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Mr. Spock 
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Resumo 

 

Haemophilus influenzae (Hi) é uma bactéria Gram-negativa comensal da nasofaringe e 

um patógeno oportunista cujo único hospedeiro natural conhecido é o ser humano. As cepas 

de Hi que possuem cápsula de polissacarídeo estão associadas a doenças invasivas mais 

graves, sendo as de sorotipo b (Hib) as principais causadoras da meningite bacteriana em 

populações não vacinadas. Para produzir a vacina contra Hib, o polissacarídeo purificado 

desta bactéria é conjugado quimicamente ao toxóide tetânico. Industrialmente, a produção do 

polissacarídeo é realizada cultivando esse micro-organismo em biorreatores, entretanto o 

rendimento em polissacarídeo é baixo, mesmo com fornecimento de nutrientes, controle de 

pH e outros ajustes das condições no decorrer do cultivo. O estudo dos diferentes perfis 

fisiológicos da população bacteriana de Hib no decorrer do cultivo através da transcritômica 

traz a possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre o metabolismo desse micro-

organismo. As taxas de transcrição dos genes expressos em diferentes momentos 

considerados como pontos metabolicamente significativos do cultivo de Hib linhagem GB 

3291 em batelada alimentada conduzido em Biorreator de 10 L, com aeração submersa e 

controles de pH (7,0) e temperatura (30° C) foram obtidas através de sequenciamento de RNA 

paralelo massivo (RNA-seq). A análise de co-expressão dos genes foi realizada com 

WGCNA, em que oito módulos de genes co-expressos foram identificados, quatro dos quais 

apresentaram correlação alta com dados fenotípicos dos cultivos, inclusive produtividade de 

acetato e de polissacarídeo. Análise de enriquecimento funcional identificou vias metabólicas 

associadas a ribossomo, síntese de parede celular, transportadores e consumo de carbono. A 

análise de expressão diferencial permitiu observar o comportamento desta bactéria durante o 

cultivo. Através da análise das taxas de transcrição dos genes foi possível identificar as 

principais vias de síntese de acetato e de polissacarídeo capsular, sendo esta última feita 

principalmente através da via de pentose fosfato, em detrimento da via de interconversão 

pentose-glucuronato. Nossos dados mostram que as diferentes etapas do cultivo de Hib leva à 

ação conjunta de vários grupos de genes, com destaque àqueles ligados às funções celulares 

básicas, como a síntese de proteínas e de parede celular, o transporte e a síntese de 

aminoácidos. Esses resultados contribuem para o entendimento dos processos bioquímicos e 

celulares que ocorrem durante o processo de cultivo de Hib, possibilitando que sejam feitas 

sugestões de modificações genéticas em Hib e alteração no processo de cultivo com propósito 

de diminuir produção de acetato e aumentar produção do polissacarídeo. 
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Abstract 

 

Haemophilus influenzae (Hi) is a nasopharynx commensal Gram-negative bacterium 

and an opportunistic pathogen whose only known natural host is human being. Hi strains with 

polysaccharide capsule are related to more severe invasive diseases, wherein type b capsule 

(Hib) strains are the main cause of bacterial meningitis in unvaccinated population. To 

produce Hib vaccine, purified polysaccharide of this bacterium is chemically conjugated to 

tetanus toxoid protein. Industrially, polysaccharide production is performed by cultivating this 

micro-organism in bioreactors; however, the yield of polysaccharide is low, even with supply 

of nutrients, pH control and further adjustments of the fermentation conditions during 

cultivation. The study of different physiological profiles of Hib bacterial population during 

cultivation by transcriptomics brings the possibility to deepen the knowledge about the 

metabolism of this micro-organism. Transcription of genes expressed at different times 

considered metabolically significant points of Hib strain GB 3291 grown in fed-batch 

conducted in a 10 L bioreactor with submerged aeration and pH (7.0) and temperature (30 ° 

C) control rates were obtained through massive parallel RNA sequencing (RNA-seq). Gene 

co-expression analysis was performed with WGCNA, in which eight modules of co-expressed 

genes were identified, four of which showed high correlation with cultivation data traits, 

including acetate and polysaccharide productivity. Enrichment analysis identified pathways 

related to ribosome, cell wall synthesis, transports and carbon consumption. Differential 

expression analysis allowed to observe this bacteria behaviour during cultivation. Through 

transcription rate analysis, it was possible to identify the main pathways for acetate and 

polysaccharide synthesis, which is through pentose phosphate pathway instead of 

glucoronate-pentose pathway. Our data show that different stages in Hib cultivation leads to 

joint action of several gene groups, highlighting genes related to basic cellular roles, like 

protein and cell wall synthesis, transport and aminoacid synthesis. These results contribute to 

the understanding of biochemical and cellular processes that ocurr during Hib cultivation 

process, allowing suggestions to be made to modify Hib gene circuitry and to change 

cultivation process in order to decrease acetate production and to decrease acetate production 

and increase polysaccharide production. 
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1. Introdução 

 

1.1 O Microorganismo 

 

Haemophilus influenzae (Hi) é uma bactéria Gram-negativa, cocobacilar, pleomórfica, 

imóvel e anaeróbia facultativa cujo único hospedeiro natural é o ser humano (KILLIAN, 

2005). A temperatura ótima para a o seu desenvolvimento está entre 35 – 37ºC; seu tamanho 

varia de menos de 0,5 a 3 µm de comprimento e 0,2 a 0,3 µm de largura (KILLIAN, 2005). 

Hi é uma espécie comensal e parte da flora bacteriana normal residente na mucosa úmida da 

nasofaringe humana de crianças e adultos, e pode ser transmitida a outros indivíduos pelo ar 

via gotículas ou por contato direto com as secreções da nasofaringe (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). Hi é um patógeno oportunista que geralmente vive no hospedeiro 

sem causar danos ou doenças e pode causar doenças em situações como infecções virais ou 

imunidade reduzida (TURK, 1984). 

Hi apresenta como característica nutricional a dependência de dois fatores encontrados 

no sangue humano para crescimento: a) fator V (podendo ser β-nicotinamida adenina 

dinucleotídeo – NAD - ou nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato – NADP - ou 

nicotinamida mononucleotídeo – NMN - ou nicotinamida ribosídeo - NR) e b) fator X 

(também denominado hemina ou protoporfinira IX), encontrado no ser humano em 

hemoproteínas como hemoglobina, hemoglobina-haptoglobina e hemopexina (THJOTTA; 

AVERY, 1921; FILDES, 1921; LWOFF; LWOFF, 1937; EVANS et al., 1974; SEALE et al., 

2006; GARAVAGLIA et al., 2012; ZAMBOLIN et al., 2016). Isso ocorre devido a esse 

micro-organismo não possuir os genes para as enzimas necessárias à síntese desses fatores X 

e V, e assim, esses fatores devem ser obrigatoriamente fornecidos em composições de meios 

de cultura para crescimento de Hi (WHITE; GRANICK, 1963; HERRIOTT et al., 1970; 

REIDL et al., 2000).  

Hi é classificado com base na produção de uma cápsula de polissacarídeo: cepas 

tipáveis (também denominadas invasivas) de tipo a até f produzem cápsulas antigenicamente 

distintas, e cepas não tipáveis (também denominadas não invasivas - NTHi) não produzem 

cápsula (PITTMAN, 1931). Análises genéticas utilizando multilocus enzyme electrophoresis 

(MLEE), e posteriormente corroboradas por multilocus sequence typing (MLST) e 

sequenciamento de genes que codificam para rRNA 16S,  mostram que os sorotipos c, d, e e f 

de Hi formam grupos monofiléticos, enquanto que os sorotipos a e b são mais diversos, além 

de que Hi tipáveis e Hi não tipápeis não são estreitamente aparentados (MUSSER et al., 1988; 
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MUSSER et al., 1991; MEATS et al., 2003; ERWIN et al., 2008; SACCHI et al., 2005). 

Power et al. (2012) encontraram evidências de que a recombinação homóloga mediada por 

transformação desempenha um papel importante na formação da diversidade em populações 

naturais de Hi, e que cada cepa contribui para e pode adquirir genes do superconjunto de 

genes dessa espécie.  

As fontes de pressão seletiva que guiam a diversidade fenotípica e consequentemente a 

genotípica de Hi em ambiente natural incluem: (a) a resposta imune humana; (b) recursos 

nutricionais nos vários microambientes da mucosa respiratória humana ou corrente sanguínea; 

e (c) fatores do hospedeiro necessários para a aderência bacteriana, penetração celular e 

transmissão hospedeiro-hospedeiro (BRUNHAM et al., 1993; BERGSTROM et al., 1999; 

RAO et al., 1999; VAN ULSEN et al., 2002; HERBERT et al., 2002). 

Mecanismos genéticos que alteram a expressão gênica ou mesmo o conteúdo genético, 

como variação de fase, RNA mensageiro instável, mutações pontuais, inserções, deleções e 

duplicações, podem gerar novas cepas de Hi com capacidade otimizada para sobrevivência 

sob diversas pressões seletivas, assim permitindo a essa bactéria se adaptar rapidamente a 

mudança de ambientes (CORN et al., 1993; DUIM et al., 1996; GILSDORF, 1998; WEISER, 

2000; BRUANT et al., 2002; ECEVIT et al., 2004). Através desses mecanismos, populações 

distintas de Hi apresentam taxas de expressão variável dos fatores de virulência sugerindo que 

alguns desses fatores podem melhorar a aptidão de Hi em nichos ecológicos específicos (por 

exemplo, nasofaringe ou garganta), ao passo que, em outros nichos (por exemplo, no ouvido 

médio), estes fatores podem ser perdidos por seleção, sem qualquer efeito prejudicial sobre a 

capacidade de Hi para sobreviver em tais ambientes (GILSDORF et al., 2004).  

 

1.2 Doenças causadas por Haemophilus influenzae 

 

Hi apresenta versatilidade para sobreviver em diferentes nichos do corpo humano e 

causa infecções principalmente em crianças, idosos e imunodeprimidos. A infecção e a 

doença causadas por Hi iniciam com a colonização da nasofaringe e, posteriormente, o 

organismo pode se propagar para os seios paranasais ou o ouvido médio, resultando 

respectivamente nas doenças não invasivas sinusite e otite média, ou ainda atingir a corrente 

sanguínea, causando doenças invasivas como septicemia, meningite, pneumonia bacteriana, 

epiglotite, celulite e infecção osteoarticular, além de infecção hepatobiliar (TODD; BRUHN, 

1975; DAJANI et al., 1979; RUBIN; MOXON, 1983; BRADLEY et al., 1987; PELTOLA, 
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2000; REVAI et al., 2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013; SIEGEL; WEISER, 

2015; COUREUIL et al., 2017). 

Hi apresenta como principais fatores de virulência: a) adesinas, que atuam como 

mediadores na aderência a células epiteliais ou da mucosa ou outros tipos celulares; b) 

proteína D, que compromete a função ciliar do tecido nasofaríngeo humano; c) IgA protease, 

que inativa a imunoglobulina A1 (que representa 90% da IgA presente na orofaringe); d) o 

lipopolissacarídeo (LPS), que possui atividades endotóxicas e e) o polissacarídeo capsular 

(PS), que fornece resistência a fagocitose e opsonização, sendo que quase todas as cepas de Hi 

associadas a doenças sistêmicas possuem cápsulas de polissacarídeo (WELLER et al., 1977; 

MOXON; VAUGHN, 1984; ZWAHLEN et al., 1986; VAN HAM  et al., 1995; ST GEME et 

al., 1996; ECEVIT et al., 2004; REMAUT; WAKSMAN, 2004; BERENSON et al., 2005; 

COTTER et al., 2005;  ERWIN; SMITH et al., 2007). Os últimos dois fatores de virulência 

listados são antígenos de carboidratos presentes na superfície da bactéria. 

Dentre os seis sorotipos tipáveis existentes, o sorotipo b (Hib) é o de maior 

preocupação para a saúde pública, por ser a causa quase exclusiva de infecções invasivas por 

esta bactéria em indivíduos não vacinados, e de doenças mais graves em crianças com idade 

entre 1 e 59 meses, como a meningite, que pode levar a óbitos ou deixar sequelas 

neurológicas a longo prazo em até 50% das crianças afetadas (PITMANN, 1931; SPROLES 

et al., 1969; SNELL et al., 1972; FORTNUM, 1992). Assim, Hib é um agente etiológico de 

grande importância para a saúde humana mundial. 

Em populações não vacinadas, Hib é a causa dominante de meningite bacteriana não 

epidêmica em crianças com menos de 12 meses de idade (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). A incidência de doenças causadas por Hib é relativamente pequena 

nos primeiros 2 meses de vida, provavelmente devido à proteção conferida pelos anticorpos 

maternos adquiridos via placenta. Crianças saudáveis com mais de 24 meses de vida 

geralmente adquirem uma forte resposta imune quando infectadas com Hib. Assim, na 

maioria das populações, a maior incidência da doença é vista em crianças com idade entre 4 e 

18 meses, contudo, a idade ápice de incidência varia consideravelmente (BRIERE et al. 

2012). 

Indivíduos imunocomprometidos são considerados de alto risco para doença invasiva 

causada por Hib. Estas condições podem incluir asplenia funcional e anatômica, infecção por 

HIV, deficiência na imunoglobulina, deficiência prematura do sistema complemento, 

http://www.nature.com/nrmicro/journal/v15/n3/abs/nrmicro.2016.178.html?foxtrotcallback=true#auth-4
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recebimento de transplante de células-tronco hematopoiéticas e recebimento de quimioterapia 

ou radioterapia para neoplasmas malignos (BRIERE et al., 2014). 

 

1.3 Cápsula de polissacarídeo 

 

 Em geral, as cepas encapsuladas de Hi possuem cápsula de polissacarídeo contendo 

duas moléculas de hexoses como subunidade de polissacarídeo. Entretanto, Hib produz um 

polissacarídeo capsular distinto química e antigenicamente dos demais sorotipos, com duas 

pentoses ao invés de hexose: estrutura primária (3)-β-D-(1-1)-ribosil-ribitol-5-fosfato (PRP) 

(CRISEL et al., 1975). A presença deste antígeno de superfície confere propriedades 

patogênicas ausentes em outros sorotipos ou em NTHi: auxilia o micro-organismo a escapar 

da fagocitose e da opsonização por neutrófilos, além de não induzir a via alternativa de 

ativação do complemento, logo essa bactéria invade o sangue ou o fluido cerebrospinal com 

reduzida resposta inflamatória e atração de fagócitos (NOEL et al., 1996).   

O polissacarídeo capsular de todas as cepas de Hi encapsuladas é sintetizado por 

enzimas codificadas a partir do lócus de encapsulação cap (tamanho aproximado de 17-18 

kb), um retrotransposon (ou seja, sequência de DNA que pode mudar sua posição dentro do 

genoma), em que cada cópia dos genes de encapsulação possui o elemento de inserção (isto é, 

sequência de DNA que codifica para proteínas envolvidas em atividades de transposição) 

IS1016 de 711 bp em suas extremidades (HOISETH et al., 1986; KROLL et al., 1991; 

MAHILLON; CHANDLER, 1999; CRAIG et al., 2015). Para todos os sorotipos de Hi, o 

lócus cap está organizado em três regiões funcionalmente distintas, I, II e III (KROLL et al., 

1989; KROLL et al., 1991). As regiões I e III são comuns a todos os seis tipos capsulares e 

contêm genes necessários para o processamento e a exportação do material capsular 

(SATOLA et al., 2003a). Na região I, genes (bexABCD) codificam para um sistema 

transportador ABC envolvido na exportação do polissacarídeo capsular para a superfície 

bacteriana (KROLL et al., 1990). A região II é diferente entre os sorotipos e contém genes 

que codificam enzimas envolvidas na biossíntese do polissacarídeo (acs12 para Hia; bcs1234 

para Hib; ccs1234 para Hic; dcs12345 para Hid; ecs12345678 para Hie; fcs123 para Hif), 

específicos para cada tipo capsular (VAN ELDERE et al., 1995; FOLLENS et al., 1999; 

SATOLA et al., 2003a; SATOLA et al., 2003b; GIUFRÈ et al., 2010; LÂM et al., 2011). A 

região III contém genes (hcsAB) que estão envolvidos com o transporte de polissacarídeo 

capsular através da membrana externa e para a superfície celular (SUKUPOLVI-PETTY et 
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al., 2006). Os elementos genéticos da produção da cápsula de Hi foram caracterizados mais 

extensivamente em Hib, em que se constata que eventos de recombinação que resultam em 

cópias adicionais do lócus cap geram variantes de Hib com maior patogenicidade 

proporcional ao número de cópias presentes e à quantidade de cápsula, assim como se 

constata que o aumento da produção da cápsula do tipo b contribui para o aumento da 

virulência dessas cepas (HOISETH et al., 1985; HOISETH et al., 1986; KROLL; MOXON, 

1988; CORN et al., 1993; NOEL et al., 1996).  

Especificamente em Hib, a região cromossômica que codifica as várias proteínas 

necessárias para a expressão de PRP é denominada cap b e aproximadamente 98% de todos os 

tipos de cepas de sorotipo b contêm uma duplicação em tandem parcial (Figura 1), que 

somada à cópia completa de cap b, resulta em duas cópias completas das regiões II e III de 

segmento de 17-18 kb, uma cópia completa da região I e uma cópia truncada da região I com 

uma deleção de 1,2 kb. 

 

Figura 1. Organização genética da cópia truncada do lócus cap b de Haemophilus 

influenzae tipo b, modificado a partir de Schouls et al. (2008). Genes da região I em roxo, 

genes da região II em amarelo, genes da região III em laranja, o elemento de inserção IS1016 

em verde e orf3 em cinza. A figura exibe à esquerda o elemento de inserção IS1016 truncado 

e em fusão com o gene bexA incompleto. À direita, estão representados o gene bexA completo 

e parte do gene bexB, presentes na segunda cópia do lócus cap b. 

 

A presença de uma fusão do gene bexA e o IS-1016 incompletos (ΔbexA-ΔIS1016) na 

extremidade do cap b duplicado tende a estabilizar a produção de cápsula, ao reduzir as 

chances de que ocorram eventos de recombinação que possam resultar na perda dos genes 

cap, permitindo a regulação do número de cópias de cap, e, por conseguinte o nível de 

produção de cápsulas depois da recombinação homóloga, visto que os genes presentes em 

cada cópia estão envolvidos com a produção de cápsula (ELY et al., 1986; HOISETH et al., 

1986; ALLAN et al., 1987; KROLL; MOXON, 1988; KROLL et al., 1991; KROLL et al., 

1993; SATOLA et al., 2003a). Caso ocorra perda da cópia completa do lócus cap em um 

evento de recombinação, a cópia truncada se mantém e resulta em um fenótipo sem cápsula 

denominado Hib- (HOISETH et al., 1985; KROLL et al., 1988). Nos 2% restantes, uma única 
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cópia do lócus cap está presente, que está também sujeita a perda (ALLAN et al., 1987; ST. 

GEME et al., 1994). 

O aumento de produção da cápsula pode fornecer uma vantagem seletiva em certas 

situações, visto que a cápsula é uma importante capa protetora contra ataque mediado pelo 

sistema complemento, por exemplo (KROLL et al., 1989; HALLSTRÖM; RIESBECK, 

2010). Por outro lado, se houver seleção contra a cápsula, haverá vantagem para cepas cujas 

múltiplas cópias de segmento de 17 a 18 kb no lócus cap foram reduzidos a uma cópia única.  

 

1.4 Vacinas 

 

A ideia de usar cápsula de polissacarídeo bacteriano em vacinas data da década de 

1930 e envolve induzir anticorpos específicos para proteger contra bactéria patogênica 

(HOAGLAND et al., 1938). A cápsula de polissacarídeo de Hib (PRP) possui capacidade de 

induzir resposta imunológica em humanos, as mesmas propriedades antigênicas em todas as 

cepas do tipo b, e estimula a formação de anticorpos anti-Hib (ROBBINS et al., 1973). PRP é 

acessível a detecção pelas células do sistema imune, incluindo macrófagos, linfócitos B e 

células dendríticas. A imunogenicidade de antígenos de PRP a categoriza como resposta 

imune independente de linfócitos T de tipo 2, resposta essa que estimula anticorpos protetores 

sem o auxílio de linfócitos T (RIJKERS et al., 1998). Em um evento de infecção bacteriana 

em um hospedeiro que já foi previamente imunizado com PRP puro, os receptores específicos 

de PRP (BCR) na superfície dos linfócitos B nativos se ligam à unidade do carboidrato do 

PRP, formando o complexo BCR-PRP. O estímulo dos linfócitos B desta forma resulta na 

indução e secreção de anticorpos IgM contra PRP. Este se liga ao PRP presente na bactéria 

patogênica, erradicando esse patógeno oportunista do hospedeiro (AVCI, 2013; HOEHN et 

al., 2016). 

 Em 1985, PRP purificado foi certificado para uso como vacina contra Hib nos 

Estados Unidos, entretanto não oferecia memória imunológica, tendo como principal 

desvantagem a rápida redução de anticorpos estimulados pelo PRP purificado (KÄYHTY et 

al., 1984; CENTERS FOR DISEASE CONTROL, 1985). Mesmo a estratégia de aumentar o 

número de injeções (dose reforço) falhou em gerar resposta intensa ou memória imunológica, 

e até onde essa estratégia foi considerada bem-sucedida não houve sucesso em crianças com 

menos de 18 meses de vida (WARD et al., 1988). 
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A imaturidade do sistema imune de crianças e sua relativa incapacidade em 

comparação ao de adultos torna as crianças mais vulneráveis a infecções causadas por Hib 

(TURK, 1984; RIJKERS et al., 1998). A zona marginal do baço humano não está 

completamente formada até um ou dois anos de idade, o número de linfócitos B expressando 

BCRs na zona marginal é menor no nascimento e a produção de anticorpos específicos para o 

polissacarídeo é limitada ou ausente em recém-nascidos (ANDERSON et al., 1977).  

A maioria das proteínas são consideradas antígenos linfócito T-dependentes, uma vez 

que a resposta imune contra as mesmas é dependente da estimulação de linfócitos (DINTZIS, 

1992). No caso de uma vacina PRP conjugada à proteína, o antígeno é composto por uma 

fusão de polissacarídeo e proteína, o que é realizado ao se ligar covalentemente PRP à 

proteína transportadora, o que resulta na produção de vacinas Hib glicoconjugadas (STEIN, 

1994). Por esse tipo de conjugação, a resposta imune humoral é induzida com características 

de imunidade dependente de linfócitos T, tal como maturidade de afinidade, memória e 

presença de imunogenicidade em crianças acima de dois meses de idade (FINN, 2004). De 

fato, a presença das proteínas conjugadas faz com que o antígeno polissacarídico-conjugado 

passe a ser T-dependente e, nesse sentido, as proteínas conjugadas promovem resposta maior 

na vacina de reforço, estimulam mudança de anticorpo IgG para IgM, além de resultar no 

estabelecimento de memória contra um antígeno específico (DINTZIS, 1992) 

A primeira vacina conjugada produzida e aprovada para uso foi criada a partir de PRP 

conjugado ao toxóide diftérico (PRP-D), e foi retirada do mercado logo após a introdução de 

vacinas mais efetivas como as conjugadas à proteína da membrana externa meningocócica 

(PRP-OMP), proteínas transportadoras CRM197 (PRP-CRM) e toxóide tetânico (PRP-T) 

(GRANOFF et al., 1984; DECKER et al., 1992; BOOY et al., 1994; BRÖKER et al., 2011; 

VOYSEY et al., 2016). Antes do processo de conjugação, é necessária a obtenção de PRP, 

através do cultivo de Hib e posteriormente o isolamento (purificação) do PRP. 

 

1.5 Produção de PRP 

 

O investimento na melhoria da produção do polissacarídeo para atingir uma elevada 

produtividade em polissacarídeo é um fator que está diretamente relacionado com a 

viabilidade econômica do processo de produção de uma vacina baseada nessa molécula, uma 

vez que o tamanho da planta de produção pode ser reduzido em função do aumento da 

produção volumétrica de polissacarídeo e impactar no custo final da vacina, devido ao fato da 
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vacina conjugada apresentar um custo elevado por envolver pelo menos três processos: 1) 

produção, 2) purificação e 3) conjugação. Caso seja possível utilizar menos insumos para 

obter uma mesma quantidade de PRP, o custo do processo tende a diminuir, assim como um 

número menor de cultivos também seria necessário, o que também tende a diminuir o custo 

(menos custo de energia, hora/pessoa, desgaste do aparelho, etc). 

Estudos relacionados à produção da vacina conjugada Hib tiveram início no Centro de 

Biotecnologia do Instituto Butantan em 2000, nos quais foram estabelecidas as condições de 

cultivo submerso em biorreatores visando otimizar a produção de PRP (TAKAGI et al., 

2003). Desde então, outros estudos vêm sendo dedicados à produção do polissacarídeo, assim 

como ao estabelecimento de um processo de purificação do polissacarídeo capsular e processo 

de conjugação deste com o toxóide tetânico (TAKAGI et al., 2006; LORTHIOIS, 2007; 

TAKAGI et al.; 2007; TAKAGI et al., 2008; SILVA, 2010; ALBANI, 2012; CINTRA; 

TAKAGI, 2012; ALBANI et al., 2014; CINTRA; TAKAGI, 2014; CINTRA, 2014). 

Em cultivo de Hib – linhagem GB 3291, em aerobiose com meio de cultivo complexo 

à base de peptona de soja - contendo glicose como fonte de carbono - constatou-se aumento 

na produção de acetato tal que inibe o crescimento da bactéria e inviabiliza o aumento na 

produção de PRP (TAKAGI et al., 2006). Para otimizar a produção de polissacarídeo, 

diferentes estratégias de cultivos foram conduzidas, nas quais cultivo descontínuo alimentado 

(batelada alimentada) mostrou ser a melhor condição (SILVA, 2010). Porém, em todas as 

estratégias utilizadas verificou-se a produção de acetato em concentrações que levaram à 

inibição do crescimento celular e, em consequência, limitação da produção de polissacarídeo 

(SILVA, 2010). Isso ocorre provavelmente devido a este micro-organismo apresentar um 

genoma deficiente em vários genes para enzimas do ciclo do citrato (também denominado 

ciclo TCA ou ciclo de Krebs), o que resulta, em consequência, na formação de acetato como 

um subproduto inevitável em crescimento aeróbio (FLEISCHMANN et al, 1995; TATUSOV 

et al., 1996; OTHMAN et al., 2014).  

Este fato ilustra o quanto o conhecimento do metabolismo de Hib pode ajudar a 

determinar estratégias que melhorem a produção de PRP, podendo impactar em uma vacina 

mais barata e de fácil produção. 

A análise da expressão gênica é uma ferramenta que permite compreender a atividade 

metabólica através da análise da ativação de determinados genes nas diferentes etapas de 

crescimento. Essas informações podem também contribuir para identificar a via de síntese 

predominante do polissacarídeo capsular, através da análise das taxas de expressão dos genes 
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relacionados a esta atividade. A estratégia geral para esta análise pode ser resumida em avaliar 

as taxas de transcrição dos genes que codificam para determinadas proteínas/enzimas e 

rastrear o enquadramento destas nas vias metabólicas.  

 

 

1.6 Transcritômica 

 

 Desde a publicação em 1995 da primeira sequência de genoma bacteriano, de 

Haemophilus influenzae Rd KW20, milhares de sequências de genoma tanto de eucariotos 

quanto de procariotos foram publicadas e estão disponíveis (FLEISCHMANN et al, 1995; 

REDDY et al., 2014). Essas sequências permitiram a identificação de genes e o uso de 

comparações homólogas para avaliar suas funções biológicas, assim fornecendo dados 

importantes para maior compreensão do metabolismo celular desses organismos (TATUSOV 

et al., 1996). As abordagens ômicas, tais como genômica transcritômica, proteômica e 

metabolômica foram usadas para ampliar a compreensão do metabolismo celular sob vários 

aspectos, inclusive Haemophilus influenzae (LINK et al., 1997; EDWARDS; PALSSON, 

1999; LANGEN et al., 2000; SCHILLING; PALSSON, 2000; AKERLEY et al., 2002; 

RAGHUNATHAN et al., 2004; OTHMAN et al., 2014).  

Define-se transcritoma como o conjunto completo de transcritos de uma célula 

(WANG et al., 2009). Sua quantificação para um estágio de desenvolvimento específico ou 

condição fisiológica pode ajudar a estabelecer as redes regulatórias por trás de fenótipos 

chave (WANG et al., 2009). Em particular, a análise do transcritoma dos organismos com o 

propósito de otimizar bioprocessos tem obtido resultados positivos para diversas espécies e 

produtos, como por exemplo, a produção de fenol em Pseudomonas putida (WIERCKX et al., 

2008;), de xilitol em Escherichia coli (HIBI et al., 2007), de L-lisina em Corynebacterium 

glutamicum (SINDELAR; WENDISCH, 2007) e de ácido itacônico em Aspergillus spp. (LI et 

al., 2011). 

Através de cultivo em laboratório, utilizando meio de cultura e condições controladas, 

pode-se gerar alteração na pressão seletiva à qual uma bactéria está sujeita, o que estimula 

alterações no padrão de expressão gênica (BLAIR et al., 2013; ISHAK et al., 2014; JIANG et 

al., 2016a). As diferentes variáveis das condições de cultivo, como o meio de cultivo 

utilizado, afetam o transcritoma, o metabolismo, e consequentemente o fenótipo das bactérias, 

produzindo resposta metabólica que permite às células se ajustarem às novas condições 
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ambientais, e assim manter a atividade celular (VARELA et al., 2005; BLAIR et al., 2013). 

Caso o mecanismo de adaptação venha a falhar, a viabilidade reduzida é seguida por 

diminuição na atividade celular. Uma adequação bem-sucedida também envolve mudanças no 

perfil de expressão gênica, o que se traduz por um grande número de genes regulado positiva 

ou negativamente (VARELA et al., 2005).  

Assim, a caracterização do perfil de expressão específica do microorganismo durante 

seu cultivo possibilita compreender, em nível molecular, os processos biológicos do cutivo 

deste microorganismo e a regulação de expressão gênica em resposta às mudanças no meio e 

nas condições de crescimento (VARELA et al., 2005). 

Em uma abordagem direta, dados de expressão gênica podem ser usados para 

identificar genes envolvidos em um processo biológico particular, ao selecionar genes com 

mudanças claras na expressão sob diferentes condições biológicas ou ao longo do tempo. 

Genes com respostas semelhantes em múltiplas condições são frequentemente agrupados para 

formar grupos funcionais ou revelar padrões coordenados de expressão (ZHANG et al., 

2006).  

Tal análise pode gerar predições funcionais mais específicas ao integrar grupos de 

expressão gênica com dados complementares, como por exemplo, informação referente a 

consumo de substrato, biomassa e formação de produto durante o cultivo, tal que a 

identificação de sequências regulatórias compartilhadas pelos genes co-expressos associados a 

esses parâmetros podem fornecer evidência de que esses genes associados estão sob controle 

de transcrição em comum.  A integração de perfil de expressão gênica com análise 

direcionada de metabólito é uma forma de identificar função gênica para acúmulo de um 

produto específico em microorganismos (ZHANG et al., 2006).  

 Estudos de perfil de transcrição de Hi já realizados incluem resposta a antibióticos, 

caracterização de genes “hipotéticos”, identificação de genes afetados pela captação de 

hemina e ferro, metabolismo de carbono, resposta a variação de pH e resposta a diferentes 

níveis de oxigênio (GMUENDER et al., 2004; KOLKER et al., 2004; WHITBY et al., 2006; 

OTHMAN et al, 2014; ISHAK et al., 2014; EARL et al., 2015; JIANG et al., 2016a; JIANG 

et al., 2016b). Até o momento, nenhum estudo do transcritoma de Hi associado à produção de 

polissacarídeo foi verificado. 
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1.6 RNA-seq 

 

RNA-seq, ou sequenciamento de RNA paralelo massivo, se refere a procedimentos 

experimentais que geram leituras de sequência dos DNAs complementares (cDNAs) 

derivados da população de RNAs de interesse (WANG et al., 2009). Esta metodologia, 

desenvolvida para o estudo do perfil de transcritomas, fornece uma medida muito mais 

precisa de níveis dos transcritos e de suas isoformas que outros métodos e permite que sejam 

sequenciadas bilhões de bases de uma só vez, aumentando muito a velocidade de aquisição e 

precisão dos dados de sequenciamento, tal que o transcritoma inteiro pode ser analisado de 

forma quantitativa, o que promoveu uma revolução no estudo de transcritomas bacterianos 

(WANG et al., 2009; CROUCHER; THOMSON, 2010; NAGALAKSHMI et al., 2010; 

FILIATRAULT, 2011; GARBER et al., 2011).  

A primeira etapa em um experimento de RNA-seq típico deve ser a extração do RNA 

total a partir das amostras de interesse coletadas.  Esse RNA total deve ser purificado para 

RNA mensageiro (mRNA), que então deve passar por testes de integridade e de concentração, 

seguida da depleção do RNA ribossomal, visto que o RNA mensageiro bacteriano não é 

poliadenilado (SCHROEDER et al., 2006; CONESA et al., 2016). Procede-se então a 

construção da biblioteca de cDNA, em que o RNA mensageiro purificado é retrotranscrito em 

cDNA, passa por ligação a adaptadores, adenilação, amplificação e então as amostras são 

sequenciadas em uma plataforma de alto rendimento (CONESA et al., 2016). 

Milhões de pequenas sequências de reads são geradas a partir de ligação com 

adaptadores a uma extremidade de cDNA (single-end) ou a ambas (paired-end) (OZSOLAK; 

MILOS, 2011). A conversão de dados de sequência em formato digital é realizada ao se 

utilizar algoritmos que contam o número de vezes que cada base transcrita foi sequenciada, 

assim gerando arquivos de texto que contêm informações das sequências (OZSOLAK; 

MILOS, 2011; CREECY; CONWAY, 2015). 

A partir dos arquivos com informação das sequências e através de alinhamento são 

obtidos os números de reads que mapeiam a um genoma de referência ou a um conjunto de 

genes de sequência conhecida entre os códons de início e fim de cada gene, individualmente 

(CREECY; CONWAY, 2015). Além disso, RNA-seq pode ser executado mesmo quando os 

genomas não estão disponíveis e, assim, independe de conhecimento prévio do organismo 

(GRABHERR et al., 2011). O alinhamento e posterior contagem de reads em relação à 

anotação resulta em uma matriz de contagem de reads por milhares de genes através de um 
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número de amostras, o que permite comparar entre condições de teste e controle, por 

exemplo. 

O objetivo principal de muitos experimentos de RNA-seq entre condições distintas é 

estimar expressão gênica diferencial, cujo poder de detecção depende da profundidade de 

sequenciamento da amostra, da expressão e do comprimento do gene (OSHLACK; 

WAKEFIELD, 2009;  BULLARD et al., 2010; SIMS et al., 2014). 

Uma filtragem deve ser conduzida nos dados da matriz de contagem, devido ao fato de 

que contagens muito baixas de reads não podem ser distinguidas do ruído de fundo de forma 

confiável, tal que os genes com pouca ou nenhuma expressão em todas as condições sejam 

removidos, reduzindo assim o conjunto de dados a um subconjunto de genes que são 

detectáveis acima do nível de ruído de fundo e também o número de testes conduzidos em 

etapas subsequentes quando se estiver examinando expressão diferencial (BOURGON  et al., 

2010; MCINTYRE et al., 2011). 

Posterior a esta etapa, devem ser removidos os efeitos de lote provindos de variação 

técnica, que resultam de várias fontes, como: a) diferenças na qualidade e na quantidade de 

RNA recuperado durante preparo da amostra, b) efeito de lote do preparo da biblioteca, c) 

viés de adaptador e d) efeito da lane e do flow cell ao utilizar tecnologia Illumina (AUER; 

DOERGE, 2010; LEEK et al., 2010; FANG; CUI, 2011; MCINTYRE et al., 2011). 

A normalização dos dados de RNA-seq no contexto de análise diferencial é necessária 

para garantir que a distribuição de expressões em cada amostra seja similar entre os 

experimentos, de tal forma que viés de efeito técnico sistemático tenha impacto minimizado 

nos resultados (CREECY; CONWAY, 2015; LAW et al., 2016). Os métodos de normalização 

DESEQ e TMM são robustos tanto para a presença de tamanhos de biblioteca diferentes 

quanto para composições de biblioteca amplamente distintas, ambos típicos de dados de 

RNA-seq (ANDERS; HUBER, 2010; ROBINSON; OSHLACK, 2010; DILLIES et al., 

2012). Ambos os métodos utilizam fatores de normalização dentro de modelo estatístico para 

análise diferencial, ao invés de alterar os dados. 

Além da normalização e da remoção de efeito de lote, é importante encontrar uma 

distribuição estatística que aproxime a natureza dos dados (WOLF, 2013). Para experimentos 

com quantidade pequena de réplicas por condição, costuma-se usar as famílias de distribuição 

normal ou binomial negativa, tal que estimativas de variância biológica devem ser 

incorporadas no teste para expressão diferencial, enquanto que o teste exato de Fisher ou o 

teste da razão de verossimilhança são os testes de hipótese mais apropriados para testar 
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expressão diferencial gênica (BULLARD et al., 2010; KVAM et al., 2012; OBERG et al., 

2012; WILLIAMS et al., 2014). 

Uma vez quantificados e normalizados os valores de expressão, além de definida a 

distribuição estatística, a inferência estatística paramétrica se torna viável, tal que se possa 

analisar a expressão diferencial, isto é, comparar formalmente os níveis de expressão entre os 

transcritos e amostras entre condições experimentais distintas que se quer comparar 

(GARBER et al., 2011; OZSOLAK; MILOS, 2011; WOLF, 2013). 

O poder estatístico para detectar a expressão diferencial varia com o tamanho efetivo 

da biblioteca, a profundidade do sequenciamento (número de reads por amostra) e o número 

de réplicas por grupo (CONESA et al., 2016). Calcula-se a cobertura de uma determinada 

amostra ao dividir-se o rendimento (comprimento do reads multiplicado pelo número de 

reads) pelo comprimento do genoma. Em experimentos de RNA-seq microbiano, são 

recomendadas pelo menos três replicatas independentes para que sejam obtidos resultados 

biologicamente significativos, enquanto que é suficiente uma cobertura de 2 a 3 milhões de 

reads por amostra para detectar expressão diferencial (HAAS et al., 2012; MANGA et al., 

2016).  

Os dados de contagem de reads provenientes de RNA-seq também podem ser usados 

para estudar os perfis de co-expressão dos genes, em que a correlação entre as mudanças de 

expressão para cada par de genes é analisada, a fim de se determinar quais genes são 

comumente regulados, sendo que genes com padrão de expressão similar podem pertencer a 

uma mesma via metabólica e a circuitos regulatórios e de sinalização (EISEN et al., 1998; 

ZHANG; HORVATH, 2005; IANCU et al., 2012).  

Do ponto de vista de produção de PRP, as informações resultantes das análises de 

expressão gênica juntamente com a avaliação do mapa metabólico do Hib são ferramentas que 

poderão contribuir para a otimização da produção de polissacarídeo, pois uma vez 

compreendidos os motivos que fazem com que esse micro-organismo pare de crescer em 

determinado momento do cultivo e de produzir o polissacarídeo mesmo na presença de 

nutrientes, novas estratégias poderão ser testadas, seja modificando a maneira de cultivar o 

micro-organismo ou mesmo através de modificação no micro-organismo por meio de nocaute 

de algum gene que esteja favorecendo a formação do acetato ou a inclusão de algum gene que 

favoreça a formação do polissacarídeo, por exemplo. A análise de taxas de transcrição em 

escala genômica durante o cultivo de Hib pode contribuir para este processo. 
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Com o presente trabalho, pretende-se investigar, através de RNA-seq, as taxas de 

transcrição dos genes expressos em diferentes momentos considerados pontos 

metabolicamente críticos (condições distintas) do cultivo de Hib linhagem GB 3291 em 

batelada alimentada conduzido em Biorreator de 10 L, com aeração submersa e controles de 

pH e temperatura.  

Em Materiais e Métodos, descrevemos a linhagem bacteriana utilizada, condições de 

cultivo e critério para coleta de amostra, as análises associadas aos cultivos, a extração e 

isolamento de RNA mensageiro a partir das amostras, conversão em cDNA e preparo de 

biblioteca, sequenciamento, processamento de reads e pré-processamento por qualidade dos 

reads. São descritas as metodologias para análise ponderada de co-expressão gênica e de 

análise de expressão diferencial e então os resultados destas análises são apresentados e 

discutidos, finalizando com sugestões de modificações a serem feitas em Hib com a finalidade 

de diminuir produtividade de acetato e aumentar a produtividade de PRP. 

 

2. Objetivos 

 

● Analisar, em escala genômica, as taxas de transcrição dos genes de Hib durante a 

dinâmica de cultivo de Hib linhagem GB 3291 em batelada alimentada conduzido em 

Biorreator de 10 L, com aeração submersa e controles de pH e temperatura. 

● Analisar quais genes são diferencialmente expressos nos diferentes fenótipos 

considerados metabolicamente críticos. 

● Analisar a matriz de co-expressão gênica durante o tempo de cultivo. 

● Avaliar as possíveis correlações entre as taxas de transcrição e dados físicos e 

fenotípicos do cultivo, além de possíveis correlações entre dados de coexpressão (autogene) e 

os dados físicos e fenotípicos. 

● Sugerir possíveis alterações no cultivo e/ou modificações na bactería para reduzir a 

quantidade de acetato produzida e/ou aumentar a produção de PRP 

 

3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Linhagem bacteriana 

Foi utilizada a bactéria Haemophilus influenzae sorotipo b linhagem GB 3291, 

fornecida pelo Instituto Adolfo Lutz na forma liofilizada. Os lotes semente e de trabalho 
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foram preparados no laboratório de Desenvolvimento de Processos do Instituto Butantan 

conforme descrito abaixo. 

 

3.2. Condições de cultivo 

 

Foram realizados quatro cultivos independentes. Para tanto, as células do lote de 

trabalho foram descongeladas e expandidas em tubos inclinados de ágar chocolate (Infusão de 

cérebro e coração – BHI - BD 37,0 g.L-1, Bacto Ágar – BD 20 g.L-1,  sangue de cavalo - 

Instituto Butantan  10% v/v (adicionado assepticamente após a autoclavação do meio base 

nutriente em BHI, a uma temperatura de aproximadamente 60 °C)), e congelados em meio de 

Greaves (1960) como preservativo, e armazenadas em nitrogênio líquido com viabilidades 

acima de 109 UFC.mL-1. Para a realização dos cultivos, 200 µL das células foram 

descongeladas e incubadas em 50 mL de meio MMP (Glicose – Merck 5,0 g.L-1, Extrato de 

Levedura UF – BD 5,0 g.L-1, Soytone – BD 10,0 g.L-1, Na2HPO4 – Sigma-Aldrich 13,1 g.L-1, 

NaH2PO4.H2O – Sigma 3,3 g.L-1, KH2PO4 – Merck 2,5 g.L-1, NaCl – Anidrol 2,5 g.L-1, 

Hemina bovina – Sigma-Aldrich 30,0 mg.L-1, NAD – Sigma-Aldrich 15,0 mg.L-1, pH 

ajustado para 7,5 com HCl 6N – Merck) , durante no mínimo 6 h, de forma estática e sob 

atmosfera de CO2, a 37 °C (TAKAGI et al., 2006). Ao atingir DO540 de no mínimo 0,500, a 

suspensão bacteriana foi transferida para três frascos de Erlenmeyer contendo 200 mL de 

meio MMP fresco cada. O volume transferido foi definido como o necessário para se atingir 

as DO540 iniciais de 0,025, 0,050 e 0,075. Os frascos foram incubados em shaker orbital (New 

Brunswick), a 150 rpm e 37 °C. Após atingir DO540 de no mínimo 5,0 em aproximadamente 

13h, que equivale ao final da fase de crescimento exponencial, a suspensão foi transferida 

para o reator em quantidade suficiente para atingir uma DO540 inicial de 0,150. 

O meio de alimentação é modificado do meio MMP, com alterações quanto às 

concentrações de extrato de levedura e de glicose, ambas aumentadas para 20 g.L-1. A 

proporção de fosfato de sódio mono e bibásico foi também alterada visando minimizar a 

quantidade de íons adicionada na correção do pH. Os cultivos foram conduzidos em reatores 

de bancada (Bioengineering -NFL16), contendo 10 L úteis de meio. Os reatores foram 

controlados em condições otimizadas quanto à temperatura (30ºC) e ao pH (7,1) através da 

adição de NaOH 5M para ajuste de pH, e quanto à concentração de oxigênio dissolvido 

(COD, Chemical Oxygen Demand), mantido em 30% através da variação da velocidade de 

agitação e com vazão de ar comprimido em 6,7 L/min. 
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 O início da alimentação se dá no momento em que a glicose do meio original se esgota 

(batelada alimentada). Esse momento é avaliado através de um pico no valor de oxigênio 

dissolvido. A vazão de alimentação foi definida com base no acompanhamento da velocidade 

de consumo de glicose em 17 mL.L-1.h-1. O tempo total de cultivo foi de 21 horas. 

 

3.3. Amostragem 

 

 Ao todo foram realizados quatro cultivos na mesma condição. Para cada um dos 

quatro cultivos realizados, foram coletadas amostras em triplicata a cada uma hora, do 

momento do inóculo até o final do cultivo, totalizando 22 amostras coletadas. Estas amostras 

foram utilizadas para duas destinações: (1) todas as 22 amostras foram utilizads para 

medições (descritas abaixo) para caracterizar o cultivo e a produção de acetato e 

polissacarídeo, totalizando-se 264 amostras no total (22 tempos amostrados de quatro 

repetições independentes, três triplicatas cada); (2) seis destas amostras, escolhidas em tempos 

que representam momentos do cultivonos quais ocorrem diferentes situações metabólicas 

(descritas abaixo), foram utilizadas para a extração de RNA e posterior análise da expressão 

gênica por RNA-Seq, totalizando 24 amostras (seis tempos amosrtados de quatro repetições 

independentes). Os quatro cultivos realizados foram considerados como réplicas biológicas 

independentes. 

Os pontos utilizados para a extração de RNA e análise por RNA-Seq foram: 1) início 

do cultivo (2 h após o início do cultivo, DO540 - densidade óptica em 540 nm - entre 0,5 e 1), 

representando início de adaptação ao meio e às conições do reator; 2) fase exponencial (8 h 

após o início do cultivo, DO540 entre 2 e 3), representando resposta ao meio e às condições do 

reator; 3) esgotamento da glicose do meio do reator - vale de dióxido de carbono (10 h após o 

início do cultivo, DO540 entre 8 e 9); 4)  início da alimentação com glicose (11 h após o início 

do cultivo, DO540 entre 13 e 15), representando perturbação no sistema devido à alimentação 

com glicose; 5) fim da fase exponencial da alimentação com glicose/início da fase 

estacionária (15 h após o início do cultivo, DO540 entre 24 e 25),  representando o momento 

no qual ocorre uma alteração ao padrão de resposta da população bacteriana e 6) final do 

cultivo (20 h após o início do cultivo, DO540 entre 25 e 27), representando o momento onde já 

ocorre inibição do crescimento celular.  

Por praticidade, as seis amostras representativas de situações metabólicas distintas são 

identificadas S01 até S06 (Sample) e as quatro repetições dos cultivos B01 até B04 (Batch). 
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 Para os experimentos de extração de RNA e análise de RNA-Seq, cada amostra 

coletada foi imediatamente centrifugada (11000 x g, por 10 minutos, 4 °C) para a separação 

do sobrenadante. O volume da amostra variou com o tempo, sendo sempre o volume 

necessário para termos em torno de 109 células, de maneira a garantir uma quantidade 

suficiente de massa de RNA extraído para poder ser realizado o RNA-Seq. Em seguida, o 

pellet bacteriano foi armazenado e congelado imediatamente em nitrogênio líquido, onde 

ficou até o uso. Para as análises de caracterização do cultivo e produção de acetato e de 

polissacarídeo, o tratamento das amostras variou de acordo com a análise realizada, e está 

descrito abaixo, para cada análise. 

 

3.4 Análises  

 

3.4.1 Determinação de Massa seca 

 

 A cada hora de cultivo, foram tomados 1,5 mL de cultura em triplicatas. Essas 

amostras foram centrifugadas a ~4000 x g por 7 minutos. O precipitado celular foi lavado 

com solução de PBS para fins de remover os resíduos de cultura. O tubo centrifugável 

contendo o pellet foi mantido em forno de secagem a 60ºC por 24 horas e, sendo então 

realizada posterior pesagem da massa seca em balança analítica (Shimadzu, modelo AUY220, 

divisão 0,0001 g). O sobrenadante foi separado em outro tubo para posterior determinação de 

concentração de ácidos orgânicos, carboidratos e polissacarídeo, tendo ficado armazenado a -

20 °C até o uso. 

 

3.4.2 Determinação da concentração de acetato e glicose 

 

As concentrações de acetato e de glicose foram medidas por cromatografia líquida de 

alta eficiência (High Performance Liquid Chromatography - HPLC), com a coluna de 

exclusão iônica Aminex HPX-87H (Bio-Rad). Como fase móvel, foi utilizada solução aquosa 

de H2SO4 10 mM. O fluxo foi mantido a 0,6 mL.min-1, em temperatura de 40 °C. Leituras 

foram realizadas em um detector de absorbância UV-VIS (Dionex UltiMate 3000 RS Diode 

Array Detector - Thermo Fisher Scientific) a 210 nm para o ácido e para o carboidrato, sendo 

os dados aquisitados pelo software Chromaleon (Thermo Fisher Scientific Inc.). Cada amostra 

foi diluida 10 vezes em H2SO4 50 mM. As curvas padrões foram construídas com o padrão 



 
 

26 

 

comercial de glicose e acetato de sódio fornecido pelo fabricante da coluna (Bio-rad, números 

de catálogo 125-0585 e 125-0586 respectivamente). 

 

3.4.3 Determinação da concentração de polissacarídeo capsular 

 

A concentração da fração livre de PRP foi medida diretamente do sobrenadante da 

cultura por cromatografia de troca aniônica de alta eficiência com detecção por amperometria 

pulsada (HPAEC-PAD – High Performance Anion Exchange Chromatography with Pulsed 

Amperometry Detection). A um volume de 540 μL de amostra, contendo em trono de 10 mg/L 

de PRP, foi adicionado 180 μL de NaOH 400 mM. A mistura foi incubada a 37 °C por 20 h 

para a hidrólise alcalina do polímero de PRP, e neutralizada com 180 μL de ácido acético 400 

mM. Foram adicionados ainda 100 μL de solução glicose-6-fosfato a 100 mM, utilizado como 

padrão interno. Um volume de 10 μL dessa mistura foi injetado na coluna de troca aniônica 

CarboPac PA-10 acoplada à pré-coluna de retenção de aminoácidos AminoTrap, montadas no 

sistema cromatográfico ICS5000 com o controle e aquisição de dados pelo software 

Chromaleon (Thermo Fisher Scientific Inc.). A metodologia de análise inclui gradientes de 

NaOH e acetato de sódio descritos por Haan et al. (2013), além dos potenciais eletroquímicos 

definidos pelos mesmos autores para a leitura dos carboidratos no eletrodo de ouro. A curva 

de calibração foi construída utilizando-se o padrão internacional de PRP (MAWAS et al., 

2005; MAWAS et al., 2007). 

 

3.4.4 Determinação da massa molecular 

 

As amostras foram previamente tratadas para minimizar interferência de meio de 

cultura e de componentes celulares por precipitação com brometo de hexadeciltrimetilamônio 

(CTAB) 0,5 M em pH 7,0 e então centrifugadas por 10 minutos a 16.000 x g (ANDERSON; 

SMITH, 1977). Um volume de 100 μL foi injetado em uma coluna de cromatografia de 

exclusão por tamanho de alta eficiência (HPSEC – High Performance Size Exclusion 

Chromatography), utilizando-se três colunas PL Aquagel- OH Mixed-H (Agilent 

Technologies) em série, a 30 °C e com fluxo de 1 mL.min-1. Como fase móvel, foi usada uma 

solução de NaCl 100 mM, Na2HPO4 13,22 mM, NaH2PO4 6,78 mM e NaN3 3 mM. A corrida 

e a detecção foram realizadas no sistema cromatográfico Ultimate 3000 (Dionex), sendo feitas 
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leituras a uma frequência de 10 Hz em um detector de índice de refração e os dados foram 

adquiridos pelo software Chromeleon. 

A determinação da massa molecular do PRP foi realizada por detecção de 

espalhamento de luz no equipamento MALS (Multi Angle Light Scattering) com detector de 

absorbância UV-VIS (Dionex UltiMate 3000 RS Diode Array Detector - Thermo Fisher 

Scientific) nos comprimentos de onda 260 nm, 280 nm e 405 nm e os dados foram 

processados pelo software Astra (WYATT, 1993). 

 

3.4.5 Parâmetros cinéticos 

 

Com os dados obtidos de concentração de glicose, concentração de acetato, 

concentração de PRP, biomassa e massa molecular foi possível computar parâmetros cinéticos 

associados ao cultivo em que são considerados biomassa seca (X), glicose como substrato (S), 

e tanto acetato quanto PRP como produtos (P), conforme Tabela 1. Ao se considerar a 

variação da concentração de X, S e P com o tempo, obtemos a velocidade instantânea destes 

parâmetros cinéticos. Devido ao fato de que a concentração microbiana X aumenta durante 

urn cultivo descontínuo, aumentando consequentemente a concentração do complexo 

enzimático responsavel pela transformação do substrato S no produto P, é mais informativo 

analisar os valores das velocidades instantâneas, com relação à referida concentração 

microbiana, ou seja, especificando-as com respeito ao valor de X em urn dado instante (HISS, 

2001). Uma definição especial de velocidade, cujo interesse prático está na avaliação do 

desempenho de urn processo fermentativo, é a produtividade, que representa a velocidade 

média de crescimento referente ao tempo total ou final de fermentação (HISS, 2001).  A 

mesma definição pode ser aplicada a concentração do produto, denominada produtividade do 

produto, em que 𝑡𝑓𝑃 (tempo desde o início do cultivo até o instante considerado) não é 

necessariamente igual a 𝑡𝑓 (tempo final) (HISS, 2001). Assim, é possível obter a 

produtividade do produto para cada tempo após o início do cultivo. Todos os parâmetros 

apresentados na Tabela 1 foram obtidos de Hiss (2001). 

 

 

 

 



 
 

28 

 

Tabela 1 – Parâmetros cinéticos associados ao cultivo de Hib a serem correlacionados com 

expressão gênica 

Parâmetro Relação 

Concentração de biomassa X 

Concentração de consumo de substrato S 

Concentração de produto P 

Velocidade instantânea de crescimento do microrganismo 𝑟𝑋 = 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
 

Velocidade instantânea de consumo de substrato 𝑟𝑆 = -
𝑑𝑆

𝑑𝑡
 

Velocidade instantânea de formação de produto 𝑟𝑃 = 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
 

Produtividade em biomassa 𝑃𝑟𝑋 = 
𝑋𝑚−𝑋0

𝑡𝑓
 

Produtividade do produto 𝑃𝑟𝑃 =
𝑃𝑚−𝑃0

𝑡𝑓𝑃
 

Velocidade específica de crescimento µ𝑠 = 
1

𝑋

𝑑𝑋

𝑑𝑡
 

Velocidade específica de consumo de substrato 𝜇𝑆 = 
1

𝑋
(

− 𝑑𝑆

𝑑𝑡
) 

Velocidade específica de formação de produto 𝜇𝑃 = 
1

𝑋

𝑑𝑃

𝑑𝑡
 

Fator de conversão biomassa/substrato 𝑌𝑋
𝑆⁄ = -

𝑑𝑋

𝑑𝑆
 

Fator de conversão biomassa/produto 𝑌𝑋
𝑃⁄ = 

𝑑𝑋

𝑑𝑃
 

Fator de conversão produto/substrato 𝑌𝑃
𝑆⁄ = -

𝑑𝑃

𝑑𝑆
 

 

3.5 Extração e isolamento do RNA mensageiro 

 

Depois de descongeladas, as amostras foram submetidas à extração de RNA total 

utilizando o reagente TRIzol (Invitrogen), conforme orientações do fabricante. 

Resumidamente, os pellets celulares foram ressuspensos com o reagente TRIzol e as células 

foram lisadas por homogeneização com seringa, após o qual as amostras foram centrifugadas 

a 12.000 x g por 10 minutos a 4 °C em microcentrífuga, a fim de separar o excesso de 

polissacarídeo, conforme opção dada pelo fabricante. Após o sobrenadante ser transferido 

para outro tubo, clorofórmio foi adicionado e a mistura foi homogeneizada com pipeta, e 

então a centrifugada a 12.000 x g por 10 minutos. A fase aquosa foi coletada e misturada com 

666 µL de isopropanol 100%, centrifugada a 12.000 x g por 15 minutos e o sobrenadante foi 
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descartado. O pellet foi então ressuspenso com 1,3 mL de etanol 75% e a mistura foi 

centrifugada a 7.500 x g por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspenso 

em água livre de RNAse. 

O teste de integridade foi realizado usando o equipamento Agilent 2100 

Bioanalyser (Agilent Technologies), utilizando a metodologia 2100 expert_Prokaryote Total 

RNA Nano. A concentração de RNA foi determinada usando-se o kit RiboGreen (Thermo 

Fisher), baseado em ligação do RNA a ligante fluorimétrico. O mRNA foi enriquecido do 

RNA total através da depleção do rRNA, feita com Ribo-Zero Magnetic Kit for Gram-

negative Bacteria (Epicentre). Após esse procedimento, o mRNA foi novamente analisado 

com o Bioanalyzer usando a metodologia 2100 expert_Prokaryote Total RNA Pico e com o 

kit RiboGreen. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as instruções dos 

fabricantes. 

 

3.6 Construção de biblioteca de cDNA e sequenciamento 

 

As amostras de mRNA purificadas obtidas dos pellets bacterianos foram utilizadas 

para construção de bibliotecas de cDNA com o kit TruSeq® Stranded mRNA LT (Illumina), 

que inclui fragmentação do RNA e adição de primers, síntese da primeira fita de cDNA com 

transcritase reversa, remoção do RNA molde, síntese da segunda fita de cDNA, reparo das 

extremidades, adenilação das extremidades 3’ para evitar formação de quimeras, ligação de 

adaptadores (índices/ barcodes) às extremidades dos cDNAs conforme Truseq Library Prep 

Pooling (24 adaptadores diferentes para 24 amostras), tal que posteriormente foi possível 

incluir as amostras aleatoriamente em ambos os lanes do flow cell.  

Os fragmentos foram então enriquecidos via PCR, visando enriquecer os fragmentos 

que tiveram moléculas de adaptadores em ambas as extremidades e amplificar a quantidade de 

DNA na biblioteca. Após PCR, a qualidade das bibliotecas foi avaliada em um Agilent 2100 

Bioanalyser (Agilent Technologies) usando chip específico para DNA Agilent DNA 1000. A 

concentração das bibliotecas foi estimada via qPCR com uso do KAPA Library 

Quantification Kit (Kapa Biosystems). As amostras foram diluídas a 2 nM, e 5 µL de cada 

amostra foram utilizados para formar o pool de amostras. A concentração do pool foi inferida 

por qPCR com o KAPA Library Quantification Kit. O pool foi diluído para 2 nM, quando foi 

adicionado o DNA de controle phiX, então as amostras foram desnaturadas e diluídas para 12 

pM. Por fim, o processo de geração de clusters e o sequenciamento foram realizados 
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utilizando-se os kits TruSeq® Rapid PE Cluster Kit - 200 Cycle (leituras paired end de 100 

pb) e TruSeq® Rapid SBS Kit – LS (Illumina), respectivamente, em uma plataforma Illumina 

HiSeq 1500, utilizando o método de corrida Rapid. Todas essas etapas foram realizadas de 

acordo com as instruções do fabricante.  

 

3.7 Processamento dos reads gerados no sequenciamento 

 

Após a plataforma Illumina gerar as imagens do sequenciamento, os dados foram 

analisados em três etapas: análise das imagens, identificação das bases e conversão das 

imagens em formato BCL (binary base call). Em seguida, foi utilizado o software Consensus 

Assessment of Sequence And Variation (CASAVA, versão 1.8.2), que realiza a 

descomplexação e separação das amostras do sequenciamento através da identificação dos 

índices que foram atribuídos a cada amostra na etapa de preparação das bibliotecas, e por fim 

converte dos arquivos BCL para arquivos no formato fastq, contendo as sequências de 

nucleotídeos e suas respectivas qualidades, descartando os reads não aprovados pelo controle 

de qualidade de bases, tal que o escore Q deve ser maior que 30 (EWING et al., 1998). 

 

3.8 Pré-processamento por qualidade dos reads 

 

Para o pré-processamento dos reads foi utilizado um pipeline in house com uso dos 

softwares fastq-mcf, versão 1.04.662 e bowtie2, versão 2.2.5, para análise dos reads brutos, 

com filtro dos reads por qualidade, eliminando aqueles com regiões de homopolímeros e de 

baixa complexidade, caudas poli A/T/N, remoção de adaptadores e extremidades de baixa 

qualidade (ANDREWS, 2010; LANGMEAD; SALZBERG, 2012). Os critérios empregados 

para a filtragem foram: remoção de regiões de homopolímeros e de baixa complexidade acima 

de 90% da sequência, tal que regiões com média de qualidade acima de 25 foram mantidas, e 

aquelas de baixa qualidade foram eliminadas. Após remoção das extremidades de baixa 

qualidade, foram mantidos os reads com tamanho mínimo de 40 pares de bases. Os 

parâmetros padrão do Bowtie2 são utilizados na análise para identificação e exclusão de reads 

com similaridade em relação ao banco de contaminantes como PhiX, utilizado como controle 

na preparação das amostras. 
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3.9 Alinhamento 

 

O genoma de referência utilizado foi o de Haemophilus influenzae sorotipo b linhagem 

10810 (GenBank accession number NC_016809.1) (BENSON et al., 2013). O genoma de Hib 

10810 possui 1.981.535 bp, foi reanotado recentemente (22/03/2017) com 2.012 genes, 6 

cópias dos genes para rRNA 16S e 23S e 8 cópias dos genes para rRNA 5S previstos. 

Todas as análises foram realizadas através da linguagem de programação estatística R, 

exceto quando descrito (TEAM, 2017). Assim, o alinhamento dos reads das amostras foi 

realizado com a função align() do pacote Rsubread, disponível no Bioconductor, para 

alinhar os reads ao genoma de referência, gerando arquivos binary alignment (BAM) 

(GENTLEMAN et al., 2004; LIAO et al., 2013). Os arquivos BAM foram usados para 

contagem com a função featureCounts() do pacote Rsubread (LIAO et al., 2014).  

A qualidade do alinhamento foi avaliada com o software Qualimap 

(OKONECHNIKOV et al., 2015). As métricas a seguir foram calculadas para cada amostra 

com o Qualimap: a) cobertura de profundidade, definida como o quociente do rendimento 

(comprimento do reads multiplicado pelo número de reads) pelo comprimento do genoma; b) 

qualidade de mapeamento dos reads mapeados, que quantifica a probabilidade de um read 

estar mal alinhado, conforme Equação 1 do Apêndice; e c) nível de saturação das amostras, 

que permite avaliar se mais sequenciamento é necessário e se mais genes poderiam ser 

detectados ao aumentar a quantidade de reads (LI et al., 2008; OKONECHNIKOV et al., 

2015). 

 

3.10 Tratamento de dados 

 

3.10.1 Matriz de contagem de leituras 

 

Dada uma lista {𝑔1, ..., 𝑔𝐺} de G genes, os dados serão representados como uma 

matriz X = (𝑥𝑔𝑗), em que cada linha representa um gene g e cada coluna j representa uma 

condição/réplica do experimento. O perfil de expressão 𝑥𝑔𝑗representa o número de reads 

alinhados inequivocamente ao gene g (g ∈{𝑔1, ..., 𝑔𝐺}) da amostra j. Cada amostra j 

representa condição/réplica do experimento, isto é j pode ser representada como um par (s,b) 

em que s ∈ {1, ..., 6} momentos temporais metabolicamente críticos, e b ∈ {1,2,3,4} é 

número do cultivo (ou réplica).  
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Cada gene g foi identificado pelo seu Ordered Locus Name, que pode ser 

HIB_XXXXX, em que XXXXX é um múltiplo de 10, para genes de anotação anterior, cujo 

formato é entrada no Kyoto Encyclopedia  of Genes and Genomes (KEGG) ou então 

HIB_RSYYYYY, em que YYYYY é um múltiplo de 5, para genes de anotação mais recente, 

cujos genes não possuem entrada no KEGG (KANEHISA; GOTO, 2000). Exceções incluem 

genes não codificantes: HIB_tZZ se refere a RNA transportador, em que ZZ ∈ 𝑁, e ttt é um 

small RNA. 

 

3.10.2 Remoção de efeito de lote 

  

A remoção do efeito de lote se deu com a função RUVg() do pacote RUVSeq 

(Remove Unwanted Variation from RNA-Seq Data), que permite utilizar os genes menos 

significativamente diferencialmente expressos quando não se sabe a priori quais genes estão 

sem influência das covariáveis de interesse, baseado em uma análise de genes 

diferencialmente expressos feita antes da normalização RUVg (RISSO et al., 2014). Os 

fatores estimados de variação não desejada foram inseridos no ajuste ao modelo linear 

generalizado (RISSO et al., 2014). 

 

3.10.3 Análise de rede de co-expressão dos genes 

 

A identificação de módulos de co-expressão entre as diferentes condições foi realizada 

com o pacote WGCNA (Weighted Gene Co-expression Network Analysis) (LANGFELDER; 

HORVATH, 2008) disponível no Comprehensive R Archive Network (CRAN; HORNIK, 

2012). 

Antes de serem utilizados como entrada de dados no WGCNA, os dados foram 

previamente normalizados para remoção de viés de composição utilizando o pacote edgeR 

(função calcnormfactors()). A análise no WGCNA foi realizada de acordo com os 

métodos descritos abaixo. 

Uma matriz do coeficiente de correlação de Pearson é calculada como medida de 

similaridade para todos os genes par a par (LANGFELDER; HORVATH, 2012). Usando a 

função adjacency() obtem-se uma matriz de correlação transformada: todos os valores 

de correlação são elevados à potência β (parâmetro denominado soft thresholding, visto que 

redes biológicas tendem a ter topologias scale free), escolhida conforme um critério de 
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topologia sem escala (scale free) (BARABASI; OLTVAI, 2004; ZHANG et al., 2005). Para 

cada par de vértices (genes) foi então calculada a sobreposição topológica (topological 

overlap, TO), que reflete a similaridade entre genes em termos de vértices com os quais estes 

se conectam comumente (YIP; HORVATH, 2006). Assim, se obteve a matriz de sobreposição 

topológica (TOM) com a função TOMsimilarity(), que foi então convertida em uma 

matriz de dissimilaridade (1 - TOM), e essa foi base para uma árvore de clusterização 

hierárquica, obtida com a função hclust() e com a qual os módulos de expressão gênica 

foram identificados usando um procedimento dinâmico de corte de árvore com 

cutreeDynamic() (LANGFELDER et al., 2008). 

Um mínimo de 40 genes em cada módulo foi configurado. Para cada módulo 

encontrado, a função moduleEigengenes() foi utilizada para calcular a primeira 

componente principal da expressão gênica dos genes pertencentes a um dado módulo 

correspondente, denominado autogene (eigengene) (ZHANG; HORVATH,  2005). O 

autogene representa a atividade geral do módulo em uma dada amostra e foi utilizado para 

mapear grupos de genes a dados fenotípicos relativos às amostras (data traits), quando 

disponíveis, através do coeficiente de correlação de Pearson. Assim, foram calculadas as 

correlações entre cada autogene e as variáveis associadas ao cultivo definidas na Tabela 1. 

Duas medidas de importância de gene foram definidas: 1) a correlação entre a 

expressão de um dado gene e a variável produtividade de polissacarídeo, 𝑃𝑟𝑃𝑅𝑃 e 2) a 

correlação entre a expressão de um dado gene e a variável produtividade de acetato, 𝑃𝑟𝐴𝑐, 

conforme descrito na Tabela 1. 

A função intramodularConnectivity() foi então utilizada para calcular 

conectividade total (kTotal, grau de cada gene em relação aos demais genes), conectividade 

intra-modular (kWithin, grau de cada gene em relação aos demais genes pertencentes ao 

mesmo módulo), conectividade extra-modular (kOut, grau de cada gene em relação aos 

demais genes pertencentes a outros módulos), e a diferença entre as conectividades intra- e 

extra-modulares para todos os genes (kDiff) (ZHANG; HORVATH,  2005). 

O teste hipergeométrico para medir enriquecimento significativo dos genes co-

expressos em módulos em relação aos conjuntos de genes de Hib foi realizado com a função 

enrichKEGG() do pacote clusterProfiler do Bioconductor, com 𝛼 = 0,05 (YU et al., 

2012). 
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3.10.4 Análise de expressão diferencial 

 

A análise de expressão diferencial foi realizada através da linguagem de programação 

estatística R com os pacotes edgeR, DESeq2 e limma-VOOM do Bioconductor, recomendados 

para desenhos experimentais de RNA-seq com o número de amostras por condição tal qual o 

deste trabalho, pacotes estes através dos quais é possível identificar mudanças relativas nos 

níveis de expressão entre condições distintas (GENTLEMAN et al., 2004; ROBINSON et al., 

2010; SONESON; DELORENZI, 2013; CHEN et al., 2014a; LAW et al., 2014; LOVE et al., 

2014; ZHANG et al., 2014; RITCHIE et al., 2015; SCHURCH et al., 2016). Cada um desses 

pacotes é brevemente descrito abaixo. 

edgeR. Na análise de expressão diferencial com o edgeR, os dados de contagem de 

leituras devem ser utilizados sem transformação prévia (não devem ser usados RPKM ou 

FPKM, pois impedem o edgeR de estimar corretamente a relação média-variância dos dados), 

a normalização é baseada em modelo e ocorre na forma de fatores de correção que são 

inseridos no modelo estatístico (CHEN et al., 2014b).  

Com o pacote edgeR, a filtragem dos dados foi feita com referência ao número de 

transcritos por milhão (TPM) de cada gene (WAGNER et al., 2012). Os valores brutos de 

contagem foram convertidos em TPM com a função cpm() do edgeR. Um gene foi 

considerado expresso em uma dada amostra caso sua contagem transformada estivesse acima 

de um valor de TPM nominal igual a 1, e como não expresso caso contrário. Cada gene deve 

ser considerado expresso em ao menos todas as repetições de uma mesma condição para ser 

mantido em análises subsequentes. 

A normalização do viés de composição do RNA, denominado trimmed mean of M-

values (TMM) normalization, é computada com a função calcNormFactors() 

(ROBINSON; OSHLACK, 2010). Esse viés pode ocorrer quando existem genes altamente 

expressos e que consomem uma grande porção do tamanho total da biblioteca, o que pode 

acusar falsamente os demais genes de serem regulados negativamente na amostra 

(ROBINSON; OSHLACK, 2010). A função calcNormFactors() encontra um conjunto 

de fatores de escalonamento para o tamanho das bibliotecas que minimiza as mudanças em 

escala logarítmica entre as amostras para a maioria dos genes (ROBINSON; OSHLACK, 

2010). O produto do tamanho da biblioteca original com o fator de escalonamento é 

denominado tamanho efetivo das bibliotecas, e substitui o tamanho da biblioteca em todas as 

análises subsequentes (CHEN et al., 2014b).  
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 edgeR então estima dispersões (dispersão comum, dispersão de tendência e dispersão 

de cada gene) com a função estimateDisp() usando Cox-Reid profile-adjusted likelihood 

para desenhos experimentais mais complexos (COX; REID, 1987; ROBINSON; SMYTH, 

2007; ROBINSON; SMYTH, 2008; MCCARTHY et al., 2012).  

Uma matriz com o desenho experimental deve então ser construída, contendo 

informação a respeito das diferentes condições que se quer comparar, em que uma das 

condições pode ser considerada como referência ou então as condições devem ser 

parametrizadas por grupos (ROBINSON et al., 2010). Os contrastes de interesse (A e B, por 

exemplo) podem ser especificados com a função makeContrasts() do pacote limma, que 

define a hipótese nula (A-B = 0), e permite escolher como as diferentes condições serão 

comparadas par a par (SMYTH, 2005).  

O pacote edgeR permite utilizar estrutura de modelos lineares generalizados (GLM) 

para contabilizar desenhos experimentais complexos (MCCULLAGH; NELDER, 1989; 

MCCARTHY et al., 2012). As funções glmFit() e glmLRT() foram usadas 

respectivamente para ajustar o modelo binomial negativo generalizado à contagem de leituras 

para cada gene e para conduzir um teste da razão de verossimilhanças para os coeficientes 

(grupos de interesse) no modelo linear (MCCARTHY et al., 2012). A remoção do efeito de 

lote se deu com a função RUVg() do pacote RUVSeq, cujos fatores estimados de variação 

não desejada foram inseridos junto à função glmFit() (RISSO et al., 2014). 

Os genes mais significativos podem ser examinados com a função topTags(), que 

apresenta os genes com maior razão logarítmica entre as condições (por exemplo, log-fold 

positivo representa genes com maior expressão em A em relação a B) (CHEN et al., 2014b). 

Essa função também faz correção de testes múltiplos ao aplicar o procedimento de 

Benjamini–Hochberg para controlar a taxa de descobertas falsas (false discovery rate, FDR) 

(BENJAMINI; HOCHBERG, 1995). 

 

 DESeq2. Com o pacote DESeq2, também devem ser usados dados de contagem de 

reads sem transformação prévia. A função DESeqDataSetFromMatrix() foi utilizada 

para construir o objeto DESeqDataSet, necessário para as etapas subsequentes, e para o qual 

foram fornecidos a matriz de contagem, informação sobre as amostras (as colunas da matriz 

de contagem) e o desenho experimental (LOVE et al., 2014). Os dados foram então pré- 

filtrados, tal que genes com nenhum ou apenas 1 reads foram removidos. 
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Esses dados de expressão 𝐾𝑖𝑗𝑙 (em que 𝑖 é gene e 𝑗 é tempo amostral e 𝑙 é replica) são 

modelados seguindo uma distribuição binomial negativa com média µ𝑖𝑗 e parâmetro de 

dispersão gene-específico 𝛼𝑖 (𝐾𝑖𝑗𝑙 ∼NB(µ𝑖𝑗,𝛼𝑖)), que define a relação entre a variância e a 

contagem observada e sua média. 

 A média ajustada é composta pelo fator de tamanho 𝑠𝑖 e um parâmetro 𝑞𝑖𝑗, 

proporcional à concentração real esperada de reads para a amostra j, tal que  

µ𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑞𝑖𝑗                                                                   (1) 

Sejam 𝛽𝑖 coeficientes que representam o log2 fold change para o gene i para cada 

coluna da matriz conforme seguinte equação  

log(𝑞𝑖𝑗) = 𝑥𝑖𝛽𝑖                                                                (2) 

A função DESeq() permite calcular essas variáveis ao executar as seguintes etapas: 

a) Com a função estimateSizeFactors(), os fatores de tamanho 𝑠𝑖 são 

estimados ao se tomar a média geométrica das contagens sobre todas as 

amostras, sendo criada uma amostra referência virtual para cada gene, e então 

normalizar cada amostra em relação a esta referência para obter um fator de 

tamanho por amostra (ANDERS; HUBER, 2010). 

b) A variabilidade entre réplicas é modelada pelo parâmetro de dispersão 𝛼𝛼, 

estimado com a função estimateDispersions(), ao maximizar o Cox-

Reid profile-adjusted likelihood (COX; REID, 1987; LOVE et al., 2014).  

c) Por fim, com a função nbinomWaldTest(), DESeq2 emprega um modelo 

generalizado binomial negativo ao ajustar os coeficientes 𝛽𝑖 (log2 fold 

change), com um parâmetro de dispersão para cada gene e o teste de Wald para 

gerar p valores (LOVE et al., 2014). 

 

 limma-voom. Com limma-voom pode-se normalizar o tamanho das bibliotecas de 

logaritmo de contagem por milhão, ou então por normalização de quantil ou pelo TMM 

(trimmed mean of M-values normalization) como no edgeR (LAW et al., 2014). Usamos 

TMM. 

 Com o pacote limma, a filtragem dos dados, a normalização do viés de composição do 

RNA e os contrastes de interesse são feitos tal qual com o pacote edgeR. Contudo, no pacote 

limma, a modelagem linear é realizada no logaritmo do número de contagens por milhão, log-

cpm, que são considerados normalmente distribuídos (LAW et al., 2014). 
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A função voom() (variance modeling at the observational level, voom) estima a 

relação média-variância do logaritmo da contagem de reads ao ajustar uma regressão 

ponderada local (locally weighted regression, LOWESS), que fornece um desvio padrão 

residual para cada gene (LAW et al., 2014). O logaritmo das contagens por milhão é 

convertido em uma contagem prevista, e a variância se baseia nesse tamanho de contagem. O 

peso para cada observação é o inverso da variância prevista (LAW et al., 2014). 

Então, a função lmFit() é usada para estimar fold changes e erros padrão ao ajustar 

um modelo linear para cada gene (PHIPSON et al., 2016). Dado esse ajuste, coeficientes e 

erros padrão são computados para um conjunto de comparações com a função 

contrasts.fit()(PHIPSON et al., 2016). Um framework empírico de Bayes é 

implementado para obter informações entre os genes ao estimar as variâncias através da 

função eBayes() (PHIPSON et al., 2016). 

Os genes pertencentes à interseção entre os genes identificados como diferencialmente 

expressos com com log-fold change (logFC) a partir de 2 e p-valor ajustado no máximo 0,01 

pelos pacotes edgeR, DESeq2 e limma foram considerados genes de fato diferencialmente 

expressos. 

O teste hipergeométrico para medir enriquecimento significativo dos genes 

diferencialmente expressos durante o cultivo de Hib foi realizado com a função 

enrichKEGG() do pacote clusterProfiler do Bioconductor, com 𝛼 = 0,05 (YU et al., 

2012). 

 

4. Resultados e Discussão 

 

4.1 Cultivos 

 

 Foram realizados quatro cultivos, B01, B02, B03 e B04, cujos perfis médios de 

crescimento e das demais variáveis mensuradas associadas aos cultivos são apresentados nas 

Figuras 2 e 3.  

Pela Figura 2, podemos observar pela concentração de biomassa que a fase de 

adaptação (lag) ocorre nas primerias 2 horas de cultivo, então se inicia a fase exponencial 

(log), caracterizada por intensa duplicação celular, das 3 horas até em torno das 17 horas, 

momento em que o crescimento bacteriano atinge seu máximo, mesmo com fornecimento e 

consumo sempre existente de glicose. Das 18 horas de cultivo até o final – às 21 horas – 
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temos uma fase de crescimento reduzido. Durante a fase lag e fase log até 8h de cultivo, a 

concentração de CO2 aumenta até atingir um máximo local. A queda na concentração de CO2 

dura até 10h de cultivo (pouco antes do início da alimentação), após a qual retoma o aumento 

até 13h. Deste ponto até o final do cultivo, a concentração de CO2 segue estacionária, não 

acompanhando o crescimento celular. O consumo de glicose diminui após 19 horas de cultivo, 

mesmo com a alimentação constante de glicose sendo adicionada ao meio. A concentração de 

PRP e de acetato aumenta em taxa similar ao crescimento bacteriano. Já na Figura 3 pode ser 

observado que a produtividade de PRP aumentou de ~0,1 g.L-1.h-1 no início do cultivo para 

acima de 0,4 g.L-1.h-1 enquanto a produtividade de acetato aumentou de quase nula no início 

do cultivo para em torno no início do cultivo atingindo em torno de 0,06 g.L-1.h-1 ao final do 

cultivo. 

Os dados de cada dado fenotípico mensurado durante o cultivo e descrito na Tabela 1 

são apresentados mais detalhadamente nas Figuras 1 a 23 do Apêndice. 

Figura 2. Perfil cinético de biomassa, glicose consumida, formação de acetato, síntese de 

PRP e produção de CO2. Média dos valores de cada amostra provenientes dos quatro 

cultivos (B01, B02, B03 e B04). Em verde, concentração de glicose no meio. Em roxo, 

concentração de acetato. Em preto, concentração de biomassa.  Em azul, concentração de 

PRP. Em vermelho, concentração de gás carbônico. Em dourado, concentração de oxigênio. 

No eixo x, o tempo de cultivo em horas. Em destaque (retângulos), as seis amostras 

selecionadas: a) início de adaptação ao meio do reator, b) resposta ao meio do reator, c) quase 
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esgotamento de glicose do meio do reator, d) perturbação no sistema devido à alimentação, e) 

inflexão – alteração ao padrão de resposta e f) inibição do crescimento. 

 

Figura 3. Perfil cinético de produtividade de PRP e produtividade de acetato. Média dos 

valores de cada amostra provenientes dos quatro cultivos (B01, B02, B03 e B04). Em 

dourado, produtividade de polissacarídeo. Em ciano, produtividade de acetato. Em destaque, 

as seis amostras selecionadas: a) início de adaptação ao meio do reator, b) resposta ao meio do 

reator, c) quase esgotamento de glicose do meio do reator, d) perturbação no sistema devido à 

alimentação, e) inflexão – alteração ao padrão de resposta e f) inibição do crescimento 
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4.2 Teste de integridade 

 

Após a etapa de extração de RNA total, as amostras foram submetidas a um teste de 

integridade, utilizando eletroforese capilar, realizada em um equipamento Agilent 2100 

Bioanalyzer. Um resultado representativo do padrão que obtivemos é apresentado na Figura 

4. 

 

Figura 4. Resultados do teste de integridade. Resultados obtidos a partir das seis amostras 

(S01, S02, S03, S04, S05, S06) do primeiro dos quatro cultivos, denominado B01. No eixo x, 

a concentração da unidade de florescência. No eixo y, a quantidade de nucleotídeos das 

moléculas de RNA. 

 

Espera-se, para uma amostra com elevada integridade, que sejam observados dois 

picos evidentes e destacados, referentes ao RNAs ribossomais 16S e 23S. O RNA ribosomal 

de Hib é naturalmente fragmentado, devido a sítios de clivagem dentro da subunidade 

ribosomal 23S, tal que no Agilent 2100 Bioanalyser o pico do RNA ribossomal 23S apresenta 

essa fragmentação em forma de pico duplo (SONG et al., 1999; EVGUENIEVA‐

HACKENBERG, 2005). Tal ocorrência inviabiliza a utilização do número de integridade de 

RNA (RNA Integrity Number - RIN) como único parâmetro para determinar integridade 

(BHAGWAT et al., 2013). Caso haja degradação, isso é detectado por um padrão de gel de 

RNA com linha de base maior e pico de RNA ribossomal menor e menos distinto 

(SCHROEDER et al., 2006). Assim, podemos notar que as amostras se apresentaram 

relativamente íntegras. Podemos observar também que o RNA ribossomal 16S desta cepa de 

Hib (GB 3291) também é naturalmente fragmentado. 
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4.3 Sequenciamento e Alinhamento 

  

 Um total de 381.157.273 de reads foram mapeados ao genoma de referência, que 

possui 2012 genes descritos, com cobertura de profundidade média de 788,18x ± 501,50x 

(mínimo de 99,32x e máximo de 2042,90x) entre as 24 amostras. Após contagem com 

featurecounts(), configurado para remover reads sem par e que conta cada par como 

um read, além de remoção de genes para RNA ribossomal, obtivemos uma matriz de 

contagem com 2000 genes (excluindo-se os 12 genes ribossomais) e 170.179.762 reads. A 

quantidade de reads por amostra pode ser conferida na Tabela 1 do Apêndice. 

A qualidade de mapeamento médio foi de 36,62 ± 0,13, em uma escala de escore de 

qualidade Phred que varia entre 0 e 40. Nesta escala, por exemplo, em escore de qualidade 

𝛼𝛼=20 com apenas um erro de mapeamento (mismatch), aproxima-se a probabilidade de 

amostragem do read em ~0,01 (ou seja, a probabilidade de mapear corretamente algum read 

aleatório é 0,99) (LI et al., 2008). Caso a probabilidade de mapear corretamente aumente para 

0,999, o escore 𝛼𝛼 aumenta para 30. Por outro lado, conforme a probabilidade de 

mapeamento correto tenda a zero, o escore 𝛼𝛼 também tenderá a zero. Assim, podemos notar 

que a qualidade de mapeamento foi relativamente alta. A qualidade de mapeamento de cada 

amostra pode ser conferida na Tabela 1 do Apêndice. 

A saturação média foi de 90,5% (mínima 87,3% e máxima 91,8%.), conforme Figura 

5. Em tecnologia de RNA-seq, a saturação seria alcançada quando aumento no número de 

reads não resulta em mais genes de fato expressos sendo detectados ou em mais genes sendo 

identificados como diferencialmente expressos quando duas ou mais condições são 

comparadas (TARAZONA et al., 2011). Pela Figura 5, podemos observar que a todas as 

amostras atingiram saturação, inclusive amostras de baixa cobertura (S01B03 e S03B02). Por 

exemplo, ao observarmos a diferença entre 10 milhões de reads e 5 milhões de reads, apenas 

~25 genes a mais são detectados. Ou seja, nesse ponto, o dobro de sequenciamento rende 

menos de 2% a mais de informação nova. Destaca-se que mesmo nas amostras com menor 

cobertura a detecção é maior ou igual a 87,3%, indicando que, no máximo, 12,7% dos genes 

ficaram de fora da análise, embora, claro, não se possa dizer qual a porcentagem total de 

genes da bactéria foram expressos durante o cultivo. 
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Figura 5 - Curvas da saturação da detecção de genes em função do número de 

fragmentos, para cada amostra. No eixo y, número de genes detectados de um total de 2000 

genes (removidos os genes para RNA ribossomal). No eixo x, cobertura de sequenciamento 

em milhões de reads. O círculo preenchido representa o ponto de saturação, ou seja, aumento 

do número de reads nesta amostra a partir deste ponto não aumenta a quantidade de genes 

detectados, enquanto os círculos não preenchidos antes dos círculos preenchidos indicam 

posições nas quais ainda não houve saturação. 

 

4.4 Remoção de efeito de lote 

  

Em um conjunto de dados sem efeito de lote, as distribuições deveriam 

hipoteticamente estar centralizadas em torno de zero, enquanto que desvios claros indicam a 

necessidade de remoção de variáveis indesejadas. Assim, a remoção de efeito de lote se 

mostrou imprescindível, conforme apresentado na Figura 6. 
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Figura 6 -  Boxplots da razão logarítmica da contagem de reads de cada gene de cada 

amostra em relação à mediana entre as amostras. À esquerda, boxplots de cada amostra 

dos dados de contagem. À direita, boxplots das amostras após remoção de variáveis 

indesejadas. Cada ponto amostral é representado por uma cor. 

 

4.5 Análise de co-expressão dos genes 

 

4.5.1 Análise de rede de co-expressão dos genes 

  

Após filtro para remoção de genes com baixa expressão e normalização para viés de 

composição, 1862 genes (dos 2012 descritos neste genoma) foram submetidos à análise de co-

expressão gênica. O parâmetro β (soft thresholding) escolhido foi 7, que foi a menor potência 

que resulta em valor acima de 0,80 da curva de índice de ajuste à topologia sem escala, 

conforme gráfico da esquerda na Figura 7. Caso o parâmetro β seja maior, a conectividade 

média (em torno de 40 para β = 7) irá diminuir, como podemos verificar no gráfico da direita 

na Figura 7. O ajuste à topologia sem escala está representado na Figura 8. 

A análise WGCNA identificou 8 módulos de genes co-expressos (denominados 

Brown, Black, Purple, Blue, Red, Magenta, Green, Pink), que podem ser conferidos em 

“Merged Dynamic” na Figura 9, e consistiram de mínimo de 57 a máximo de 828 genes, 

enquanto 7 genes (0,38%) não foram incluídos em quaisquer dos módulos (por padrão do 

WGCNA, esses genes são agrupados no módulo grey). A Figura 10 apresenta o heatmap de 
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toda rede ponderada, representando graficamente a matriz de sobreposição topológica, 

permitindo identificar dois grandes clusters de genes e outros seis clusters menores, 

concordando com os módulos identificados. A Figura 11 mostra a expressão do autogene de 

cada cluster, indicando que o comportamento em geral é bem distinto, com o autogene dos 

módulos Brown e Black apresentando maior expressão nas amostras iniciais do cultivo, os 

módulos Magenta, Green e Pink apresentando expressão maior nas amostras intermediárias 

do cultivo e o autogene dos módulos Blue e Red com maior expressão nas amostras finais do 

cultivo. A relação entre os autogenes pode ser observada na Figura 24 do Apêndice. O 

heatmap, barplot e spaghetti plot de cada módulo pode ser conferido entre as Figuras 25 até 

33 do Apêndice. 

Cada módulo foi representado pela sua primeira componente principal denominada 

autogene (eigengene). Correlações altas entre os autogenes e dados fenotípicos indicam 

possíveis associações entre os genes co-expressos no módulo em questão e os fenômenos 

observados. A correlação entre a expressão do autogene do módulo e cada variável mensurada 

relacionada ao cultivo (identificados na Tabela 1) pode ser conferida na Figura 12. 

Dos 8 módulos, 4 (Brown, Purple, Blue e Red) foram significativamente (coeficiente 

de correlação > 0,5, α = 0,05) associados com a concentração de biomassa, concentração de 

acetato, concentração de PRP, concentração de CO2, velocidade instantânea de formação de 

acetato, velocidade instantânea de crescimento referente ao tempo, produtividade de PRP, 

produtividade de acetato. Essas correlações significativas foram positivas para os módulos 

Blue e Red, e negativas para os módulos Brown e Black. A velocidade instantânea de 

formação de PRP foi significativamente associada aos módulos Red (positivamente), Purple e 

Brown (ambos negativamente), enquanto padrão oposto a esse foi observado em relação ao 

parâmetro velocidade especifica de crescimento. Os módulos Magenta e Green apresentaram 

correlação positiva com a concentração do consumo de glicose. O modulo Purple apresentou 

correlação positiva com a velocidade especifica de consumo de substrato e com o coeficiente 

especifico de Biomassa-Glicose. O módulo Blue apresentou correlação negativa com a 

velocidade especifica de formacao de PRP. O módulo Magenta apresentou correlação 

negativa com o coeficiente especifico de Biomassa-PRP. Os módulos Black e Purple 

apresentaram correlação positiva com os coeficientes específicos de Acetato-Glicose e PRP-

Glicose. 

Maior sentido biológico pode ser encontrado ao analisar o enriquecimento funcional 

de cada módulo, que indicou diferentes vias metabólicas bioquímicas associadas aos módulos, 
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como pode ser visto na Figura 13: genes para proteínas do ribossomo no módulo Brown, 

genes para biossíntese de peptidoglicano no módulo Purple, genes para transportadores ABC 

(ATP Binding Cassete) no módulo Red, enriquecimento para vias associadas ao metabolismo 

de carbono e glicólise/gliconeogênese no módulo Magenta e para biossíntese de antibióticos, 

biossíntese de metabólitos secundários, ciclo do citrato (TCA), metabolismo de purina e vias 

metabólicas no módulo Green.   

Os genes específicos para síntese de PRP (bcs1234: respectivamente, HIB_11840, 

HIB_11830, HIB_11820 e HIB_11810), além do gene para a enzima polissacarídeo 

polimerase (HIB_10030) foram agrupados no módulo Blue, apesar de o teste hipergeométrico 

não ter indicado enriquecimento funcional neste módulo. 

Uma questão interessante a respeito desses módulos é se há alguma relação entre a 

conectividade e a importância dos genes em relação aos dados fenotípicos (no caso, 

produtividade de acetato e de PRP) nestes módulos, ou seja, se um gene importante para um 

dado fenotípico tende a ser hub. 

De fato, na Figura 14 podemos observar que para os módulos Brown, Purple, Blue e 

Red os genes hub intra-modulares tendem a possuir alta importância de gene, sugerindo que 

uma busca por genes hub desses módulos pode indicar genes chave associados à 

produtividade de PRP. O mesmo padrão ocorre em relação à importância de gene para 

produtividade de acetato, em que os módulos Brown, Purple e Red se destacam por 

apresentarem correlação ainda maior com a conectividade intra-modular, conforme 

apresentado na Figura 15. Assim, torna-se interessante a análise dos principais hubs de cada 

módulo. 
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Figura 7. Análise de topologia de rede para potências de soft-thresholding entre 2 e 30. O 

gráfico à esquerda mostra o índice de ajuste à topologia sem escala (eixo y) como função da 

potência soft-thresholding (eixo x). O gráfico à direita mostra a conectividade média (grau do 

vértice, eixo y) como função da potência soft-thresholding (eixo x). 
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Figura 8. Ajuste à topologia sem escala, com parâmetro β = 7: Coeficiente de 

determinação (R²) de topologia sem escala = 0,83; inclinação = -1,81; coeficiente de 

determinação (R²) truncado = 0,91. Este é um gráfico log-log de distribuição de conectividade 

por toda a rede (histograma das conectividades dos genes) e representa o ajuste a modelo 

linear e a um modelo exponencial truncado. O eixo x mostra o logaritmo da conectividade de 

toda a rede, enquanto que o eixo y apresenta o logaritmo da distribuição de frequência 

correspondente.  O coeficiente de determinação (R²) do ajuste pode ser considerado um índice 

da liberdade de escala da topologia da rede. 

 

 



 
 

48 

 

 

Figura 9. Árvore de clusterização hierárquica. Na árvore (dendrograma) de clusterização, 

cada folha, que é uma linha vertical curta, corresponde a um gene. Módulos de genes são 

identificados como ramos do dendograma, que agrupam genes densamente interconectados e 

altamente co-expressos. As cores abaixo do dendograma indicam em “Dynamic Tree Cut” a 

associação a módulos identificados com a função cutreeDynamic() e em “Merged 

dynamic” após fusão de módulos com correlação maior que 0,75 entre si. 
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Figura 10. Visualização da rede gênica com heatmap. O heatmap representa a matriz de 

sobreposição topológica (Topological Overlap Matrix, TOM) entre todos os genes na análise. 

Cor clara representa baixa sobreposição e cores alaranjadas progressivamente mais escuras até 

vermelho representam alta sobreposição. Blocos de cores mais escuras ao longo da diagonal 

são os módulos. O dendograma de genes e a atribuição do módulo também são mostrados à 

esquerda e no topo. 
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Figura 11. Barplot do autogene de cada módulo. Cada barplot está colorido conforme o 

nome do módulo. O autogene do módulo apresenta valores negativos quando muitos dos 

genes nos módulos estão sub-expressos, enquanto que apresenta valores positivos quando 

muitos do genes do módulo estão sobre-expressos. O autogene do módulo pode ser 

considerado o perfil de expressão mais representativo do módulo. 
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Figura 12. Associações módulo-dados associados aos cultivos. Cada linha corresponde a 

um autogene de módulo e cada coluna corresponde a uma variável associada aos cultivos. 

Cada célula contém uma correlação correspondente e p-valor. A tabela é colorida de acordo 

com a correlação: negativa é representada por cor verde e positiva por cor vermelha. Quanto 

mais forte a correlação, mais forte o tom da cor. Em destaque (contorno da célula em negrito), 

as correlações significativas (α = 0,05). 
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Figura 13 - Comparação de enriquecimento funcional nos módulos de genes. Neste 

gráfico de pontos, no eixo y estão as vias metabólicas sobre-representadas, no eixo x os 

módulos que apresentaram vias enriquecidas e em parênteses a quantidade de genes presentes 

nas vias enriquecidas. Cada circunferência representa a razão de genes encontrada em relação 

ao total de genes na via metabólica. A cor se refere ao p-valor, em que quanto mais próximo 

de azul, mais próximo do limite de threshold (α = 0,05). 
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Figura 14 - Importância do gene para produtividade de PRP (eixo y) vs. conectividade 

intra-modular (eixo x) plotado separadamente para cada módulo encontrado. Para os 

módulos Brown, Purple, Blue e Red podemos observar que os genes hubs intra-modulares 

tendem a ter alta importância de gene para produtividade de PRP.  
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Figura 15 - Importância do gene para produtividade de acetato (eixo y) vs. conectividade 

intra-modular (eixo x) plotado separadamente para cada módulo encontrado. Para os 

módulos Brown, Purple, Blue e Red podemos observar que os genes hubs intra-modulares 

tendem a ter alta importância de gene para produtividade de acetato. 

 

4.5.2 Análise dos principais hubs de cada módulo 

 

A seguir, a análise dos dez principais hubs de cada módulo, apresentados nas Tabelas 

2 até 9, uma para cada módulo. 

No módulo Brown (Tabela 2), dois dos principais hubs foram os genes HIB_07040 e 

HIB_07050, respectivamente para os fatores de elongação Tu e G, que participam no processo 

de alongamento de peptídeos e translocação (além de desmontagem do ribossomo) na síntese 

de proteínas bacterianas (RAMAKRISHNAN, 2002; SAVELSBERGH et al., 2009). Os genes 

HIB_09230, HIB_09260, HIB_09270 e HIB_09280 pertencem à via metabólica do ribossomo 

(via hiu03010 do KEGG), em particular do canal SecY (secretion pathway) (COREY et al., 

2016). O gene HIB_05840 codifica para TatD, uma proteína com atividade DNAse na 

presença de Mg2+ (WEXLER et al., 2000; NATALE et al., 2008). O gene HIB_12290 

codifica para a enzima HrpA, envolvida na separação ATP-dependente do RNA de fita dupla, 

sendo que em Escherichia coli está envolvida no processamento pós-transcricional de genes 

para proteínas da biogênese fimbrial (KOO et al., 2004; KHEMICI; LINDER, 2016). O gene 
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HIB_14190 para DNA girase (também topoisomerase) sub-unidade A, que introduz 

superenrolamentos (supercoils) negativos no DNA usando energia derivada da hidrólise de 

ATP (REECE; MAXWELL, 1991). O gene HIB_05850 codifica para a DNA polimerase III 

subunidade delta, enzima responsável pela maioria da síntese replicativa em bactérias 

(STUKENBERG et al, 1991; TURNER et al., 1999).  

Considerados juntos, os dez principais hubs do módulo Brown têm funções associadas 

à transcrição e tradução dos demais genes, o que indica serem necessários para a manutenção 

de funções celulares básicas. Neste módulo, a via de ribossomo está sobre-representada 

(Figura 13). O padrão geral de expressão representado pelo autogene do módulo Brown 

(Figura 11) sugere alta expressão no começo do cultivo, o que é esperado para esses genes, 

devido à adaptação ao meio e às condições do cultivo. Na adaptação ao meio existe a 

necessidade de expressão de muitas enzimas e de transportadores. Além disso, a bactéria deve 

estar anabolizando material básico para crescimento, inclusive muitas proteínas. Nas demais 

amostras, a expressão desses genes é menor. 

No módulo Black (Tabela 3), os principais genes hubs foram HIB_04660, para a 

proteína Lic3A (sialiltransferase) e HIB_RS08725, para a proteína LicA (fosforilcolina 

quinase), ambas envolvidas na transferência/incorporação de componentes (respectivamente, 

ácido siálico e fosforilcolina) no lipooligassacarídeo (LOS) de Hib e estão sujeitas à variação 

de fase, resultando em perda ou ganho espontâneo desses na composição do LOS (KIMURA; 

HANSEN, 1986; HOSKING et al., 1999; HOOD, et al., 2001;  HUMPHRIES; HIGH, 2002). 

O gene HIB_09640 codifica para transglicolase associada à biossíntese de 

peptidoglicano, enquanto HIB_09620 para transglicolase lítica solúvel, envolvida na clivagem 

de peptidoglicanos (DI BERARDINO et al., 1996; KORAIMANN, 2003; SCHEURWATER 

et al., 2008). 

O gene HIB_09870 para enzima putativa associada à utilização de ferro da hemina, 

com 47% de identidade de aminoácidos em relação à hemina oxigenase de Helicobacter 

pylori (HU et al., 2011). O gene HIB_18580 codifica para proteína com domínio conservado 

da família DUF2057, sem função conhecida (MARCHLER-BAUE et al., 2016).  O gene 

HIB_16980, para a proteína LicD, que age como transferase que altera a posição da 

fosforilcolina no LOS (LYSENKO et al., 2000).  

O gene HIB_04480 codifica para GTP pirofosfoquinase (RelA), que catalisa a 

produção de guanosine 3'-difosfato 5'-trifosfato ((p)ppGpp) durante resposta estringente e está 
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associada ao metabolismo de purina (via hiu00230 do KEGG) (EVERS et al, 2001; 

ATKINSON et al., 2011; ENGLISH et al., 2011). 

 

Tabela 2. Relação dos 10 genes com maior conectividade intra-modular (hubs) do 

módulo Brown. Para cada gene hub, a proteína para a qual codifica, a conectividade intra-

modular 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼e a conectividade extra-modular 𝛼𝛼𝛼𝛼. 

Módulo gene Produto 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼 

Brown HIB_07050 fator de alongamento G 142,81 30,08 

 HIB_05840 TatD (DNAse) 139,73 22,34 

 HIB_07040 fator de alongamento Tu 136,50 24,32 

 HIB_12290 RNA helicase HrpA ATP-dependente 135,55 33,88 

 HIB_14190 DNA girase subunidade A 135,10 39,64 

 HIB_09270 proteína 30S ribossomal protein S5 133,62 24,13 

 HIB_09260 proteína 50S ribossomal L18 130,20 19,83 

 HIB_09280 proteína 50S ribossomal L30 129,35 20,93 

 HIB_09230 proteína 30S ribossomal S14 128,80 38,06 

 HIB_05850 DNA polimerase III subunidade delta' 128,55 17,69 

 

O gene HIB_19160 codifica para a proteína glutamato racemase (MurI), que está 

associada ao metabolismo de D-glutamina e D-glutamato (via hiu00471 do KEGG) e é 

necessária para a biossíntese de D-ácido glutâmico, componente da peptideoglicana 

bacteriana (LUNDQVIST et al., 2007). O gene HIB_19130 codifica para uma proteína de 

resistência à azaleucina AzlC, uma permease de aminoácido de cadeia ramificada 

(BELITSKY et al., 1997).  

Os principais genes hub do módulo Black têm, em sua maioria, função associada à 

biossíntese de parede celular, além de regulação de resposta a estresse, utilização de ferro e 

absorção de aminoácidos. A expressão do autogene do módulo Black indica expressão maior 

na amostra coletada às 08h (S02) do cultivo (Figura 11), que representa crescimento 

exponencial ainda com o meio inicial do reator, que condiz com consumo de hemina e síntese 

de parede celular e de LOS. Interessantemente, a presença do gene HIB_04480 para RelA 

neste módulo indica que há uma resposta estringente ainda na fase exponencial de 

crescimento. Essa é uma resposta a estresse devido à limitação ou ausência de aminoácidos, 

que faz com que a célula desvie recursos do crescimento e divisão celular para síntese de 
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aminoácidos (POTRYKUS; CASHEL, 2008). Este é um achado inesperado, visto que o meio 

é rico em aminoácidos, mas que pode indicar que, mesmo com a riqueza do meio, as células 

podem estar encontrando certo nível de deprivação de aminoácidos, o que, como apontado, 

altera sobremaneira a fisiologia da célula e o comportamento da população bacteriana. 

 

Tabela 3. Relação dos 10 genes com maior conectividade intra-modular (hubs) do 

módulo Black. Para cada gene hub, a proteína para a qual codifica, a conectividade intra-

modular 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼e a conectividade extra-modular 𝛼𝛼𝛼𝛼. 

Módulo gene Produto 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼 

Black HIB_04660 CMP-Neu5Ac--lipooligossacarídeo alpha 

2-3 sialiltransferase (Lic3A) 

11,87 19,20 

 HIB_RS08725 proteína LicA 11,84 15,53 

 HIB_09640 transglicolase de peptidoglicano 11,65 30,59 

 HIB_09620 transglicolase de mureína 11,16 12,74 

 HIB_09870 proteína putativa de utilização de 

ferro/hemina 

11,10 17,47 

 HIB_18580 proteína hipotética 11,04 38,36 

 HIB_16980 LPS colinafosfotransferase (LicD) 9,34 6,48 

 HIB_04480 GTP pirofosfoquinase 9,29 58,89 

 HIB_19160 glutamate racemase 9,20 19,22 

 HIB_19130 permease de aminoácido de cadeia 

ramificada 

9,12 41,20 

 

No módulo Purple (Tabela 4), o principal gene hub foi HIB_00290 (dacA), para D-

alanyl-D-alanine carboxypeptidase (também Penicilin-binding protein 5/6), enzima envolvida 

na biossíntese de parede celular bacteriana, mais especificamente, na transpeptidação que une 

as cadeias laterais do peptídeo de cadeias de peptidoglicano (SAUVAGE et al., 2008; 

KAWAI et al., 2010). 

O gene HIB_18220 codifica para a proteína da membrana SapZ, envolvida na via de 

resistência de peptídeo antimicrobiano catiônica (via hiu1503 do KEGG, cationic 

antimicrobial peptide - CAMP resistance) (SHELTON et al., 2011). 
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O gene HIB_16970 codifica para a proteína CTP-fosfocolina citidililtransferase 

(LicC), que participa na via de incorporação de colina no LOS de Hi (LYSENKO et al., 

2000). 

O gene HIB_16810 codifica para a proteína que participa no sistema de transporte 

complexo de ferro (via hiu_M00240 do KEGG) (ADHIKARI et al., 1995). O gene 

HIB_04730 codifica para proteína de ligação de ATP do sistema de transporte de 

ferro/manganês (transportadores ABC, via hiu02010 do KEGG) ortólogo à proteína SitB de 

Escherichia coli (SABRI et al., 2006). 

O gene HIB_00300 codifica para a lipoproteína rara A (rare lipoprotein A - RlpA), 

uma transglicolase lítica que contribui na separação celular, melhor caracterizada em 

Pseudomonas aeruginosa (41% de identidade de aminoácidos com RlpA de Hib) 

(JORGENSON et al., 2014; DIK et al., 2017). 

O gene HIB_00520 codifica para a enzima lipídio IV A quinase (LpxK), que adiciona 

fosfato à posição 4’ do lipídeo A e está associada à biossíntese de LOS (via hiu00540 do 

KEGG) (WANG; QUINN, 2010). O gene HIB_RS08720 é um gene fase variável que codifica 

para a proteína CMP-Neu5Ac--lipooligossacarídeo alpha 2-3 sialiltransferase (Lic3A), 

associada à sialilação do LOS de Hi (HOOD et al., 2001).  

O gene HIB_05150 codifica para a tRNA(Ile)-lisidina sintetase, enzima do tipo 

aminoacil-tRNA sintetase, que catalisa a ligação do aminoácido à sua molécula de RNA 

transportador correspondente (SOMA et al., 2003; NAKANISHI et al., 2005). Com essa 

enzima, citidina é convertida em lisidina, alterando a especificidade de aminoácido do tRNA 

de metionina para isoleucina.  

O gene HIB_09520 codifica para a enzima galactoquinase (GalK), envolvida no 

catabolismo de galactose exógena, convertendo α-D-galactose em galactose 1-fosfato 

(hiu00052) (MASKELL et al., 1992; HOLDEN et al., 2003). 

Os principais genes hub do módulo Purple têm em sua maioria função associada à 

biossíntese de parede celular (concordando com a via sobre-representada encontrada pelo 

teste hipergeométrico), absorção de ferro, absorção de galactose, além de uma aminoacil-

tRNA sintetase. A expressão do autogene deste módulo (Figura 11) indica expressão maior 

nas amostras coletadas no início do cultivo (S01) e na fase exponencial de crescimento (S02), 

ainda com meio do reator. Tal padrão condiz com o momento metabólico das células, de 

crescimento e divisão celular intensos.  
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No módulo Blue (Tabela 5), o principal gene hub foi HIB_00510, gene para a enzima 

3-desoxi-mano-octulosonato citidililtransferase (CPM-KDO sintase), associada à ativação de 

KDO, necessária para incorporação de lipopolissacarídeo em bactérias Gram-negativas (KU 

et al., 2003; PLAIMAS et al., 2010). 

O gene HIB_11960 codifica para a proteína diguanilato cíclico (di-GMP cíclica, 

YajQ), que está envolvida na regulação de funções como adesão, formação de biofilme, 

síntese de polissacarídeo e síntese de fatores de virulência (TEPLYAKOV et al., 2003; AN et 

al., 2014). 

O gene HIB_02970 codifica para uma proteína putativa permease (PerM) da família 

de proteínas transportadoras AI-2E (RETTNER; SAIER JR, 2010). 

 

Tabela 4. Relação dos 10 genes com maior conectividade intra-modular (hubs) do 

módulo Purple. Para cada gene hub, a proteína para a qual codifica, a conectividade intra-

modular 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼e a conectividade extra-modular 𝛼𝛼𝛼𝛼. 

Módulo gene Produto 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼 

Purple HIB_00290 D-alanil-D-alanina carboxipeptidase 5,89 10,81 

 HIB_18220 proteína da membrana 5,14 27,71 

 HIB_16970 proteína LicC 4,91 15,04 

 HIB_16810 proteína do sistema complexo de transporte 

de ferro 

4,79 9,22 

 HIB_00300 proteína do tipo RlpA 4,72 9,44 

 HIB_04730 permease transportadora ABC de ferro 4,24 10,20 

 HIB_00520 tetra acil dissacarídeo 4'-quinase 4,20 21,68 

 HIB_RS08720 CMP-Neu5Ac--lipooligosaccharide alpha 2-

3 sialyltransferase (Lic3A) 

4,15 12,33 

 HIB_05150 tRNA(Ile)-lisidina sintetase 4,04 8,35 

 HIB_09520 galactoquinase 4,02 6,59 

 

O gene HIB_01530 codifica para uma proteína putativa ainda não caracterizada, que 

apresenta 97% de identidade de aminoácidos em relação a um regulador transcricional da 

família DeoR/GlpR, associado a transporte e metabolismo de açúcar, de outra cepa de Hi 

(accession version WP_086935156.1) (MARCHLER-BAUE et al., 2016). 



 
 

60 

 

O gene HIB_16650 codifica para a RNA polimerase fator sigma 24 (RpoE), um fator 

de transcrição associado à regulação de resposta a estresse, incluindo resposta ao estresse do 

envelope, resposta ao estresse da proteína periplasmática, níveis aumentados de LOS no 

periplasma, bem como choque térmico e estresse oxidativo (HEIMANN, 2002; RHODIUS et 

al., 2005). 

O gene HIB_00660 codifica para uma proteína putativa ainda não caracterizada, que 

contém domínio nucleotidiltransferase e apresenta 59% de identidade de aminoácidos em 

relação à DNA polimerase subunidade beta de Acetobacter syzygii (WP_095351947.1) 

(MARCHLER-BAUE et al., 2016) 

O gene HIB_07660 codifica para a proteína tryptophanyl-tRNA sintetase (TrpS), 

associada à biossíntese de aminoacil-tRNA (via hiu00970 do KEGG) (PARK et al., 2008). 

O gene HIB_10030 codifica para a enzima polissacarídeo polimerase, associada ao 

transporte da cadeia de PRP para membrana externa (LARUE et al., 2011; WILLIS; 

WHITFIELD, 2013). Em Hib a polimerização do PRP é completada antes da exportação 

mediada por transportadores ABC (LARUE et al., 2011; WILLIS; WHITFIELD, 2013). 

O gene HIB_01690 codifica para proteína hipotética com domínio da superfamília 

WzzB, associado a proteínas moduladoras do comprimento da cadeia de O-antígeno em LOS 

bacteriano. Esta proteína apresenta 37% de identidade de aminoácidos em relação a ortólogo 

de Actinobacillus pleuropneumoniae com essa função (accession version ASU15401.1) 

(MARCHLER-BAUER et al, 2016). 

O gene HIB_00670 codifica para a enzima NAD quinase, que catalisa a fosforilação 

de NAD em NADP utilizando ATP como fonte de fósforo (KAWAI; MURATA, 2008). 

Os principais genes hub do módulo Blue têm, em sua maioria, função associada a 

regulação de transcrição de outros genes, além de polimerização (DNA e PRP) e uma 

aminoacil-tRNA sintetase. A expressão do autogene deste módulo indica expressão elevada 

na fase exponencial tanto do meio do reator (amostra 08h, S02) quanto da alimentação 

(amostra 15h, S05), além de no final do cultivo (S06). A presença do gene para RpoE entre os 

hubs do módulo Blue reforça sua importância no metabolismo de Hi, sendo que este fator de 

transcrição foi demonstrado como essencial para a sobrevivência desse organismo em 

ambiente tão estressante quanto dentro de macrófago (CRAIG et al., 2002). Novamente, 

foram detectadas evidências de que Hib está expressando genes relacionados à estresse, o que 

reforça a sugestão de que o cultivo em reator, mesmo que otimizado, gera estresse na 

população bacteriana. 
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No módulo Red (Tabela 6), os principais genes hubs foram HIB_08540, gene para a 

enzima transportadora de potássio, e HIB_06190, gene codificante para uma proteína da 

membrana interna (SCHLÖSSER et al., 1995). 

Os genes HIB_18700 e HIB_16850 codificam para proteína pertencente ao 

transportadores ABC (via hiu02010 do KEGG) transportadora de molibdato (ModA) (RECH 

et al., 1995). 

Tabela 5. Relação dos 10 genes com maior conectividade intra-modular (hubs) do 

módulo Blue. Para cada gene hub, a proteína para a qual codifica, a conectividade intra-

modular 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼e a conectividade extra-modular 𝛼𝛼𝛼𝛼. 

Módulo gene Produto 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼 

Blue HIB_00510 CPM-KDO sintase 86,24 76,47 

 HIB_11960 proteína de ligação a nucleotídeo (YajQ) 82,18 60,88 

 HIB_02970 permease (PerM) 77,88 54,61 

 HIB_01530 proteína putativa não caracterizada 75,85 71,95 

 HIB_16650 RNA polimerase fator sigma-24 (RpoE) 75,82 73,04 

 HIB_00660 proteína hipotética 75,58 66,70 

 HIB_07660 triptofanil-tRNA sintetase 75,58 62,92 

 HIB_10030 polissacarídeo polimerase 75,55 40,40 

 HIB_01690 proteína hipotética (Hsp90) 74,86 48,50 

 HIB_00670 polifosfato inorgânico/ATP-NAD 

quinase 

74,72 52,15 

 

O gene HIB_18940 codifica para uma transferase de açúcar e fosfato (WecA) que está 

envolvida na primeira etapa, que ocorre na membrana, da biossíntese de polímero da parede 

celular bacteriana como o O-antígeno na biossínsetse de LOS (LEHRER et al., 2007; 

WHITFIELD, TRENT, 2014). 

O gene HIB_12740 codifica para proteína dissulfeto oxidorredutase (Dsb), que cria e 

troca pontes dissulfeto em proteínas do periplasma, catalisando esse processo ao trocar suas 

pontes dissulfeto com os grupos tiol livres de resíduos cisteína em proteínas alvo 

(KADOKURA et al., 2003; ROSADINI et al., 2008). 

O gene HIB_12640 codifica para ADP-heptose--LPS heptosiltransferase, associada à 

biossíntese de LOS (via hiu000540 do KEGG), adicionando molécula heptose ao KDO 

(NICHOLS et al., 1997). 
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O gene HIB_14180 codifica para homoserina O-acetiltransferase (MetX), associada ao 

metabolismo de cisteína e metionina (via hiu00270 do KEGG), que catalisa a transferência de 

grupo acila da coenzima A para a homoserina, então direcionando a via metabólica do 

aspartato para a biossíntese de metionina (MIRZA et al., 2005). 

O gene HIB_16080 codifica para uma proteína hipotética ainda não caracterizada, que 

apresenta 98% de identidade de aminoácidos em relação à regulador transcricional da 

superfamília HTH_XRE do gênero Haemophilus sp (accession version WP_005643896.1, 

Genbank), que contém proteínas de ligação a DNA à família de reguladores transcricionais de 

elementos de resposta xenobiótica (MARCHLER-BAUE et al., 2016). 

O gene HIB_02740 codifica para proteína da membrana que contém domínio DUF417 

com função desconhecida (MARCHLER-BAUE et al., 2016). 

O gene HIB_02290 codifica para a proteína E, uma adesina de superfície 

(RONANDER et al., 2009; SINGH et al., 2011). 

 

Tabela 6. Relação dos 10 genes com maior conectividade intra-modular (hubs) do 

módulo Red. Para cada gene hub, a proteína para a qual codifica, a conectividade intra-

modular 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼e a conectividade extra-modular 𝛼𝛼𝛼𝛼. 

Módulo gene Produto 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼 

Red HIB_08540 transportador de potássio 22,48 53,31 

 HIB_18700 proteína de ligação a molibdênio (ModA) 21,01 54,49 

 HIB_16850 proteína de ligação a substrato de molibdênio 

(ModA) 

20,94 47,34 

 HIB_18940 UDP-GlcNAc:undecaprenilfosfato GlcNAc-1-

fosfato transferase (WecA) 

20,81 70,66 

 HIB_12740 tiorredoxina 20,37 37,14 

 HIB_12640 ADP-heptose--LPS heptosiltransferase 18,45 47,04 

 HIB_14180 homoserina O-acetiltransferase 18,40 25,08 

 HIB_16080 proteína hipotética 18,23 22,77 

 HIB_02740 proteína da membrana 17,98 52,35 

 HIB_02290 protein E adesina de superfície 17,31 92,91 

 

Os principais genes hub do módulo Red têm função associada à 

importação/exportação (transportadores ABC, concordando com análise de enriquecimento 
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funcional) de nutrientes/fatores de virulência, além de síntese de LOS, síntese de parede 

celular e biossíntese de aminoácido. A expressão do autogene do módulo Red (Figura 11) 

indica aumento gradual da expressão ao longo do cultivo, com expressão maior no final da 

fase exponencial de crescimento (15h, S05) e no final do cultivo (20h, S06). São, portanto, 

genes que, em geral, têm sua expressão proporcional ao crescimento bacteriano, estando, 

provavelmente, envolvidos em atividades básicas do crescimento. 

No módulo Magenta (Tabela 7), os principais genes hubs foram HIB_12480 (ccmB, 

cytochrome c maturation), gene para a proteína B exportadora de hemina, necessária para 

exportação de hemina ao periplasma para biogênese de citocromo c, e HIB_06960 (oxyR), 

gene para o regulador transcricional OxyR, que atua na defesa contra danos oxidativos 

(estresse oxidativo) causados por espécies reativas de oxigênio (KRANZ et al., 2009; 

WHITBY et al., 2012). O gene HIB_06950 codifica para um regulador transcricional da 

família TetR/AcrR associado à biossíntese de ácidos graxos (ZHU et al., 2009; DENG et al., 

2013). 

O gene HIB_17040 codifica para a proteína ImpA, uma DNA polimerase propensa a 

erros envolvida na resposta SOS que leva ao reparo de DNA fita simples dentro da célula 

bacteriana (SWEETMAN et al., 2005). O gene HIB_00630 codifica para proteína RecN 

(Recombination protein N) associada a reparo recombinacional de DNA de fita dupla 

(REYES et al., 2010). 

O gene HIB_12280 codifica para a enzima citocromo c nitrito redutase (NrfA), 

associada ao metabolismo de nitrogênio (via hiu00910 do KEGG), catalisando a redução de 

seis elétrons de nitrito em amônia (EINSLE et al., 1999), enquanto que o gene HIB_14750 

codifica para citocromo c, uma enzima nitrato redutase do periplasma (BRIGE et al., 2001). 

O gene HIB_t02 codifica para RNA transportador Glicina-RNA ligase (tRNA-Gly). 

O gene HIB_00690 codifica para proteína da membrana interna com domínio da 

superfamília Gate, associado a proteínas transportadoras de nucleosídeos (MARCHLER-

BAUER et al., 2016). 

O gene HIB_09530 codifica para a enzima galactose-1-fosfato uridililtransferase 

(GalT), associada ao metabolismo de galactose (via hiu00052 do KEGG) e ao metabolismo de 

amino açúcar e açúcar nucleotídeo (via hiu00520 do KEGG), catalisando a troca de 

nucleotídeos entre UDP-hexose e hexose-1-fosfato (HOLDEN et al., 2003). 

Assim, no módulo Magenta, os principais hubs têm função associada a metabolismo 

de nitrogênio, resposta a estresse oxidativo (regulação e reparo), cadeia respiratória e 
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metabolismo de galactose. O gene para o fator de transcrição ativado por estresse oxidativo 

OxyR ser um hub é esperado, visto que espécies reativas de oxigênio (ROS) se formam 

durante todo o cultivo devido à oferta de O2 ser alta, tal que genes regulados por OxyR, como 

catalase, superóxido dismutase e peroxirredoxinas devem ser expressos como defesa 

(EZRATY et al., 2017). Assim, a expressão desse gene poderia ser esperada com aumento 

gradual, devido a acúmulo de lesão devido a ROS ou então constante durante o cultivo, 

devido à oferta constantemente alta de oxigênio. Porém, como podemos observar na Figura 

11, a expressão do autogene do módulo Magenta é maior nas amostras 10h e 11h, 

imediatamente antes (S03) e após (S04) a alimentação, ou seja, na metade do cultivo. 

 

Tabela 7. Relação dos 10 genes com maior conectividade intra-modular (hubs) do 

módulo Magenta. Para cada gene hub, a proteína para a qual codifica, a conectividade intra-

modular 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼e a conectividade extra-modular 𝛼𝛼𝛼𝛼. 

Módulo gene Produto 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼 

Magenta HIB_12480 proteína B exportadora de hemina   4,66 7,95 

 HIB_06960 regulador transcricional OxyR  4,31 7,69 

 HIB_06950 regulador de biossíntese de ácidos graxos da 

família TetR/AcrR 

4,20 9,26 

 HIB_17040 proteína ImpA (inner membrane protein A) 4,14 2,30 

 HIB_00630 proteína de reparo do DNA RecN 3,86 4,14 

 HIB_12280 nitrito redutase 3,78 3,86 

 HIB_14750 citocromo C  3,75 1,38 

 HIB_t02 tRNA-Gly 3,70 4,82 

 HIB_00690 proteína da membrana 3,50 1,64 

 HIB_09530 galactose-1-fosfato uridililtransferase 3,48 4,52 

 

No módulo Green (Tabela 8), o principal gene hub foi HIB_15280, para glicose-1-

fosfato adeniltransferase, envolvido na biossíntese de ADP-glicose, um bloco de construção 

necessário para reações de alongamento para produzir glicogênio (LEUNG; PREISS, 1987). 

O gene HIB_15270 codifica para a enzima (GlgX), que catalisa a conversão de 

glicogênio em α-D-glicose-1-fosfato, enquanto que o gene HIB_15260 codifica para a enzima 

ramificadora 1,4-α-glucan (GlgB), que catalisa a conversão de amilose em glicogênio, ambas 
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associadas ao metabolismo de amido e sacarose (via hiu00510 do KEGG) (CHANDRA et al., 

2011). 

O gene HIB_08200 codifica para a enzima glicerol quinase (glpK), catalisando a 

conversão de glicerol em glicerol-3-fosfato, envolvida no metabolismo de glicolipídeo (via 

hiu00561 do KEGG) (PAWLYK; PETTIGREW, 2001). 

O gene HIB_00700 codifica para uma proteína da membrana interna com domínio da 

superfamília Gate (MARCHLER-BAUER et al., 2016). 

O gene HIB_05090 codifica para a enzima ADP-ribose pirofosfatase (NudF), que 

catalisa a conversão de ADP-ribose em ribose-5-fosfato (MORENO-BRUNA et al., 2001). O 

gene HIB_10210 codifica para a enzima fosforibosilamina-glicina ligase (PurD), que catalisa 

a conversão de ribosilamina-5-fosfato em 5’-fosforibosilglicinamida (GAR) (AIBA; 

MIZOBUCHI, 1989). O gene HIB_10200 codifica para proteína com duas funções: inosina 

5'-monofosfato (IMP) magetaciclohidrolase e fosforibosilaminoimidazolcarboxamida 

formiltransferase (PurH), catalisando conversões de 5-Aminoimidazol-4-carboxamida 

ribonucleotídeo (AICAR) para 5-Formamidoimidazol-4-carboxamida ribotídeo (FAICAR) e 

então FAICAR para inosina 5'-monofosfato (IMP) (AIBA; MIZOBUCHI, 1989). O gene 

HIB_16320 codifica para a enzima fosforibosilglicinamide formiltransferase 1 (PurN), e 

catalisa conversão de 5-fosforibosilglicinamida (GAR) para 5'-fosforibosilformilglicinamida 

(FGAR) (SMITH; DAUM, 1987). Esses quatro genes estão associados ao metabolismo de 

purina (via hiu00230 do KEGG). 

O gene HIB_07970 codifica para frutose 1,6-bisfosfatase II (GlpX), convertendo β-D-

frutose-1,6-P2 em β-D-frutose-6-P, envolvida na glicólise (via hiu00010 do KEGG) 

(DONAHUE et al., 2000).  

Assim, no módulo Green, os principais hubs têm função associada a metabolismo de 

purina, formação e metabolismo de glicogênio, além de metabolismo de sacarose/amido e 

metabolismo de glicolipídeo, tal que além de serem vias enriquecidas neste módulo (Figura 

13), alguns dos genes nestas vias são hubs. A expressão do autogene do módulo Green 

(Figura 11) indica expressão maior nas amostras 10h (imediatamente antes da alimentação, 

S03), em que a concentração de glicose é mínima e estoques de glicogênio passam a ser 

consumidos e 11h (imediatamente após o início da alimentação, S04), em que glicose passa a 

ser ofertada ao reator em abundância e glicogênio volta a ser estocado nas células.  
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No módulo Pink (Tabela 9), o principal gene hub foi HIB_07180 (argF/arcB), para a 

enzima ornitina carbamoiltransferase (também ornitina transcarbamilase), envolvida na 

degradação de arginina através do ciclo da ureia (CUNIN et al., 1986). 

O gene HIB_01490 codifica para glicerateo 2-quinase (GlxK), enzima que catalisa a 

conversão de D-glicerato em 2-fosfo-D-glicerato, associada ao metabolismo de glicolipídeo 

(ZELCBUCH et al., 2015). 

Os genes HIB_t03 e HIB_t04 codificam, respectivamente, para tRNA-Ala e tRNA-

Asn 

Os genes HIB_05640 e HIB_RS09025 codificam para proteína regulatória da família 

alpA. A proteína AlpA em Escherichia coli reprime a superexpressão de polissacarídeo 

capsular e sensitividade a luz ultravioleta (TREMPY et al., 1994). 

 

Tabela 8. Relação dos 10 genes com maior conectividade intra-modular (hubs) do 

módulo Green. Para cada gene hub, a proteína para a qual codifica, a conectividade intra-

modular 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼e a conectividade extra-modular 𝛼𝛼𝛼𝛼. 

Módulo gene Produto 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼 

Green HIB_15280 glicose-1-fosfato adenililtransferase 16,29 7,28 

 HIB_15270 proteína desramificadora de glicogênio 15,78 6,90 

 HIB_08200 glicerol quinase 15,70 7,74 

 HIB_15260 proteína ramificadora de glicogênio 15,33 6,58 

 HIB_05090 ADP-ribose pirofosfatase 15,18 6,97 

 HIB_10210 fosforibosilamina--glicine ligase 15,00 5,45 

 HIB_10200 proteína purH (biossíntese de purina) 14,82 5,93 

 HIB_16320 fosforibosilglicinamida formiltransferase 14,48 5,61 

 HIB_00700 proteína de membrana 14,31 7,02 

 HIB_07970 frutose 1,6-bisfosfatase 14,00 8,53 

 

O gene HIB_12680 codifica para proteína permease do sistema de transporte de xilose 

(XylH), que também transporta ribose, pertencente aos transportadores ABC (hiu02010) 

(SONG; PARK, 1998; SCHNEIDER, 2001). 

O gene ffs é gene não codificante cujo produto, um small RNA (sRNA), é essencial 

para crescimento celular e síntese proteica (JENKINS et al., 1998; SCHNEIDER, 2001). 
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Os genes HIB_15900 e HIB_15930 codificam para proteínas hipotéticas sem função 

caracterizada nem domínio conservado. 

Assim, no módulo Pink, os principais hubs têm função associada a metabolismo de 

glicolipídeo, metabolismo de aminoácido, reguladores transcricionais, tRNA e um sRNA. A 

expressão do autogene do módulo Pink (Figura 11) indica expressão maior na metade do 

cultivo (amostras 10 h e 11 h, respectivamente, S03 e S04).  

 

Tabela 9. Relação dos 10 genes com maior conectividade intra-modular (hubs) do 

módulo Pink. Para cada gene hub, a proteína para a qual codifica, a conectividade intra-

modular 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼e a conectividade extra-modular 𝛼𝛼𝛼𝛼. 

Módulo gene Produto 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼 

Pink HIB_07180 ornitina carbamoiltransferase 9,26 7,16 

 HIB_01490 glicerato quinase 7,99 13,05 

 HIB_t04 tRNA-Asn 7,73 4,93 

 HIB_05640 Proteína regulatória da família AlpA 7,73 2,36 

 HIB_12680 Permesase de xilose (transportador ABC) 7,51 14,50 

 HIB_t03 tRNA-Ala 7,31 10,69 

 ffs signal recognition particle RNA 7,13 2,58 

 HIB_RS09025 Proteína regulatória da família AlpA 6,90 1,48 

 HIB_15900 Proteína hipotética 6,55 7,14 

 HIB_15930 Proteína hipotética 6,55 9,75 

 

4.6 Análise de expressão diferencial de genes 

  

 A análise de expressão diferencial permitiu observar o comportamento de Hib 

durante o cultivo. Para teste hipergeométrico de vias enriquecidas, foram consideradas todas 

as quinze comparações possíveis entre as seis amostras do cultivo (ou seja, S01 x S02, S01 x 

S03, S01 x S04, S01 x S05, S01 x S06, S02 x S03, S02 x S04, S02 x S05, S02 x S06, S03 x 

S04, S03 x S05, S03 x S06, S04 x S05, S04 x S06 e S05 x S06). As vias enriquecidas por 

teste hipergeométrico são apresentadas na Figura 16 e sugerem que as vias enriquecidas são o 

metabolismo de glicerofosfolipídeo (via hiu00564 do KEGG) na comparação S01xS02; via 

do ribossomo (via hiu03010 do KEGG) e metabolismo de purina (via hiu00230 do KEGG) 

em S01xS03; metabolismo de purina (via hiu00230 do KEGG) em S01xS04; via do 
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ribossomo (via hiu03010 do KEGG) em S01xS05; biossíntese de arginina (via hiu00230 do 

KEGG) em S01xS06; metabolismo de purina (via hiu00230 do KEGG), one carbon pool by 

folate (via hiu00670 do KEGG) e biossíntese de antibióticos (via hiu01130 do KEGG) em 

S02xS03; metabolismo de purina (via hiu00230 do KEGG), biossíntese de antibióticos (via 

hiu01130 do KEGG) e biossíntese de metabólitos secundários (via hiu01110 do KEGG) em 

S02xS04; metabolismo de alanina, aspartato e glutamato (via hiu00250 do KEGG) em 

S02xS05; via dos transportadores ABC (via hiu02010 do KEGG) em S02xS06; via dos 

transportadores ABC (via hiu02010 do KEGG) e biossíntese de folato (via hiu00790 do 

KEGG) em S03xS05; e biossíntese de folato (via hiu00790 do KEGG) em S03xS06. 

Nenhuma outra comparação apresentou via enriquecida por teste hipergeométrico com p-

valor ajustado (FDR) 0,05.  

 

Figura 16 - Enriquecimento de genes diferencialmente expressos nas comparações entre 

amostras. Neste gráfico de pontos, no eixo y estão as vias metabólicas sobre-representadas, 

no eixo x as comparações que apresentaram vias enriquecidas e em parênteses a quantidade 

de genes presentes nas vias enriquecidas. Cada circunferência representa a razão de genes 

encontrada em relação ao total de genes na via metabólica. A cor se refere ao p-valor, em que 

quanto mais próximo de azul, mais próximo do limite de threshold (α = 0,05). 

 

Uma análise mais detalhada foi realizada entre amostras de tempos subsequentes. 

Assim, foram feitas 5 comparações dois a dois: S01 x S02, S02 x S03, S03 x S04, S04 x S05 e 

S05 x S06 (Tabela 10). Estas comparações foram escolhidas devido ao fato de representarem 

resposta fenotípica às condições ambientais consideradas metabolicamente críticas que 
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queremos investigar. As outras comparações possíveis não foram feitas para que o modelo 

fosse simplificado.  

Em todas as comparações realizadas (S01xS02, S02 x S03, S03 x S04, S04 x S05 e 

S05 x S06), os pacotes edgeR, DESeq2 e limma-voom apresentaram resultados similares, 

sugerindo que essas metodologias têm resultados convergentes independentemente da 

distribuição dos dados adotada.  

 

 No começo do cultivo, uma vasta gama de genes está expressa diferencialmente em 

relação aos demais tempos, refletindo a adaptação deste micro-organismo ao meio e às 

condições do reator. Entre as amostras coletadas às 02h (S01), início de cultivo, e às 08h de 

cultivo (S02), fase exponencial de crescimento com meio do reator, foram identificados ao 

todo trinta e nove genes de fato diferencialmente expressos, destacando-se uma diversidade de 

permeases e enzimas associadas a metabolismo de aminoácidos, descritos abaixo.  

Os genes HIB_11490, HIB_11500, HIB_11510 e HIB_11520 são genes associados à 

via de aldolase-DUF1537, que codificam para proteínas que transformam L-treonato ao 

oxidar, isomerizar, e fosforilar e então converter em fosfato de dihidroxiacetona 

(respectivamente, L-treonate 2-desidrogenase - LtnD, 2-desidrotetronato isomerase - OtnI, 3-

desidrotetronato 4-quinase - OtnK, 3-desidro-4-fosfotetronato descarboxilase - OtnC) 

(ZHANG et al., 2016).  

Os genes HIB_15060, HIB_12380 e HIB_08360 codificam para persemases, 

respectivamente a) Uup (associado a excisão de transposon) do sistema de transporte ABC; b) 

FliY do sistema de transporte de cistina; e c) Mtr de transporte triptofano-específica 

(HEATWOLE; SOMERVILLE, 1991; HOSIE; POOLE, 2001; LICHT; SCHNEIDER, 2011).  

Os produtos dos genes HIB_08350, HIB_12370, HIB_04550, HIB_06170, 

HIB_15080, HIB_15070, HIB_RS07460 e HIB_16620 ainda não foram caracterizados. 

Porém, o gene HIB_04550 codifica para proteína com domínio da superfamília DUF469 

(MARCHLER-BAUER et al., 2016). O gene HIB_15080 codifica para proteína com 68% de 

identidade de aminoácidos em relação a proteína estrutural de hemocina de Rodentibacter 

genomosp. 2 (ALTSCHUL et al., 1990). O gene HIB_16620 codifica para proteína com 

domínio conservado da superfamília DUF2846 (MARCHLER-BAUER et al., 2016). O gene 

HIB_15070 possui 61% de identidade de aminoácidos em relação à proteína de imunidade a 

hemocina de Rodentibacter heylii (ALTSCHUL et al., 1990; KLEANTHOUS; WALKER, 

2001). Os demais não apresentam domínio conservado (MARCHLER-BAUER et al., 2016). 
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Os genes HIB_18380, HIB_00680, HIB_08150, HIB_05280 e HIB_08950 codificam 

para proteínas associadas a metabolismo de aminoácidos. Respectivamente, para a) 

ribonucleosídeo-difosfato redutase (RndA) e b) ribonucleosídeo-trifosfato redutase anaeróbia 

(RndD), que catalisa a conversão de GTP em dGTP, ambas a) e b) envolvidas no metabolismo 

de purina (via hiu00230 do KEGG) e de pirimidina (via hiu00240 do KEGG); c) triptofanase 

(TnaA), associada ao metabolismo de triptofano (via hiu00380 do KEGG) e que catalisa a 

conversão de triptofano em indol; e d) tiamina-fosfato pirofosforilase (ThiE), associada ao 

metabolismo de tiamina (via hiu00730 do KEGG); e e) 3,4-dihidroxi 2-butanona 4-fosfato 

syntase (RibB), proteína associada ao metabolismo de riboflavina (via hiu00740 do KEGG) 

(YANG et al., 1997; MARTIN et al., 1998; MIZOTE et al., 1999; LOGAN et al., 2003; 

MARX et  al., 2008; MÜLLER et al., 2009). 

O gene HIB_15550 codifica para uma proteína do tipo ferritina (FtnA) (HARRISON 

et al., 2013). O gene HIB_02800 codifica para uma proteína transportadora sensitiva a 

cloranfenicol (RarD) (MARCHLER-BAUER et al., 2016). O gene HIB_19030 codifica para a 

proteína UPF0271, que possui 42% de identidade de aminoácidos em relação à proteína 

LamB de Aspergillus nidulans, associada à utilização de lactam, e que pode ser necessária 

para a conversão de 2-pirrolidinona exógeno em ácido gama-aminobutírico (GABA) 

endógeno (ALTSCHUL et al., 1990; RICHARDSON et al., 1992). O gene HIB_10030 

codifica para a enzima polissacarídeo polimerase, associada ao transporte da cadeia de PRP 

para membrana externa (LARUE et al., 2011; WILLIS; WHITFIELD, 2013). O gene 

HIB_RS10050 codifica para peptídeo líder triptofanase (STEWART; YANOFSKY, 1986). O 

gene HIB_15100 codifica para receptor de hemina (LEE, 1992). O gene HIB_14520 codifica 

para a CidA proteína do tipo holina (RANJIT et al., 2011). O gene HIB_03170 codifica para a 

enzima UDP-galactose-lipologissacarídeo galactosiltransferase (LgtC) (Ho et al., 2007). O 

gene HIB_08130 codifica para a pirofosfatase inorgânica, associada à fosforilação oxidativa 

(via hiu00190 do KEGG), catalisando a conversão de pirofosfato em dois íons fosfato 

(HAROLD, 1966). O gene HIB_11070 codifica para O-succinilbenzoato syntase (MenC), 

associado a biossíntese de quinona (via hiu00130 do KEGG) (SHARMA et al., 1993). O gene 

HIB_05200 codifica para uma peptidase (SWETHA et al., 2014). O gene HIB_14930 codifica 

para proteína ribossomal S15 (RpsO, via hiu03010 do KEGG) (SWETHA et al., 2014). O 

gene HIB_05930 codifica para uma oxirredutase (SWETHA et al., 2014). O gene HIB_19070 

codifica para a exorribonuclease II (Rnb) (ARRAIANO et al., 2010). O gene HIB_15540 

codifica para a ferritina (FtnA), proteína de armazenamento de ferro (SWETHA et al., 2014). 
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O gene HIB_03010 codifica para RNA helicase ATP-dependente (DeaD), associada à 

degradação de RNA (via hiu03018 do KEGG) (PRUD’HOMME-GÉNÉREUX et al., 2004. O 

gene HIB_15180 codifica para Dps (DNA-binding protein in starved cells), uma proteína 

multifuncional que protege a célula bacteriana contra estresse oxidativo (MARTINEZ; 

KOLTER, 1997). 

O enriquecimento para metabolismo de glicerofosfolipídeo (Figura 16) na comparação 

S01xS02 é esperado, pois entre essas amostras há crescimento exponencial da bactéria, e 

níveis de expressão de genes associados a síntese de ácidos graxos são coordenados com taxa 

de crescimento, disponibilidade de nutrientes e estímulos ambientais (PARSONS; ROCK, 

2013). Porém, os genes desta via diferencialmente expressos entre S01 e S02 estão regulados 

negativamente, o que pode significar que nutrientes nesta categoria estejam disponíveis no meio 

em concentração suficiente. O gene HIB_10030 para polissacarídeo polimerase estar regulado 

positivamente sugere que há exportação maior de PRP em S02 em relação ao início do 

cultivo, S01. O fato de o gene HIB_15180, codificante para a proteína Dps, estar 

diferencialmente expresso é interessante, pois esta proteína é multifuncional: oxida íons Fe2+ 

acumulando na forma Fe2O3 dentro de sua cavidade proteica e protege a célula bacteriana 

contra diferentes estresses (por exemplo, oxidativo e ácido) durante o crescimento 

exponencial ao interagir diretamente com o DNA, condensando o nucleoide bacteriano, além 

de participar de regulação gênica em estágios iniciais de crescimento bacteriano (KARAS et 

al., 2015; ARNOLD  et al., 2016; ANTIPOV et al., 2017). Assim, a sua expressão pode ser 

indicativa de que ocorra estresse oxidativo desde o início do cultivo.  

Entre as amostras coletadas às 08h (S02), fase exponencial de crescimento, e às 10h de 

cultivo (S03), pouco antes do início da alimentação, foram identificados ao todo dez genes de 

fato diferencialmente expressos. Os produtos dos genes HIB_10200 e HIB_10210, 

HIB_13650 e HIB_16320 (PurH, PurD, PurF e PurN), associados ao metabolismo de purina 

(via hiu00230 do KEGG), em particular à síntese de novo de inosina monofosfato (IMP, 

precursor de nucleotídeos púricos), estão regulados positivamente, além de estarem entre os 

principais hubs do módulo Green (AIBA; MIZOBUCHI, 1989). O gene HIB_01840 codifica 

para a proteína PbuG de transporte de xantila/uracila da família AzgA de transportadores de 

purina (HOSIE; POOLE, 2001). Os genes HIB_13340, HIB_13350 e HIB_13360 codificam 

para transportadores de arginina, pertencentes aos transportadores ABC (via hiu02010 do 

KEGG) (HOSIE; POOLE, 2001) e estão regulados negativamente, indicando possível 

diminuição deste aminoácido no meio. O gene HIB_19110 codifica para uma proteína 
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hipotética sem domínio conservado, mas com 61% de identidade de aminoácidos em relação à 

proteína lactato desidrogenase de Bibersteinia trehalosi (ALTSCHUL et al., 1990). O gene 

HIB_t31 tem como produto um RNA transportador, tRNA-Trp (SWETHA et al., 2014). A 

regulação positiva de genes associados à síntese de purinas (via hiu00230 do KEGG), que 

aparece sobre-representada entre as amostras S02 e S03 (Figura 16), sugere falta de 

nutrientes no meio, visto que esta via metabólica está ativa quando há esgotamento de purinas 

no meio de cultivo (ZHAO et al., 2015). Em Eschericha coli, esse aumento de síntese de 

purinas é observado em células “famintas”, e diminui após adição de glicose (LINK et al., 

2015). De fato, na amostra S03 a fonte de carbono presente no meio do reator está próxima de 

se esgotar, e é possível que outros componentes também estejam. Outra via sobre-

representada em S02xS03 é one carbon pool by folate (via hiu00670 do KEGG), parte do 

metabolismo de co-fatores e vitaminas, necessária para a síntese e metabolismo de purinas e 

aminoácidos (SHESTOV et al., 2015). A via de biossíntese de antibióticos (via hiu01130 do 

KEGG) também está sobre-representada nessa comparação S02xS03, e está associada a 

bactérias patogênicas (SHESTOV et al., 2015). 

 Entre as amostras coletadas às 10h (S03) e às 11h de cultivo (S04), não houve genes 

reconhecidos como de fato diferencialmente expressos. Isso se deve provavelmente ao pouco 

espaçamento de tempo entre uma amostra e outra em relação à diferença de tempo entre os 

demais pontos amostrais. Entre essas amostras há o início da alimentação com meio rico em 

glicose e extrato de levedura, e poderia se esperar aumento na expressão de genes associados 

a transporte e metabolismo de glicose e de componentes do extrato de levedura. 

 Entre as amostras coletadas às 11h (S04), após o início da alimentação, e às 15h de 

cultivo (S05), final da fase exponencial de crescimento da bactéria, há apenas um gene de fato 

diferencialmente expresso, o HIB_15120, gene codificante para a proteína do sistema de 

transporte de espermidina/putrescina (PotD), pertencente aos transportadores ABC (via 

hiu02010 do KEGG), e envolvida no transporte de poliamina, que está regulado 

negativamente (IGARASHI; KASHIWAGI, 1999). Este gene em Actinobacillus 

pleuropneumoniae (79% de identidade de aminoácidos em relação a HIB_15120 de Hib 

10810) foi identificado como necessário para o crescimento bacteriano e a tolerância a 

estresse (ZHU et al., 2017). Poliaminas em bactéria possuem muitas funções incluindo 

proteção contra estresse oxidativo (WONG et al., 2007).  

Entre as amostras coletadas às 15h (S05) e às 20h de cultivo (S06), foram 

identificados ao todo sete genes de fato diferencialmente expressos. Entre esses, o gene 
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HIB_09540 codifica para GalR, um repressor transcricional da família LacI (WEICKERT; 

ADHYA, 1992). O gene HIB_07240 codifica para uma hidrolase. Já o produto do gene 

HIB_14460 é uma fusão de proteínas corismate mutase T/prefenato desidrogenase (TyrA) 

associada à biossíntese de tirosina, a primeira com função de oxirredutase com NAD+ e 

NADH+ como aceptores e a segunda como transferase (HUDSON; DAVIDSON, 1984; 

CHIU et al., 2010). O gene HIB_06060 codifica para proteína TyrP de transporte trosina-

específica (SWETHA et al., 2014). O gene HIB_t14 codifica para RNA transportador tRNA-

Asp (SWETHA et al., 2014). Assim, como entre S02 e S03, novamente os genes HIB_13350 

e HIB_13360 para proteínas ArtP e ArtI do sistema de transporte de arginina estão regulados 

negativamente (HOSIE; POOLE, 2001). 

Tabela 10. Lista de genes diferencialmente expressos. Para cada comparação entre 

amostras, estão listados os genes identificados como diferencialmente expressos tanto pelos 

pacotes edgeR (e) quanto pelo DESeq2 (D) e pelo limma-voom (l). Apenas genes com log-fold 

change (logFC) a partir de 2 e p-valor ajustado no máximo 0,01. 

Comparação Gene logFC 

(e) 

p-valor logFC 

(D) 

p-valor logFC 

(l) 

p-valor 

S01xS02 HIB_08130 -2,08 3,90e-22 -2,12 5,50e-26 -2,05 2,91e-07 

 HIB_08140 -2,66 1,04e-20 -2,71 7,44e-23 -2,64 3,27e-07 

 HIB_11490 -3,39 9,00e-19 -3,45 1,22e-21 -3,27 3,27e-07 

 HIB_11500 -3,03 3,47e-16 -3,09 7,89e-18 -2,97 1,39e-06 

 HIB_05200 -2,05 1,14e-14 -2,10 3,16e-16 -2,03 1,42e-06 

 HIB_14930 2,55 1,33e-13 2,50 5,21e-15 2,47 3,73e-06 

 HIB_15550 3,76 5,69e-13 3,72 5,21e-15 3,64 1,41e-05 

 HIB_18380 -2,47 4,11e-14 -2,53 5,21e-15 -2,47 3,92e-06 

 HIB_12380 3,64 1,89e-12 3,60 1,21e-14    3,63 5,18e-06 

 HIB_16620 2,59 7,20e-14 2,55 2,31e-14 2,60 6,70e-06 

 HIB_15080 2,39 3,84e-13 2,35 3,40e-14 2,37 3,91e-06 

 HIB_11510 -2,36 5,42e-12 -2,40 8,68e-14 -2,28 3,72e-06 

 HIB_05930 -2,10 4,90e-13 -2,14 5,36e-13 -2,12 1,42e-06 

 HIB_19070 -2,30 1,50e-56 -2,34 1,16e-12 -2,18 1,69e-05 

 HIB_15180 3,21 9,70e-11 3,16 5,38e-12 3,17 2,63e-05 

 HIB_11520 -2,17 3,46e-10 -2,23 1,43e-11 -2,11 1,06e-05 

 HIB_04550 2,07 4,70e-10 2,03 1,53e-10 2,10 2,38e-05 
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 HIB_08350 3,54 2,72e-09 3,50 1,71e-10 3,29 1,32e-04 

 HIB_12370 2,11 6,32e-10 2,06 2,71e-10 2,06 4.57-05 

 HIB_08150 -2,72 1,51e-08 -2,76 5,70e-10 -2,69 6,67e-05 

 HIB_11070 -2,31 7,29e-09 -2,36 2,23e-09 -2.37 1,69e-05 

 HIB_02800 2,11 4.58e-08 2.06 9,07e-09 2.22 4.13e-05 

 HIB_15540 2,81 3,00e-08 2.77 9.07e-09 2.79 9.20e-05 

 HIB_06170 2,07 3,60e-08 2,03 9,12e-09 2,09 8,17e-05 

 HIB_05280 -2,26 2,27e-07 -2,33 8,43e-08 -2,15 1,03e-04 

 HIB_08360 2,58 7,73e-07 2,53 5,19e-07 2,41 9,16e-04 

 HIB_08950 -2,11 2,87e-06 -2,16 9,88e-07 -2.11 2,39e-04 

 HIB_19030 2,52 1,60e-06 2,48 9,88e-07 2,40 1,17e-03 

 HIB_00680 -2,09 1,07e-05 -2,14 1,99e-06 -2,01 4,87e-04 

 HIB_15100 3,36 9,97e-06 3,31 2,48e-06 3,09 3,30e-03 

 HIB_10030 2,36 1,53 2,31 3,70e-06 2,32 9,50e-04 

 HIB_03010 -2,24 3,88e-05 -2,31 5,97e-06 -2,35 6,96e-14 

 HIB_RS10050 3,72 1,07e-05 3,69 9,62e-06 4,01 4,22e-04 

 HIB_15070 2,96 2,66e-04 2,92 8,10e-05 2,82 5,63e-03 

 HIB_14520 2,71 2,86e-04 2,67 4,00e-04 2,73 4,01e-03 

 HIB_RS07460 2,30 2,78e-03 2,26 1,18e-03 2,48 8,35e-03 

 HIB_03170 2,62 1,25e-03 2,57 2,06e-03 2,49 9,25e-03 

 HIB_15060 3,09 1,21e-03 3,04 8,34e-03 

 

2,47 3,27e-03 

S02xS03 HIB_10200 3,69 1,54e-25 3,68 8,59e-28 3,70 1,41e-06 

 HIB_10210 3,35 1,8e-21 3,34 4,44e-24 3,40 1,41e-06 

 HIB_01840 2,86 4,15e-15 2,85 6,72e-16 2,90 1,72e-05 

 HIB_16320 2,06 8,4e-12 2,05 6,84e-13 2,08 2,64e-05 

 HIB_13650 2,08 6,75e-12 2,07 1,62e-12 2,07 2,64e-05 

 HIB_13360 -5,17 2,26e-08 -5,18 2,52e-09 -5,02 1,54e-04 

 HIB_13340 -2,93 1,35e-06 -2,94 4,00e-08 -2,55 3,70e-03 

 HIB_13350 -3,98 3,65e-07 -3,99 1,74e-07 -3,83 4,52e-04 

 HIB_19110 -2,53 1,05e-05 

 

-2,55 2,13e-06 -2,42 5,75e-03 

 HIB_t31 -2,66 3,10e-04 

 

-2,70 5,85e-04 -2,48 5,75e-03 
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S03xS04        

S04xS05 HIB_15120 -2,34 3,33e-7 -2,32 3,91e-8 -2,29 1,37e-03 

S05xS06 HIB_06060 3,77 1,57e-27 3,76 3,51e-32 3,51 1,05e-07 

 HIB_14460 3,36 2,33e-28 3,35 3,51e-32 3,18 1,05e-07 

 HIB_07240 -2,13 4,26e-06 -2,15 7,62e-07 -2,11 1,01e-03 

 HIB_t14 -2,20 8,55e-06 -2,21 2,25e-06 -2,11 1,47e-03 

 HIB_13360 -3,39 1,64e-04 -3,44 3,10e-05 -4,21 4,00e-04 

 HIB_13350 -2,89 1,12e-04 -2,94 3,86e-05 -3,44 5,54e-04 

 HIB_09540 -2,27 6,05e-04 -2,28 9,90e-04 -2,18 8,33e-03 

 

4.7 Sugestões de alterações no processo de obtenção de PRP, visando aumento de 

produção 

 

A produção de acetato por Haemophilus influenzae é prevista em modelos in silico, 

assim como observada em fermentações aeróbias com glicose como fonte de carbono 

(EDWARDS; PALSSON, 1999; SCHILLING; PALSSON, 2000; SCHILLING et al., 2000; 

PAPIN et al., 2002; RAGHUNATHAN et al., 2004; OTHMAN et al., 2014). A única via 

conhecida em Hib para síntese de acetato contém os genes HIB_14020, para a proteína 

fosfotransacetilase e HIB_13620, para a proteína acetato quinase, cujas expressões ao longo 

do cultivo como podem ser observadas na Figura 17, refletido na formação de acetato, como 

podemos observar na Figura 2. O fenótipo observado é de aumento crescente de acetato. O 

aumento da taxa de transcrição do gene HIB_14020 para fosfotransacetilase no início do 

cultivo pode estar correlacionado com o aumento da quantidade de acetato detectada no meio 

neste período. Por outro lado, após 11 h de cultivo (S04), a expressão de ambos os genes da 

via de síntese de acetato varia pouco, o que explicaria a pouca variação na velocidade 

específica de formação de acetato (Figura 15 do apêndice). 

A formação de acetato representa um desvio da fonte de carbono que de outra forma 

poderia gerar biomassa ou PRP em Hib, e provavelmente se deve a um desbalanço entre a 

absorção de glicose e sua conversão em biomassa e demais produtos, havendo o desvio de 

fosfoenolpiruvato (PEP), que pode ser convertido em oxaloacetato do ciclo TCA, em direção 

ao acetato (Figura 18) (SAUER; EIKMANNS, 2005). Esse fenômeno é conhecido como 

efeito Crabtree bacteriano e ocorre quando há alta taxa de crescimento em altas concentrações 

de glicose, condições predominantes em culturas de batelada alimentada no qual glicose é 
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fornecida de forma não limitativa em culturas de fermentação aeróbia para obter altas 

densidades celulares (DOELLE et al., 1982). Tal desvio ocorre quando concentrações altas de 

glicose aceleram a glicólise, o que resulta na produção de grande quantidade de ATP através 

de fosforilação ao nível do substrato, reduzindo assim a necessidade de fosforilação oxidativa 

feita pelo ciclo TCA através da cadeia de transporte de elétrons e então diminui o consumo de 

oxigênio (DOELLE et al., 1982). Assim, modificações genéticas para superar a formação de 

acetato envolvem alterações do perfil genético do organismo para reduzir a síntese bioquímica 

de acetato. 

Quatro estratégias diferentes podem ser empregadas visando reduzir a formação de 

acetato: abordagens que a) reduzam diretamente o transporte de glicose pelo sistema 

fosfotransferase,, b) reduzam diretamente o fluxo de carbono até acetato, c) visem os 

mecanismos regulatórios e metabólicos fundamentais que levam à formação de acetato e d) 

geram novo fluxo metabólico. As quatro estratégias são descritas abaixo. 

Para a estratégia de reduzir o transporte de glicose pelo sistema fosfotransferase 

(phosphotransferase system, PTS): devido às elevadas taxas de consumo de glicose obtida pelo 

transporte por esse sistema PTS estarem associadas à formação de acetato, uma possibilidade é 

reduzir a formação de acetato realizando o nocaute de algum dos genes que controlam a absorção 

de glicose na célula por esse sistema (SAUER; EIKMANNS, 2005). Em Hib, o gene 

HIB_18890 (módulo Brown, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = 28,05, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 11,58), que codifica para a enzima 

glicose-específica IIA (EIIAGlc) do sistema PTS  é um candidato (identificado com caixa 

verde na Figura 18 e cuja expressão entre as amostras é apresentada na Figura 32 do 

Apêndice). Neste sistema, fosfoenolpiruvato (PEP) é usado como fonte de energia e doador de 

fosforil, sendo que EIIAGlc atua no transporte e fosforilação de glicose (DEUTSCHER et al., 

2006). Assim, a glicose passaria a atravessar a membrana celular apenas pelo transporte ativo 

(sistema permease) (SIMONI; POSTMA, 1975). A deleção de gene associado ao transporte 

de glicose tende a diminuir a formação de acetato, reduzir a taxa máxima de crescimento e 

aumentar o rendimento de biomassa. Abordagem similar obteve sucesso em Escherichia coli, 

com nenhuma produção de acetato detectada em cepa sem o gene crr, similar (73% de 

identidade de aminoácidos) ao gene HIB_18890 (PONCE, 1999; SIGÜENZA et al., 1999). 

Uma outra abordagem genética é eliminar o fluxo de carbono até acetato ou direcioná-

lo a um produto benigno. Para essa estratégia, as vias de formação de acetato de Haemophilus 

influenzae devem ser consideradas. A Figura 18 mostra as enzimas chave envolvidas na 

glicólise (glicose até acetil-CoA) e no ciclo tricarboxílico (ciclo TCA), ciclo que, em Hi, é 



 
 

77 

 

uma via metabólica incompleta, e funciona tanto em condições anaeróbias quanto aeróbias na 

presença de glicose (TATUSOV et al., 1996). A via metabólica de três etapas envolvendo o 

complexo piruvato desidrogenase, fosfotransacetilase e acetato quinase, em série, é a rota 

primária para o acetato, estando envolvidos os genes HIB_14020 e HIB_13620 nesta etapa 

(identificados com caixa vermelha na Figura 18). Uma forma direta de reduzir formação de 

acetato é eliminar fosfotransacetilase (gene HIB_14020, módulo Purple, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = 3,57, 

𝛼𝛼𝛼𝛼 = 11,38) e/ou acetato quinase (gene HIB_13620, módulo Blue, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = 4,66, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 

2,15). Essas modificações podem levar a um acúmulo de lactato ou piruvato (CHANG et al., 

1999; LICHTENEGGER et al., 2014). O nocaute dos genes associados à síntese de acetato 

levou à quase eliminação de produção de acetato em Escherichia coli (PARIMI et al., 2017). 

Outra proposta é sobre-expressar o gene para fosfoenolpiruvato carboxilase (gene 

HIB_18150, módulo Magenta, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = 2,66, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 7,60, identificado com caixa azul na 

Figura 18), que pode desviar o carbono do acetato ou seus precursores, direto para o ciclo 

TCA. Essa estratégia resultou em redução em 60% da formação de acetato em Escherichia 

coli (FARMER; LIAO, 1997).

Figura 17. Expressão dos genes HIB_14020 e HIB_13620. No eixo y, a expressão dos 

genes após remoção de efeito de lote e normalização TMM. No eixo x, cada uma das 

amostras identificadas S01 a S06. Em roxo, o gene HIB_14020 para fosfotransacetilase. Em 

azul, o gene HIB_13620 para acetato quinase. O traço preto representa a média da expressão 

normalizada dos genes. A importância de gene para produtividade de acetato desses genes é: 

𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼14020) = 0,72; 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼13620) = 0,32. 
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Outra abordagem genética envolve alterar os reguladores moleculares que estão 

associados à via que leva ao acetato.Nesse sentido, poderia ser feita a deleção de genes que 

regulam o ciclo TCA, sendo que o nocaute do gene HIB_10170 (módulo Brown, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = 

32,94, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 13,85), que codifica para a proteína reguladora aeróbia ArcA é uma alternativa 

que não interfere significativamente nem na formação de PRP nem no crescimento bacteriano 

(DE SOUZA-HART et al., 2003). Em Escherichia coli, essa deleção resultou em redução de 

40% na formação de acetato (VEMURI et al., 2006). Outra alternativa é nocaute do gene 

HIB_15490 (módulo Blue, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = 32,53, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 17,89, identificado om caixa roxa na 

Figura 18), que codifica para a proteína regulatória regulon fosfato PhoB (também carbon 

source-responsive - CreC), que regula o operon com genes para fosfato acetiltransferase e 

acetato quinase. Em Escherichia coli isso resultou em produção 20% menor de acetato 

(GODOY et al., 2016). 

Uma última abordagem genética para reduzir acetato envolve gerar novo fluxo 

metabólico. Através da inserção de gene para piruvato carboxilase (PC, identificado com 

caixa laranja na Figura 18), uma enzima não encontrada nativamente em Haemophilus 

influenzae que carboxila o piruvato diretamente a oxaloacetato, a via que leva à formação de 

acetato pode ser direcionada para o ciclo TCA. Em Escherichia coli esta enzima também não 

é nativa e a inserção desse gene impactou em redução de 40-60% na formação de acetato 

(GOKARN et al., 2001; MARCH et al., 2002).  
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Figura 18. Vias metabólicas principais de Haemophilus influenzae tipo b envolvidas no 

consumo aeróbio de glicose e na síntese de acetato, dióxido de carbono e biomassa, 

modificado a partir de Othman et al. (2014). Acetato é formado a partir de acetil-CoA pelas 

enzimas fosfotransacetilase (HIB_14020 – caixa vermelha) e acetato quinase (HIB_13620 – 

caixa vermelha). Fosfoenolpiruvato carboxilase (HIB_18150 – caixa azul) é a principal 

enzima intermediária necessária para reabastecer intermediários do ciclo TCA consumidos 

para a formação de biomassa. Abreviações: FosfoEnolPiruvato Carboxinase, HIB_09420; 

Fumarato redutase, HIB_09660; Succinil-CoA Sintetase, HIB_13550; Acetato quinase, 

HIB_13620; Malato desidrogenase, HIB_13680; complexo piruvato desidrogenase, 

HIB_13910; Fosfotransacetilase, HIB_14020; Fumarato hidratase, HIB_15690; Piruvato 

quinase II, HIB_17580; FosfoEnolPiruvato Carboxilase, HIB_18150; 2-oxoglutarato 

desirogenase, HIB_18410. Hib consome glicose principalmente pelo sistema fosfotransferase, 

que simultaneamente gera piruvato de fosfoenolpiruvato. Apenas algumas vias estão 

indicadas.  

 

Os genes associados à síntese de PRP (HIB_11840, HIB_11830, HIB_11820 e 

HIB_11810, respectivamente para Bcs1234) não estão diferencialmente expressos, sendo que 

a produtividade de PRP aumenta com o tempo (Figura 13 do apêndice). 

Em relação à formação de PRP, uma opção para obter maior produção de PRP é 

escolher uma cepa selvagem que contenha uma quantidade maior de cópias do lócus cap, 

visto que há cepas com três a cinco cópias, e que quanto mais cópias do lócus cap, mais PRP 

é produzido (CORN et al., 1993; NOEL et al., 1996). Todavia, cepa com seis cópias de 
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cápsulas pode ser letal para pessoas dentro do grupo de risco para doenças causadas por 

Haemophilus influenzae (CERQUETTI et al., 2006). 

Outra opção é direcionar as vias metabólicas que levam à via de síntese de PRP, 

conforme Figura 19. Ao analisar as vias que levam à síntese de PRP, a rota que compreende 

os genes HIB_06830, HIB_06820 e HIB_06790, respectivamente para glicose-6-fosfato 

desidrogenase, 6-fosfogluconolactonase e 6-fosfogluconato desidrogenase (via das pentoses-

fosfato - hiu00030 do KEGG), está ativa durante todo o cultivo, como podemos observar na 

Figura 20. Os produtos desses genes transformam glicose-6-fosfato e levam à formação de 

D-Ribulose-5-Fosfato. A proteína bifuncional Bcs1 (CDP-ribitol sintetase/ citidiltransferase) 

catalisa a conversão de D-ribulose-5P em D-ribitol-5P e então de D-ribitol-5P em CDP-

ribitol, o bloco de construção a partir do qual se forma a cadeia de polissacarídeo capsular em 

Hib (ZOLLI et al., 2001; PEREIRA; BROWN, 2004). 

Outra rota também está associada à via das pentoses-fosfato, mas através da enzima 

transcetolase. De fato, o gene HIB_11930 para transcetolase está com expressão muito alta 

em relação aos demais genes, mas esta enzima possui mais de uma função: converte a) 

frutose-6-fosfato em xilulose-5-fosfato; b) gliceraldeído-3-fosfato em D-ribulose-5-fosfato; c) 

frutose-6-fosfato em eritrose 4-fosfato; d) gliceraldeído-3-fosfato em D-ribose-5-fosfato; e e) 

sedoheptulose-7-fosfato em D-ribose-5-fosfato. Em todos os casos, transcetolase catalisa as 

reações em ambas as direções. Então, a enzima ribulose-fosfato 3-epimerase (produto do gene 

HIB_06910) converte xilulose-5-fosfato em D-ribulose-5-fosfato e a enzima ribose 5-fosfato 

isomerase (produto do gene HIB_05940) converte D-ribose-5-fosfato em D-ribulose-5-

fosfato. A expressão desses genes pode ser observada na Figura 21. A sobrexpressão dos 

genes  HIB_06910 e  HIB_05940 poderia impactar em aumento da produção de PRP. 
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Figura 19. Vias metabólicas de Haemophilus influenzae tipo b que podem ser 

direcionadas para síntese de PRP, modificado a partir do KEGG (KANEHISA, 2005). 

Abreviações: Glico-6-fosfato desidrogenase, HIB_06830; 6-Fofogluconolactonase, 

HIB_06820; 6-Fosfogluconato desidrogenase, HIB_06790; D-xilose isomerase, HIB_12710; 

Xiluloquinase, HIB_12720; Ribulose-fosfato 3-epimerase, HIB_06910; Transcetolase, 

HIB_11930; Ribose-5-fosfato isomerase, HIB_05940; Ribitol-5-fosfato 2-desidrogenase/ D-

ribitol-5-fosfato citidililtransferase, HIB_11690. A síntese de PRP em Hib a partir de glicose 

passa pela via glicolítica, via de pentoses fosfato e via de interconversão pentose-glucuronato. 

Apenas algumas vias estão indicadas.  
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Figura 20. Expressão dos genes HIB_06830, HIB_06820 e HIB_06790. No eixo y, a 

expressão dos genes após remoção de efeito de lote e normalização TMM. No eixo x, cada 

uma das amostras identificadas S01 a S06. Em vermelho, o gene HIB_06830 para glicose-6-

fosfato desidrogenase. Em marrom, o gene HIB_06820 para 6-fosfogluconolactonase. Em 

roxo, o gene HIB_06790 para 6-fosfogluconato desidrogenase. O traço preto representa a 

média da expressão normalizada de todos os genes de Hib analisados. A importância de gene 

para produtividade de PRP desses genes é: 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼06830) = 0,19; 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼06820) = 

0,34; 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼06790) = 0,54. 
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Figura 21. Expressão dos genes HIB_11930, HIB_06910 e HIB_05940. No eixo y, a 

expressão dos genes após remoção de efeito de lote e normalização TMM. No eixo x, cada 

uma das amostras identificadas S01 a S06. Em marrom, o gene HIB_11930 para 

transcetolase. Em dourado, o gene HIB_06910 para ribulose-fosfato 3-epimerase. Em 

vermelho, o gene HIB_05940 para ribose 5-fosfato epimerase.  O traço preto representa a 

média da expressão normalizada de todos os genes de Hib analisados. A importância de gene 

para produtividade de PRP desses genes é: 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼11930) = 0,63; 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼06910) = 

0,45; 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼05940) = 0,65. 

 

Outra possível rota existe a partir de D-Xilose até D-Ribulose-5-Fosfato 

(interconversões pentose e glucuronato – via hiu00040 do KEGG) e inclui o produto dos 

genes HIB_12710, HIB_12720 e HIB_06910, respectivamente para xilose isomerease, 

xiluloquinase e ribulose-fosfato 3-epimerase. Podemos observar pela Figura 22 que a 

expressão é menor em relação às demais rotas. Neste caso, o aumento da concentração de D-

xilose no meio de cultivo pode ser suficiente para aumentar a produção de PRP, visto que Hib 

possui os genes HIB_12680, HIB_12690 e HIB_12700, para proteínas do sistema de 

transporte de D-xilose (via hiu02010 do KEGG) (SCHNEIDER, 2001). Aliás, o gene 

HIB_12680 foi um dos genes com maior intraconectividade modular no módulo Pink. O fato 

de este gene ter alta conectividade pode significar que a regulação dele é provavelmente 

bastante relacionada à de outros genes, e alterá-lo poderia impactar, como efeito colateral, 

outros genes/fenótipos, e por conta disso, seja mais seguro fazer alterações no meio. 
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Figura 22. Expressão dos genes HIB_12710, HIB_12720 e HIB_06910. No eixo y, a 

expressão dos genes após remoção de efeito de lote e normalização TMM. No eixo x, cada 

uma das amostras identificadas S01 a S06. Em marrom, o gene HIB_06910 para ribulose-

fosfato 3-epimerase. Em azul, o gene HIB_12720 para xiluloquinase. Em vermelho, o gene 

HIB_12710 para xilose isomerease. A importância de gene para produtividade de PRP desses 

genes é: 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼12710) = 0,72; 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼12720) = 0,72; 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼06910) = 0,45. 

 

Assim, o aumento da produtividade de PRP pode ser alcançado ao sobre-expressar um 

gene que desvie o fluxo de carbono para a via de pentose fosfato (PPP), como por exemplo, o 

gene HIB_06830 (módulo Black, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = 2,12, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 4,63), para glicose-6-fosfato 1-

desidrogenase, e então sobre-expressar outro gene que favoreça a síntese de PRP, como por 

exemplo, os genes HIB_11690 (módulo Blue, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,26, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,32) e HIB_11840 

(módulo Blue, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,55, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,80), ambos genes que codificam para a proteína 

bifuncional Bcs1 (CDP-ribitol sintetase/citidiltransferase). Tal sobre-expressão pode ser 

realizada ao aumentar a quantidade de cópias destes genes, tanto inseridas no genoma como 

em plasmídeos. Alterações no promotor ou em outros reguladores também poderiam ser 

utilizadas para aumentar a sobre-expressão. 

 

 

 



 
 

85 

 

Assim, através da análise de co-expressão gênica, foi possível identificar os genes com 

maior conectividade em grupos de genes de padrão similar de expressão durante o cultivo. 

Embora a maioria desses genes esteja associada ao funcionamento básico celular (como 

formação de parede celular ou associados à transcrição de outros genes, transportadores e 

proteínas da membrana celular e alguns reguladores de transcrição), pudemos também 

detectar correlação entre grupos de genes (os módulos) e as variáveis fenotípicas mensuradas, 

indicando que a expressão de grandes grupos de genes obedece padrões similares de estímulos 

e sugerindo que a expressão de alguns deles podem estar diretamente relacionada ao 

estabelecimento dos fenótipos observados. 

Com a análise de expressão diferencial, pudemos estudar a resposta de comportamento 

de Hib aos estímulos do ambiente em nível de transcritos em pontos considerados 

metabolicamente críticos. Realizamos uma identificação de genes diferencialmente expressos 

conservadora ao considerar apenas os genes identificados como diferencialmente expressos 

por três pacotes de análise de expressão (edgeR, DESeq2 e limma-voom), de forma a destacar 

as alterações de expressão genica mais significativas no cultivo. Desde o início do cultivo, 

Hib metaboliza aminoácidos transportados do meio de cultivo e responde a estresse de várias 

origens. Conforme se esgota fonte de carbono no meio do reator, também outros componentes 

se aproximam do esgotamento, tal que Hib passa a sintetizar tais componentes. Não há 

mudança significativa na resposta de Hib entre pouco antes e pouco após o início da 

alimentação, enquanto há pouca entre o início da alimentação e o início da fase estacionária 

de gás carbônico. No quarto final do cultivo, alguns genes para síntese de aminoácidos e 

outros para transportadores estão regulados da mesma forma que pouco antes do início da 

alimentação, quando alguns componentes do meio se esgotavam. Porém, durante a 

alimentação, estes componentes são ofertados de forma constante. 

A partir da expressão de genes diretamente relacionados à produção de acetato e de 

PRP, foi possível identificar as rotas mais utilizadas para a produção desses produtos e sugerir 

modificações no cultivo e em Haemophilus influenzae com a finalidade de aumentar produção 

de PRP e diminuir produção de acetato. Quase certamente, um conjunto de modificações terá 

resultado mais satisfatório para contornar a produção de acetato e/ou aumentar a produção de 

PRP em comparação com apenas uma ou outra individualmente. Sugere-se que cada alteração 

seja feita a priori uma por vez, para então resultar em um redesenho do circuito genético de 

Hib. 
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5. Conclusões 

 

Oito módulos de genes foram identificados pelo WGCNA, cada um com 

características metabólicas distintas e padrão de expressão temporal próprio. De acordo com 

os dados de co-expressao, as categorias ribossomo e biossíntese de peptidoglicano têm sua 

expressão aumentada no início e diminuída no fim do cultivo, as categorias 

glicólise/metabolismo de carbono e metabolismo de purina/ciclo TCA têm expressão 

aumentada na metade do cultivo,  enquanto a categoria transportadores ABC tem expessão 

maior no final do cultivo.  

 Há correlação entre nível de conectividade (hub) e ter importância (correlação entre 

produtividade de acetato e produtividade de PRP) em quatro dos oito módulos identificados. 

Nestes módulos, os principais hubs são genes com funções regulatórias, outros com funções 

essenciais nas diversas vias metabólicas e alguns ainda com função desconhecida. Por serem 

hubs e em havendo correlação positiva com produtividade de acetato e produtividade de PRP, 

talvez esses genes tenham participação, mesmo que indireta, no estabelecimento final do 

fenótipo. 

 Um conjunto de propostas para engenharia metabólica de Haemophilus influenzae tipo 

b foi proposto, com foco em alterar a via de síntese de acetato.  

 Foram propostos aumento da concentração de arginina e de D-xilose no meio de 

cultivo e por outro lado sobre-expressão de genes HIB_06830 e HIB_11840 para aumentar 

produção de PRP.  

 

6. Perspectivas 

 

Caracterizar funcionalmente as proteínas para o qual os genes hubs codificam. Além 

disso, confirmar se, as proteínas com atividade conhecida, mas não anteriormente 

relacionadas à produção de PRP ou acetato, de fato apresentam as correlações, apontadas 

pelos nossos dados, com estes fenótipos. 

Testar se concentração maior de D-xilose impacta na produção de polissacarídeo 

capsular. 

Realizar as modificações genéticas em Hib e verificar impacto na produção de acetato 

e na produção de polissacarídeo capsular. 
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Apêndice 

 

1.  Escore de qualidade de mapeamento 

  

 O escore de qualidade de mapeamento foi definido por LI et al. (2008). Para um dado 

read, considere seu melhor alinhamento no genoma G. Para este melhor alinhamento, define-

se 𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼𝛼) como a soma de escores de qualidade de base em bases alinhadas 

incorretamente. Considere todos os alinhamentos possíveis para este read. Para o alinhamento 

𝛼, define-se 𝛼𝛼(𝛼) como a soma dos escores de qualidade de base em bases alinhadas 

incorretamente para aquele alinhamento. Para paired end reads, calcula-se 𝛼𝛼 como a soma 

de escores de qualidade de base em bases alinhadas incorretamente para ambos os reads. 

Então, define-se qualidade de mapeamento como na Equação 1 a seguir: 

 

  𝑀𝐴𝑃𝑃𝐼𝑁𝐺𝑄𝑈𝐴𝐿𝐼𝑇𝑌 = −𝑙𝑜𝑔 (1 −
10−𝑄𝑠(𝑏𝑒𝑠𝑡)

∑ 10−𝑄𝑠(𝑖)
𝑖

)                     (1) 
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Tabela 1 – Quantidade de reads e qualidade de mapeamento de cada amostra 

Amostra Total de reads 𝛼𝛼 

S01B01 3.880.835 36,7978 

S01B02 2.974.745 36.6096 

S01B03 1.355.093 36.5799 

S01B04 8.786.473 36.6512 

S02B01 4.467.377 36.6483 

S02B02 7.159.173 36.6311 

S02B03 13.620.584 36.6253 

S02B04 8.536.529 36.5992 

S03B01 5.614.304 36.8241 

S03B02 893.796 36.6701 

S03B03 5.159.907 36.5794 

S03B04 4.927.158 36.7004 

S04B01 7.814.667 36.5942 

S04B02 2.367.826 36.5375 

S04B03 3.668.572 36.6831 

S04B04 4.076.053 36.7277 

S05B01 18.073.507 36.5421 

S05B02 9.066.365 36.5237 

S05B03 14.612.467 36.4881 

S05B04 7.127.795 36.7355 

S06B01 8.435.155 36.859 

S06B02 10.140.487 36.6063 

S06B03 12.958.060 36.3953 

S06B04 4.462.834 36.2809 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 

 

2.  Dados associados aos cultivos 

 

 Foram realizados quatro cultivos, cujos perfis de crescimento são apresentados na 

Figura 1. Podemos verificar que ocorreu reprodutibilidade entre os quatro cultivos. 

 

Figura 1. Perfil de crescimento dos quatro cultivos realizados (B01, B02, B03 e B04).  

 

 

Figura 2. Concentração de CO2 dos quatro cultivos realizados (B01, B02, B03 e B04).  
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Figura 3. Concentração de Acetato dos quatro cultivos realizados (B01, B02, B03 e B04). 

 

Figura 4. Concentração de PRP dos quatro cultivos realizados (B01, B02, B03 e B04). 
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Figura 5. Concentração de glicose consumida dos quatro cultivos realizados (B01, B02, 

B03 e B04). 

 

 

 

Figura 6. Concentração específica de biomassa dos quatro cultivos realizados (B01, B02, 

B03 e B04).  
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Figura 7. Velocidade instantânea de consumo de substrato dos quatro cultivos realizados 

(B01, B02, B03 e B04).  

 

Figura 8. Velocidade instantânea de formação de PRP dos quatro cultivos realizados 

(B01, B02, B03 e B04).  
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Figura 9. Velocidade instantânea de formação de acetato dos quatro cultivos realizados 

(B01, B02, B03 e B04).  

 

Figura 10. Velocidade instantânea de crescimento em relação ao tempo dos quatro 

cultivos realizados (B01, B02, B03 e B04).  
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Figura 11. Produtividade de PRP dos quatro cultivos realizados (B01, B02, B03 e B04).  

 

Figura 12. Produtividade de acetato dos quatro cultivos realizados (B01, B02, B03 e 

B04).  
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Figura 13. Velocidade específica de crescimento dos quatro cultivos realizados (B01, 

B02, B03 e B04).  

 

Figura 14. Velocidade específica de consumo de substrato dos quatro cultivos realizados 

(B01, B02, B03 e B04).  
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Figura 15. Velocidade específica de formação de acetato dos quatro cultivos realizados 

(B01, B02, B03 e B04).  

 

Figura 16. Velocidade específica de formação de PRP dos quatro cultivos realizados 

(B01, B02, B03 e B04).  
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Figura 17. Coeficiente específico de biomassa/glicose dos quatro cultivos realizados (B01, 

B02, B03 e B04). 

Figura 18. Coeficiente específico de biomassa/acetato dos quatro cultivos realizados 

(B01, B02, B03 e B04). 
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Figura 19. Coeficiente específico de biomassa/PRP dos quatro cultivos realizados (B01, 

B02, B03 e B04). 

 

Figura 20. Coeficiente específico de acetato/glicose dos quatro cultivos realizados (B01, 

B02, B03 e B04). 
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Figura 21. Coeficiente específico de PRP/glicose dos quatro cultivos realizados (B01, 

B02, B03 e B04). 
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3. Relação entre autogenes 

 

O heatmap de cada módulo pode ser conferido na figura 15 abaixo. 

 

Figura 22. Visualização da rede de autogenes representando as relações entre os 

módulos e a produtividade de PRP. O gráfico acima mostra o dendograma de clusterização 

hierárquica dos autogenes; O heatmap abaixo mostra a adjacência dos autogenes. 
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3. Heatmap, barplot e spaghetti plot de cada módulo 

 

Nas figuras abaixo, heatmap mostrando variação da expressão dos genes de cada 

módulo entre as amostras. As linhas correspondem a genes e as colunas às amostras; verde 

denota sub-expressão e vermelho sobre-expressão. Módulos bem-definidos resultam em 

estruturas de bandas características devido aos genes correspondentes estarem altamente 

correlacionados. O barplot é da expressão do autogene associado a cada módulo. O spaghetti 

plot apsersenta a variação da expressão de cada gene do módulo e em destaque, na cor preta, a 

variação da expressão do autogene. 
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Figura 23. Heatmap, barplot e spaghetti plot relacionados ao módulo Brown. O autogene 

está destacado em cor preta no spaghetti plot 
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Figura 24. Heatmap, barplot e spaghetti plot relacionados ao módulo Black. O autogene 

está destacado em cor preta no spaghetti plot 
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Figura 25. Heatmap, barplot e spaghetti plot relacionados ao módulo Purple. O autogene 

está destacado em cor preta no spaghetti plot 
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Figura 26. Heatmap, barplot e spaghetti plot relacionados ao módulo Blue. O autogene 

está destacado em cor preta no spaghetti plot 
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Figura 27. Heatmap, barplot e spaghetti plot relacionados ao módulo red. O autogene 

está destacado em cor preta no spaghetti plot 
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Figura 28. Heatmap, barplot e spaghetti plot relacionados ao módulo Magenta. O 

autogene está destacado em cor preta no spaghetti plot 
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Figura 29. Heatmap, barplot e spaghetti plot relacionados ao módulo Green. O autogene 

está destacado em cor preta no spaghetti plot 
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Figura 30. Heatmap, barplot e spaghetti plot relacionados ao módulo Pink. O autogene 

está destacado em cor preta no spaghetti plot 
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Figura 31. Heatmap, barplot e spaghetti plot relacionados ao módulo grey. O autogene 

está destacado em cor preta no spaghetti plot 
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5. Expressão do gene HIB_18890 

 

                                        

Figura 32. Expressão do gene HIB_18890. No eixo y, a expressão do gene após remoção de 

efeito de lote e normalização TMM. No eixo x, cada uma das amostras identificadas S01 a 

S06. Em marrom, o gene HIB_18890 para EIIAGlc. O traço preto representa a média da 

expressão normalizada dos genes. A importância de gene para produtividade de acetato desse 

gene é: 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼𝛼18890) = 0,47. 

                               


