 (MAIER et al., 2015), 

preocuparam-se em contornar esse problema por meio da deleção do motif Sm1 

da proteína, mantendo, assim, o promotor de l37e intacto. O argumento dos 

autores para realizar a deleção apenas do motif Sm1 reside no fato de que o 

fenótipo normal em curva de crescimento não pode ser recuperado somente 

complementando a linhagem Δsmap1Δl37e com um plasmídeo que produza 

SmAP1. O fenótipo normal só é recuperado quando o duplo mutante é 

complementado com um plasmídeo que produza SmAP1 e a proteína ribossomal 

L37e. Não sabemos até que ponto a dupla deleção pode influenciar nossos 

resultados em Halobacterium salinarum, mas, em vista do testemunhado no 

organismo filogeneticamente próximo, reconhecemos que possa ter algum 

impacto. 

Um experimento de curva de crescimento realizado para Halobacterium 

salinarum esclareceu que a deleção de SmAP1 ocasiona incremento 

desacelerado da densidade óptica apenas na fase estacionária (ZARAMELA, 

2015). As diferenças na densidade óptica das culturas nessa fase são atribuídas 

às turbidezes intracelular e extracelular por conta das vesículas de gás, e não 

ao número de células (YAO; FACCIOTTI, 2011), sugestionando que a deleção 

não deve causar impacto no crescimento da linhagem. Sabendo que a linhagem 

se apresenta viável e que os complexos ribossomais são modulares e 

condicionais (LÓPEZ GARCÍA DE LOMANA et al., 2020), temos alguma 

segurança para prosseguir com as análises do mutante mesmo na ausência da 

proteína L37e. 

O mecanismo de ação de SmAP1 na regulação pós-transcricional não 

seria necessariamente detectável no transcriptoma, pois impactaria 

principalmente na tradução, portanto as mudanças observadas na expressão 

dos transcritos na sua ausência possivelmente são acarretadas por alteração de 

estabilidade. Ainda assim, nem todos os transcritos com expressão alterada 

acoplam-se a essa proteína, conforme o nosso experimento de 
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coimunoprecipitação. Para evitar atribuir o efeito de SmAP1 na estabilidade aos 

genes que são simplesmente regulados transcricionalmente em decorrência de 

sua ausência, cruzamos os dados da coimunoprecipitação com os de expressão 

diferencial (conjunto interseção, Figura 16 e Apêndice H). Um exemplo de 

transcrito que se acopla à SmAP1, suprarregulado e que aparentemente teve 

sua estabilidade alterada é o codificador de TfbC, um fator de transcrição que 

age na regulação transcricional de muitos outros genes (FACCIOTTI et al., 2007; 

KOIDE et al., 2009). Por sua vez, os genes que sabidamente têm sua transcrição 

influenciada por esse fator de transcrição podem não ser regulados diretamente 

pela SmAP1.  

Para nossa surpresa, dos 404 genes que se acoplam à SmAP1, apenas 

19 se mostraram diferencialmente expressos (Apêndice H), o que poderia ser 

explicado por duas limitações: i) a incapacidade do nosso método de detectar 

acoplamento de SmAP1 nas regiões 5’ não traduzidas (UTR; do inglês 

untranslated region) e nos genes adjacentes, no caso de unidades 

transcricionais policistrônicas, ocasionando a subestimação do número de 

transcritos acoplados a essa proteína. É o que ocorre com a transposase 

(VNG_7005) codificada pela ISH7. Não há região de acoplamento à SmAP1 ao 

longo de sua sequência codificadora (CDS; do inglês coding sequence), porém, 

à montante, podemos encontrar regiões de acoplamento que poderiam explicar 

a modulação da estabilidade detectada pela análise de expressão diferencial; e 

ii) o baixo poder estatístico da análise de expressão diferencial, provocado pela 

ausência de réplicas e contornado por meio de métodos matemáticos, 

acarretando um número subestimado de genes diferencialmente expressos. 

Genes interessantes, como os dos operons responsáveis pela produção 

das vesículas de gás gvpDI (VNG_7024 e VNG_7019) e gvpACN (VNG_7025-

7027), são suprarregulados no mutante nulo. O acoplamento de SmAP1 às 

extremidades 5’ de alguns desses genes (Apêndice E) leva-nos a acreditar que 

eles também tenham sua estabilidade influenciada por essa proteína. Todavia, 

o fenômeno de alteração da expressão observado também poderia ser causado 

indiretamente, já que a proteína TfbC similarmente se acopla proximamente à 

cabeça dos operons gvp e poderia alterar a expressão a nível transcricional 

(FACCIOTTI et al., 2007; KOIDE et al., 2009). 
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Comparamos os dados de expressão diferencial das linhagens 

Δsmap1Δura3 de Halobacterium salinarum e ΔSm1 de Haloferax volcanii 

(MAIER et al., 2015). Para nossa surpresa, dos 1.554 homólogos existentes, de 

acordo com o Ortholuge DB (WHITESIDE et al., 2013), apenas dois foram 

registrados diferencialmente expressos em ambas as espécies. Esse é um 

número muito baixo, considerando o total de genes diferencialmente expressos: 

70 e 206, respectivamente. Um dos genes em questão é o codificador da 3-

desidroquinato desidratase (VNG_0314G), que é infrarregulado em 

Halobacterium salinarum e suprarregulado em Haloferax volcanii (HVO_0603). 

O outro gene, único concordante em termos de direção de mudança nas duas 

linhagens, é o codificador da SmAP1 (VNG_1496G e HVO_2723). 

Examinando separadamente as análises de expressão diferencial dos 

dois organismos, no contexto das transposaes, pudemos ver que, em Haloferax 

volcanii ΔSm1 (MAIER et al., 2015, Tabela Suplementar 3), quatro transposases 

são induzidas: HVO_A0099 (homolog to transposon ISSod10 OrfB), 

HVO_A0403 (homolog to transposon ISSod10 OrfA), HVO_A0404 (homolog to 

transposon ISSod10 OrfB) e HVO_A0018 (IS1341-type transposase). Nenhuma 

delas tem ortólogos em Halobacterium salinarum, segundo o Ortholuge DB 

(WHITESIDE et al., 2013). Em Halobacterium salinarum, embora haja grande 

quantidade de transcritos codificadores de transposase acoplados à SmAP1, 

detectamos a indução de apenas uma transposase codificada pela ISH7 

(VNG_7005) no mutante nulo, significando que sua estabilidade pode ter sido 

aumentada na ausência de SmAP1. Novamente, em vista do grande número de 

transcritos acoplados à SmAP1 que codificam transposases e que não têm 

mudança de expressão detectável no mutante nulo, reiteramos que tal 

observação não descarta a atuação de SmAP1 na regulação pós-transcricional, 

já que as mudanças poderiam ser testemunhadas apenas nos níveis de proteína. 

 

6.2 A ausência de SmAP1 ocasiona menor frequência de mutantes espontâneos 

em meio sólido 

Como ensaio fenotípico para a investigação da função de SmAP1, 

resolvemos quantificar a frequência de aparecimento de mutantes espontâneos 

translúcidos em meio sólido, uma vez esse fenômeno é muitas vezes causado 

por inserções na região dos operons codificadores das vesículas de gás 
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(DASSARMA, S., 1989). Isso poderia revelar se o acoplamento de SmAP1 aos 

transcritos codificadores de transposase afetaria o controle de sua tradução e, 

consequentemente, os níveis de transposição. Ao contrário do que propusemos 

como hipótese, de que haveria mais mobilizações e, por conseguinte, mais 

mutantes espontâneos na linhagem Δsmap1Δura3 por conta do efeito repressor 

de SmAP1, reparamos que a linhagem parental controle (Δura3) apresenta maior 

frequência de mutantes espontâneos (Figura 17). 

O fenômeno assistido nos levou a pensar em algumas explicações: i) a 

retirada da SmAP1 do organismo desfavorece a tradução de mRNAs 

codificadores de transposase, provavelmente apontando a sua capacidade 

como indutora da tradução, e.g. pela desestruturação de grampos oclusores de 

RBS, como já postulado para outros transcritos em Bacteria (VOGEL; LUISI, 

2011); ii) a suposição de que a taxa de aparecimento de mutantes é proporcional 

às taxas de transposição não é válida, na medida em que outras variações 

estruturais na região do gvp também podem causar a sua perda (NG; ARORA; 

DASSARMA, 1993); e iii) o fenótipo observado em meio sólido aconteceria por 

conta de alterações no controle transcricional ou traducional dos operons 

codificadores das vesículas de gás, dado que estes também se acoplam à 

SmAP1. Assim, com a retirada da proteína do sistema, observaríamos menos 

colônias translúcidas, por conta do aumento da expressão de vesículas de gás. 

A interpretação dos resultados obtidos por meio desse experimento 

demonstrou-se bastante complexa, por conta da grande quantidade de variáveis 

confundidoras presentes. Contudo, seu resultado concorda com o que foi 

assimilado na comparação de mobilizações em nível molecular (discutido a 

seguir), e, dessa maneira, fornece evidência fenotípica para o fenômeno 

investigado. 

 

6.3 Há grande atividade de IS nas condições padrão de crescimento de 

Halobacterium salinarum NRC-1 

Para atacar diretamente o problema e verificar se o acoplamento de 

SmAP1 aos transcritos codificadores de transposase teria algum impacto na 

regulação da transposição, realizamos o sequenciamento de DNA de culturas 

das linhagens de interesse (Δura3 e Δsmap1Δura3) em meio líquido. Tivemos 

êxito ao sequenciar as amostras utilizando tecnologia de sequenciamento de 
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terceira geração, a qual provê reads longas, característica valiosa para a 

detecção de variantes estruturais (JAIN et al., 2016). Obtivemos cobertura 

teórica maior do que 25x (Figura 19) para todas linhagens e o índice read N50 ≈ 

20 Kbp, os quais parecem suficientes para a detecção das mobilizações das IS 

do nosso organismo modelo, já que elas não passam de ≈ 3,3 Kbp em extensão. 

Fomos capazes de localizar clusters de inserção e de excisão e de classificá-los 

segundo a sua frequência de ocorrência no que concerne à cobertura de 

sequenciamento local. Isso nos dá uma noção de variantes estruturais que estão 

presentes na população como um todo e daquelas que ocorrem 

esporadicamente. Uma grande quantidade de inserções é rara (Figura 22), ou 

seja, efetua-se em apenas algumas células da cultura e é recuperada pelo 

sequenciamento. Essas inserções raras não serão necessariamente fixadas na 

população. 

Outro fato interessante é a preferência de inserção em regiões ricas em 

AT (Figura 21 e Apêndice K), o que está de acordo com os hotspots propostos 

previamente (PFEIFFER, et al., 2008) e com as características dos elementos 

ISH3 (CHANDLER et al., 2021) e ISH4 (SIGUIER; GAGNEVIN; CHANDLER, 

2009), os quais originam repetições diretas ricas em AT. Conquanto tenhamos 

assegurado preferência de inserção de elementos ISH2 nas regiões ricas em 

AT, um estudo clássico não encontrou assinaturas de sequência nas repetições 

diretas desses elementos (PFEIFER; BLASEIO, 1989). Por tratar-se de um 

estudo realizado na era pré-genômica, talvez tenhamos maior resolução e 

abundância de dados para detectar o fenômeno. A preferência de região de 

inserção em acordo com as observações anteriores leva-nos a hipotetizar que 

as transposases mediadoras do processo possam ter especificidade de 

substrato para inserção. 

É interessante resgatar, mais uma vez, que várias IS foram mencionadas 

como causadoras de mutações espontâneas em Halobacterium salinarum, 

inserindo-se tanto na região do gene bop quanto na dos operons gvp 

(DASSARMA, S. et al., 1988; DASSARMA, S.; RAJBHANDARY; KHORANA, 

1983). A instabilidade genômica causada pelas mobilizações é, inclusive, um dos 

motivos que levam alguns autores a buscar organismos halófilos modelo 

alternativos, como Haloferax volcanii (HAQUE; PARADISI; ALLERS, 2020). Para 

fins de validação, averiguamos esses loci e constatamos que nossos dados 
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ratificam as observações clássicas relativas aos operons gvp (Apêndice J). 

Podemos ver que os elementos ISH8D, ISH8E e ISH3C se inserem em meio aos 

genes gvpD, gvpE e gvpD, respectivamente. Ademais, notamos que as 

inserções aparecem apenas na linhagem Δura3Δsmap1. Poderíamos hipotetizar 

que o aparecimento dessas inserções no mutante nulo decorreria do papel 

repressor da SmAP1. Porém, a explicação mais plausível está relacionada à 

cobertura da região em cada uma das linhagens, que foi de aproximadamente 

180x para as linhagens Δura3Δsmap1 e de 100x para as linhagens Δura3. Se 

tivéssemos obtido número equiparável de reads para cada uma das bibliotecas, 

as inserções também deveriam aparecer em Δura3. O fenômeno de interrupção 

do gvp parece ser bem comum em condições experimentais, hipoteticamente 

pela pressão seletiva afrouxada sofrida por esses loci em culturas que são 

constantemente oxigenadas por agitação. Quando 16 populações foram 

submetidas a experimentos de evolução adaptativa, ao final de 500 gerações 

praticamente todas se demonstraram deficientes em vesículas de gás (Vac-) 

(KUNKA et al., 2020). 

Ainda que esperada, como preconizam as observações clássicas, a 

grande quantidade de IS ativas na célula deixou-nos intrigados. Em geral, 

esperamos controle fino das mobilizações, haja vista que elas podem causar 

prejuízos ao hospedeiro, sendo benéficas exclusivamente em situações 

específicas, como naquelas em que há necessidade de geração de variabilidade 

genética. Essa grande atividade também foi percebida em um estudo recente de 

evolução adaptativa em pH não ótimo (KUNKA et al., 2020). Nesse estudo, os 

autores detectaram que 90% das mutações observadas ao final de 500 gerações 

eram mediadas por IS, quantidade cinco vezes maior do que a descoberta em 

um experimento comparável realizado para Escherichia coli. 

Uma das hipóteses que podem explicar por que há essa grande 

quantidade de inserções em condições normais de crescimento é a de que a alta 

variabilidade genética gerada por elas poderia contribuir para a manutenção das 

populações de Halobacterium salinarum em seu habitat natural, visto que o 

modo de vida livre implica a exposição a condições muito diversas e às vezes 

inóspitas para os organismos (KENNEDY et al., 2001). Isso também é 

corroborado por um estudo que relata que comunidades microbianas evoluem 

mais rápido em ambientes extremos, incluindo lagos salinos (LI, S. J. et al., 
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2014). Nesse estudo, o número de transposases nas comunidades foi um dos 

fatores levados em consideração para determinar os padrões evolutivos. 

Poderíamos considerar, ainda, que as condições padrões utilizadas para o 

crescimento de Halobacterium salinarum são estressantes, porquanto sua 

temperatura de crescimento padrão (37 ºC) (DASSARMA, S.; ROBB, 1995 apud 

BALIGA; DASSARMA, 1999) seja bem mais baixa do que a temperatura ótima 

de crescimento (≈ 50 ºC) (ROBINSON, J. L. et al., 2005). Não obstante os níveis 

basais de transposição sejam altos, é preciso ressaltar que o genoma de nosso 

organismo modelo é poliploide (≈ 25 e 15 cópias nas fases de crescimento 

exponencial e estacionária, respectivamente) (SOPPA, 2013), característica que 

poderia funcionar como buffer para manter na célula cópias intactas de genes 

que eventualmente possam ser danificados pelas inserções. 

Além disso, levantamos mais uma hipótese para explicar o fenômeno de 

alta ocorrência de transposição, principalmente considerando a grande 

quantidade de inserções em ilhas AT (Figura 21). Essas ilhas possuem um 

conteúdo GC diferente da média do genoma de Halobacterium salinarum, e essa 

grande diferença é um dos critérios que foram amplamente utilizados no passado 

para identificar regiões adquiridas horizontalmente (VERNIKOS; PARKHILL, 

2006). Se levarmos em conta esse princípio, em uma observação superficial, 

poderíamos dizer que esses trechos, por virem de outros organismos, podem 

ser mutados e perdidos, por serem deletérios ou neutros ao hospedeiro. 

Esperaríamos, pois, ao longo das gerações, o acúmulo de inserções nessas 

regiões do genoma de uma população cultivada. Isso poderia indicar a existência 

de um mecanismo de defesa que ataca o DNA exógeno integrado aos replicons 

do nosso organismo modelo, sendo ativo mesmo nas condições normais de 

crescimento. A integração de IS nessas regiões poderia causar a interrupção dos 

genes integrados e/ou ainda causar a remoção de grandes trechos por meio da 

recombinação homóloga de IS similares adjacentes. 

Algo que suporta a nossa hipótese é a recorrente presença de MGEs em 

meio a ilhas de defesa (MAKAROVA et al., 2011). Em uma busca recente por 

novos sistemas de defesa presentes nessas ilhas, diversos MGEs foram 

aludidos como candidatos, mas desconsiderados, por serem elementos “não 

relacionados à defesa”, já que tinham uma função previamente estabelecida 

(DORON et al., 2018). Na nossa perspectiva, esse pode ter sido um achado 
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subestimado, pelo menos se levarmos em conta nosso organismo modelo, que, 

embora possua sistemas de restrição-modificação de acordo com o REBASE 

(ROBERTS et al., 2015), não possui sistemas de defesa baseados em CRISPR 

(GRISSA; VERGNAUD; POURCEL, 2007), pAgo (RYAZANSKY; 

KULBACHINSKIY; ARAVIN, 2018) ou em retrons (MILLMAN et al., 2020). Para 

testar a nossa hipótese, poderíamos desenhar um experimento no qual 

transformaríamos as linhagens de Halobacterium salinarum com um material 

genético exógeno, de conteúdo GC menor do que a média do genoma do 

hospedeiro (≈ 68%), e observaríamos a sua evolução ao longo de diversas 

gerações. Poderíamos, ademais, infectar as células com vírus conhecidos, como 

o ChaoS9 (DYALL-SMITH et al., 2019) ou o PhiH1 (DYALL-SMITH et al., 2018), 

mesmo que estes não tenham um conteúdo GC muito diferente (≈ 65%). Em um 

experimento como esse, esperaríamos detectar a fixação de inserções em meio 

a genes imprescindíveis para o funcionamento do invasor e, porventura, a perda 

de trechos ao longo do tempo. 

 

6.4 O efeito da deleção de SmAP1 na dinâmica da transposição 

Além das observações e das presunções a respeito da dinâmica das IS 

detectada pelo nosso experimento de DNA-Seq, comparamos o número de 

clusters de mobilização entre as linhagens controle (Δura3) e o mutante nulo 

(Δsmap1Δura3) para investigar o impacto de SmAP1 na regulação da 

transposição. Considerando o apanhado de todas as famílias de IS, vimos maior 

número médio de clusters de mobilização na linhagem Δura3 (Tabela 4). O 

resultado é compatível com o que foi contemplado no ensaio fenotípico em meio 

sólido, e assim poderíamos especular que a proteína SmAP1 tem função 

adjuvante na transposição. Alternativamente ao modo de análise antes descrito, 

utilizamos um critério mais estringente de comparação (intervalo de confiança 

de 95%) e não observamos diferença entre as linhagens (Figura 23A). Vale 

notar, ainda, que todas as amostras da linhagem Δura3Δsmap1 possuem 

número maior de reads sequenciadas, sendo uma delas a referência para a 

normalização (Tabela 4). Isso poderia inflar artificialmente o número de 

mobilizações detectadas em Δura3 e, dessa forma, tirar a objetividade da 

análise. Possivelmente, o nosso modelo de normalização deveria ser reavaliado 

utilizando algum método de validação externo. Outra estratégia de análise que 
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evitaria o viés imposto pela normalização seria o de amostragem aleatória de 

reads. Poderíamos, por exemplo, selecionar aleatoriamente uma quantidade 

igual de reads, de mesmo tamanho, em cada amostra e então realizar a detecção 

das variantes estruturais. No mais, poderíamos tentar estimar a taxa de 

transposição por genoma por geração, como outros estudos têm feito 

(NZABARUSHIMANA; TANG, 2018), oportunizando, também, a comparação 

com outras espécies já investigadas, visando proporcionar parâmetros de 

comparação para os nossos resultados. 

Propusemos, também, um outro modo estringente de análise, o qual 

poderia ser julgado mais coerente, em virtude da grande diversidade de famílias 

de IS presente no genoma de Halobacterium salinarum. Nele, separamos as 

famílias mais expressivas (IS4 e ISH3) das demais (Outras famílias) e 

comparamos a média do número de clusters de mobilização detectados (Figura 

23BCD). Com esse método, mesmo utilizando os intervalos de confiança de 

95%, fomos capazes de detectar mais clusters de mobilização da família ISH3 

na linhagem Δura3. Com isso, no melhor do que pudemos acompanhar no 

ensaio fenotípico em meio sólido e no de sequenciamento de DNA, poderíamos 

dizer que os elementos da família ISH3 têm a sua mobilização impactada na 

ausência da proteína SmAP1. Entretanto, precisaríamos desenhar novos 

experimentos para investigar o mecanismo de ação que está por trás desse 

fenômeno, pois ele poderia estar relacionado não só ao acoplamento de SmAP1 

ao transcrito codificador das transposases de ISH3, mas também aos outros 

genes que têm seu perfil de transcrição e de tradução alterado na ausência 

dessa proteína. 

Por exemplo, sabemos da existência de algumas proteínas que são 

adjuvantes na transposição de IS da família IS4, a qual é muito similar à ISH3. 

São elas as IHF (Integration Host Factor) e H-NS (Histone-like Nucleoid-

Structuring protein) (SAKAI et al., 2000; SWINGLE et al., 2004). Ainda 

desconhecemos informações sobre sua existência e sua ação na célula de 

Halobacterium salinarum, em vista disso sua investigação seria um dos 

caminhos para entender como a transposição de ISH3 poderia ser impactada 

pela ausência da SmAP1. 
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6.5 A tradução das proteínas do mobiloma de Halobacterium salinarum é 

constitutivamente reprimida 

Para obter mais informações sobre o status de tradução das proteínas 

do mobiloma de Halobacterium salinarum, analisamos experimentos de 

perfilamento ribossomal e de proteômica em larga escala (SWATH-MS) de uma 

curva de crescimento realizada em condições padrão. 

O experimento de perfilamento ribossomal mostrou-se de qualidade 

aquém da esperada, por alguns motivos: pequena quantidade de reads não 

ribossomais (apenas 1%); distribuição de tamanho de reads diferente da 

esperada (Figura 24); divergência de métodos no tocante a estudos já 

publicados; e ausência de periodicidade trinucleotídica (Figura 25). Quanto à 

distribuição de tamanho das reads, a predominância de reads de 16 nt é 

incomum, considerando o que foi verificado em outros organismos. Em 

Saccharomyces cerevisiae, o pico é centralizado em 28 nucleotídeos. Em 

Escherichia coli, a distribuição abrange diversas classes de tamanho, mas tem 

seu pico centralizado em 24 nucleotídeos (MOHAMMAD; GREEN; BUSKIRK, 

2019). Em Haloferax volcanii, a distribuição teve pico em 27 nucleotídeos 

(GELSINGER et al., 2020), sendo estes os RPFs na fase de elongação ou de 

iniciação da tradução e acoplados a transcritos providos de extremidade 5’ UTR 

(leadered). Somado a isso, fragmentos de 15 a 16 nucleotídeos foram apontados 

como aqueles protegidos por ribossomos na fase de iniciação da tradução de 

transcritos desprovidos de extremidade 5’ UTR (leaderless). Tendo isso em 

mente, poderíamos argumentar que as bibliotecas analisadas pelo presente 

estudo, especialmente nas fases tardias do crescimento, estão enriquecidas 

para RPFs em fase de iniciação acoplados à transcritos desprovidos de 

extremidade 5’ UTR. 

De fato, um estudo anterior de nosso grupo divulgou que 71% dos genes 

de Halobacterium salinarum NRC-1 produzem transcritos leaderless (TEN-

CATEN et al., 2018). No entanto, a maioria dos genes (72%) de Haloferax 

volcanii também não possui extremidade 5’ UTR (BABSKI et al., 2016). Como 

esses dois organismos são próximos filogeneticamente, não esperávamos 

encontrar grande diferença na distribuição de tamanho dos RPFs. 

Um estudo recente (MOHAMMAD; GREEN; BUSKIRK, 2019) alertou 

que experimentos de perfilamento ribossomal são altamente dependentes da 
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metodologia empregada. Esses autores compilaram dados de 25 experimentos 

de perfilamento ribossomal de Escherichia coli, alguns deles conduzidos por 

diferentes grupos de pesquisa. Eles mostraram que as distribuições de tamanho 

dos RPFs podem variar significativamente. Quando comparamos a metodologia 

do presente estudo com aquela empregada em Haloferax volcanii por Gelsinger 

e colaboradores (2020), concluímos que nossa abordagem deixou de realizar 

um passo substancial: o travamento dos ribossomos em fase de elongação pelo 

uso de anisomicina. Para nosso colaborador Dr. Nitin Baliga (comunicação 

pessoal), o tratamento não foi realizado por conta de inviabilidade detectada em 

testes anteriores feitos por seu grupo. Mesmo que justificado, isso poderia 

impactar os resultados, enviesando nosso experimento para a detecção de 

fragmentos de mRNA protegidos por ribossomos naturalmente emperrados. Dito 

isso, a discrepância de tamanho de fragmentos assistida em Halobacterium 

salinarum NRC-1 e em Haloferax volcanii leva-nos a conjecturar que não se trata 

de um reflexo da biologia dos organismos, mas das variações técnicas dos 

diferentes experimentos. 

Somados à ausência de periodicidade trinucleotídica, as observações 

descritas acima não garantem a qualidade do experimento de perfilamento 

ribossomal, talvez por conta das diferenças entre o protocolo seguido para 

Halobacterium salinarum NRC-1 e os já estabelecidos na literatura. Isso não 

previne o conjunto de dados de ser utilizado futuramente para a obtenção de 

conhecimento atinente à biologia traducional do nosso organismo modelo, porém 

será preciso investir mais esforços na deconvolução do sinal, a fim de identificar 

os transcritos que estão sendo traduzidos. Por exemplo, pudemos avistar 

acúmulo de transcritos apenas na região 5’ de ISH3B (Figura 27), o que poderia 

sugerir que há uma grande quantidade de ribossomos pausados naquela 

posição, ou seja, que o transcrito não é traduzido, mesmo apresentando 

cobertura de RNA-Seq ao longo de toda a CDS (VNG_0112H). No espírito de 

parcimônia e de gerenciamento eficiente de tempo, decidimos utilizar esses 

resultados somente marginalmente, sem dar muito enfoque aos resultados 

obtidos. 

Após examinar os resultados de proteômica, fomos surpreendidos ao 

detectar apenas cinco ORFs de IS do total das 32 funcionais codificadas pelo 

genoma de Halobacterium salinarum NRC-1. Para conferir se a nossa 
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observação é consistente com o que já foi observado, consultamos outros 

resultados de SWATH-MS gerados para a mesma espécie e disponibilizados no 

repositório PRIDE (PEREZ-RIVEROL et al., 2019), sob os identificadores 

PXD003667 (LOSENSKY et al., 2017) e PXD015192 (VÖLKEL et al., 2020). No 

primeiro conjunto de dados, encontramos quatro transposases com medições 

válidas de acordo com o produto proteico definido pelos autores: OE7006R 

(VNG_7005), OE1070R (VNG_0042G), OE1073F (VNG_0043H), OE5183R 

(VNG_6292C) e OE1231R (VNG_0210H). No segundo conjunto de dados não 

encontramos transposases. Em consulta ao PeptideAtlas (DESIERE et al., 

2006), pesquisando todos os dados de Halobacterium salinarum disponíveis, 

constatamos que 16 proteínas codificadas por IS já foram detectadas em 

conjuntos de dados de espectrometria de massas. São elas: quatro TnpAs 

(VNG_0043H, VNG_0285C, VNG_2653C e VNG_6182H), sete TnpBs 

(VNG_0013C, VNG_0042G, VNG_0044H, VNG_0286C, VNG_2652H, 

VNG_6181H e VNG_6361G), duas transposases codificadas pelo elemento 

ISH10 (VNG_0021H e VNG_0056H), uma transposase codificada por ISH7 

(VNG_7005), uma transposase homóloga à codificada pelo elemento ISH16 

(VNG_0028C) e a pequena proteína codificada por ISH2 (VNG_0210H). Sendo 

assim, os resultados auferidos pelo presente estudo estão em conformidade com 

os detectados por estudos anteriores que utilizaram a mesma técnica, apesar de 

mostrar menos instâncias detectadas quando comparado ao compêndio 

disponibilizado pelo PeptideAtlas. 

Em comunicação pessoal, a Dra. Ulrike Kuseubach, nossa colaboradora 

responsável por gerar e por analisar os dados de proteômica, informou-nos dois 

motivos pelos quais a maior parte dessas proteínas pode não ter sido detectada: 

i) a ausência de sítios trípticos, resultando na não digestão das proteínas, 

portanto as prevenindo de passar pelo processo de ionização dos peptídeos; ou 

ii) abundância muito baixa, inviabilizando que o espectrômetro de massas 

detecte os íons. A primeira hipótese pode ser refutada por uma simulação de 

digestão das proteínas. Usando o software Rapid Peptides Generator (MAILLET, 

2020), inferimos que todas as 32 proteínas não redundantes, anteriormente 

citadas, gerariam pelo menos um peptídeo de pelo menos 10 resíduos de 

extensão. A segunda hipótese é plausível à luz dos dados empíricos de 

quantificação de proteínas que alcançamos. A Figura 31A mostra que a 
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expressão de todo o cluster de proteínas do mobiloma é baixa ao longo da série 

temporal. Logo, faz sentido que as outras proteínas dessa classe funcional, não 

reportadas por nossa abordagem, sigam essa tendência.  

A detecção de poucas transposases no experimento de proteômica 

conflita com o levantado em nossos ensaios para detecção de mobilizações 

(Figura 20), no qual pelo menos cinco tipos de IS demonstraram atividade (ISH2, 

ISH3, ISH4, ISH8 e ISH11), todos eles já documentados por outras abordagens 

(DASSARMA, S., 1989; KREBS; RAJBHANDARY; KHORANA, 1990). 

Esperávamos encontrar a expressão de pelo menos uma transposase codificada 

por elementos ISH8 ou ISH3, uma vez que as TnpBs expressas (VNG_0013C, 

VNG_0042G, VNG_0044H e VNG_2652H) não têm capacidade de transposição 

(ver subseção 2.2.1). A pequena proteína codificada por ISH2 (VNG_0210H) 

seria outra candidata a realizar o processo de transposição, mas o elemento é 

qualificado como não autônomo (FILEE; SIGUIER; CHANDLER, 2007). Além 

disso, na busca pela função dessa proteína, achamos indício de que ela seja 

similar às DNA-ligantes CopG portadoras de domínio fita-hélice-hélice (do inglês 

ribbon-helix-helix) (PFAM PF01402) (BONNEAU et al., 2004), diminuindo ainda 

mais a chance de essa proteína ter papel na transposição. 

Outra possibilidade é a de que o fornecimento da transposase ocorra in 

trans, isto é, que uma outra IS produza a transposase necessária para a 

mobilização dos elementos citados. Nossa abordagem, por simplificação, 

removeu a proteína codificada por ISH7 (VNG_7005) dos resultados finais 

devido à sua dubiedade, porém, checando uma das tabelas intermediárias, 

podemos ver que ela é produzida em baixos níveis nas fases exponencial tardia 

e estacionária. Como a transposase de ISH7 possui um motif DDE_Tnp_1 

(PFAM PF01609), também presente em ISH8, é possível que essa transposase 

seja a responsável pela mobilização desses outros elementos. 

Essa hipótese é plausível e deveria ser testada, posto que tal proteína 

foi detectada por outro experimento de SWATH-MS (LOSENSKY et al., 2017) e 

está presente no compêndio do PeptideAtlas. Todavia, é fundamental lembrar 

que na ausência de SmAP1, os transcritos codificados por ISH7 (VNG_7005) 

são suprarregulados, sugerindo que eventos de transposição deveriam ser mais 

recorrentes no mutante nulo, contrariamente ao que foi apurado em nossos 

experimentos.  

https://pfam.xfam.org/family/PF01402
https://pfam.xfam.org/family/PF01609
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A inconsistência entre número de mobilizações e ausência de 

transposases no proteoma leva-nos a sugerir que até mesmo níveis muito baixos 

de expressão de transposases possam resultar em eventos de mobilização 

detectáveis nas populações cultivadas em meio líquido. O limite de detecção da 

técnica pode não ser compatível com a natureza do objeto de estudo. Ademais, 

a observação de uma grande população de células pode enviesar a nossa 

interpretação em direção a uma sobrestimativa das taxas de transposição. 

Métodos mais sensíveis, como detecção direcionada de proteínas por western 

blot ou de detecção de transposição utilizando sequenciamento de DNA single-

cell poderiam auxiliar-nos a entender melhor o fenômeno. 

Investigando a dinâmica da expressão de mRNAs e de proteínas desses 

cinco genes do mobiloma (Figura 31), percebemos que, independentemente do 

estado fisiológico, seus níveis são incompatíveis entre si. A despeito de estarem 

entre os genes com transcritos mais abundantes de todo o genoma (Figura 31C), 

suas proteínas estão entre as menos abundantes (Figura 31B), apontando baixa 

eficiência traducional (Figura 31E). A superabundância de transcritos 

codificadores dessas proteínas, majoritariamente classificadas dentro da família 

IS200/IS605 (4/5), é algo corroborado por um outro estudo. Nele, avaliaram-se 

as populações bacterianas do mar Báltico por meio de técnicas de 

metagenômica e de metatranscriptômica, e notou-se que, para uma das frações 

coletadas, essa família apresentou a maior razão abundância de transcritos por 

gene (VIGIL-STENMAN et al., 2017). Como esclarece nosso levantamento, 

vários componentes parecem estar envolvidos e poderiam indicar uma forte 

regulação pós-transcricional que explicaria os baixos níveis de proteína. Entre 

esses componentes, podemos citar o acoplamento de SmAP1, a presença de 

asRNAs, o baixo CAI, e o baixo conteúdo GC. Dito isso, podemos especular que 

o hospedeiro possui mecanismos de redundância para evitar a tradução das 

transposases e seus efeitos deletérios imediatos promovidos pela transposição 

(NAGY; CHANDLER, 2004). Assumindo que esses mecanismos de regulação 

sejam eficientes, faz sentido encontrar apenas uma pequena parcela dessas 

transposases representada no proteoma. 

Mediante observação de um dos loci dos elementos da família 

IS200/IS605 que sofrem essa repressão traducional (Figura 32), fomos capazes 

de detectar algo muito parecido com o fenômeno já descrito para Salmonella 
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enterica. Nesse organismo, a IS200, codificadora de uma transposase (TnpA), é 

ativamente reprimida pela proteína Hfq, homóloga da SmAP1 em Bacteria, e por 

um asRNA (art200). Os autores detectaram maiores níveis de transposição 

quando o sistema foi perturbado por meio da retirada desses agentes 

repressores (ELLIS; TRUSSLER; HANIFORD, 2015a). Tal estudo revelou que 

as IS da família IS200/IS605 podem ser reguladas por esse mecanismo em 

Bacteria, e, agora, no melhor de nosso conhecimento, apresentamos, pela 

primeira vez, um mecanismo similar em Archaea. Novos experimentos, similares 

aos realizados para Salmonella enterica, poderiam ajudar-nos a compreender 

de maneira mais adequada o mecanismo de regulação em Archaea, bem como 

o papel da proteína SmAP1 e dos asRNAs na regulação das transposases de 

outras famílias que aparentemente estão sob o mesmo tipo de controle 

traducional. 
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7 Conclusão 

Nosso estudo providenciou evidências de associação das chaperonas 

SmAP1 com RNAs derivados de IS em Halobacterium salinarum NRC-1. Nossos 

achados indicam que RNAs derivados de IS e dos genes possivelmente 

adquiridos por transferência horizontal são mais propensos a interagir com essa 

chaperona do que RNAs derivados de outros genes. Isso poderia ser explicado 

pelo baixo conteúdo GC desses elementos e de suas regiões flanqueadoras, o 

que está de acordo com o que se sabe sobre o acoplamento de SmAP1 e seus 

ortólogos aos ácidos ribonucleicos ricos em uracila. O pipeline desenvolvido para 

analisar os dados de RIP-Seq permitiu evidenciar um caso de associação de Hfq 

com RNAs derivados de IS já bem caracterizado em Salmonella enterica serovar 

Typhimurium, levando-nos a admitir que os resultados obtidos para 

Halobacterium salinarum também são confiáveis. Além disso, conseguimos 

detectar alterações nos níveis de transcritos que se acoplam à SmAP1 quando 

essa proteína é removida do sistema. Isso demonstra que ela realmente tem 

algum impacto na estabilidade desses transcritos. 

Conseguimos identificar, em meio sólido, diferença na frequência de 

aparecimento de mutantes espontâneos em linhagens que não produzem a 

SmAP1 quando comparadas a linhagens controle, permitindo-nos a afirmar que 

existe alguma relação entre essa proteína e os eventos de transposição. Porém, 

levantamos a necessidade de realizar testes mais assertivos, que não dependam 

das pressuposições que guiaram esse experimento. 

Por meio do sequenciamento de DNA, determinamos as IS ativas no 

nosso organismo modelo e verificamos que as inserções se dão principalmente 

em regiões ricas em AT. Sabendo que Halobacterium salinarum não possui um 

sistema de defesa elaborado, propusemos que as próprias IS possam ter essa 

função. Na análise comparativa de quantidade de mobilizações entre linhagens, 

não conseguimos constatar diferença significativa quando avaliamos ao mesmo 

tempo todas as famílias de IS conhecidas de Halobacterium salinarum. 

Entretanto, quando consideramos apenas as IS da família ISH3, conseguimos 

detectar mais mobilizações nas linhagens que possuem a SmAP1 (Δura3) do 

que naquelas que não a possuem (Δura3Δsmap1), em desacordo com nossa 

hipótese inicial, mas de acordo com os resultados obtidos no ensaio de detecção 

de mutantes espontâneos em meio sólido. É possível que a proteína SmAP1 
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influencie de alguma forma na tradução das transposases responsáveis pela 

mobilização de ISH3 ou a afete indiretamente pela modulação da expressão de 

outros fatores necessários para sua ocorrência. 

Para nossa surpresa, quando analisamos dados de proteômica, as 

transposases de elementos ativos não foram detectadas, em desacordo com a 

grande quantidade de mobilizações observada. Propusemos, como explicação, 

que mesmo quantidades muito pequenas de transposases, ao ponto de não 

serem detectadas por abordagens de proteômica em larga escala, possam ser 

suficientes para permitir a ocorrência de mobilizações em uma grande 

população, como é o caso de uma cultura em meio líquido. 

Os dados de proteômica também nos permitiram mostrar que algumas 

IS da família IS200/IS605 de Halobacterium salinarum podem ser reguladas de 

maneira similar àquela demonstrada para as IS200 de Salmonella enterica. O 

acoplamento de seus transcritos à SmAP1, bem como a presença de RNAs 

antissenso e de códons não ótimos, é compatível com a baixa eficiência 

traducional observada, e leva-nos a conjecturar que a repressão de transcritos 

codificadores de transposases da família IS200/IS605 também é um fenômeno 

que existe em Archaea. 

Nosso estudo trouxe achados inéditos a respeito da função das SmAP1 

em Archaea e do mobiloma de Halobacterium salinarum NRC-1, além de 

disponibilizar novos dados e de levantar novas hipóteses a serem testadas por 

abordagens experimentais pelo nosso grupo de pesquisa. 
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8 Outras atividades 

8.1 Participação em colaborações 

Durante o meu doutorado, paralelamente ao desenvolvimento deste 

estudo, participei de diversas colaborações. Os desafios encontrados nesses 

outros estudos foram essenciais para a elaboração de muitas abordagens aqui 

empregadas. Disponibilizei, em forma de tabela, uma lista com todas as 

colaborações das quais participei e que resultaram em artigos científicos durante 

o meu doutorado (Tabela 5). 

 

Tabela 5 — Colaborações desenvolvidas durante o doutorado que resultaram 

em artigos científicos 

Título a Ano 

Cold Regulation of Genes Encoding Ion Transport Systems in the 

Oligotrophic Bacterium Caulobacter crescentus 

2021 

Halobacterium salinarum and Haloferax volcanii Comparative 

Transcriptomics Reveals Conserved Transcriptional Processing 

Sites 

2021 

Selective Translation of Low Abundance and Upregulated 

Transcripts in Halobacterium salinarum 

2020 

OxyR and the hydrogen peroxide stress response in Caulobacter 

crescentus 

2019 

The Primary Antisense Transcriptome of Halobacterium salinarum 

NRC-1 

2019 

Iron deficiency generates oxidative stress and activation of the SOS 

response in Caulobacter crescentus 

2018 

Internal RNAs overlapping coding sequences can drive the 

production of alternative proteins in archaea 

2018 

PlaNC-TE: a comprehensive knowledgebase of non-coding RNAs 

and transposable elements in plants 

2018 

a Clique nos títulos para acessar o resumo dos estudos no PubMed. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479415/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479415/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34209065/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34209065/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34209065/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32723790/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32723790/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30880241/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30880241/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30959844/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30959844/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30210482/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30210482/
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10 Apêndices 

Apêndice A — Bibliotecas de RIP-Seq utilizadas neste estudo 

Organismo Linhagema Bibliotecab BRc TRd Codinome 

Halobacterium salinarum NRC-1 pMTF-cmyc vazio NRCI-cmyc-1_S1_L001 1 1 Controle 

  NRCI-cmyc-2_S2_L001  2  

 NRC-1 pMTF-SmAP1-cmyc Lsm-cmyc1-1_S3_L001 1 1 RIP Rep1 

  Lsm-cmyc1-2_S4_L001  2  

 NRC-1 pMTF-SmAP1-cmyc Lsm-cmyc2-1_S5_L001 2 1 RIP Rep2 

  Lsm-cmyc2-2_S6_L001  2  

Salmonella enterica SL1344 SRR515288 1 1 Controle 

 hfqFLAG (JVS‐1338) SRR515295 1 1 RIP 

a Mais informações sobre as linhagens de Halobacterium salinarum estão disponíveis no Apêndice B. b As bibliotecas de Halobacterium salinarum NRC-1 ainda 
não estão disponíveis publicamente; Bibliotecas de Salmonella enterica estão disponíveis no Sequence Read Archive do NCBI. c Réplica biológica. d Réplica 
técnica. 
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Apêndice B — Linhagens de Halobacterium salinarum utilizadas 

Linhagema Meio de cultura Descrição 

NRC-1 CM Linhagem selvagem. 

NRC-1 pMTF-cmyc vazio CM + mevinolina Linhagem selvagem transformada com plasmídeo pMTF contendo um promotor 
forte (ferredoxina) e a tag 13cmyc (MIPGLI[NGEQKLISEEDL]13NGEQKLINH). 

NRC-1 pMTF-SmAP1-
cmyc 

CM + mevinolina Linhagem selvagem transformada com plasmídeo pMTF contendo o gene 
codificador da SmAP1, um promotor forte (ferredoxina) à montante ao códon 
iniciador e a tag 13cmyc à jusante ao códon terminador. 

Δura3 CM + uracila Linhagem mutante utilizada para a construção de linhagens knockout. É utilizada 
como controle de linhagens derivadas de si (PECK; DASSARMA; KREBS, 2000). 

Δura3Δsmap1 CM + uracila Linhagem com deleção do gene codificador da SmAP1. Derivada da linhagem 
Δura3 (locus_tag: VNG_RS05825; old_locus_tag: VNG_1496G). 

a Linhagens Δura3 só são capazes de crescer na presença de uracila. 
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Apêndice C — Informação sobre os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para confirmação de linhagens mutantes 

Oligonucleotídeo iniciador Sequência Gene Locus tag 

vng1496g_a 5’-GCGACGGTGTACGCAGTGAGC smap1 VNG_1496G 

vng1496_d 5’-AGGGCGTACAGCGCGTAGTAC   

vng1673g.a-ura3-ISB 5’-CGGCACAGGAGGGCGTGCTGG ura3 (pyrF) VNG_1673G 

vng1673g.d-ura3-ISB 5’-GGTCCCGGGACCGCCCCCCGC   
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Apêndice D — Lista de repositórios GitHub de autoria própria utilizados neste estudo 

Título Repositórioa Descrição 

Cerebro cerebro Identifica e quantifica mutantes espontâneos translúcidos de 

Halobacterium salinarum crescidos em meio sólido. 

From Raw To 

Coverage 

frtc Gera arquivos de alinhamento (BAM) e cobertura ao longo do genoma 

(BEDGRAPH). Utiliza dados brutos de sequenciamento de RNA de 

tecnologia Illumina como input. 

Halo Non-Redundant 

Transcriptome 

halo_nr_tx Gera um arquivo com sequências não redundantes das CDS de 

Halobacterium salinarum NRC-1. 

Periodicity Analysis periodicityAnalysis Realiza a análise de controle de qualidade do experimento de 

perfilamento ribossomal. 

Ripper ripper Identifica regiões de enriquecimento a partir de dados de RIP-Seq. 

Run Kallisto runKallisto Quantifica o transcriptoma não redundante, utilizando Kallisto, a partir de 

dados de RNA-Seq (Illumina) como input. 

SmAP1 Analysis lsm_analysis Identifica quais genes se sobrepõem a regiões de interação com a 

SmAP1 detectadas e cruza os dados com a análise de expressão 

diferencial do mutante nulo. 

Suplementar Tese suplementar_tese Sumariza os resultados desta tese e constrói um website no qual é 

possível acessar as tabelas suplementares eletrônicas deste 

documento.  

TLR tlr_v2 Coleção de scripts para análise e integração de dados de 

transcriptômica, de perfilamento ribossomal e de proteômica.  

https://github.com/alanlorenzetti/cerebro
https://github.com/alanlorenzetti/frtc
https://github.com/alanlorenzetti/halo_nr_tx
https://github.com/alanlorenzetti/periodicityAnalysis
https://github.com/alanlorenzetti/ripper
https://github.com/alanlorenzetti/runKallisto
https://github.com/alanlorenzetti/lsm_analysis
https://github.com/alanlorenzetti/suplementar_tese
https://alanlorenzetti.github.io/suplementar_tese/
https://github.com/alanlorenzetti/tlr_v2
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Título Repositórioa Descrição 

Transposition 

Analysis 

transpositionAnalysis_v2 Coleção de scripts para detecção e quantificação de variantes 

estruturais relacionadas à mobilização de sequências de inserção. 

Utiliza dados da Oxford Nanopore Technologies como input. 

Δura3Δsmap1 DE 

Analysis 

dlsm_de_analysis_kallisto Realiza a análise de expressão diferencial do experimento de RNA-Seq 

do mutante nulo para SmAP1. 

a Para acessar cada um dos repositórios, basta seguir o hyperlink ou concatenar o conteúdo do campo “Repositório” ao endereço 
https://github.com/alanlorenzetti/. 

 

https://github.com/alanlorenzetti/transpositionAnalysis_v2
https://github.com/alanlorenzetti/dlsm_de_analysis_kallisto
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Apêndice E — Transcritos dos operons gvpDEFGHIJKLM e gvpACNO interagem com a SmAP1 

 
Representação de uma das cópias (gvp1a) dos operons gvpDEFGHIJKLM e gvpACNO, localizada no plasmídeo pNRC100 (NC_001869.1) de Halobacterium 
salinarum NRC-1. As tracks “Interação SmAP1” mostram fragmentos de RNA que interagem com a SmAP1 identificados em duas réplicas biológicas (Rep1 e 
Rep2). As tracks “RNAs Antissenso” e “Anotação gênica” contêm a anotação de RNAs antissenso de De Almeida e colaboradores (2019) e de genes de Pfeiffer, 
Marchfelder e colaboradores (2019), respectivamente. Tracks acima da anotação gênica representam a fita positiva (+), e, abaixo dela, a fita negativa (-). 
Notamos diversas regiões de interação ao longo dos genes e à montante dos primeiros genes de cada operon. 
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Apêndice F — IS200H e seu RNA antissenso art200 acoplado à proteína Hfq 

 
Representação de uma das cópias de IS200H, localizada no cromossomo (NC_16810.1) de Salmonella enterica. As tracks “Interação Hfq” mostram fragmentos 
de RNA que interagem com a proteína Hfq identificados pelo nosso método. A track “Anotação gênica” contêm a anotação de genes versão RefSeq 
disponibilizada para o genoma de referência utilizado nesta análise (NCBI Assembly ASM21085v2). A track “Anotação IS” contém a anotação de sequências 
de inserção (IS) e foi obtida por meio do uso da plataforma ISSaga (VARANI et al., 2011) com o auxílio do próprio autor, Dr. Alessandro Varani (FCAV-UNESP, 
Jaboticabal). Tracks acima da anotação gênica e de IS representam a fita positiva (+), e, abaixo delas, a fita negativa (-). Notamos a região de interação de um 
RNA com a proteína Hfq na região 5’ antissenso de tnpA. As sete cópias de IS200H anotadas tiveram esse RNA antissenso identificado. 
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Apêndice G — Genes diferencialmente expressos no mutante nulo para SmAP1 

Locus tag Log2(FC) Valor-p Produto 

VNG_1496G -3,399 0,001 RNA-binding protein Lsm 

VNG_1494G -2,128 0 50S ribosomal protein L37e 

VNG_0247C -1,729 0 transcription regulator ThiR 

VNG_1919H -1,475 0,006 putative fluoride ion transport protein CrcB 

VNG_6420H -1,409 0,002 uncharacterized protein 

VNG_2656H -1,314 0 uncharacterized protein 

VNG_2149H -1,109 0,003 probable transmembrane glycoprotein / HTH domainprotein 

VNG_0974G -1,027 0,003 response regulator CheY 

VNG_0220H -1,008 0,009 uncharacterized protein 

VNG_0467G -1,001 0,001 probable oxidoreductase (aldo-keto reductasefamily protein) 

VNG_0436G -0,988 0,003 probable NhaC-type sodium/proton antiporter 

VNG_0198H -0,962 0,003 uncharacterized protein 

VNG_0537C -0,953 0,002 TRAP-type transport system permease protein 

VNG_0659H -0,949 0,006 uncharacterized protein 

VNG_1251G -0,937 0,003 ATP-dependent DNA helicase 

VNG_2384G -0,904 0 ribonucleoside-diphosphate reductase alphasubunit 

VNG_0268C -0,901 0,003 probable oxidoreductase (aldo-keto reductasefamily protein) 

VNG_0314G -0,887 0,005 3-dehydroquinate dehydratase 

VNG_0347H -0,884 0,003 uncharacterized protein 

VNG_7101 -0,876 0,001 YidE family protein 

VNG_1451C -0,872 0,009 TrmB family transcription regulator TrmB 

VNG_2522C -0,869 0,005 GNAT family acetyltransferase 

VNG_0409C -0,852 0 peptidase S9 family protein 
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Locus tag Log2(FC) Valor-p Produto 

VNG_0514C -0,828 0,001 DNA double-strand break repair ATPase Rad50 

VNG_0407H -0,813 0,005 UPF0104 family protein 

VNG_0408H -0,812 0,001 peptidase M48 family protein 

VNG_0815G -0,81 0,004 NADPH:quinone reductase 

VNG_1540G -0,806 0,003 probable oxidoreductase (short-chaindehydrogenase family) 

VNG_0573C -0,751 0,004 halocyanin HcpF 

VNG_0222C -0,743 0,010 DUF11/3-dehydroquinate dehydratase family protein 

VNG_0307G -0,724 0,010 tryptophan synthase beta subunit 

VNG_0309C -0,711 0,004 
2-amino-3,7-dideoxy-D-threo-hept-6-ulosonatesynthase / fructose-
bisphosphate aldolase 

VNG_0324G -0,693 0,004 pyruvate kinase 

VNG_0933G -0,674 0,006 NamA family oxidoreductase 

VNG_0270C -0,657 0,005 major facilitator superfamily transport protein 

VNG_0829G -0,603 0,008 dimethylsulfoxide reductase subunit A 

VNG_6264G 0,598 0,002 ABC-type transport system ATP-binding protein(probable substrate zinc) 

VNG_0192G 0,63 0,003 cell division protein FtsZ, type II 

VNG_6210G 0,659 0,009 diaminobutyrate--2-oxoglutarateaminotransferase 

VNG_0102C 0,671 0,005 HAD superfamily hydrolase 

VNG_7025 0,705 0,001 gas-vesicle major structural protein GvpA 

VNG_7029 0,714 0,004 ParA domain protein 

VNG_2416G 0,782 0,005 signal peptidase I 

VNG_1250H 0,784 0,001 uncharacterized protein 

VNG_7095 0,794 0,009 plasmid replication protein RepI 

VNG_7024 0,797 0 regulatory protein GvpD 

VNG_2437G 0,818 0,002 argininosuccinate synthase 
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Locus tag Log2(FC) Valor-p Produto 

VNG_7019 0,837 0,002 gas-vesicle operon protein GvpI 

VNG_0987a 0,839 0,003 small CPxCG-related zinc finger protein 

VNG_1672H 0,857 0,004 uncharacterized protein 

VNG_7026 0,862 0 gas-vesicle minor protein GvpC 

VNG_6212G 0,862 0,004 siderophore biosynthesis protein IucA 

VNG_1542G 0,864 0,001 succinate--CoA ligase (ADP-forming) alphasubunit 

VNG_6211G 0,884 0,004 diaminobutyrate decarboxylase 

VNG_7027 0,939 0 gas-vesicle operon protein GvpN 

VNG_6351G 0,946 0,002 transcription initiation factor TFB 

VNG_1253C 0,986 0,003 rpa-associated protein 

VNG_7005 1,043 0 ISH7-type transposase ISH7 

VNG_2231C 1,045 0 major facilitator superfamily transport protein 

VNG_7059a 1,082 0,006 uncharacterized protein 

VNG_6337G 1,098 0 ParA domain protein 

VNG_1657H 1,124 0,001 uncharacterized protein 

VNG_2014H 1,130 0 uncharacterized protein 

VNG_2436G 1,132 0 argininosuccinate lyase 

VNG_1973H 1,149 0,001 uncharacterized protein 

VNG_6408G 1,344 0,004 PhzF family protein 

VNG_6340H 1,699 0 uncharacterized protein 

VNG_6334H 1,724 0 uncharacterized protein 

VNG_2298H 1,852 0 uncharacterized protein 

VNG_1238C 1,925 0 TrkA-N domain protein 
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Apêndice H — Genes diferencialmente expressos no mutante nulo para SmAP1 que se acoplam a essa proteína 

Locus tag Log2(FC) Valor-p Produto 

VNG_0192G 0,630 0,003 cell division protein FtsZ, type II 

VNG_0537C -0,953 0,002 TRAP-type transport system permease protein 

VNG_0659H -0,949 0,006 uncharacterized protein 

VNG_0974G -1,027 0,003 response regulator CheY 

VNG_0987a 0,839 0,003 small CPxCG-related zinc finger protein 

VNG_1496G -3,399 0,001 RNA-binding protein Lsm 

VNG_1973H 1,149 0,001 uncharacterized protein 

VNG_6334H 1,724 0 uncharacterized protein 

VNG_6337G 1,098 0 ParA domain protein 

VNG_6351G 0,946 0,002 transcription initiation factor TFB 

VNG_6408G 1,344 0,004 PhzF family protein 

VNG_7019 0,837 0,002 gas-vesicle operon protein GvpI 

VNG_7024 0,797 0 regulatory protein GvpD 

VNG_7025 0,705 0,001 gas-vesicle major structural protein GvpA 

VNG_7026 0,862 0 gas-vesicle minor protein GvpC 

VNG_7027 0,939 0 gas-vesicle operon protein GvpN 

VNG_7029 0,714 0,004 ParA domain protein 

VNG_7059a 1,082 0,006 uncharacterized protein 

VNG_7101 -0,876 0,001 YidE family protein 
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Apêndice I — Identificação de mutantes espontâneos por abordagem computacional 

 
À esquerda apresentamos a fotografia de uma placa de Petri com diversas colônias de Halobacterium salinarum NRC-1 (Δura3). Notamos que a maior parte 
das colônias possui coloração escura quando vista sobre o negatoscópio. Percebemos, também, que algumas delas têm coloração mais clara e aspecto 
translúcido, características dadas pela reduzida ou ausente produção de vesículas de gás. À direita, exibimos a imagem tratada computacionalmente, com 
todas as colônias analisadas delimitadas por um círculo. A cor do círculo discrimina as colônias normais (verdes) das mutantes (vermelho). 
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Apêndice J — Inserções detectadas em meio aos operons gvpDEFGHIJKLM e gvpACNO 

 
Região codificadora das proteínas responsáveis pela biogênese e pela estrutura das vesículas de gás. A track “Anotação Gênica” mostra os genes anotados 
pelos esforços de Pfeiffer, Marchfelder e colaboradores (2019). As tracks em azul evidenciam a cobertura calculada com base nas reads sequenciadas (eixo-
y: 0-250). As tracks em verde evidenciam clusters de inserção detectados pelo nosso experimento de DNA-Seq. As inserções detectadas em meio a genes 
dos operons em questão são: ISH8B (mobile_genetic_element_202), ISH8D (mobile_genetic_element_225) e ISH3C (mobile_genetic_element_226). 
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Apêndice K — Visão geral da distribuição de mobilizações identificadas por 

sequenciamento de DNA (Plasmídeos) 

 
O gráfico retrata os dois plasmídeos linearizados de Halobacterium salinarum NRC-1: pNRC100 
(NC_001869.1; ≈ 180 Kbp) e pNRC200 (NC_002608.1; ≈ 360 Kbp). Dividimos o gráfico em seis 
tracks, contadas do exterior em direção ao interior do círculo. i) Representação da estrutura do 
replicon. Em cinza são indicadas as regiões usadas como referência para os alinhamentos. 
Utilizamos as regiões de duplicação (setas verdes e roxas) apenas uma vez, para evitar 
redundância. Origens de replicação (COKER et al., 2009) são representadas por uma faixa preta. 
ii) Sequências de inserção anotadas no genoma de referência, coloridas de acordo com suas 
famílias (ver legenda da Figura 20). iii) Conteúdo GC representado por heat map. Os valores 
próximos à média do genoma (≈ 68%) são indicados em branco, os mais baixos em azul, e, os 

mais altos, em vermelho. iv) Cobertura calculada para as reads alinhadas. Cada cor indica uma 
das linhagens (ver legenda da Figura 19). v) Representação dos clusters de inserção 
identificados. Cada ponto representa um cluster, organizado pelo tamanho da sequência no eixo-
y e colorido conforme sua família (ver legenda da Figura 20). vi) Representação dos clusters de 
excisão identificados, seguindo a mesma formatação da track v. 
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Apêndice L — Propriedades qualitativas do perfil ribosomal dos loci ocupados por sequências de inserção 

Locus tag Nome Produto proteico Intensidade do Sinal Extensão do Sinal 

VNG_0013C ISH37 IS1341-type transposase Forte Toda a CDS 

VNG_0021H ISH10 ISH10-type transposase Fraca Extremidade 3’ 

VNG_0026C ISH38 IS1341-type transposase Intermediária/Forte Extremidades 5’ e 3’ 

VNG_0028C HsIRS12 ISH16-type transposase Fraca Meio e extremidade 3’ 

VNG_0035H ISH1 ISH9-type transposase Fraca Extremidade 3’ 

VNG_0042G ISH39 IS1341-type transposase Fraca/Intermediária Toda a CDS 

VNG_0043H ISH12 IS200-type transposase Intermediária Toda a CDS 

VNG_0044H ISH12 IS1341-type transposase Intermediária/Forte Toda a CDS 

VNG_0051a ISH3C ISH3-type transposase Fraca Extremidade 5’ e meio 

VNG_0052H ISH8D ISH8-type transposase Fraca Toda a CDS 

VNG_0056H Hasal_ISNpe8 ISH10-type transposase Fraca Toda a CDS 

VNG_0059H ISH8B ISH8-type transposase Fraca Toda a CDS 

VNG_0112H ISH3B ISH3-type transposase Fraca Extremidade 5’ 

VNG_0210H ISH2 insertion element protein Fraca Extremidade 5’ 

VNG_0213H ISH11 ISH11-type transposase Ausente Não se aplica 

VNG_0285C ISH22 IS200-type transposase Intermediária Toda a CDS 

VNG_0286C ISH22 IS1341-type transposase Intermediária Toda a CDS 

VNG_0918H ISH4 ISH4-type transposase Ausente/Fraca Não se aplica 

VNG_1653H ISH8E ISH8-type transposase Fraca Toda a CDS 
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Locus tag Nome Produto proteico Intensidade do Sinal Extensão do Sinal 

VNG_2652H ISH34 IS1341-type transposase Fraca/Intermediária Toda a CDS 

VNG_2653C ISH34 IS200-type transposase Fraca Extremidade 5’ 

VNG_7005 ISH7 ISH7-type transposase Fraca Toda a CDS 

VNG_6038H ISH8A ISH8-type transposase Fraca/Intermediária Extremidade 5’ 

VNG_7034 ISH9 ISH9-type transposase Ausente Não se aplica 

VNG_6148H ISH32 ISH8-type transposase Ausente/Fraca Não se aplica 

VNG_6181H ISH35 IS1341-type transposase Intermediária Toda a CDS 

VNG_6182H ISH35 IS200-type transposase Fraca/Intermediária Extremidade 5’ 

VNG_6221H HsIRS06 IS1341-type transposase Fraca Meio e extremidade 3’ 

VNG_6292C HsIRS44 ISH14-type transposase Ausente Não se aplica 

VNG_7119 ISH8C ISH8-type transposase Fraca Toda a CDS 

VNG_6361G ISH40 IS1341-type transposase Fraca Toda a CDS 

VNG_6430C ISH29 ISH14-type transposase Ausente Não se aplica 
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Apêndice M — Visão geral da expressão de proteínas e mRNAs no contexto de classes funcionais e características diversas 
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O heat map mostra os valores de abundância de proteínas, de mRNAs e de fragmentos de mRNA protegidos por ribossomo (RPFs) ao longo dos diversos 
pontos de coleta de uma curva de crescimento (TP1, TP2, TP3 e TP4). Aproximadamente 1.400 genes estão representados. Calculamos a eficiência traducional 
(TE) e ocupância ribossomal (RO) pela divisão dos níveis de proteínas pelos níveis de mRNA e dos níveis de RPF pelos níveis de mRNA, respectivamente. 
Ao lado esquerdo do heat map são representadas características diversas de cada um dos genes, começando pelas classes funcionais do COG, as quais 
foram utilizadas para separar os genes antes do processo de clustering. SmAP1 indica o status de um gene quanto ao acoplamento de seus transcritos à 
SmAP1. asRNA mostra instâncias para as quais RNAs antissenso a ORF (open reading frame) foram detectados. Meia-vida é uma medida experimental do 
tempo (minutos) que o número de transcritos de determinado gene leva para decair pela metade. CAI (codon adaptation index) é a medida da otimalidade do 
uso de códons. Em outras palavras, um CAI elevado indica maior otimalidade. Resíduo GC é uma medida de quão diferente é o conteúdo GC de um gene em 
comparação ao GC médio calculado para o conjunto de todos os genes de Halobacterium salinarum NRC-1. Transcritos com conteúdo GC idêntico ao da 
média apresentam Resíduo GC = 0. Mais detalhes sobre a obtenção das características podem ser consultados na subseção 4.6.2. A versão expandida desta 
figura pode ser consultada em https://ime.usp.br/~alorenze/suplementar_tese/abundanceHeatmap. 

 

https://ime.usp.br/~alorenze/suplementar_tese/abundanceHeatmap
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Apêndice N — Visão geral da expressão de proteínas e mRNAs no contexto do conteúdo GC 

 
A figura mostra os mesmos dados exibidos no Apêndice M, porém os genes não foram agrupados pela classe funcional, e, sim, ordenados pelo Resíduo GC. 
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