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Resumo
TEN-CATEN, F. A transcrição pervasiva na archaea Halobacterium salinarum NRC-1 e a
identificação de novos transcritos. 2016, 168 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016

A caracterização em larga escala do transcritoma de diferentes organismos revelou um cenário
complexo da expressão gênica, levando a identificação de inúmeros transcritos produzidos ao
longo dos genomas de eucariotos e procariotos. Esse fenômeno recebeu o nome de transcrição
pervasiva e tem sido fonte de estudos na busca de novos RNAs com importâncias regulatórias
e  também  transcritos  envolvidos  na  tradução  de  proteínas  ainda  não  caracterizadas.  A
abundância  de  dados  de  transcritômica  e  proteômica,  além  de  informações  completas  a
respeito  do  genoma,  fazem  do  extremófilo  halofílico  Halobacterium  salinarum,  um
organismo  modelo  ideal  para  os  estudos  da  transcrição  pervasiva.  Esse  micro-organismo
pertence  ao  grupo  Archaea,  o  último  dos  três  domínios  da  vida  a  ser  descrito  e  com
características  compartilhadas  entre  bactérias  e  eucariotos.  Através  do  uso  da  técnica  de
differential RNA-seq (dRNA-seq), a qual permite a distinção entre transcritos primários e
processados, identificamos 179 TSSaRNAs em  H. salinarum,  esses pequenos RNAs estão
associados ao início de transcrição e ainda não haviam sido descritos em archaea. A aplicação
do dRNA-seq em amostras de RNA extraídas ao longo da curva de crescimento permitiu a
identificação  de  4540  TSS no  genoma  de  H.  salinarum NRC-1.  Parte  desses  inícios  de
transcrição está localizada upstream a genes conhecidos, permitindo a identificação de inícios
de transcrição em 1545 genes. 59,2% desses inícios de transcrição estão localizados até 10 pb.
de distância do códon de início de tradução, confirmando a ausência de regiões UTRs em
grande  parte  dos  genes.  A análise  de  expressão,  em  diferentes  condições,  das  regiões
relacionadas a inícios de transcrição antisense a genes revelou que a maioria dessas regiões
apresenta um perfil de expressão correlacionado com os genes na fita oposta, indicando um
possível  papel  regulatório desses  transcritos.  De forma similar,  a  análise  da expressão de
inícios de transcrição intergênicos permitiu a identificação de 132 regiões diferencialmente
expressas e que não estão relacionadas a nenhum outro elemento no genoma de H. salinarum
NRC-1. A análise comparativa com dados de proteômica revela que algumas dessas regiões
podem estar envolvidas com a produção de pequenas proteínas. Além disso, a identificação de
1365 inícios de transcrição internos a genes sugere que a produção de transcritos intragênicos
(intraRNAs)  seja  um  fenômeno  amplamente  distribuído  no  genoma  desse  halófilo.
Experimentos de  Northern blot  confirmaram a produção de um transcrito correspondente a
porção  final  do  gene  VNG_RS05220,  e  experimentos  de  Western  blot revelaram  que  a
tradução  desses  intraRNAs  é  responsável  pela  produção  de  pequenas  proteínas
correspondentes  a  domínios  proteicos  individuais,  com  importante  papel  funcional  em
condições específicas de crescimento. A análise de inícios de transcrição upstream a regiões
codificantes de domínios similares em bactérias e outras archaea sugere que a produção de
intraRNAs codificantes é um fenômeno amplamente distribuído em procariotos e pode ser
responsável pelo aumento da diversidade do proteoma através da geração de isoformas de
proteínas a partir de um único gene. Por fim, a análise de dados de RNA-seq, em conjunto
com a busca por assinaturas conhecidas de término de transcrição em archaea, permitiu a
identificação da posição final de 58 genes.  Os dados obtidos a partir  dos experimentos e
análises  realizados  ajudam a  traçar  um panorama  mais  completo  do  transcritoma  de  H.
salinarum NRC-1 e  revelam a presença  de novos  transcritos  que  podem ser  amplamente
distribuídos em procariotos e apresentar importantes papéis funcionais.

Palavras-chave:  Bioinformática,  Transcrição  gênica,  Transcrição  pervasiva,  Archaea,
Transcritoma, RNA-seq, Inícios de transcrição.



Abstract

TEN-CATEN, F. Pervasive transcription in the archaeon Halobacterium salinarum NRC-
1 and the identification of new transcripts. 2016, 168 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016

The  large-scale  transcriptome  characterization  of  different  organisms  revealed  a  highly
complex scenario of gene expression, leading to the identification of numerous transcripts in
the genomes of eukaryotes  and prokaryotes.  This phenomenon has been named pervasive
transcription and has been an important  source for the search of new RNAs with regulatory
functions or involved in the translation of unknown proteins. The abundance of transcriptomic
and  proteomic  data,  as  well  as  complete  information  regarding  the  genome,  allowed  the
halophilic extremophile Halobacterium salinarum to be an ideal model organism for studies
of pervasive transcription. This microorganism belongs to the Archaea group, the last one of
the three domains of life to be described, which presents shared characteristics with bacteria
and eukaryotes.  The use of differential  RNA-seq (dRNA-seq) approach, which allows the
distinction  between  primary  and  processed  transcripts,  allowed  the  identification  of  179
TSSaRNAs, small  RNAs associated with the transcription initiation  in H. salinarum.  The
application  of  dRNA-seq  in  RNA samples  collected  along  the  growth  curve  allowed  the
identification of 4540 transcription start sites (TSS) in  H. salinarum NRC-1. Some of these
transcription initiation are located upstream to known genes, enabling the identification of
TSSs  for  1545  genes.  59.2% of  these  positions  are  located  up  to  10  bp  away  from the
translation  initiation  codon,  confirming that  most  of  genes  are  leaderless.  The expression
analysis of regions related to antisense TSS under different conditions revealed that most of
these  regions  have  a  correlated  expression  profile  with   genes  in  the  opposite  strand,
indicating a possible regulatory role. Similarly, analysis of the expression of intergenic TSS
allowed the identification of 132 differentially expressed regions that are not related to any
other element in  H. salinarum NRC-1 genome. Integration with proteomic data reveals that
some of these regions may be involved in the production of small proteins. The identification
of  1365  TSS  located  within  genes  suggests  that  the  production  of  intragenic  RNAs
(intraRNAs) is a widely distributed phenomenon in H. salinarum NRC-1 genome. Northern
blot experiments confirmed the production of a transcript corresponding to the final portion of
VNG_RS05220  gene  and  Western  blot  experiments  also  revealed  that  the  translation  of
intraRNAs is responsible for producing small  proteins corresponding to individual protein
domains  with  important  functional  role  in  specific  growth  conditions.  Analysis  of  TSS
upstream to  the  coding  regions  of  similar  protein  domains  in  bacteria  and other  archaea
suggests  that  the  production  of  coding intraRNAs is  a  widely distributed phenomenon in
prokaryotes  and  may  be  responsible  for  the  increased  proteome  diversity  through  the
generation  of  protein  isoforms  from a  unique  gene.  Finally,  the  RNA-seq  data  analysis,
combined with a search for known signatures for transcription termination in archaea, allowed
the identification of the final position of 58 genes. The present work help to give a more
complete picture of  H. salinarum transcriptional landscape and reveals the presence of new
transcripts that can be widely distributed in prokaryotes, with important functional roles.

Keywords:  Bioinformatics,  Transcription,  Pervasive  transcription,  Archaea,  Transcriptome,
RNA-seq, Transcription start sites
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1 Introdução

1.1 Transcrição pervasiva

Com a publicação dos primeiros trabalhos envolvendo o sequenciamento de genomas

eucariotos ficou claro que boa parte das sequências identificadas não era responsável pela

produção de proteínas e uma grande região dos genomas estudados não tinha uma função bem

estabelecida  (Venter  &  et  al,  2001;  Consortium.,  2001;  Waterston  et  al,  2002).  O

desenvolvimento  das  tecnologias  de  quantificação  da  expressão  gênica  em  larga  escala

permitiu verificar que mesmo os genomas procariotos,  conhecidos por sua compactação e

baixo  número  de  regiões  intergênicas,  também  apresentavam  regiões  responsáveis  pela

produção de transcritos não codificantes sem uma funcionalidade clara (Selinger et al., 2000).

Esses resultados levaram a proposição do fenômeno da transcrição pervasiva, segundo o qual

a transcrição não se limita apenas as fronteiras gênicas; a maior parte dos genomas é expresso

em alguma condição  ou momento  do  desenvolvimento.  Esse  fenômeno tem expandido o

universo  de  transcritos  identificados  e  revelado  um  cenário  muito  mais  complexo  da

expressão  gênica,  demonstrando  a  importância  de  regiões  pouco  estudadas  do  genoma e

revelando novas funções para regiões já conhecidas (Kapranov et al, 2007; Wade & Grainger,

2014). 

Diferentes trabalhos contestam a existência da transcrição pervasiva, argumentando

que os transcritos gerados por esse fenômeno são geralmente associados a baixos níveis de

expressão  (Johnson et al., 2005), apresentam grande variação na validação experimental ou

podem ser associados a genes já conhecidos (van Bakel et al., 2010). Em alguns casos, esses

transcritos não canônicos apresentam uma baixa taxa de conservação, o que poderia indicar

uma ausência de funcionalidade e reforçar seu caráter de geração espúria (Wang et al., 2004;

Brosius, 2005). Os resultados demonstrando a existência da transcrição pervasiva são muitas
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vezes interpretados como ruído gerado pelas técnicas utilizadas para quantificar a expressão

gênica, como por exemplo a contaminação de amostras por DNA genômico ou mesmo a baixa

especificidade de sondas utilizadas  nos experimentos  de  microarray (Johnson et  al.  2005;

Robinson, 2010).  Apesar disso,  ao longo dos anos esse fenômeno tem sido detectado em

diferentes espécies e em alguns casos, como Escherichia coli, tem sido confirmado através do

uso de diferentes técnicas, como tiling array, RNA-seq, técnicas de mapeamento de início de

transcrição,  detecção de sítios  de  ligação de  fatores  de transcrição  e  transcrição  in  vitro,

eliminando  assim  a  possibilidade  de  associação  com  artefatos experimentais  (Wade  &

Grainger, 2014). Outro ponto em favor da existência desses transcritos é a identificação de

alterações nos seus níveis de expressão e sua relação com fatores regulatórios dos organismos

onde são detectados (Singh et al., 2014; Lasa et al., 2011), indicando que esses elementos são

alvos de regulação da expressão gênica e devem ser importantes para o funcionamento do

organismo. Dessa forma, a discussão em torno da transcrição pervasiva tem se aprofundando

no sentido de compreender sua funcionalidade e mecanismos regulatórios (Wade & Grainger,

2014).

O uso de técnicas em larga escala para investigação da expressão gênica possibilitou a

identificação da transcrição pervasiva tanto em eucariotos  quanto procariotos,  tratando-se,

dessa  forma,  de  um fenômeno  amplamente  distribuído.  Análises  do  transcritoma humano

mostram que 75% do genoma está envolvido com a produção de transcritos  (Djebali  et al.,

2012), já em Saccharomyces cerevisiae esse número pode chegar a 85% do genoma (David et

al., 2006). Em bactérias, diferentes casos de transcrição pervasiva também foram descritos:

em  Escherichia  coli foram  detectados  em  torno  de  1000  transcritos  antisense  a  genes

codificantes (Dornenburg et al., 2010), já em Synechocystis sp. PCC6803 64% dos inícios de

transcrição  identificados  estão  envolvidos  com  a  produção  de  RNAs  antisense  ou  não-

codificantes (ncRNAs) (Mitschke et al., 2011). No domínio archaea, a análise combinada de
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sítios de ligação a fatores de transcrição e dados de expressão gênica em larga escala permitiu

a  identificação  da  expressão  de  subunidades  de  operons  e  RNAs  intergênicos  em

Halobacterium sp.  NRC-1  (Koide  et al., 2009). Além disso, resultados do nosso grupo de

pesquisa apontam que 85% das  sequências  codificantes  (CDS –  coding sequences)  desse

micro-organismo apresentam transcrição antisense em, pelo menos, metade da sua extensão

(Vencio et al, em preparação).

A transcrição pervasiva atua como fonte de inúmeras espécies de RNAs, e apesar de

diferentes transcritos serem produzidos ao longo de toda a extensão dos genomas analisados,

muitos deles parecem se agrupar em torno de regiões codificantes (Kampa et al., 2004; Fejes-

Toth et al., 2009; Cheng et al., 2005). Tal observação levou Kapranov et al., 2007 a propor um

modelo de organização genômica para eucariotos onde as regiões codificantes atuam como

geradoras de novas espécies de RNAs nas fitas sense e antisense, intercalado por pequenos

RNAs nas regiões intergênicas (Figura 1). Dessa forma, podemos encontrar diversos tipos de

transcritos:  pequenos  ou  longos  RNAs associados  às  regiões  promotoras  (PASR/PALR) e

também  upstream  a essa região (PROMPT)  (Kapranov  et  al.,  2007;  Preker  et  al.,  2008);

pequenos RNAs nucleolares (snoRNAs)  (Bachellerie  et al., 2002); micro RNAs (miRNAs)

(Landgraf  et  al.,  2007);  pequenos  RNAs  associados  ao  início  (tiRNAs)  ou  término  de

transcrição  (TASR)  (Taft  et  al.,  2009;  Seila  et  al.,  2008;  Kapranov  et  al.,  2007);  RNAs

derivados da região 3' UTR (uaRNA) (Mercer et al., 2011) e RNAs não codificantes longos

(lncRNAs) antisense a regiões codificantes,  em regiões intergênicas, dentro de íntrons e em

regiões responsáveis por aumentar a afinidade da maquinaria de transcrição pelo promotor

(enhancer)  (Carninci  et al., 2006; Engström  et al., 2006; Nakaya  et al., 2007; Kim  et al.,

2010; Ponting et al., 2009).
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 Cenário semelhante tem sido encontrado em genomas procariotos,  indicando uma

grande quantidade de informações sobrepostas no genoma e adicionando mais uma camada de

complexidade  a  genomas  antes  considerados  simples  (Güell  et  al.,  2011;  Stazic  &  Voß,

2016) (Figura 2). Além de pequenos RNAs em regiões intergênicas  (Mitschke  et al., 2011;

Bilusic et al., 2014; Koide et al., 2009)  e snoRNAs antisense a tRNAs e rRNAs em Archaea

(Omer,  2000),  podemos  encontrar  também  RNAs  associados  ao  início  de  transcrição

(TSSaRNAs) (Yus  et al., 2012; Zaramela  et al., 2014), RNAs antisense  a genes (asRNA) e

transcritos produzidos a partir  de regiões 5'  e 3'  UTR  (Kawano, 2005; Chao  et al.,  2012;

Bilusic et al., 2014). Em bactérias, foram identificados também longos RNAs (lasRNA) que

podem se estender por mais de um gene e apresentam uma dupla função: atuar como RNA
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Figura 1: Transcrição pervasiva em eucariotos.  Modelo da transcrição pervasiva baseado
no proposta  de  Kapranov  et  al.,  2007 onde as  regiões  codificantes  atuam como centros
geradores de novas espécies de RNAs. O transcrito primário é representado pelo barra azul,
as barras verdes indicam os possíveis variantes gerados por splicing alternativo, início de
transcrição  alternativo  ou  processamento  de  RNA.  Nos  casos  onde  a  orientação  não  é
indicada pelas setas o transcrito foi gerado por processamento, quando a seta está ao lado
de um sinal de interrogação a origem não é bem conhecida. As diferentes espécies de RNAs
geradas em torno da região codificantes são representadas pelas barras vermelhas. PALR,
longos  RNAs  associados  ao  promotor;  PASR,  pequenos  RNAs  associados  ao  promotor;
PROMPT, transcritos upstream ao promotor; snoRNA, pequenos RNAs nucleolares; TASR,
pequenos RNAs associados ao término de transcrição; tiRNA, pequenos RNAs associados ao
início de transcrição; uaRNA, RNAs derivados da região 3′-UTR; lincRNA, RNAs longos não
codificantes intergênicos. Adaptado de Clark et al., 2013.



regulatório de genes antisense e ainda ter a informação codificante na fita sense (Wurtzel et

al., 2012; Sesto et al., 2012). Mais recentemente, diferentes trabalhos têm identificado RNAs

transcritos a partir de posições dentro de ORFs, em sobreposição ao mRNA. Pequenos RNAs

sense (seRNAs) foram identificados em Synechocystis sp. PCC6803 e Neisseria gonorrhoeae

(Mitschke et  al.,  2011; Wachter & Hill,  2015) e podem apresentar função de mimetizar o

mRNA, interagindo com asRNA produzidos na fita oposta (Mitschke et al., 2011). Transcritos

similares  foram  identificados  também  próximos  a  extremidade  3’  de  transposases  em

diferentes  procariotos  (Gomes-Filho  et  al.,  2015).  Em  E.  coli 25  RNAs  intragênicos

(intraRNAs) foram identificados através do sequenciamento de transcritos interagindo com a

chaperona de RNA Hfq (Bilusic et al., 2014).

A análise  da transcrição pervasiva também tem levado a identificação de inúmero

transcritos  codificantes,  principalmente  em  regiões  intergênicas.  Devido  a  limitações  nos

procedimentos de anotação automatizada de genomas e nos experimentos de espectrometria
16

Figura  2:  Transcrição  pervasiva  em procariotos.  Similar  ao  que  ocorre  em  eucariotos
existem diversos transcritos sobrepostos a genes (setas azuis) no genoma de procariotos. A
região em azul claro nos genes representa as porções 5’ e 3’ UTRs. TSSaRNA, transcritos
associados  ao  início  de  transcrição;  intraRNA,  RNAs  intragênicos;  asRNA,  transcritos
antisense; seRNA, transcritos sense; lasRNA – excludon, RNAs antisense longos, os quais
apresentam uma porção codificante e uma porção não codificante capaz de regular o mRNA
na fita oposta. A direção das setas indica a orientação dos genes e transcritos.



de massa, proteínas menores de 100 aminoácidos foram durante muito tempo desconsideradas

das análises, visando diminuir o número de falsos positivos identificados  (Su  et al., 2013).

Recentemente, protocolos específicos têm permitido a identificação dessas pequenas proteínas

em  diferentes  genomas,  e  revelado  importantes  papéis  funcionais.  Em  genomas  mais

complexos,  como  de  Drosophila,  estima-se  que  existam  mais  de  4000  pequenas  ORFs

(smORFs)  (Ladoukakis  et  al.,  2011),  enquanto  em Saccharomyces  cerevisiae,  análises  de

expressão gênicas e busca por homologias revelaram a existência 299 smORFs, das quais 247

foram validadas  experimentalmente  (Kastenmayer  et  al.,  2006).  Na bactéria  Mycoplasma

pneumoniae 67 smORFs foram identificados, sendo que aproximadamente metade se mostrou

essencial para o desenvolvimento do organismo, demonstrando também a importância desses

elementos em genomas reduzidos (Lluch-Senar et al., 2015). Análises de sequenciamento de

sítios de interação de ribossomos (ribosome profiling) tem levado a identificação de regiões

ativamente traduzidas a partir de pequenas ORFs também dentro de RNAs não codificantes

longos (lncRNAs)  (Nam  et  al.,  2016).  Além disso,  sítios  de início  de  tradução tem sido

identificados em pequenos RNAs não codificantes (Andrews & Rothnagel, 2014; Lee et al.,

2012).  Assim,  muitos  transcritos,  antes  considerados somente não-codificantes  podem dar

origem a proteínas, existindo ainda exemplos de transcritos bifuncionais, fazendo com que a

distinção  entre  transcritos  codificantes  e  não-codificantes  seja  cada  vez  mais  complexa  e

condicional.

Até  o momento  acredita-se  que  os  mecanismos mais  importantes  para  geração da

transcrição pervasiva em procariotos estejam envolvidos com alterações em processos usuais

de transcrição, como a localização de promotores ativos em regiões não canônicas e o não

reconhecimento de sítios de término de transcrição (TTS) pela RNA polimerase, estendendo

os transcritos muito além da porção gênica (Wade & Grainger, 2014). Em E. coli, a maioria

dos sítios de interação do fator σ54  está localizado dentro de genes  (Bonocora et al., 2015);
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essa observação tem se repetido para outros fatores de transcrição em diferentes organismos

(Zhu  et al., 2006; Tanay, 2006; Shimada  et al., 2008; Koide  et al., 2009), sugerindo que a

existência  de  regiões  promotoras  internamente  a  regiões  gênicas  pode  ser  um fenômeno

amplamente  distribuído.  A existência  desses  sítios  de  interação  a  fatores  de  transcrição

poderia  estar  relacionada  com  a  pressão  evolutiva  presente  nas  regiões  codificantes,

impedindo grandes variações nas sequências e atuando na manutenção das regiões promotoras

intragênicas (Wade & Grainger, 2014).

Em  relação  ao  controle  da  transcrição  pervasiva  em  bactérias, são  conhecidos

mecanismos que atuam no início de transcrição, elongação, terminação e degradação, sendo

que tais mecanismos devem atuar em cooperação para controlar a produção de transcritos

espúrios. Quanto ao controle de início de transcrição, o mecanismo melhor caracterizado é a

regulação  via  H-NS,  uma  proteína  similar  as  histonas  de  eucariotos  e  responsável  pela

manutenção da estrutura  do nucleoide  no interior  da célula  procariótica.  Em  E. coli essa

proteína  pode  impedir  o  início  de  transcrição  a  partir  de  posições  internas  do  operon

ehXCABD na linhagem O157, e também a nível genômico na linhagem K12  (Singh  et al.,

2014). Se o mecanismo de controle de início de transcrição via H-NS é evadido e a fase de

elongação é iniciada, o principal mecanismo de controle está relacionado com os fatores de

terminação Rho e NusG. O mecanismo mais aceito é de que a proteína NusG é capaz de

interagir com a RNA polimerase, tornando-a mais suscetível a desestabilização pelo fator Rho

(Peters  et al., 2012). Além disso, os sítios de ligação da proteína H-NS estão colocalizados

com as regiões de terminação pelo fator Rho, indicando que a interação da proteína H-NS

pode dificultar o progresso da RNA polimerase e permitir a desestabilização do complexo

transcricional pelo fator Rho  (Peters  et al., 2012). A etapa final de controle da transcrição

pervasiva  está  relacionada  com  a  atuação  de  RNAses  na  degradação  de  transcritos  não

canônicos. Em Bacillus subtilis a depleção da RNAse Y, RNAse J1 e RNAse III promove um
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aumento  na  abundância  de ncRNAs antisense  (Durand  et  al.,  2012) sendo que  o  mesmo

ocorre para a  depleção da  RNAse III  em  Staphylococcus  aureus  (Lasa  et  al.,  2011).  Em

eucariotos,  enzimas  com  os  domínios  da  RNAse  III,  como  Dicer  e  Drosha,  tem  papel

fundamental  na  maturação  de  microRNAs,  ressaltando  o  papel  desses  domínios  no

processamento de transcritos não codificantes (Lee et al., 2003).

Ainda não estão muito claras as possíveis funções associadas aos RNAs produzidos

através da transcrição pervasiva, mas de forma geral acredita-se que tais transcritos devam

atuar  principalmente  em  vias  regulatórias  da  expressão  gênica  através  da  interação  com

mRNAs, levando a degradação dos mesmos ou impedindo o acesso dos ribossomos (Wade &

Grainger, 2014). A existência de diferentes mecanismos de controle sugere que a transcrição

pervasiva deve apresentar um custo energético para a célula, reduzindo sua eficiência. Apesar

disso, existe uma grande diversidade de transcritos não canônicos no interior da célula. Uma

das hipóteses para explicar a manutenção da geração dessa grande quantidade de transcritos

seria  a  pressão  seletiva  em  regiões  gênicas,  a  qual  atua  na  estabilização  de  sequência

funcionais e poderia levar a fixação de eventuais promotores dentro de genes. Além disso, a

produção intensa de diferentes transcritos poderia fornecer um conjunto de RNAs para uma

resposta rápida frente a novas condições de crescimento, uma vez que RNAs tem um menor

custo energético envolvido e apresentam uma maior capacidade de interação com diferentes

moléculas, aumentando a plasticidade dos genomas (Heinen et al., 2009; Wade & Grainger,

2014). 

A  transcrição  pervasiva  parece  ainda  ter  um  efeito  importante  na  evolução  de

genomas.  Análises  filogenéticas  de  E.  coli demonstraram que regiões  transcricionalmente

inativas,  muitas  vezes  colocalizadas  com  sítios  de  ligação  a  proteína  H-NS,  acumulam

mutações mais facilmente que regiões altamente transcritas (Martincorena et al., 2012). Esse

fenômeno pode ser explicado pela  capacidade da RNA polimerase de detectar  regiões  do
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DNA danificados e recrutar uma maquinaria de reparo associada a transcrição (Savery, 2007).

Dessa  forma,  a  transcrição  pervasiva  poderia  aumentar  a  taxa  de  transcrição  de  uma

determinada região e diminuir a taxa de mutações.

1.2 O domínio Archaea

Enquanto analisavam as características da subunidade menor do RNA ribossomal de

organismos procariotos, Carl Woese e colaboradores identificaram uma grande diferença na

composição  dessas  moléculas  em  algumas  espécies  do  grupo.  Análises  mais  detalhadas

demonstraram a existência de um grupo monofilético distinto dentro do domínio Bactéria,

levando-os a sugerir a existência de um novo domínio da vida, o domínio Archaebacteria,

posteriormente renomeado para Archaea (Woese et al., 1990; Woese & Fox, 1977) (Figura 3).

Análises a nível molecular indicam que as Archaea apresentam um mosaico de características

compartilhadas  entre  os  demais  domínios  (Tabela  1).  Exemplo  disso  é  a  maquinaria  de

processamento de informação (replicação, transcrição, tradução), que apresenta proteínas com

alto grau de similaridade com Eucariotos; já a organização genômica compacta, com poucas

regiões intergênicas e muitos genes dispostos em operons é uma propriedade compartilhada

entre procariotos em geral (Grabowski & Kelman, 2003; Rivera et al, 1998; Jain et al, 1999). 

Além das  similaridades  com os  demais  domínios,  as  Archaea  apresentam também

características únicas, como por exemplo a composição da bicamada lipídica da membrana,

caracterizada pela presença de uma cadeia lateral de isoprenóides unidos por uma ligação éter

a um grupo glicerol-1-fosfato. Em bactérias e eucariotos a cadeia lateral de hidrocarbonetos

derivados de ácidos graxos é unida por uma ligação éster a um grupo glicerol-3-fosfato (Jain

et  al.,  2014) (Tabela  1).  Essa  diferença  tem  importantes  implicações  na  estabilidade  da

membrana e tem sido relacionada a sua capacidade adaptativa a diferentes ambientes (Koga,
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2012). Além disso, esse é o único domínio que abriga organismos capazes de empregar a

metanogênese em seu metabolismo.

Tabela  1: Características apresentadas por Bactérias, Archaea e Eucariotos. Adaptado de
Cavicchioli, 2011

Característica Bactéria Archaea Eucarioto

Ligação dos carbonos de lipídios Éster Éter Éster

Fosfatos dos lipídios de membrana Glicerol-3-fosfato Glicerol-1-fosfato Glicerol-3-fosfato

Metabolismo Bacteriano Similar ao bacteriano Eucariótico

Maquinaria de transcrição Bacteriano Similar ao eucariótico Eucariótico

Fatores de elongação da tradução Bacteriano Similar ao eucariótico Eucariótico

Núcleo Não Não Sim

Organelas Não Não Sim

Metanogênese Não Sim Não

Patógenos Sim Não Sim

Muitos dos representantes desse grupo habitam ambientes inóspitos que remetem às

condições  primitivas  do planeta  Terra  (éon Arqueano),  levando a  proposição  de que esse

domínio pode estar ligado a origem da vida e também ao desenvolvimento de formas de vida

mais derivadas, como os Eucariotos (Yutin et al., 2008; Gribaldo et al., 2010). De acordo com

os ambientes onde são encontrados, esses microorganismos recebem diferentes classificações.

Archaea  metanogênicas  são  organismos  anaeróbicos  que  habitam  ambientes  com  baixa

disponibilidade de oxigênio, como pântanos e o interior do intestino de alguns animais. Esses

organismos obtém energia através da redução do dióxido de carbono, gerando metano durante

o processo. Halófilos são organismos capazes de viver em ambientes de extrema salinidade.

Já os alcalófilos e acidófilos são capazes de suportar ambientes nas faixas mais extremas de

pH, sendo que geralmente organismos acidófilos são também termófilos, habitando ambientes

com  temperaturas  por  volta  dos  100º  C,  e  muitos  organismos  alcalófilos  são  halófilos.

Existem também as archaea psicrófilas, capazes de habitar ambientes de baixa temperatura,

como o interior de lagos congelados. Além de habitar nichos incomuns, muitas archaea têm
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sido encontradas em ambientes com condições mais amenas de desenvolvimento, como por

exemplo em águas oceânicas, possuindo um papel importante nos ciclos biogeoquímicos do

planeta (Cavicchioli, 2011).

O domínio Archaea apresenta dois filos principais:  Euryarchaeota, o mais diverso e

composto  por  archaea  metanogênicas,  halófilas,  termófilas  e  psicrófilas,  e  o  filo

Crenarchaeota, o qual apresenta principalmente organismos hipertermófilos, como Sulfolobus

solfataricus,  que apresenta condições ideais de crescimento a 80º C (Figura 3). Dentre as

características que diferenciam esses dois filos podemos destacar a presença de histonas com

alta  similaridade  a  homólogos  eucarióticos  em  Euryarchaeota,  enquanto  Crenarchaeota

utilizam um conjunto diferenciado de proteínas de ligação ao DNA (White & Bell, 2002). Os

demais  filos  presentes  no  domínio  Archaea  são  os  filos  Nanoarchaeota,  Korarchaeota  e

Thaumarchaeota,  os  quais  apresentam  poucos  representantes  ou  espécies  não  cultiváveis

detectadas em amostras de DNA ambiental. A posição filogenética desses filos ainda é incerta

(Allers & Mevarech, 2005).

A capacidade das Archaea de habitar ambientes inóspitos têm feito delas organismos

de grande interesse biotecnológico.  Exemplo disso é a enzima  Pfu,  uma DNA Polimerase

derivada da archaea Pyrococcus furiosos capaz de suportar altas temperaturas e amplamente

empregada em reações de PCR. Outro grupo de enzimas derivadas de archaea e com grande

potencial  biotecnológico  são  as  celulases  de  haloarchea  empregadas  na  produção  de

bicombustíveis. Como os ambientes de conversão de biomassa são inibitórias para a maioria

das celulases comumente utilizadas,  as enzimas de haloarchaea,  que são bem-adaptadas a

ambiente de alta concentração iônica, podem apresentar uma alternativa viável (Zhang et al.,

2011).  Os  organismos  metanogênicos,  por  sua  vez,  apresentam  um  importante  papel  na

geração  de  biocombustíveis.  Além  disso,  esse  grupo  de  Archaea  está  relacionado  com

aumento do aquecimento global uma vez que é um dos principais constituintes da microbiota
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intestinal  de  espécies  criadas  intensivamente  para  alimentação  humana,  como  bovinos,

ocasionando um aumento na liberação de metano, um importante gás do efeito estufa (Patra,

2012). Por habitarem ambientes que remetem a Terra pré-biótica, as Archaea também tem

sido alvo de estudo da Astrobiologia, a qual busca avaliar sua capacidade de colonizar outros

planetas e também auxiliar na explicação da origem da vida em nosso planeta  (Cavicchioli,

2002; Koonin & Martin, 2005).
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Figura 3: Árvore filogenética baseada na comparação do RNA ribossomal.   A proposição
de Carl Woose de analisar a relação entre as espécies através da subunidade menor do rRNA
permitiu a distinção dos procariotos em dois grupos, Bactérias e as Archaea. Em destaque
estão  os  quatro  grupos do  domínio  Archaea,  sendo que  o mais  diverso deles  é  o  grupo
Euryarchaeota, abarcando organismos metanogênicos e halófilos, além de alguns psicrófilos
e  termófilos.  O  grupo  Crenarchaeota  apresenta  os  organismos  hipertermófilos,  com  as
espécies  capazes  de  sobreviver  as  condições  mais  extremas  de  temperatura.  Os  grupos
Nanoarchaeota e Korarchaeota apresentam poucas espécies e o posicionamento dos seus
filos  na  árvore  filogenética  ainda  é  incerta  (linhas  tracejadas).  Adaptado  de  Allers  &
Mevarech, 2005.



1.3 Halobacterium salinarum NRC-1

Dentre  as  Archaea  uma  espécie  que  se  estabeleceu  como  organismo  modelo  é  a

halófila obrigatória Halobacterium salinarum (Figura 4). Essa archaea extremófila é de fácil

cultivo em laboratório, com condições ideias de crescimento a 37º C e 4-5 M de NaCl, e

apresenta um grande potencial para estudos de biologia molecular, com uma ampla gama de

protocolos disponíveis (DasSarma et al., 1995). H. salinarum foi primeiramente identificada

no  início  do  século  XX,  mas  os  estudos  com esse  organismo ganharam impulso  devido

principalmente à descoberta da bacteriorodopsina. Essa proteína de membrana é homologa as

rodopsinas,  proteínas  envolvidas com a visão,  e  é capaz de captar a  energia luminosa do

ambiente para gerar um gradiente de prótons na membrana. A entrada desses prótons através

de ATP sintases localizadas na membrana é responsável pela produção de energia em baixas

concentrações  de  oxigênio.  Essa  archaea  é  normalmente  encontrada  em salinas,  as  quais

assumem  colorações  avermelhadas  devido  à  presença  da  bacteriorodopsina  e  pigmentos

carotenóides presentes nesse micro-organismo (Figura 4A). Apresenta formato de bastonete,

com  flagelos  e  uma  camada  de  glicoproteínas  que  circundam  a  membrana,  denominada

surface layer (S-layer). Além disso é capaz de produzir vesículas de gás responsáveis pela sua

flutuação até a superfície do ambiente aquático, permitindo o acesso a melhores condições de

oxigenação  e  luminosidade  (Figura  4B).  É  um  organismo  anaeróbico  facultativo  e  em

laboratório é cultivado em meio complexo (peptona) apresentando um tempo de geração entre

8 e 12 horas, sendo capaz de utilizar a fermentação de certos aminoácidos, como arginina e

aspartato,  para obtenção de energia.  H. salinarum é um halófilo obrigatório,  apresentando

concentrações internas de íons potássio em torno de 4 M, apesar de a concentração externa

girar  em torno de  0,1 M.  Essa  grande quantidade  interna  de  potássio  é  responsável  pelo

equilíbrio osmótico frente a alta concentração externa de sódio (Christian & Waltho, 1962). 
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A linhagem selvagem de  H.  salinarum, NRC-1,  possui  o  genoma  completamente

sequenciado, apresentando um cromossomo principal circular de aproximadamente 2,01 Mb e

dois plasmídeos de 0,37 e 0,19 Mb, denominadas pNRC200 e pNRC100, respectivamente

(Ng et al., 2000). Os plasmídeos são por diversas vezes denominados minicromossomos pois

possuem genes de grande importância, como fatores de transcrição e genes de vesículas de

gás. Uma característica importante do seu genoma é seu alto conteúdo GC, que pode chegar

até 68% no cromossomo principal. No total já foram anotados 2.629 genes, sendo 2042 no

cromossomo,  318  no  plasmídeo  pNRC200  e  180  no  plasmídeo  pNRC100.  Destes,  676

(25,7%) são classificados como hipotéticos.  Em relação ao  seu proteoma, Halobacterium

apresenta proteínas  bem-adaptadas ao ambiente de alta salinidade,  apresentando em geral,

proteínas ácidas, com um pI médio de 5,1  (Ng  et al., 2000).   Além da linhagem NRC-1,  a

linhagem R1 de  H. salinarum é também bastante estudada, sendo que ambas compartilham

alta similaridade de genoma e provavelmente se originaram a partir de um mesmo isolado na

natureza (Pfeiffer et al., 2008). O cromossomo principal das duas linhagens apresenta apenas

12 alterações, como mutações pontuais e alterações na fase de leitura em alguns genes. A
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Figura  4:  Haloarchea  Halobacterium  salinarum NRC-1.  A)  Vista  aérea  de  lagos
hipersalinos com desenvolvimento de archaea halofílicas. A coloração avermelhada se deve a
proteína de membrana bacteriorodopsinae pigmentos carotenóides envolvidos na fototrofia.
B)  Microscopia  de  corte  longitudinal  de H.  salinarum NRC-1.  Os  pontos  brancos  são
vesículas de gás produzidas com objetivo de promover a flutuação do organismo até a porção
superior do meio aquoso, favorecendo a captação de oxigênio e luz.



principal diferença se deve a uma inserção de 10 kb no cromossomo da linhagem NRC-1, a

qual é flanqueada por uma duplicação de 8bp, indicando que essa inserção se originou a partir

de um evento de transposição. A linhagem R1 apresenta 4 megaplasmídeos, sendo que apenas

4,5 kb dos plasmídeos da linhagem NRC-1 não estão presentes nos plasmídeos da linhagem

R1, enquanto que os plasmídeos da linagem R1 apresentam uma porção adicional de 210 kb.

Assim como em NRC-1,  os  plasmídeos da  linhagem R1 apresentam grandes  duplicações

(Pfeiffer  et  al,  2008). A anotação  mais  recente  e  curada  manualmente  da  linhagem  R1

(Pfeiffer, 2015) tem sido uma importante ferramenta para os estudos em escala genômica da

linhagem NRC-1 realizados no nosso grupo de pesquisa.

Halobacterium sp.,  assim  como  as  demais  archaea,  apresenta  uma  maquinaria  de

início de transcrição similar ao encontrado em Eucariotos, com a presença de um sítio de

interação com o fator de transcrição B (BRE) nas posições -32 a -38 em relação a posição de

início de transcrição, e um TATA box iniciando nas posições -26/-27, além disso apresenta um

elemento de iniciação em torno da posição de início de transcrição  (Soppa, 1999). Outra

característica importante em haloarchaea é a preponderância de transcritos sem regiões 5’

UTRs, os quais são denominados leaderless (Brenneis  et al., 2007). Na linhagem R1 de H.

salinarum 70% dos transcritos avaliados experimentalmente são  leaderless (Brenneis  et al,

2007),  enquanto  na  haloarchaea  Haloferax  volcanii,  informações  em  larga  escala

determinaram que 72% dos transcritos não apresentam região 5’ UTR (Babski  et al., 2016).

Apesar da proporção de transcritos leaderless ser similar nas duas espécies, o tamanho médio

das regiões 5’ UTRs em H. volcanii é de 19 nucleotídeos, enquanto em H. salinarum R1 essa

região apresenta em média 33 nucleotídeos (Brenneis et al., 2007).

Uma  característica  muito  importante  de  H.  salinarum  está  relacionada  com  o

comportamento bifásico de sua curva de crescimento, a qual apresenta duas fases de aumento

na densidade óptica (DO) intercaladas por um período com poucas alterações (Figura 5). A
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primeira fase está relacionada com o crescimento exponencial no meio de cultura, enquanto a

segunda fase está relacionada com a morte das células e liberação das vesículas de gás no

meio  de  cultura,  demonstrada  pela  diminuição  de  unidades  formadoras  de  colônia  nesse

período (Figura 5). A análise do perfil de expressão gênica ao longo da curva de crescimento

de  H. salinarum NRC-1 permitiu a caracterização da resposta transcricional nos diferentes

estágios do crescimento (Lange et al., 2007; Facciotti et al., 2010). Durante a primeira fase do

crescimento,  os  principais  transcritos  encontrados  estão  relacionados  à  maquinaria  de

transcrição, tradução, fosforilação oxidativa e proteínas envolvidas com o transporte de ferro.

Por  outro  lado,  durante  a  fase  estacionária  os  genes  expressos  estão  relacionados

principalmente a transportadores ABC e genes envolvidos em vias alternativas de obtenção de

energia,  como fototrofia,  fermentação de  arginina  e  respiração utilizando os  aceptores  de

elétrons DMSO/TMAO, além de vesículas de gás e proteínas de choque térmico (Facciotti et

al, 2010).
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Figura  5: Curva de crescimento e viabilidade celular de  H. salinarum NRC-1. As duas
fases de aumento na densidade óptica durante o crescimento são intercaladas por uma fase
estacionária com poucas alterações na DO (círculo tracejado). A diminuição no número de
unidades formadoras de colônia concomitantemente ao segundo aumento de DO indica que
esse comportamento pode estar relacionada com a morte das células e liberação de vesículas
de gás no meio de cultura, alterando a dispersão do feixe luminoso utilizado para aferimento
da concentração de células. Adaptado de Facciotti et al, 2010.



Por se de fácil  cultivo e manipulação em laboratório,  H. salinarum  se estabeleceu

como um organismo modelo dentro do domínio Archaea.  Dessa forma,  existe  um grande

número de trabalhos que buscam avaliar esse microorganismo nas mais variadas condições,

usando perturbações genéticas e ambientais e análises em escala genômica para compreender

sua  fisiologia,  principalmente  da  linhagem  NRC-1.  Exemplo  disso  são  as  análises  de

crescimento  e  sobrevivência  frente  a  variações  em diferentes  elementos,  como  oxigênio,

luminosidade, metais de transição (manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco) e também

radiações UV e gama  (Baliga et al., 2004; Kottemann et al., 2005; Kaur et al, 2006). Além

disso  existe  também  uma  grande  quantidade  de  informações  sobre  suas  respostas

transcricionais frente a  deleção de fatores  de transcrição  (Turkarslan  et al.,  2014).  Outros

dados disponíveis para esse microrganismo estão relacionados a identificação de sítios de

ligação fatores de transcrição (Facciotti et al., 2007) e dados de proteômica obtidos em uma

grande variedade de experimentos (Van et al., 2008).

Essa grande quantidade de informações torna esse microorganismo atrativo para os

estudos  de  Biologia  Sistêmica  que  buscam  integrar  as  informações  obtidas  a  partir  de

diferentes plataformas e condições para avaliar a fisiologia do organismo de forma global (Ge

et al., 2003). A análise de sítios de interação de fatores de transcrição em conjunto com o sinal

de expressão gênica ao longo da curva de crescimento, levou a identificação de promotores

condicionais dentro de operons de H. salinarum NRC-1. Esses promotores são responsáveis

pela  expressão  de  subunidades  operônicas  transcritas  de  forma  modular  em  condições

específicas do crescimento  (Koide  et al,  2009).  A partir da integração de diferentes dados

Bonneau et al, 2007 foram capazes de identificar grupos de genes que respondiam de forma

similar de acordo com a condição analisada, possibilitando classificar 1900 genes em grupos

co-regulados e elaborar modelos que descrevessem a dinâmica de resposta desses grupos de

genes. Com a construção desse modelo foi possível prever as modificações transcricionais de
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aproximadamente  80% dos  genes  em novas  condições.  Uma  consideração  importante  do

trabalho diz respeito as situações onde não foi possível prever o comportamento da resposta

transcricional através do modelo, indicando que esses casos devem estar relacionados com a

carência de informações a respeito  de alguns elementos,  como modificações epigenéticas,

modificações  pós-traducionais  de  proteínas,  respostas  baseadas  em metabólitos  e  também

informações sobre ncRNAs, ainda escassas nesse organismo (Bonneau et al., 2007).

Mais recentemente, trabalhos do nosso grupo de pesquisa tem avançado no sentido de

identificar novas espécies de RNAs presentes em  H. salinarum  NRC-1 e conservados em

outros procariotos. Análises de dados de expressão gênica permitiram identificar um perfil

diferenciado  de  expressão  próximo  a  extremidade  3'  de  transposases  da  família  IS1341

associado a  um grupo de  transcritos  denominados de sotRNAs (sense  overlap RNAs).  A

superexpressão de um desses elementos, e de um ncRNA intergênico com o mesmo motivo

estrutural, promoveu um aumento no crescimento de H. salinarum NRC-1 demonstrando seu

papel  funcional.  Esses  transcritos foram identificados também nas  archaea  S. solfataricus

(Zago  et  al.,  2005),  T.  kodakarensis  (Jäger  et  al.,  2014),  Methanopyrus  kandleri AV19,

Sulfolobus  acidocaldarius DSM639 e  Pyrococcus  furiosus DSM3638,  além das  bactérias

Helicobacter pylori 26695 e Escherichia coli K12, sugerindo sua ampla distribuição entre os

procariotos  (Gomes-Filho  et  al.,  2015).  De forma similar,  análise  de  dados  de  expressão

gênica  em 10  diferentes  transcritomas  de  archaea  demonstram um perfil  diferenciado  de

expressão na extremidade 5' de regiões codificantes, atribuídos a RNAs associados ao início

de  transcrição  (TSS  associated RNAs  –  TSSaRNAs).  Esses  transcritos  foram

experimentalmente validados em  H. salinarum NRC-1, e sua produção está possivelmente

associada a pausas da RNA polimerase no processo de elongação da transcrição (Zaramela et

al., 2014). 
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Além de transcritos associados a regiões codificantes, a análise do perfil de expressão

gênica de H. salinarum NRC-1 ao longo da curva de crescimento permitiu a identificação de

61 RNAs intergênicos diferencialmente expressos. Esses pequenos RNAs não apresentaram

uma região codificante definida e não possuem correspondência com os dados disponíveis de

proteômica, sendo, dessa forma, classificados como ncRNAs (Koide  et al, 2009). Pequenos

RNAs já foram identificados em diferentes espécies de archaea, como em H. volcanii, onde

foram  identificados  145  pequenos  RNAs  intergênicos  e  45  pequenos  RNAs  antisense  a

regiões  codificantes  (Heyer  et  al.,  2012) e  Pyrococcus  abyssi,  outra  espécie  do  filo

Euryarchaeota, onde foram identificados 107 sRNAs intergênicos e 215 sRNAs antinsense a

regiões codificadoras  (Toffano-Nioche  et al., 2013). No filo Crenarchaeota,  S. solfataricus

apresenta um total de 43 sRNAs intergênicos e 185 sRNAs antisense (Wurtzel et al., 2010).

Analisadas  em conjunto,  as  informações  sobre  Halobacterium salinarum apontam

para a existência de importantes espécies de RNAs que podem contribuir para o entendimento

da regulação da expressão gênica nesse organismo. Além disso, a existência de uma grande

base  de  dados,  obtidos  em diferentes  plataformas  e  em diferentes  condições,  torna  esse

organismo muito atrativo para o estudo da transcrição pervasiva e seus efeitos.

1.4 RNA-seq,  identificação  de  novos  RNAs  e  suas

extremidades

As tecnologias de sequenciamento em larga escala se tornaram uma das principais

ferramentas  para  identificação  e  caracterização  de  genomas  e  a  sua  expressão  no  nível

transcricional. Tais tecnologias visam, principalmente, o aumento da capacidade de aquisição

de dados e a diminuição nos custos envolvidos nessa aquisição. Com isso, tornou-se mais
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difundido o desenvolvimento de pesquisas capazes de extrair informações globais a respeito

do funcionamento dos sistemas biológicos. 

Dentre essas novas tecnologias, o sequenciamento de RNAs (RNA-seq) tem ganhado

grande destaque dentro do campo de estudo da transcritômica  (Mortazavi  et al.,  2008). A

técnica  de  RNA-seq  baseia-se  nas  metodologias  de  sequenciamento  de  ácidos  nucleicos

desenvolvidas  nas  últimas  décadas  e  que  representaram uma quebra  do  paradigma  sobre

sequenciamento, permitindo a geração de um volume massivo de dados. O maior responsável

pelo aumento  de performance na nova geração de sequenciadores  é  a  miniaturização das

reações e a alta capacidade de paralelização do sequenciamento (Metzker, 2010). 

Por  apresentar  um  maior  nível  de  resolução  e  também  por  possuir  uma  maior

sensibilidade na detecção dos níveis de expressão, o RNA-seq permite o discernimento entre

pequenas  variações  dos  níveis  de  expressão  de  regiões  muito  próximas,  até  mesmos

adjacentes (Wang et al., 2009). Além disso, a técnica possibilita a detecção mais acurada de

genes expressos em níveis muito baixos ou muito elevados (maior dynamic range) (Mortazavi

et  al.,  2008),  e  é  amplamente  empregada  em  estudos  que  visam comparar  os  níveis  de

expressão  gênica  global  entre  organismos  selvagens  e  mutantes  (Roscetto  et  al.,  2012),

organismos expostos a diferentes condições ambientais (Villar et al., 2011) ou também tecidos

afetados por determinadas doenças (Sinicropi et al., 2012).

Além de fornecer resultados a respeito dos níveis de expressão gênica, os dados de

RNA-seq trazem outra informação relevante para o entendimento do transcritoma: a estrutura

do sinal  de expressão gênica.  Uma vez que as sequências (reads)  tenham sido geradas e

mapeadas  ao  genoma  referência,  podemos  contabilizar  a  cobertura em  cada  posição  do

genoma  e  gerar  um  sinal  de  expressão  para  todas  as  posições  mapeadas.  Com  essa

abordagem, o  RNA-seq  vem auxiliando  na  detecção  da  expressão  em regiões  onde  não

existem genes anotados. Por meio da análise dessas regiões, os pesquisadores têm conseguido
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determinar novos elementos com importância regulatória como ncRNAs e regiões UTRs, e

regiões codificantes ainda não anotadas (Alexander et al., 2010). 

Contudo, analisar a composição do sinal de expressão gênica gerado envolve uma

série  de dificuldades.  Como os RNAs sequenciados constituem uma amostra  de todos os

transcritos  presentes  na  célula  no  momento  da  extração,  o  sinal  de  expressão  gênica  é

composto  por  RNAs  iniciando  o  processo  de  transcrição,  transcritos  que  estavam sendo

processados para desempenhar corretamente sua função e também aqueles envolvidos em vias

de degradação (Miller et al., 2011). Dessa forma, o RNA-seq pode ser comparado com uma

espécie de fotografia estática de um processo altamente dinâmico, sendo que a miscelânea de

espécies  de  RNA  em  diversos  estágios  do  seu  ciclo  de  vida  pode  introduzir  grande

variabilidade na composição do sinal analisado.

Além  das  variações  produzidas  pelas  etapas  naturais  do  processo  de  transcrição,

diversas fontes de ruído já foram identificados na técnica de RNA-seq, sendo que podemos

dividi-las  em dois  tipos  principais:  (i)  o  ruído  gerado durante  a  etapa  de  preparação das

bibliotecas e sequenciamento e (ii) o ruído gerado na etapa de análise dos dados. Durante a

etapa de preparação das bibliotecas e sequenciamento, uma das características que introduzem

viés nos dados é o conteúdo GC das sequências. Alguns trabalhos demonstram um menor

nível de sinal de sequenciamento em regiões ricas em conteúdo GC  (Sendler  et al., 2011).

Outro ponto importante é o viés introduzido através da ligação de adaptadores aos fragmentos

que serão sequenciados, já que as enzimas utilizadas para ligação dos adaptadores ao RNA

podem apresentar sítios preferenciais de ligação  (Jayaprakash  et al., 2011). Além disso, as

etapas de transcrição reversa dos fragmentos de RNA e amplificação através de PCR podem

atuar na geração de ruído nas bibliotecas de RNA-seq (Mamanova & Turner, 2011).

Dessa forma, a soma de todos os fatores técnicos e biológicos, leva a constituição de

um sinal de transcrição altamente variado em dados de RNA-seq, e o novo desafio imposto é
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conseguir analisar esse  sinal de forma automatizada e global. Com isso se faz necessário o

desenvolvimento de metodologias que consigam lidar com essa variabilidade para processar e

segmentar o sinal e assim obter informações importantes como, por exemplo, as fronteiras das

regiões codificantes já identificadas, regiões onde existe sobreposição de sinais de transcritos

diferentes, e também novos elementos regulatórios como ncRNAs (Wang et al., 2009).

Alguns  trabalhos  têm sido  publicados  na  tentativa  de  focar  os  esforços  de

sequenciamento em grupos específicos de RNAs,  o  que pode levar  a uma diminuição da

complexidade  do  sinal  e  facilitar  as  etapas  de  processamento.  Um  exemplo  é  o  estudo

publicado  por  Sharma  et  al.,  2010 onde  os  pesquisadores  foram  capazes  de  mapear

globalmente  os  inícios  de  transcrição  de  Helicobacter  pylori, um  importante  patógeno

humano, através da comparação de uma biblioteca enriquecida com RNAs primários com

uma biblioteca controle. O enriquecimento da amostra com RNAs primários é realizado com

a enzima  Terminator  5' Phosphate-Dependent  Exonuclease  (TEX). Essa enzima é capaz de

degradar todos os RNAs monofosfatados na extremidade 5', ou seja, RNAs que passaram por

alguma  etapa  de  processamento  nessa  região.  Sequenciando  uma  biblioteca  de  RNAs

primários  e  uma  biblioteca  controle,  os  pesquisadores  puderam determinar  os  inícios  de

transcrição identificando as posições que apresentavam um maior número de contagens na

biblioteca enriquecida pra RNAs primários quando comparado a biblioteca controle (Figura

6).
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A identificação em larga escala de inícios de transcrição é uma importante ferramenta

para  obter  uma  melhor  caracterização  da  transcrição  pervasiva.  A  análise  de  dados

provenientes do dRNA-seq tem permitido a identificação de TSSs por toda a extensão dos

genomas procariotos analisados, fornecendo informações sobre inícios de transcrição de genes

já conhecidos, identificação de TSS dentro de regiões gênicas, antisense a regiões codificantes

e também em regiões intergênicas sem anotação conhecidas (Sharma & Vogel, 2014). Através

dessas informações, diferentes elementos podem ser melhor caracterizados nos organismos

estudados. Os inícios de transcrição localizados  upstream a regiões anotadas, normalmente

denominados  de  TSSs  primários  (pTSS),  fornecem informações  importantes  não somente

sobre o início de transcrição dos genes, mas também sobre a presença de regiões 5’ UTRs.

Dados  de  dRNA-seq  de  H.  pylori  indicam  que  a  maioria  dos  transcritos  dessa  bactéria

apresentam uma região  5’ UTR entre  20  a  40  nucleotídeos,  enquanto  na  haloarchaea  H.

volcanii 72% dos genes analisados são classificados como leaderless (Babski et al., 2016). A

dentificação dos inícios de transcrição primários auxiliam também na caracterização da região

34

Figura 6: dRNA-seq. A técnica de dRNA-seq consiste no tratamento da amostra de RNA com
a enzima 5'  Terminator  Exonuclease  (TEX).  Essa  enzima degrada RNAs que apresentam
apenas um grupo fosfato na extremidade 5',  ou seja, transcritos que tenham passado por
alguma etapa de processamento. Com isso a amostra é enriquecida para RNAs primários. A
análise do sequenciamento desses RNAs, em conjunto com dados de uma biblioteca controle
sem enriquecimento,  permite a identificação das posições de início de transcrição (TSS).
Adaptado de Sharma et al , 2010.



promotora, além de auxiliar na identificação de genes que apresentam mais de um promotor,

gerando  transcritos  com  diferentes  regiões  5’ UTRs  e  que  podem  ser  diferencialmente

regulados (Sharma & Vogel, 2014). 

A identificação de inícios  de transcrição antisense a  regiões  codificantes (aTSS) e

também aqueles localizados em regiões intergênicas sem relação com regiões gênicas (órfãos,

oTSS)  podem  estar  relacionados  com  a  produção  de  pequenos  RNAs  não  codificantes

(sRNAs)  com  potencial  regulatório.  Em  H.  pylori dados  de  dRNA-seq  permitiram  a

identificação de mais de 60 sRNAs, enquanto em Salmonella typhimurium em torno de 200

sRNAs primários foram identificados através do dRNA-seq (Kröger et al., 2013). Os inícios

de transcrição orfãos também podem fornecem informações importantes acerca das smORFS,

pequenas ORFs como potencial codificante e usualmente desconsideradas dos processos de

anotação.  Em  H.  pylori e  Bacillus  subtilis  inícios de  transcrição  órfãos  auxiliaram  na

identificação de  sistemas de toxina-antitoxina do tipo  I  com a  presença de  sRNA na fita

oposta (Sharma et al., 2010; Irnov et al., 2010).

Por fim, os inícios de transcrição internos a genes (iTSS) constituem uma classe muito

abundante de inícios de transcrição nos experimentos de dRNA-seq realizados em diferentes

organismos  (Thomason  et  al.,  2015;  Mitschke  et  al.,  2011).  Em  geral  esses  TSSs  são

associados a transcrição de genes  downstream ou a erros de anotação da extremidade 5’ de

regiões codificantes  (Stazic & Voß, 2016) além de sinalizarem o início de transcrição  de

pequenos RNAs não codificantes sobrepostos a extremidade 3’ dos genes (Gomes-Filho et al.,

2015; Chao et al., 2012; Bilusic et al., 2014). Na cianobactéria Synechocystis sp. PCC6803, a

combinação  de  dados  de  dRNA-seq  com  experimentos  de  Northern  Blot demonstrou  o

acúmulo de pequenos RNAs produzidos internamente e na mesma orientação do gene ntcA,

codificante de uma proteína regulatória com efeito positivo na via de captação de nitrogênio

(Mitschke  et  al.,  2011). O  cruzamento  das  informações  de  iTSSs  com  experimentos  de
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microarray demonstrou a existência de pequenos RNAs sense internos a outros genes dessa

espécie (Mitschke et al., 2011). Resultados similares foram encontrados também em genes da

bactéria  patogênica  Neisseria gonorrhoeae  (Wachter  & Hill,  2015). Inícios  de transcrição

localizados dentro de operons também podem estar relacionados com a expressão modular

dessas regiões  (Güell  et al.,  2011).  Em  H. salinarum NRC-1, a  identificação de sítios de

ligação de fatores de transcrições dentro de genes dispostos em operons, em conjunto com a

análise de dados de expressão gênica ao longo da curva de crescimento, levou a identificação

de expressão  de  subunidades  dos  operons,  os  quais  eram diferencilamente  regulados   de

acordo com a condição de crescimento (Koide et al., 2009). A análise integrada de inícios de

transcrição  dentro  de  genes  em  oito  diferentes  espécies  do  gênero  Shewanella  levou  a

identificação de 307 iTSS no genoma de Shewanella oneidensis MR-1, dos quais, 30% são

conservados em outras espécies do gênero, indicando que esses inícios de transcrição devem

apresentar funcionalidade nesse grupo de organismos (Shao et al., 2014).

Além  da  identificação  das  posições  associadas  ao  início  de  transcrição  outra

informação  relevante  para  a  caracterização  dos  RNAs  componentes  do  transcritoma  é  a

identificação  dos  términos  de  transcrição.  Como  apresentado  anteriormente,  os  dados  de

RNA-seq  representam  o  sequenciamento  de  um  compêndio  de  transcritos  em  diferentes

estágios  de  expressão,  desde  RNAs  sendo  transcritos  até  aqueles  envolvidos  em vias  de

degradação.  Essa  composição  do  sinal  dificulta  a  identificação  em  larga  escala  de  uma

posição específica de término de transcrição,  a  qual  é  usualmente é  representada por um

decaimento  gradativo  no  sinal  de  cobertura  próximo  a  extremidade  3’ dos  genes.  Em

Bactérias existem dois principais mecanismos de terminação da transcrição:  o mecanismo

dependente a proteína Rho e outro mecanismo relacionado com a presença de estruturas em

forma de  hairpin  e o reconhecimento de sequências  específicas  presente no DNA, sendo

denominado de terminador intrínseco da transcrição (Santangelo & Artsimovitch, 2011). Em

36



Archaea ainda não são conhecidos em muitos detalhes os mecanismos associados ao término

de transcrição. Em Methanooccus thermolithotrophicus,  uma sequência oligo-dT se mostrou

suficiente a terminação intrínseca da transcrição (Santangelo & Reeve, 2006). Além disso, a

busca por terminadores em  T. kadakaraensis  confirmou que sequências poliT atuam como

terminadores  intrínsecos  de  transcrição,  e  também  demonstrou  que  esse  processo  é

completamente independente da presença de estruturas  (Santangelo  et al., 2009). Apesar da

presença de sequências  poliT ser  o mecanismo mais  provável  de terminação em Archaea

ainda é  incerto se  essa é  a  sequência responsável  pela  terminação em genomas com alto

conteúdo GC, como em H. salinarum. Análises integradas com informações sobre sítios de

término de  transcrição  e  dados  de  RNA-seq podem ser  uteis  para  a  confirmação  de  que

sequências poliT podem realmente atuar como terminadores de transcrição nessa Archaea,

auxiliando na identificação correta dos términos de transcrição.
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2 Objetivos

2.1 Geral

• Analisar dados de expressão gênica da archaea extremofílica  Halobacterium

salinarum  NRC-1 gerados  através  da  técnica  de  RNA-seq,  utilizando  abordagens

computacionais  e  experimentais,  visando  à  identificação  de  novos  transcritos  e  suas

extremidades em escala genômica.

2.2 Específicos

• Preparar e analisar os dados de RNA-seq de  H. salinarum  NRC-1 utilizando

metodologias de processamento e segmentação de sinais no intuito de identificar posições

relacionadas ao início ou término de transcrição;

• Utilizar a metodologia de dRNA-seq em amostras de RNA extraídas de  H.

salinarum NRC-1  visando  à  detecção  dos  inícios  de  transcrição,  e  consequentemente

identificar novos elementos de importância biológica no transcritoma dessa archaea;

• Analisar dados públicos de expressão gênica de H. salinarum NRC-1, e outros

organismos,  no  intuito  de  integrar  as  informações  previamente  obtidas  com  dados

provenientes  de  outras  plataformas  ou  obtidos  em  diferentes  condições  de  crescimento,

visando a compreender o comportamento de transcritos de interesse em diferentes condições;

• Validar experimentalmente a existência de novos transcritos e avaliar seu efeito

no fenótipo de crescimento de H. salinarum NRC-1.
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3 Materiais e Métodos

3.1 Oligonucleotídeios

A Tabela 2 apresenta o nome, sequência e aplicação de cada um dos oligonucleotídios

utilizados em diferentes etapas do desenvolvimento do trabalho. Os oligonucleotídios foram

sintetizados pelas empresas Exxtend ou IDT.

3.2 Linhagem e condição de cultivo 

Os RNAs foram extraídos de  H. salinarum  NRC-1 crescendo em meio CM (250g/l

NaCl, 20g/l MgSO4, 2 g/l KCl, 3 g/l Citrato de Sódio, 10 g/l Peptona Bacteriológica Oxoid)

na condição padrão como previamente descrito  (DasSarma  et al., 1995). Quando a cultura

atingiu  a  densidade  óptica  (DO)  em  torno  de  0,5  (metade  da  primeira  fase  log  de
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Tabela 2: Oligonucleotídios utilizados no trabalho
Nome Sequência Aplicação

Forward_intraVNG0045C ATCGCCTAGGGTTCTTGACGAGGTCGATG Superexpressão

Reverse_intraVNG0045C ATCTTCTAGACTACAGCACGCCGTTCCGA Superexpressão

Forward_intraVNG1339C ATTACCTAGGCCCGTGAGGTCGAGGAGT Superexpressão

Reverse_intraVNG1339C ATCTTCTAGAGCCGGGTCAGTCCTCGT Superexpressão

2068_fwd_ecorI CGGCGAATTCATGCGAGTCATCATCGTC Superexpressão

2068_rev_hindIII ATGAAAGCTTGCGCGACTACCCGTCGTC Superexpressão

6363_fwd_ecorI Superexpressão

6363_rev_hindIII TATCAAGCTTCGTCGTCCGCACCCAGTCA Superexpressão

M13 Reverse AGCGGATAACAATTTCACACAG Validação de construção

M13 Forward CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC Validação de construção

AACCACCGTGACCCGGAAGC

GCCGATCCGATGGGAGTGACT

GTGAGGGACGAAAGCTAGGG

AAGGGTACTGCTGGCAATTA

TATTGAATTCCGGGGAGGTCGCCTACGA

+19pNRC200Fow Confirmação da degradação 
do DNA genômico

+19pNRC200Rev 
Confirmação da degradação 
do DNA genômico

16S Fow Confirmação da degradação 
do DNA genômico

16S Rev 
Confirmação da degradação 
do DNA genômico



crescimento), alíquotas de 2 ml foram coletadas em tubos eppendorfs e centrifugados a 14.000

rpm por 1 minuto. Após a centrifugação o sobrenadante foi desprezado e os  pellets foram

armazenados a - 80º C até que fosse realizada a extração dos RNAs. Para a coleta de amostras

ao longo da curva de crescimento a linhagem NRC-1 foi cultivada em meio CM em volume

de 200 ml  à  37º  C sob agitação (125 rpm)  e  luminosidade  constantes.  Os  pellets foram

coletados como previamente apresentado em três momentos distintos do crescimento, a 17

horas, 37 horas e 86 horas (Figura 7). Todos os experimentos foram realizados com réplica

biológica.

3.3 Extração dos RNAs 

Para a extração dos RNAs utilizamos o kit  mirVana miRNA Isolation (Ambion). As

extrações foram feitas em réplicas a partir de um único pellet, e foi empregado o protocolo

para  extração  de  RNA total.  Ao  final  da  extração  as  amostras  foram  quantificadas  em

espectrofotômetro.

A fim  de  eliminar  qualquer  contaminação  com DNA genômico  ou  plasmidial,  as

amostras foram tratadas com Turbo™ DNase Ambion® na proporção de 1U para cada 3µg de

RNA na presença de 2U de inibidor de RNase RiboLock™ Thermo Scientific para cada 1µg

de RNA. A reação foi incubada à 37º C por 30 minutos e logo após foi realizada purificação

com Fenol/Clorofórmio e precipitação com etanol. Para confirmar a degradação dos possíveis

contaminantes de DNA foram realizadas reações de PCR utilizando 10 μM de dois pares de

primers +19pNRC200Fow/Rev e 16SFow/Rev (Tabela 2), 0,5 mM de MgCl2, 1X de solução

KAPA2G Fast ReadyMix, 5% de DMSO (Kapa Biosystems). As condições da PCR foram de

95°C por 15 minutos, seguidos de 25 ciclos de 95° C por 15 segundos, 58° C por 15 segundos

e  72°C  por  30  segundos. Como  controle  positivo  foi  utilizado  DNA genômico  de  H.
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salinarum NRC-1. O produto da PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose 3% em

tampão de corrida TAE, utilizando o marcador de peso molecular GeneRuler 50 pb 

3.4 Depleção dos RNAs processados

As amostras de RNA de cada réplica foram divididas em duas alíquotas. Uma delas foi

tratada  com  1U  da  enzima  TEX  (Terminator  5'-Phosphate-Dependent  Exonuclease)

(Epicentre  TER51020) para  cada  1µg  de  RNA (TEX+)  enquanto  a  segunda  alíquota  foi

incubada apenas na presença do tampão (TEX-). As reações foram incubadas a 30º C por 60

minutos  e  logo  após  foi  realizada  a  purificação  com  o  kit  RNeasy  MinElute  Cleanup

(Quiagen).  Para  verificar  se  houve  degradação  dos  RNAs  processados  (rRNAs)  1μL das

amostras TEX+ e TEX- foi analisada em eletroforese em gel de agarose 1% com tampão de

corrida  TAE.  Após  a  confirmação  da  depleção  dos  RNA processados  as  amostras  foram

tratadas  com  a  enzima  TAP (Tobacco  Acid  Pyrophosphatase)  (Epicentre  T19100)  na

concentração de 1U para cada 1µg de RNA a 37 ºC por 30 minutos e purificadas novamente

com o kit RNeasy MinElute Cleanup (Quiagen).

3.5 Preparação das bibliotecas de dRNA-seq

As  amostras  utilizadas  na  preparação  das  bibliotecas  de  dRNA-seq  foram

quantificadas com o kit  Quant-iT RiboGreen RNA Assay (Invitrogen). Por se tratar de uma

quantificação através de uma marcação por fluorescência específica para moléculas de RNA

essa metodologia minimiza a interferência por nucleotídeos livres ou contaminantes como

proteínas,  fornecendo  uma  quantificação  mais  precisa.  Para  preparação  das  bibliotecas

utilizamos  o  kit  TruSeq  Small  RNA Sample  Preparation (Illumina)  com uma  quantidade

inicial  de  1µg  de  RNA.  Optamos  pela  utilização  do  kit  para  pequenos  RNAs  pois  seu
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protocolo não possui a etapa de fragmentação dos RNAs, o que invalidaria o enriquecimento

para RNAs primários. A primeira etapa consiste na ligação de adaptadores 3' e 5' às moléculas

de RNA, seguida de uma etapa de transcrição reversa para converter as moléculas em cDNA e

uma amplificação por PCR que adiciona um index único a cada biblioteca, além de aumentar

o número de cópias das moléculas presentes na reação. A etapa de extensão das moléculas na

amplificação por PCR foi aumentada de 15 segundo para 1 minuto.  Essa modificação foi

introduzida para que conseguíssemos amplificar moléculas maiores presentes na reação, e não

apenas os pequenos RNAs. Em seguida as amostras foram corridas em gel 6% Novex TBE

PAGE (Invitrogen) e a porção logo abaixo do marcador de 145 pb e acima do marcador de

500 pb foi excisada para purificação, selecionamos os fragmentos até o tamanho de 600 pb

por se tratar do tamanho máximo em que as moléculas são capazes de formar ligações em

bridge para obtenção dos clusters no flowcell. Cada porção do gel correspondente as amostras

foi fragmentado independentemente e os fragmentos foram eluídos em H2O MilliQ overnight.

Ao final as amostras eluídas foram purificadas em tubos com filtros de 5 µm. Para assegurar

que  as  bibliotecas  fossem  sequenciadas  em  proporções  semelhantes  foi  realizada  uma

quantificação final por qPCR utilizando o kit KAPA Library Quant (Kapa Biosystems), o qual

possui  primers específicos para amplificação das moléculas ligadas aos adaptadores. Dessa

forma, podemos aferir a quantidade exata de moléculas aptas para sequenciamento e ajustar o

volume  necessário  de  cada  biblioteca  para  que  obtenhamos  quantidades  similares  de

sequências ao final do processo.

3.6 Sequenciamento e processamento dos dados

As bibliotecas foram sequenciadas com o kit MiSeq Reagent v2 300 cycles Paired-end

(Illumina) no sequenciador MiSeq. Os  reads  obtidos foram processados para remoção dos

adaptadores utilizando a ferramenta FASTX-Toolkit (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/) e
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alinhados  ao  genoma  referência  de  H.  salinarum NRC-1  (NC_002607,  NC_002608,

NC_001869) com o software Bowtie (Langmead et al., 2009) com o parâmetro -m igual a 1

para desconsiderar qualquer read que alinhe em mais de uma posição, os demais parâmetros

foram mantidos  no  padrão.  Os  dados  foram processados  para  visualização  na  ferramenta

Gaggle Genome Browser – GGB (Bare et al, 2010). Para determinar de forma automatizada

os inícios de transcrição de  H. salinarum NRC-1, os dados de dRNA-seq foram analisados

com  a  ferramenta  TSSAR  (Amman  et  al.,  2014).  Brevemente  a  ferramenta  analisa  o

enriquecimento  de  contagem  de  início  de  reads  na  biblioteca  TEX+  em  comparação  a

bilbioteca TEX-, levando em consideração o nível de expressão da região na qual a posição

analisada se localiza. Essa comparação é realizada assumindo-se que a contagem de inícios de

reads segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λ definido pela média das contagens

na região. Dado que a diferença entre duas distribuições de Poisson pode ser modelada de

acordo  com uma  distribuição  de  Skellam  (Skellam,  1946),  todas  as  posições  podem ser

avaliadas verificando se a diferença de contagem entre as bibliotecas está ou não de acordo

com a distribuição esperada para a região. Caso essa diferença seja maior do que o esperado a

posição é determinada como um TSS (Amman et al., 2014). Para definição de um início de

transcrição (TSS) utilizamos valor de corte o p-valor de 0.001, um número mínimo de 10

reads por posição e o agrupamento de inícios de transcrição identificados a menos de 10 pares

de base de distância. A ferramenta está disponível em http://nibiru.tbi.univie.ac.at/TSSAR/.

3.7 Dados públicos analisados

A identificação de TSS em outros procariotos foi realizada através da análise de dados

públicos de dRNA-seq disponibilizados em trabalhos anteriores conforme Tabela 3. Nos casos

onde os dados brutos não foram disponibilizados utilizamos a lista de TSSs fornecida como

material  suplementar  dos  trabalhos  analisados.  Os  dados  foram  processados  de  maneira
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similar ao descrito na seção anterior (3.6). Para identificação dos intraRNAs diferencialmente

expressos realizamos a análise de dados de  tiling microarray  disponível para  H. salinarum

NRC-1 em oito condições distintas (Tabela 4).

A curadoria  de  inícios  de  transcrição  internos foi  realizada  com anotações  de  H.

salinarum NRC-1  disponíveis  nos  bancos  de  dados  Integrated  Microbial  Genomes

(https://img.jgi.doe.gov/), UniProt (http://www.uniprot.org/), RefSeq versão 2011 e a anotação

disponibilizada  pelo  Institute  for  Systems  Biology,  responsável  pelo  sequenciamento  do

genoma  da  linhagem  NRC-1,  além  de  anotações  realizados  por  meio  das  ferramentas

EasyGenes e BlastP utilizando a duas anotações de proteínas da linhagem R1.
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Tabela  3:  Organismos utilizados para análise  de  conservação de inícios  de transcrição
internos a regiões codificantes.

Organismos Acesso NCBI Referência
Campylobacter jejuni RM1221 GSE38883
Haloferax volcanii GSE82206
Helicobacter pilory SRA010186
Neisseria lactamica GSE44582
Shewanella oneidensis MR-1 GSE58337
Thermococcus kodakarensis KOD1 GSE56262

Dugar et al, 2013
Babski et al, 2016
Sharma et al, 2010
Zhang et al, 2013
Shao et al, 2014
Jäger et al, 2014

Tabela 4: Dados de tiling microarray de H. salinarum NRC-1 utilizados nesse trabalho.
Condição Acesso NCBI Referência
Superexpressão TfbD GSE15788

Alteração nos níveis de oxigênio - dados não publicados

Curva de crescimento GSE12923

Alteração nas condições de salinidade GSE53544

∆VNG2099 (RNAse) GSE45988

Estresse oxidativo GSE61975

GSE31308

Δlsm - dados não publicados

Koide et al, 2009

Koide et al, 2009

Beer et al, 2014

Wurtmann et al, 2014

Plaisier et al, 2014
Deleção de fatores de trascrição e produção de 
fator de transcrição sintético Turkarslan et al, 2011

http://www.uniprot.org/
https://img.jgi.doe.gov/


3.8 Programas e scripts utilizados nas análises

Todos  os  scripts implementados  em nosso  laboratório  foram escritos  utilizando  a

linguagem de programação R (R Core Team, 2016). Para identificação do enriquecimento

funcional  foi  utilizado  o  pacote  GOstats (Falcon  &  Gentleman,  2007),  disponível  na

plataforma Bioconductor (http://bioconductor.org). A anotação de domínios pFAM no genoma

de  H.  salinarum NRC-1  foi  realizada  através  do  software  Sifter-T  (Almeida-E-Silva  &

Vêncio, 2015) em colaboração com o MSc. Danilo Silva sob supervisão do Prof. Dr. Ricardo

Vêncio, para os demais organismos utilizamos a anotação de domínios pFAM disponível no

banco de dados Uniprot  (Bateman  et  al.,  2015) disponível  em  http://www.uniprot.org/.  A

geração  dos  logos  de  sequência  da  região  promotora  dos  TSSs  foi  realizada  através  da

aplicação  web Weblogo  (Crooks  et  al.,  2004) disponível  em  http://weblogo.berkeley.edu/.

Para visualização  dos dados de RNA-seq, e também dos resultados dos algoritmos de

segmentação e subsegmentação, foi utilizado o software Gaggle Genome Browser (Bare et al.

2010).

3.9 TAG cromossomal 

Para validação das proteínas traduzidas a partir dos transcritos internos (intraRNAs)

foram produzidas linhagens de H. salinarum NRC-1 transformadas para adição de um TAG

cromossomal, para expressão do epítopo FLAG – DYKDDDDK, na mesma fase de leitura do

gene cognato e precedendo o códon de parada de tradução  (Munro & Pelham, 1984).  As

transformações foram realizadas pela Drª Lívia Zaramela Soares de acordo com protocolos

previamente  descritos  (Silva-Rocha  et  al.,  2015;  Wilbanks  et  al.,  2012).  Dessa forma foi

possível detectar tanto a versão original da proteína alvo quanto sua versão alternativa através

de Western Blot com anticorpo específico para o TAG utilizado.
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3.10 Tricina-SDS-PAGE e Western blot

Após a confirmação da presença da sequência correspondente ao epítopo FLAG as

linhagens foram inoculadas em meio de cultura CM e crescidas de acordo com a condição

padrão descrita anteriormente até atingir a DO de 0,5. Para obtenção dos pellets 4 ml de meio

de  cultura   foram  centrifugados  a  10000  rpm  por  1  minuto  a  temperatura  ambiente,  o

sobrenadante foi descartado. Logo após a obtenção dos pellets foi realizada a extração total de

proteínas através de lise celular com o uso de 100 µL de Tampão de Lise Triplo (Tris-HCl pH

8 10mM, NaCl 50mM, NaF 50mM, Triton X-100 1%, SDS 0,1% e Deoxilato de Sódio 6nM)

e 1,5µl de coquetel inibidor de protease (Sigma Aldrich P8340). As amostras foram sonicadas

por  30  segundo com intervalos  de  5  segundos  por  6  vezes  e  incubadas  em gelo  por  20

minutos.  Após  essa  etapa  foi  realizada  a  centrifugação  a  13500  rpm a  4º  C  durante  20

minutos.  O  sobrenadante,  contendo  as  proteínas,  foi  transferido  para  novo  tubo  e  a

concentração de proteínas foi aferida pelo método de Bradford  (Green & Sambrook D.W.,

2012). Durante todas as etapas as amostras foram mantidas em gelo para evitar a degradação

das proteínas. Após a extração e quantificação as amostras foram armazenadas em freezer a

-80° C para uso posterior.

As  proteínas  presentes  nas  amostras  foram  separadas  por  meio  da  técnica  de

eletroforese  Tricina–SDS-PAGE,  na  qual  é  utilizada  um  tampão  de  corrida  baseado  em

Tricina, ao invés da usual Glicina, com o objetivo de obter uma melhor separação e detecção

de proteínas de baixo peso molecular (1 – 100 kDa). Os géis foram elaborados conforme

especificações da Tabela 5.
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Para realização da eletroforese 20 a 80 µg de proteínas foram misturadas ao tampão de

amostra  (glicerol  10% v/v;  50  mM Tris-HCl  pH 6.8,  SDS 2% p/v,  Azul  de  bromofenol

0,003% p/v, ß-Mercaptoetanol 1% v/v) e desnaturadas por 10 minutos a 95º C. As amostras

foram aplicadas no gel e a corrida foi realizada a uma voltagem inicial de 40 V para promover

a entrada das proteínas no gel de empilhamento e após 100 V por aproximadamente 2,5 horas.

Como marcador  de  peso  molecular  foi  utilizado o  PageRuler  Prestained Protein  Ladder

(Thermo Fisher Scientific). Foram utilizados dois tampões de corrida distintos, o tampão do

cátodo (100 mM Tris, 100 mM Tricina, 0,1 % SDS, pH 8,3) e o tampão do ânodo (200 mM

Tris pH 8,8). Após a corrida as proteínas foram transferidas para membrana de nitrocelulose

0,2  µm  (Amersham  Protran  Premium  –  GE  Healthcare  Life  Sciences)  com  tampão  de

transferência sem SDS (Tris 24,7 mM, Glicina 192 mM, Etanol 18,46% v/v) a 80 V por 1 h. A

eficiência da transferência foi avaliada corando as membranas com o corante Ponceau S por

10 min. Após a confirmação da transferência as membranas foram lavadas com água destilada

para remoção do corante. 

Para realização do  Western Blot as  membranas foram bloqueadas  em leite  5% em

TBS-Tween  (0,1%)  por  1  hora  a  temperatura  ambiente.  A marcação  foi  realizada  com

anticorpo monoclonal anti-FLAG conjugado a HRP (Sigma A8592) diluído na concentração

de 1:1000 em TBS-T por 1 h a temperatura ambiente e após foram realizadas 5 lavagens de 5
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Tabela 5: Reagentes e volumes empregados na preparação dos géis
Gel de empilhamento (4%) Gel de resolução (15%)

2,05 ml 1,45 ml
3M Tris-Hcl/SDS 0,775 ml 2,5 ml

0,3 ml 2,8 ml

Glicerol - 0,75 ml

7 µL 7 µL

TEMED 7 µL 7 µL

H2O

40% Acrilamida/Bis-
Acrilamida 19:1

30% Persulfato de 
Amônia (APS)



minutos com TBS-T. A revelação das membranas foi realizada utilizando solução de ECL

preparada  em nosso laboratório  (Solução 1:  Tris-HcL pH 8.5  100mM, Luminol  2,5 mM,

Ácido  Cumárico  396  µM; Solução  2:  Tris-HcL pH 8.5  100mM,  Peróxido de  hidrogênio

0,018%). As duas soluções foram misturadas em quantidades iguais em volume suficiente

para cobrir a membrana. As membranas foram incubadas na solução reveladora por 1 minuto

e  reveladas  no  equipamento  ChemiDoc  MP  system  com  a  opção  de  detecção  de

quimioluminescência e aquisição de 20 imagens com incremento e 30 segundos de exposição.

3.11 Superexpressão de intraRNAs

Para superexpressão dos intraRNAs utilizamos o vetor de superexpressão pHSal-E, o

qual  é  baseado  no  promotor  constitutivo  forte  do  gene  fer2  de H.  salinarum  NRC-1  e

apresenta  origens  de  replicação  de  E.  coli  e  H.  salinarum e  os  genes  de  resistência  aos

antibióticos  carbenicilina  e  mevinolina  (Silva-Rocha  et  al.,  2015).  Oligonucleotídios

específicos para os intraRNAs alvos foram desenhados com a adição de sítios de restrição

para as seguintes enzimas AVRII/XbaI  ou  EcoRI/HindIII  (Tabela 2).  Os intraRNAs alvos

foram amplificados por meio de reações de PCR contendo 1 mM de MgSO4,  300 µM de

dNTP, 1X de Pfx Amplification Buffer, 1X de PCR Enhancer Solution, 1 U de Platinum Pfx

DNA Polimerase (Thermo Fisher Scientific) e 50 ng de DNA genômico em uma reação com

volume final de 50 µl. As condições da PCR foram de 95°C por 5 minutos, seguidos de 35

ciclos de 95° C por 15 segundos, 60° C por 30 segundos e 68°C por 1 minuto, com uma etapa

final de extensão de 68º C por 5 minutos. Após a amplificação os produtos de PCR foram

purificados com o kit  Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) e foi realizada

uma digestão dupla com as enzimas de restrição específicas para cada produto com 10 U das

enzimas HindIII, EcoRI e XbaI, 2,5 U da enzima AvrII, 1X do Buffer 2.1 para o par Hind

III/EcoRI e 1X do Buffer CutSmart para o par XbaI/AvrII (New England BioLabs) em um
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volume final de 50µL a 37º C por 1 hora. Os produtos da digestão foram purificados como

descrito anteriormente. De forma similar realizamos a digestão do vetor pHSal-E com 50U de

cada enzima de restrição e 2,8 µg do vetor. Após a digestão isolamos a porção de interesse do

vetor através de eletroforese e purificação do fragmento em gel de agarose por meio do kit

Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega).  O fragmento de interesse do vetor

digerido foi desfosforilado utilizando 3 U da enzima SAP (New England BioLabs) e 1X de

Buffer a 37º C por 1 hora. A ligação dos produtos de PCR e vetor digeridos foi realizado com

5 U da enzima T4 DNA Ligase (Thermo Fisher Scientific) e 1X de Buffer em uma reação de

volume final de 10µl a 4º C durante 16 horas. O produto da ligação foi clonado em linhagem

competente de Escherichia coli, de acordo com o protocolo padrão, a qual foi plaqueada em

meio  Luria-Bertani  (LB)  sólido  suplementado  com o  antibiótico  marcador  de  resistência

carbenicilina (Sigma) e incubadas a 37º C por 24 horas. Para identificação das colônias com

os vetores ligados de forma correta aos insertos de interesse foi realizado PCR de colônia

contendo 0,5 mM de MgCl2, 1X de solução KAPA2G Fast ReadyMix, 5% de DMSO (Kapa

Biosystems) e um oligonucleotídio específico para o inserto e outro especifico para o vetor

(M13) (Tabela 2). As condições da PCR foram de 95°C por 15 minutos, seguidos de 25 ciclos

de  95°  C  por  15  segundos,  58°  C  por  15  segundos  e  72°C  por  30  segundos.  Após  a

identificação das colônias de  E. coli contendo a construção de interesse as mesmas foram

inoculadas  em  meio  LB  liquido  suplementado  com  carbenicilina  (Sigma)  a  37°  C  pelo

período de 24 horas. A extração plasmidial foi realizada utilizando o kit  PureYiel Plasmid

Miniprep System (Promega). A linhagem NRC-1 de H. salinarum foi então transformada com

a adição dos vetores de interesse através de protocolos já estabelecidos  (DasSarma  et al.,

1995). A linhagem transformada foi plaqueada em meio CM sólido contendo o antibiótico

mevinolina (A.G. Scientific) e incubada a 37º C pelo período de 21 dias. Após esse período as

colônias  presentes  na  placa  foram  inoculadas  em  meio  CM  liquido  suplementado  com
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mevinolina  e  crescidas  na  condição  padrão  anteriormente  descrita  até  atingir  a  DO  0,5,

quando foram coletadas amostras e realizados estoques em glicerol para armazenar em freezer

-80º C até uso posterior. 

3.12 Avaliação da superexpressão de intraRNAs

Para avaliar  o efeito da superexpressão dos intraRNAs foram realizadas curvas de

crescimento em meio CM, ou meio deficiente em potássio (250 g/l NaCl, 27 g/l MgSO4, 0,14

g/l Kcl, 3 g/l Citrato de Sódio, 10 g/l Peptona), suplementado com 20 μg/mL de mevinolina

em banho-maria a 37º, agitação a 125 rpm e iluminação constante, em volume de 50 ml. Aos

meio  com  restrição  de  potássio  foi  adicionado  100mM  de  KCl  após  a  entrada  na  fase

estacionária  (Wurtmann  et al.,  2014).  A avaliação do crescimento foi realizada através da

medida da densidade óptica a 600 nm ao longo do tempo.
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4 Resultados e Discussão

4.1 Identificação de inícios de transcrição (TSS)

A identificação de inícios de transcrição no genoma permite o discernimento entre

transcritos  primários  e  produtos  de  processamento,  auxiliando  na  identificação  de  novos

transcritos, no estudo de suas regiões regulatórias, adicionando assim elementos para o estudo

do  fenômeno  de  transcrição  pervasiva.  A integração  dessas  informações  com  dados  de

expressão  gênica,  proteômica,  sítios  de  ligação  de  fatores  de  transcrição  e  análise  de

conservação  em  espécies  relacionadas,  pode  fornecer  indícios  importantes  sobre  o  papel

funcional  de  novos  transcritos,  além  de  auxiliar  na  melhor  caracterização  de  regiões

genômicas já conhecidas.

Para  obter  dados  experimentais  relacionados  aos  inícios  de  transcrição  em  H.

salinarum  NRC-1 optamos pela realização do  differential  RNA-seq. Essa técnica permite a

identificação  de  forma  global  dos  inícios  de  transcrição  através  da  comparação  de  uma

biblioteca  enriquecida  para  RNAs  primários  (TEX+)  e  uma  biblioteca  controle  não

enriquecida  (TEX-).  Essas  informações  permitiram  (i)  refinar  a  identificação  de  RNAs

associados ao início de transcrição (TSSaRNAs) e  (ii) mapear TSSs em diferentes etapas da

curva de  crescimento em  H. salinarum, ampliando o espectro  de transcritos  identificados

nesta archaea, muitos com potenciais papéis funcionais.

4.1.1 RNAs associados ao início de transcrição

Os RNAs associados ao início de transcrição (TSS associated RNAs; TSSaRNAs) são

uma classe de ncRNAs já descrita em eucariotos e bactérias, cujo papel funcional pode estar

envolvido  na  regulação  do  início  da  transcrição  (Seila  et  al.,  2008,  Taft  et  al.,  2009  e
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Henriques et al., 2013). Em bactérias por exemplo, esses ncRNAs podem estar envolvidos em

vias  regulatórias  que  impedem o  início  de  transcrição  até  que  o  RNA polimerase  esteja

montada  (Yus  et  al.,  2012).  Em eucariotos,  a  biogênese  desses  ncRNAs está  associada à

clivagem endonucleolítica dos RNAs nascentes, já em bactérias a produção desses ncRNAs

está  associada  com  paradas  da  RNA polimerase  durante  o  processo  de  elongação  da

transcrição, liberando o transcrito nascente (Yus et al., 2012; Seila et al., 2008).

Em archaeas, essa classe de RNAs foi identificada pelo nosso grupo de pesquisa, no

artigo  científico  intitulado Transcription  start  site  associated  RNAs  (TSSaRNAs)  are

ubiquitous in all domains of life (Anexo K), publicado em setembro de 2015. O uso da técnica

de  dRNA-seq  na  identificação  desses  RNAs  permitiu  a  diferenciação  entre  verdadeiros

TSSaRNAs e pequenos RNAs gerados através do processamento de mRNAs.

A identificação inicial dos TSSaRNAs foi realizada através da análise de dados de

sequenciamento  de  RNA-seq  convencional  para  pequenos  RNAs,  buscando  identificar  os

reads completos (menores de 151 nt – full length) mais abundantes associados ao início dos

genes de H. salinarum NRC-1. De acordo com essa metodologia, foi possível identificar 652

RNAs  associados  ao  início  de  transcrição.  Para  identificação  dos  TSSaRNAS primários,

realizamos o dRNA-seq a partir  de RNAs extraídos de  H. salinarum NRC-1 na condição

referência  de  crescimento.  O  sequenciamento  foi  realizado  com  a  presença  de  réplica

biológica, no entanto como uma das réplicas apresentou um grande desbalanço do número de

reads obtidos, ela foi desconsiderada das análises (Tabela 6 - REF 1 2014). Prosseguindo a

análise somente com os reads pertencentes a segunda biblioteca foram identificados 435.339

reads correspondentes aos TSSaRNAs. 179 TSSaRNAs apresentaram um enriquecimento de

95%  no  número  de  reads  na  biblioteca  TEX  +  em  relação  a  biblioteca  TEX-  e  foram

considerados como primários. A biogênese dos TSSaRNAs está associada como a parada da
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RNA polimerase  durante  o  processo  de  transcrição  e  foi  modelada  computacionalmente

levando em consideração o tempo de retenção em uma determinada posição e o tempo entre

eventos de início de transcrição. O uso de diferentes sítios de parada dentro de um gene, em

conjunto com diferentes tempos de retenção, é condizente com o acúmulo de reads do RNA-

seq com tamanhos distintos mas com início em uma mesma posição do gene. Essa observação

foi  validada  experimentalmente  por  meio  de  Northern  blot.  Para  o  gene  VNG0101G

(VNG_RS00395)  foi  possível  identificar  diferentes  bandas  com  tamanhos  próximos  aos

tamanhos apresentados pelo acúmulo de reads, indicando a existência de múltiplos sítios de

parada  da  RNA  polimerase  dentro  do  gene.  Já  o  gene  VNG1213C  (VNG_RS04745)

apresentou uma única banda no experimento de Northern blot, correlacionada com o acúmulo

de reads de um único tamanho (Figura 3 – Anexo K). A biogênese desses transcritos através

da retenção da RNA polimerase durante o processo de transcrição também está relacionada

com a  expressão  diferencial  dos  TSSaRNAs em relação ao  seu  gene  cognato,  a  qual  foi

identificada em 10 TSSaRNAs de H. alinarum NRC-1. Esse comportamento também pode ser

reproduzido explorando os dois parâmetros do modelo computacional e sugere a existência de

uma  regulação  nos  tempos  de  retenção  da  RNA polimerase  em  diferentes  condições  de

crescimento,  ocasionando  uma  expressão  diferencial  dos  TSSaRNAs.  Por  fim,  a  análise

adicional  em dados  públicos  de  microarray  identificaram a  existência  de  TSSaRNAs em

outros  10  genomas  de  archaea,  demonstrando  que  esses  transcritos  são  amplamente

distribuídos nos três domínios da vida.

4.1.2  TSSs durante a curva de crescimento de H. salinarum NRC-1

Por se tratar  de uma técnica de identificação de inícios  de transcrição baseada na

análise  do  sinal  de  expressão  gênica,  a  identificação  dos  TSSs  através  do  dRNA-seq  se
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restringe somente aos genes expressos na condição analisada.  Para expandir o número de

posições  identificadas  e  anotar  inícios  de  transcrição  de  genes  expressos  em  condições

específicas,  o  dRNA-seq  pode  ser  realizado  a  partir  de  amostras  de  RNA obtidas  em

diferentes condições de crescimento ou a partir do crescimento frente a diferentes agentes

estressantes.  Em  H.  salinarum NRC-1,  por  exemplo,  o  simples  crescimento  em  meio

complexo é capaz de promover alterações nos níveis transcricionais de até 63% dos genes não

redundantes  (Facciotti  et al., 2010). Dessa forma, considerando também a existência de um

grande  desbalanço  no  número  de  reads obtidos  em uma das  réplicas  do  experimento  de

dRNA-seq realizado para identificação dos TSSaRNAs (Tabela 6), o que poderia enviesar as

análises posteriores, optamos pela realização de novos experimentos de dRNA-seq a partir de

amostras  obtidas  em diferentes  pontos  da  curva  de  crescimento  de  H.  salinarum NRC-1

(Seção  3.2). Para ampliarmos o número de genes identificados foram escolhidos momentos

representativos do crescimento, os momentos de 17 horas (17h), representando a primeira fase

de crescimento, 37 horas (37h) quando as células se preparam para sair da fase estacionária e

86 horas (86h) quando o crescimento está estagnado, além de realizar adquirir novos dados

para a condição referência de crescimento (Facciotti et al., 2010) (Figura 7).
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Após  a  extração  de  RNAs  e  tratamento  com  a  enzima  Terminator  Exonuclease

(Epicentre), as amostras enriquecidas com RNAs primários (TEX +) e as amostras controle

(TEX  -)  foram  utilizadas  para  preparação  de  bibliotecas  de  pequenos  RNAs  para

sequenciamento no equipamento Illumina MiSeq, disponível na Faculdade de Medicina de

Ribeirão Preto. Ao final do sequenciamento foram produzidos 30.096.003 reads. Como uma

parte  reads gerados  são  formados  integral  ou  parcialmente  por  sequenciais  oriundas  dos

adaptadores, utilizamos a ferramenta FASTX-Toolkit (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/)

para remoção dessas sequências. Após esse tratamento, a quantidade final de  reads  foi de

28.366.040, com tamanho médio de aproximadamente 65 nucleotídeos, dos quais, em média,

61,02% foram mapeados ao genoma referência. O número de reads obtidos e as porcentagens

de  alinhamento  para  cada  biblioteca  é  apresentado  na  Tabela  6. Para  a  identificação  dos

inícios  de  transcrição,  optamos  por  utilizar  também  os  dados  balanceados  produzidos

anteriormente  para  a  condição  referência  de  crescimento  (REF  2  2014).  Dessa  forma  as
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Figura  7 Curva de crescimento  de  H. salinarum NRC-1. Os círculos  pretos  indicam o
tempo da curva de crescimento em que foram coletados pellets para posterior extração de
RNA total e preparação das bibliotecas de dRNA-seq (17h, 37h e 86h).
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análises foram conduzidas em duplicata biológica para os três diferentes pontos na curva de

crescimento e em triplicata para a condição referência de crescimento.

4.1.3 Identificação automatizada de TSS em dados de dRNA-seq

Para identificação dos  inícios de transcrição os  dados foram analisados através  da

ferramenta TSSAR (http://nibiru.tbi.univie.ac.at/TSSAR/), um webservice desenvolvido para a

identificação de  TSSs  através  da  análise  estatística  de  dados  de  dRNA-seq em busca  de

posições enriquecidas nas bibliotecas de RNAs primários  (Amman  et al., 2014). Os dados

provenientes  de  cada  réplica  biológica  foram  analisados  de  forma  conjunta  para  cada

condição investigada. Para ser definido como um início de transcrição, a posição enriquecida

na  biblioteca  TEX+ deveria  apresentar  10  ou  mais  reads  iniciando  na  mesma  posição  e
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Tabela 6: Número de reads sequenciados, processados e mapeados para cada biblioteca

Bibliotecas

REF 1 + (2014) 5.239.354 4.420.459 3.546.868 80,2%

REF 1 - (2014) 1.878.153 1.132.854 852.323 75,2%

REF 2 + (2014) 1.950.604 1.265.838 891.916 70,5%

REF -2 (2014) 2.378.435 1.580.141 1.114.406 70,5%

17h 1 + 1.922.014 1.874.168 1.401.212 74,8%

17h 1 - 2.175.004 2.137.572 1.567.107 73,3%

17h 2+ 2.641.063 2.617.955 2.003.906 76,5%

17h 2- 1.891.117 1.630.334 1.162.493 71,3%

37h 1+ 2.647.902 2.634.169 1.944.688 73,8%

37h 1- 3.238.764 3.141.112 2.157.941 68,7%

37h 2+ 2.069.923 1.891.024 1.060.217 56,1%

37h 2- 2.264.181 2.247.138 1.629.073 72,5%

86h 1+ 1.593.528 1.441.896 588.042 40,8%

86h 1- 1.532.836 1.306.610 596.032 45,6%

86h 2+ 1.845.982 1.518.038 611.363 40,3%

86h 2- 1.570.241 1.486.808 687.382 46,2%

REF 1+ (2015) 1.468.041 1.356.827 726.703 53,6%

REF 1- (2015) 1.245.709 1.116.957 581.423 52,1%

REF 2+ (2015) 1.044.202 1.029.723 673.246 65,4%

REF 2- (2015) 945.496 935.709 611.522 65,4%

# reads
# reads após 

trimagem
# reads mapeados % reads mapeados



apresentar um p-valor menor que 0,001. TSSs identificados em uma região menor que 10pb

foram  reunidos  em  uma  única  posição  (Seção  3.6).  De  acordo  com  esses  critérios,  a

ferramenta identificou um total de 4540 posições envolvidas com o início de transcrição de

RNAs em pelo menos umas das condições analisadas (Anexo A). Destas, 19,37% (880) foram

identificadas em todas as condições investigadas e 41,79% (1898) foram identificadas em

apenas uma das condições. O ponto de 17 horas foi a condição com maior número de TSSs

únicos, destacando assim a importância de analisar os inícios de transcrição em diferentes

condições (Figura 8). Em relação a localização no genoma de H. salinarum  NRC-1, 3880

TSSs  foram  identificados  no  cromossomo  principal,  477  no  plasmideo  pNRC200  e  183

plasmídeo pNRC100 (Tabela 7).
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Figura 8: TSSs identificados em cada ponto da curva de crescimento. Diagrama de Venn
representando  a  sobreposição  de  TSS  identificados  em  cada  uma  das  condições  de
crescimento analisadas



4.1.4 Anotação dos TSSs

A partir da identificação das posições genômicas associadas ao início de transcrição,

realizamos uma classificação dessas posições de acordo com sua localização em relação aos

genes de H. salinarum NRC-1. Dessa forma, cada TSS foi classificado da seguinte maneira:

primário (pTSS), caso estivesse localizado até 250 pb  upstream a uma região codificante;

interno (iTSS), caso estivesse localizado internamente e na mesma orientação de uma região

gênica; antisense (aTSS),  caso fosse localizado internamente a uma região gênica mas na

orientação oposta; orfão (oTSS), todos aqueles TSSs localizados em regiões intergênicas e

não relacionados a qualquer gene (Figura 9).
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Tabela 7: Distribuição dos TSSs nas três regiões genômicas de H. salinarum NRC-1

Bibliotecas Cromossomo Total

17h 1 + 17h 2 2021 61 208 2290

37h 1 + 37h 2 2326 112 229 2667

86h 1 + 86h 2 1825 98 237 2160

REF 1 + REF 2 + REF (2014) 2351 92 219 2662

Plasmídio 
pNRC100

Plasmídio 
pNRC200

Figura  9:  Disposição  dos  TSSs  em  relação  a  anotação  do  genoma.  pTSS:  início  de
transcrição  primário;  iTSS:  início  de  transcrição  interno;  aTSS:  início  de  transcrição
antisense; oTSS: início de transcrição órfão.  A direção das setas indica a orientação no
genoma. Adaptado de (Sass et al., 2015)



De acordo com essa classificação foi possível identificar um total de 1978 pTSSs,

1365 iTSSs, 737 aTSSs e 732 oTSSs no genoma de H. salinarum NRC-1, sendo que alguns

dos inícios de transcrição podem pertencer a mais de uma classe, dependendo da posição onde

estão localizados (Anexo A) (Figura 10).

Analisando a distribuição de TSSs em cada uma das condições investigadas é possível

perceber  um aumento no número de TSSs primários em 17 horas em relação a condição

referência  de crescimento,  indo de 1097 posições  identificadas  para 1354, e se mantendo

estável nas demais condições. O mesmo fenômeno se repete com os inícios de transcrição

órfãos (Figura 11). Por outro lado, aTSSs e iTSSs apresentam um perfil de diminuição do

número de posições identificadas.  O número de inícios de transcrição antisense a regiões

codificantes se mantêm estáveis nas primeiras etapas da curva de crescimento e diminuem na

etapa final, já o número de inícios de transcrição internos apresentam uma queda ao longo da

curva  de  crescimento  (Figura  11).  Essa  diminuição  do  número  de  inícios  de  transcrição

intragênicos,  sense  e  antisense,  pode  estar  relacionada  com aumento  na  compactação  do

DNA, e  consequentemente uma menor disponibilidade de sítios de interação a fatores  de

transcrição. Em  H. salinarum  já foi demonstrado que o cromossomo tende a estar em um

estado livre de proteína nas fases iniciais de crescimento, aumentando sua compactação em
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Figura  10:  Distribuição  dos  inícios  de  transcrição  em  quatro  diferentes  classes  e  as
intersecções entre essas classes



estruturas similares a nucleossomos na fase estacionária (Takayanagi et al., 1992). Em E. coli

e Neisseria  gonorrhoeae, a  proteína  H-NS  é  responsável  pela  diminuição  dos  níveis  de

transcrição intragênica (Masters et al., 2016; Singh et al., 2014).

Para  verificarmos  a  conservação  das  sequências  em torno  dos  TSSs  identificados

realizamos a análise da frequência de nucleotídeos através do webservice Weblogo (Crooks et

al., 2004), utilizando sequências correspondentes a região 40 pb upstream e 10 downstream

ao TSS, desconsiderando da análise todos os TSSs agrupados em mais de uma classe (Figura

121). Todas as classes analisadas apresentaram alta frequência de nucleotídeos específicos em

torno dos TSSs identificados, com atenção especial a presença de purinas na posição de início

de transcrição e pirimidinas na posição -1. Essa característica já havia sido identificada em

archaea halofílicas (Soppa, 1999) e também archaea do filo Crenarchaeota, como Sulfolobus

solfataricus (Wurtzel et al., 2010) e Pyrobaculum aerophilum (Slupska et al., 2001), além de

bactérias (Kim et al., 2012) e eucariotos (Zhang, 2005; Carninci et al., 2006), corroborando a
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Figura  11: Número de TSSs identificados em cada classe de acordo com o a condição
analisada
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identificação de inícios de transcrição em H. salinarum NRC-1 através do dRNA-seq. Essa

conservação  está  relacionada  com o reconhecimento  da  posição  de  início  de  transcrição,

sendo  que  alterações  nessa  composição  de  dinucleotídeos  pode  diminuir  os  níveis  de

expressão do gene correspondente (Carninci et al., 2006). Além da conservação de purinas da

posição  +1,  com  preponderância  de  adenina,  os  TSS  primários  presentam  também  alta

frequência de nucleotídeos timina e guanina nas posições +2 e +3 respectivamente, indicando

a presença de um códon de início de tradução junto a posição de início de transcrição, e

consequentemente a ausência de uma região 5' UTR para a maioria dos pTSS analisados. Em

relação a região promotora, é possível detectar a presença de um elemento de reconhecimento

do  fator  de  transcrição  TFIIB  (B  recoginition  element –  BRE)  caracterizado  pela  alta

frequência de nucleotídeos CG na posição -36, além de um TATA-box na posição -26. Esses

elementos  já  foram  amplamente  descritos  como  responsáveis  por  promover  o  início  de

transcrição em archaea (Bell & Jackson, 2001; Seitzer et al., 2012).

61



62

Figura  12:  Análise  da  frequência  nucleotídica  nas  regiões  promotoras  e  de  início  de
transcrição. Todas as classes de TSS analisadas apresentam alta frequência de purinas na
posição de início de transcrição (0) e pirimidinas na posição -1. Nos inícios de transcrição
primários  (pTSS)  é  possível  identificar  também  a  alta  frequência  de  nucleotídeos  que
compõem  o  start  codon  ATG,  demonstrando  que  a  maioria  dos  transcritos  com  TSS
identificados nessa classe são leaderless. Entre as posições -26 a -37 é possível identificar o
sítio de reconhecimento do fator de transcrição IIB e o TATA box.



4.1.5 Inícios de transcrição primários (pTSS)

Analisando as regiões 250 pb  upstream ao início de genes de  H. salinarum NRC-1

foram  identificados 1978  inícios  de  transcrição  primários  (pTSS)  nas  quatro  condições

analisadas (Figura 9). Esses inícios de transcrição correspondem a 1545 genes, ou 58,8% dos

genes anotados. Esse número é muito próximo dos 1518 genes diferencialmente expressos em

dados de  microarray obtidos  ao longo da curva de crescimento de  H. salinarum NRC-1,

sugerindo a existência de um grupo de genes responsável pela coordenação do crescimento

normal do organismo (Facciotti et al., 2010). Para 79% dos genes com início de transcrição,

apenas um pTSS foi identificado enquanto que 21% apresentam de 2 até 7 pTSS identificados

(Tabela 8). Esse número é similar nas bactérias E. coli e Klebsiella pneumoniae, onde 26,5% e

22,8% dos genes, respectivamente, apresentam mais de um início de transcrição (Kim et al.,

2012); já na haloarchaea H. volcanii, apenas 7,5% dos genes analisados apresentaram mais de

um TSS  (Babski  et al., 2016). Apesar de alguns pTSS estarem possivelmente relacionados

com a transcrição de pequenos genes  não anotados nas  regiões analisadas,  a presença de

múltiplos inícios de transcrição indica a existência de diferentes transcritos primários para um

mesmo gene. O gene VNG_RS10065, por exemplo, apresenta 5 diferentes pTSS associados,

sendo que o mais distante ao codon de início de tradução está localizado a 210 pb e o mais

próximo, a 4 pb (Figura 13). Esse gene codifica a enzima Can, responsável pela isomerização

do citrato em isocitrato, no ciclo do ácido cítrico. A região promotora desse gene apresenta 4

diferentes regiões regulatórias (GREs – gene regulatory elements) definidas através da análise

da região promotora de genes corregulados em condições específicas de crescimento (Brooks

et al., 2014). A presença dessas diferentes regiões regulatórias em conjunto com múltiplos

TSSs indica que algumas das isoformas podem ser transcritas em condições específicas do

crescimento de H. salinarum NRC-1. A existência de diferentes inícios de transcrição indica
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também a produção de isoformas de transcritos com diferentes regiões 5’ UTRs. Variações

nessa região podem ter importantes implicações na regulação pós-transcricional via interação

com ncRNAs ou através do reconhecimento de diferentes ligantes por meio de riboswitches

(Babski et al., 2014).

Quanto  à  distância  em  relação  a  região  codificante,  a  maioria  dos  pTSSs  estão

localizados  próximos  ao  códon  de  início  de  tradução,  indicando  a  ausência  ou  pequeno

tamanho de regiões 5' UTRs nos transcritos de H. salinarum NRC-1 (Figura 14). 775 pTSS
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Tabela 8: Número de genes com um ou mais pTSSs associados
# pTSS # Genes

1 1226
2 245
3 46
4 20
5 5
6 2
7 1

Figura 13: Inícios de transcrição e elementos regulatórias associados a região promotora
do gene VNG_RS10065.  A região upstream ao gene VNG_RS10065 apresenta 5 diferentes
inícios de transcrição (setas pretas) primários e 4 elementos regulatórios (GRE), indicando
que  o  uso  de  diferentes  regiões  regulatórias  podem  ser  responsáveis  pela  produção  de
isoformas  de  transcritos  para  uma  mesma  região  gênica.  Essas  elementos   foram
identificadas através da análise da região promotora de genes corregulados em condições
específicas de crescimento (Brooks et al., 2014). A direção das setas indica a orientação do
gene.



(39,2%) estão colocalizados com o códon de início de tradução, e 396 (20%) estão localizados

entre 1 a 10 nucleotídeos de distância da região codificante. Os demais (40,8%) se estendem

na região  entre  11 e  250 nucleotídeos  de distância  em relação a  região  codificante.  Esse

resultado corrobora a alta frequência do códon ATG nas análises de sequência em torno da

região  promotora  dos  pTSSs  (Figura  12)  e  valida  o  caráter leaderless da  maioria  dos

transcritos em H. salinarum. 

Apesar da maioria dos transcritos de haloarchaea não apresentarem regiões 5’ UTRs,

análises experimentais em um conjunto limitado de genes de  H. volcanii determinou que o

tamanho  médio  da  região  5’ UTR  nessa  espécie é  de  19  nucleotídeos  enquanto  em  H.

salinarum  R1 essa região apresenta em média 33 nucleotideos  (Brenneis  et  al.,  2007).  A
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Figura  14:  Distância  dos  TSS  primários  até  códon  de  inicio  de  tradução.  O  eixo  x
representa  a  distância  dos  pTSSs  até  o  primeiro  start  códon  downstream,  indicando  o
tamanho da região 5’ UTR. A alta frequência de pTSS próximos ao start codon indica que a
maioria dos transcritos analisados são leaderless.



identificação em larga escala dos inícios de transcrição através do dRNA-seq em H. volcanii

revisou o tamanho médio das regiões 5' UTRs para 23 nucleotídeos nesse organismo (Babski

et al., 2016), enquanto nossos dados mostram que as regiões 5' UTRs apresentam tamanho

médio de 46 nucleotídeos em H. salinarum NRC-1. Essas informações sugerem a existência

de um mecanismo diferenciado de regulação pós-transcricional entre essas espécies, com uma

possível preponderância de mecanismos de regulação via região 5’ UTRs em H. salinarum

NRC-1,  de maneira  similar  ao que ocorre em bactérias  (Waters & Storz,  2009).  Análises

futuras  da  composição  dessas  regiões  poderão  desvendar  mecanismos  de  regulação  pós-

transcricional, como o uso diferenciado de sítios de início de transcrição em alguns genes, e

também  a  identificação  de  sítios  de  interação  a  ligantes,  como  pequenas  moléculas  ou

ncRNAs, com efeito regulatório no mRNA  (Brenneis & Soppa, 2009).

4.1.6 Genes com pTSS associados

Dos 1545 genes com pTSS associados, 985 foram encontrados na condição 17 horas,

1172 na condição 37 horas, 1139 na condição 86 horas e 1188 na condição referência de

crescimento, com alto grau de sobreposição entre as condições analisadas. 639 genes tiveram

inícios de transcrição identificados em todas as condições analisadas e a condição de 86 horas

foi o momento do crescimento com o maior número de genes específicos,  com 91 genes

identificados somente nessa condição (Figura 15).

Analisando os genes associados a inícios de transcrição primários em cada um dos

pontos da curva de crescimento é possível identificar 5 genes responsáveis pela produção de

proteínas ribossomais na condição de 17 horas;  nas condições 37 horas e 86 horas foram

identificados  pTSSs  para  7  genes  codificantes  de  transposases,  14  genes  codificantes  de

proteínas  relacionados  a  transporte  de  membrana,  uma  superoxido  dismutase

(VNG_RS05200), uma proteína de choque térmico, uma proteína flagelina (VNG_RS03940),
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uma proteína relacionada a motilidade (twitching motility protein PilT –  VNG_RS11145) e

um gene codificante de vesícula de gás (VNG_RS11395). Esse resultado está em acordo com

trabalhos anteriores que demonstraram que a fase inicial de crescimento está mais associada

com a expressão de genes envolvidos com transcrição e tradução, enquanto a fase estacionária

é caracterizada principalmente por genes  codificadores de proteínas de transporte  e genes

relacionados a captação de energia através de outras fontes energéticas (Facciotti et al., 2010;

Lange et al., 2007). 

Para  identificar  as  funções  preponderantes  dos  genes  com  início  de  transcrição

identificados  em  cada  ponto  do  crescimento  realizamos  uma  análise  de  enriquecimento

funcional  através  do  pacote  topGO,  disponível  na  plataforma  Bioconductor (Alexa  &

Rahnenfuhrer, 2016). Essa análise permitiu a identificação de 19 ontologias enriquecidas nas

diferentes condições de crescimento, sendo que algumas estão enriquecidas em mais de uma

condição (Figura 16). De forma geral, na primeira fase do crescimento é possível detectar o

enriquecimento  de  genes  relacionados  a  ligação  de  magnésio  e  proteínas  com função  de

aminopeptidade e oxidoredutase, já nas fases finais do crescimento é possível identificar o

enriquecimento de fatores de transcrição e proteínas relacionadas a tradução, o que difere dos

achados anteriores e está em desacordo com informações da literatura (Facciotti et al., 2010;

Lange  et al., 2007). Essa incongruência pode estar relacionada com o fato de que os genes

analisados  foram identificados através  de sua  associação com inícios  de transcrição,  sem

considerar  os  níveis  de expressão em si.  Isso pode acarretar  na inclusão de genes  pouco

expressos na análise, mas para os quais ainda foi possível identificar um início de transcrição.

Com isso,  funções características de pontos específicos  do crescimento não se mostraram

enriquecidas. Além disso, a existência de uma grande quantidade de genes hipotéticos ou sem

um  termo  GO  associado  em  H.  salinarum NRC-1  pode  comprometer  a  análise  de

enriquecimento funcional.
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Figura 15: Número de genes com pTSS identificados nas diferentes condições analisadas



Figura 16: enriquecimento funcional dos genes com pTSS associado em cada uma das condições de crescimento avaliadas.  A barra vermelha
representa a porcentagem de genes de H. salinarum NRC-1 que pertencem ao GO em questão.



4.1.7 TSS antisense (aTSS) 

Analisando  os  inícios  de  transcrição  localizados  na  orientação  oposta  de  regiões

gênicas, identificamos um total de 737 posições classificadas de TSSs antisense (aTSSs) em

H. salinarum NRC-1 (Figura 10;  Anexo A).  53 destes foram classificados também como

primários  de  genes  downstream.  Dados  recentes  de  aTSS  em  Haloferax  volcanii e

Thermococcus  kodakarensis  indicam  a  presença  de  um  número  maior  de  aTSS  nessas

archaea, com 1244 e 1018 posições identificadas respectivamente (Jäger et al., 2014; Babski

et al., 2016). O maior número de aTSS em H. volcanii pode ser explicado pelo maior número

de genes anotados nessa espécie, a qual apresenta em torno de 4000 genes  (Hartman et al.,

2010). Já em  T. kodakarensis,  apesar do número de genes ser similar ao de  H. salinarum

NRC-1, a região considerada para classificação de um aTSS incluiu uma possível região 3’

UTR de até 100 pb. downstream aos genes, o que deve ter contribuindo para o maior número

de aTSS identificados (Jäger et al., 2014). Além disso, o genoma de H. salinarum apresenta

grandes duplicações de porções dos plasmídeos pNRC100 e pNRC200, diminuindo o número

de genes únicos disponíveis para análise (Ng et al., 2000).

Esses inícios de transcrição devem dar origem a pequenos RNAs capazes de interagir

com o mRNA produzido pelo gene na fita sense, regulando de forma positiva ou negativa a

expressão dos genes alvos, chamados de RNAs antisense (asRNAs) (Waters & Storz, 2009). A

expressão diferencial dos possíveis asRNAs, cujos TSS foram mapeados e dos genes na fita

oposta foi avaliada baseada em dados de tiling array nas condições de: i) alterações dos níveis

de  oxigênio  (dados  não  publicados);  ii)  curva  de  crescimento  (Koide  et  al.,  2009);  iii)

alteração dos níveis de salinidade (Beer et al., 2014); iv) deleção de RNAse (Wurtmann et al.,

2014);  v)  estresse  oxidativo  (Plaisier  et  al.,  2014);  vi)  deleção  de  fatores  de  transcrição

(Turkarslan  et al.,  2014); vii) deleção da chaperona de RNA Lsm (dados não publicados)
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(Tabela  4).  Analisamos  todos  os  inícios  de  transcrição  antisense  que  não  possuíam

sobreposição com a classe de TSS primários, totalizando 684 aTSS. Para realizar o cálculo de

expressão  diferencial  definimos  uma  região  100  pb  downstream ao  aTSS  como

correspondente a um possível pequeno RNA antisense (asRNA). A partir disso calculamos a

expressão mediana dessa região, e também do gene na fita oposta. A partir dos valores de

expressão em cada uma das condições calculamos a correlação entre a expressão do  asRNA e

identificamos os  genes e  asRNAs significativamente correlacionados (p < 0.05).  O maior

número  de  asRNA correlacionados  com  o  gene  cognato  foi  identificado  nos  dados  de

expressão gênica obtidos ao longo da curva de crescimento, com 157 casos (23%), dos quais

95 estavam positivamente correlacionados e 62 estavam anti-correlacionados (Figura 17).

Para as demais condições analisadas foram identificados: 127 asRNAs correlacionados

com os genes na fita oposta na linhagem que não apresenta a chaperona de RNAs Lsm; 115

na condição de variação de salinidade;  105 na condição de alteração de concentração de

oxigênio; 50 na linhagem contendo a deleção de fatores de transcrição; 50 na linhagem com

deleção da RNAse codificada pelo gene  VNG2099C e 34 na condição de crescimento sob

estresse oxidativo. Alguns asRNAs apresentaram-se correlacionados com seus genes cognatos

em mais de uma condição ou linhagem. Dessa forma, considerando todos os dados analisados,

foram identificados  430  asRNAs  correlacionados  com a  expressão  na  fita  oposta,  o  que

corresponde a 62,9% de todos os aTSS investigados (Anexo B). Esses inícios de transcrição

estão localizados internamente a 322 genes distintos. O alto número de aTSS que apresentam

sua região  downstream correlacionada com a expressão do gene na fita oposta indica que

muitos desses inícios de transcrição devem estar envolvidos com a produção de pequenos

RNAs com funções regulatórias.
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4.1.8 TSS órfãos (oTSS) 

Além dos aTSSs, outra classe de inícios de transcrição que pode ser responsável pela

produção de pequenos RNAs regulatórios são os oTSS, inícios de transcrição presentes em

regiões intergênicas e classificados como órfãos. Além de ncRNAs, esses TSSs podem estar

relacionados  com  o  início  de  transcrição  de  genes  codificantes  não  anotados,  como  as

pequenas ORFs, sequências codificadoras de proteínas menores de 100 aa que usualmente são
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Figura  17: Expressão de 684 asRNAs e dos genes na fita  sense ao longo da curva de
crescimento. Os triângulos indicam o crescimento do organismo.



desconsideradas em processos de anotação (Su et al., 2013). Com a anotação automatizada de

inícios  de  transcrição,  foram  identificados  732  inícios  de  transcritos  órfãos  durante  o

crescimento de H. salinarum NRC-1 (Anexo A; Figura 10)

Recentemente o genoma de procariotos hospedados no banco de dados RefSeq (NCBI

– www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/)  passou por  um processo  de  reanotação visando eliminar

redundâncias e estabelecer uma padronização no processo de anotação de genomas (O’Leary

et  al.,  2016).  A linhagem  NRC-1  de  H.  salinarum foi  reanotada  tomando  por  base  as

informações  disponíveis  para  o  genoma  da  linhagem R1,  o  que  acarretou  a  exclusão  de

diversos genes. Comparando os TSSS identificados de acordo com anotação mais de recente

com a anotação previamente disponível, identificamos 159 oTSS localizados na região 250pb

upstream de  genes  removidos  na  anotação  atual  de  H.  salinarum  NRC-1.  Esses  oTSS

representam 73  genes  descontinuados,  indicando  que  essas  regiões  são  genes  autênticos,

responsáveis pela produção de transcritos codificadores (Anexo C). Além disso, 377 oTSS

estão localizados downstream e na fita oposta a regiões gênicas, antisense a possíveis regiões

3’ UTRs (Anexo D). Essas regiões são conhecidos alvos para interação com pequenos RNAs

responsáveis pela regulação pós-transcricional dos mRNA alvos  (Babski  et al., 2014), dessa

forma, esses oTSS podem representar o início de transcrição de RNAs não codificantes com

importância regulatória. 

Desconsiderando  os  oTSSs  upstream a  genes  removidos  da  anotação  atual  de  H.

salinarum e também aqueles localizados antisense a regiões 3’ UTRs, temos um total de 196

inícios  de  transcrição  intergênicos  que  não  estão  relacionados  a  qualquer  outra  anotação

(Anexo E). Para investigar o perfil de expressão dos transcritos gerados a partir dos oTSSs,

realizamos o cálculo de expressão em diferentes condições de crescimento, de forma similar a

que  foi  realizada  para  os  aTSSs.  Todos  os  transcritos  gerados  a  partir  dos  oTSSs  que

apresentaram uma variação de expressão de no mínimo duas vezes, em pelo menos 1/3 dos
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pontos analisados em cada condição, foram definidos como diferencialmente expressos. De

acordo com esses critérios foram identificados 132 RNAs diferencialmente expressos em pelo

menos  uma  das  condições  analisadas,  o  que  corresponde  a  67,3%  dos  oTSS  analisados

(Anexo E). Essa informação corrobora a hipótese de que esses oTSSs devem dar origem a

transcritos com importância funcional.

Analisando variações no perfil de transcrição ao longo da curva de crescimento de H.

salinarum NRC-1, Koide et al 2009 identificaram 61 RNAs diferencialmente expressos, sem

uma  região  codificante  definida  e  que  não  apresentam  correspondência  com  os  dados

disponíveis de proteômica,  sendo, dessa forma, classificados como ncRNAs. Os dados de

dRNAseq permitiram identificar o início de transcrição para 29 desses transcritos: 17 destes

são precedidos por oTSSs, 4 estão relacionados a aTSSs, 2 a iTSSs e 6 a pTSSs (Anexo F).

Um dos ncRNAs que está associado a um pTSS está atualmente anotado como uma proteína

hipotética. Em relação aos ncRNAs que não apresentaram inícios de transcrição associados, 8

estão localizados  antisense a sequências de inserção repetitivas e 14 estão localizados nas

regiões duplicadas dos plasmídeos. Essas regiões são desconsideradas das análises uma vez

que não é possível definir com precisão a origem dos reads produzidos a partir delas (Seção

3.6 - Sequenciamento e processamento dos dados). Para 2 ncRNAs localizados  antisense a

extremidade 5' de transposases de cópia única, existe enriquecimento de início de  reads na

biblioteca TEX + em posições próximas, e embora o número de reads alinhados às posições,

ou o p-valor, tenham ficado próximos ao limiar definido na ferramenta TSSAR, não foram

suficientes para classificação dessas posições como TSSs. Essas regiões provavelmente estão

envolvidas com a produção de pequenos RNAs responsáveis pela regulação pós-transcricional

das transposases, como já descrito para  E. coli  (Ma & Simons, 1990) e também para nas

archaea S. sulfataticus (Tang et al., 2005) e Methanosarcina mazei (Jager et al., 2009). Para

os demais 8 ncRNAs não houve nenhum sinal de início de transcrição.
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Para verificar se alguns dos transcritos associados a oTSS poderiam gerar pequenas

proteínas, utilizamos como base a anotação da linhagem R1 de H. salinarum. A aplicação de

um protocolo específico para extração e análise de pequenas proteínas identificou 90 genes

codificadores de proteínas menores que 10 kDa nessa linhagem (Klein et al, 2007). 18 destes

genes não estão presentes na anotação atual da linhagem NRC-1, no entanto, buscando por

sequências homólogas, utilizando a ferramenta BLAST (Altschul et al., 1990), identificamos

30 pequenas ORFs (smORFs) com 100 % de similaridade a esses genes. O gene OE1231R,

uma sequência de inserção pertencente a família ISH2, apresentou 13 cópias no genoma da

linhagem NRC-1 (Tabela 9).

Analisando  essas  regiões  em  conjunto  com  os  dados  oriundos  do  dRNA-seq  foi

possível identificar o início de transcrição para 16 smORFs não anotadas em NRC-1, das

quais 12 estão associadas a oTSS, duas são precedidas por TSSs primários e duas por TSS

internos a genes upstream (Tabela 9). 

Quatro smORFS associadas a oTSSs, homólogas aos genes OE_1789R, OE_3268F,

OE_1435R, OE_4440F de  H. salinarum R-1,  codificam proteínas  com o motivo CpxCG,

similar a motivos dedos de zinco e associado com a regulação da transcrição gênica (Klein et

al,  2007) (Figura  18).  Em  H.  salinarum R-1  esse  motivo  é  usualmente  encontrado  em

proteínas menores de 20 kDa  (Klein et al, 2007). Já na linhagem NRC-1, está presente na

proteína  codificada  pelo  gene  VNG_RS05710,  a  qual  atua  na  regulação  dos  genes  bop,

codificante  da  bacteriorodopsina e  crtB1,  codificante  de  uma  importante  enzima  da

biossíntese de carotenoides (Tarasov et al., 2008). Três dessas smORFs são superexpressas ao

longo da curva de crescimento de  H. salinarum NRC-1, enquanto a expressão da smORF

homóloga ao gene OE_3268F é reprimida (Figura 18). Essas informações sugerem que essas

regiões  apresentam  importantes  papéis  funcionais  ao  longo  do  crescimento  desse  micro-

organismo.
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Tabela  9:  Pequenas  proteínas  de  H.  salinarum R1  não  anotados  no  genoma  de  H.
salinarum NRC-1

Gene R1 Cromossomo Inicio Fim Orientação TSS associado Massa [Da]

OE1120F chr 66054 66251 + - 7556

OE3047F chr 1060045 1060191 + - 6054

OE3268F chr 1189961 1190134 + oTSS 6358

OE3859B1F chr 1505330 1505425 + iTSS 3487

OE4347F chr 1789808 1789984 + oTSS 6600

OE4440F chr 1838364 1838513 + oTSS 4125

OE4491F chr 1864948 1865109 + oTSS 6177

OE1435R chr 226021 226179 - pTSS 5869

OE1594R chr 309533 309685 - oTSS 5779

OE1789R chr 409836 409991 - oTSS 5670

OE2521R chr 796243 796389 - oTSS 5319

OE3009R chr 1043476 1043619 - oTSS 5046

OE3141R chr 1110237 1110413 - iTSS 6353

OE3365R chr 1247170 1247331 - - 5464

OE3750R chr 1447469 1447639 - pTSS 6666

OE5075F plasmid_pNRC200 162134 162286 + oTSS 5857

OE5177F plasmid_pNRC200 219985 220194 + oTSS 8281

OE1231R chr 1230496 1230699 - - 7655

OE1231R chr 759667 759870 - - 7655

OE1231R chr 177093 177296 - oTSS 7655

OE1231R chr 771722 771925 - oTSS 7655

OE1231R plasmid_pNRC200 70849 71052 + - (região repetitiva) 7655

OE1231R plasmid_pNRC200 74812 75015 - - (região repetitiva) 7655

OE1231R plasmid_pNRC200 112954 113157 - - (região repetitiva) 7655

OE1231R plasmid_pNRC200 121887 122090 - - 7655

OE1231R plasmid_pNRC200 308896 309099 - - 7655

OE1231R plasmid_pNRC100 70849 71052 + 7655

OE1231R plasmid_pNRC100 153698 153901 + - (região repetitiva) 7655

OE1231R plasmid_pNRC100 74812 75015 - - (região repetitiva) 7655

OE1231R plasmid_pNRC100 150412 150615 - - (região repetitiva) 7655

- (região repetitiva)



4.1.9 TSS internos (iTSS) 

O quarto grupo de inícios de transcrição identificado está localizado internamente e na

mesma  orientação  de  regiões  codificantes,  sendo  denominado  de  inícios  de  transcrição

internos (iTSS). A anotação automatizada de inícios de transcrição identificou um total de

1365 iTSS em H. salinarum NRC-1 (Figura 10 - Anexo A). Apesar desse número ser similar à

quantidade de iTSS identificados recentemente na haloarchaea H. volcanii (1153) (Babski et

al, 2016), é importante ressaltar que o número de genes nessa espécie é aproximadamente 1,5

vezes maior do que em H. salinarum NRC-1 (Hartman et al, 2010). O maior número de iTSS

identificados através de nossos dados em H. salinarum NRC-1 deve estar relacionado com a
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Figura  18:  Pequenas  proteínas  de H.  salinarum R1  presentes  na  linhagem NRC-1  e
associadas a inícios de transcrição.  Proteínas com peptídeos identificados na linhagem R1
de H. salinarum, todas apresentam 100% de similaridade com o genoma de NRC-1. Análise
de sequencia indicam a presença de um motivo dedos de zinco CpxCG, o qual está presente
em fatores de regulação da expressão gênica.  O perfil de expressão gênica ao longo da
curva  de  crescimento  indica  que  todas  são  diferencialmente  expressas.  A  região
correspondente ao gene OE1435R está localizada na região 5' UTR do gene VNG_RS01125,
o  qual  codifica  a  proteína  de  choque  térmica  hsp20.  As  setas  indicam  os  inícios  de
transcrição identificados por meio do dRNA-seq. Seta quadriculada: 17 horas; seta cinza:
condição referência; seta branca: 37 horas; seta preta: 86 horas.



diversidade  de  amostras  sequenciadas  em  H. salinarum NRC-1,  obtidas  em 4  momentos

distintos da curva de crescimento (Figura 7), enquanto que em  H. volcanii somente a fase

exponencial de crescimento foi avaliada (Babski et al., 2016).

Muitos desses inícios de transcrição estão localizados até 250 pb  upstream a genes

adjacentes, sendo dessa forma, classificados também como inícios de transcrição primários.

Desconsiderando esses casos e também iTSS localizados em genes correspondentes a tRNAs

ou  rRNAs,  foi  possível  identificar  1060  iTSS  autênticos,  localizados  dentro  de  genes

codificadores de proteínas. 

 A existência  de  inícios  de transcrição dentro  de regiões  codificantes  é  usualmente

associada a artefatos da técnica de dRNA-seq ou falhas na anotação gênica. Porém, trabalhos

recentes em Synechocystis sp. PCC6803 (Mitschke et al, 2011), N. gonorrhoeae (Wachter &

Hill,  2015), C.  crescentus  (Schrader  et  al.,  2014) e  E.  coli  (Bilusic  et  al.,  2014) têm

demonstrado a existência de transcritos independentes dentro de regiões gênicas. Além disso,

a  análise  de  iTSSs  em  diferentes  espécies  do  gênero  Shewanella  demonstrou  que  essas

posições  são  conservadas  nesse  grupo,  sugerindo  a  existência  de  um  importante  papel

funcional (Shao et al., 2014). Assim, utilizamos filtros para selecionar iTSS que poderiam dar

origem a  RNAs  ainda  não  conhecidos  em  H.  salinarum,  excluindo  casos  relacionados  a

reanotação e posteriormente, casos relacionados a formação de estrutura secundária (Seção

4.1.10 - iTSS estruturados).

Os iTSS localizados próximos a extremidade 5’ dos genes podem estar relacionados a

erros na anotação do início da região codificante, já os iTSS localizados mais próximos a

região  3'  podem estar  relacionados  com a  transcrição  de  genes  codificantes  downstream

(Mitschke et al, 2011). Em  H. salinarum NRC-1, 1/3 dos iTSS (354) estão localizados nas

regiões  10%  iniciais  ou  finais  das  regiões  codificantes  (Figura  19)  e  foram  então

desconsiderados  nas  análises  posteriores.  3  TSS internos  as  transposases  VNG_RS00050,
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VNG_RS00105 e VNG_RS00160 também foram desconsiderados, visto que são TSS para

sotRNAs, RNAs sobrepostos a região 3'  de transposases do tipo IS1341 identificados por

nosso grupo de pesquisa (Gomes-Filho et al, 2015).

Para os 703 iTSS restantes localizados  na região 80% central dos genes, realizamos

uma curagem manual utilizando um compêndio de anotações provenientes de 7 diferentes

bancos de dados (Seção 3.7 - Dados públicos analisados). Com essa análise 48 iTSS foram

reclassificados  como primários  em relação  ao  próprio  gene  onde estavam localizados  ou

primários a genes downstream presentes em outras anotações (Figura 20). Assim, realizamos

as análises  posteriores baseado num conjunto de 655 iTSS,  que não estão relacionados a

problemas de anotação.
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Figura 19: Distribuição de iTSSs ao longo da região codificante. Grande parte dos inícios
de transcrição está localizada na região 10% inicial, indicando possíveis erros de anotação.



4.1.10 iTSS estruturados

Uma das explicações  para a existência  de inícios de transcrição internos a  regiões

codificantes é a presença de estruturas no mRNA que protegem os transcritos processados da

degradação. No dRNA-seq, essas estruturas poderiam gerar um sinal interpretado como início

de transcrição (Jäger et al., 2014). Em Thermococcus kodakarensis, por exemplo, o transcrito

produzido pelo gene  rpoL, que codifica uma subunidade da RNA Polimerase, apresenta um

hairpin predito em sua extremidade 3’, o que gera um enriquecimento no sinal da biblioteca

tratada com a enzima TEX  (Jäger  et al., 2014). Em nossos dados de dRNA-seq também é

possível identificar uma alta concentração de inícios de transcrição em genes que produzem

transcritos sabidamente estruturados, como tRNAs e rRNAs.

Para identificar os iTSSs que podem estar relacionados com a pausa da degradação

pela  enzima  TEX  devido  a  presença  de  estruturas  internas  no  mRNA,  realizamos  a

identificação  de  possíveis  regiões  estruturadas  nas  regiões  codificantes.  Para  isso,

implementamos  um algoritmo para  realizar  o  cálculo  do  z-score da  mínima energia  livre
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Figura  20: Curadoria de iTSS frente a anotações disponíveis para  H. salinarum NRC-1.
Os inícios de transcrição internos foram curados manualmente quanto a sua localização em
anotações  disponíveis  em 7  diferentes  bancos  de  dados.  As  setas  pretas  representam os
inícios de transcrição identificados com o dRNA-seq. As linhas tracejadas vermelhas indicam
iTSS que podem atuar como pTSS do gene onde estão localizados ou de genes downstream
(piTSS). A linha tracejada verde representa um iTSS verdadeiro.



(MFE) da região 100 pb. e 50 pb.  downstream aos iTSSs.  O  z-score representa o quanto

determinado valor varia em relação a média de valores; nesre caso, o quanto a MFE de uma

determinada sequência varia em relação a média da MFE de sequências randômicas, geradas a

partir da sequência analisada (Le & Maizel, 1989) (Figura 21). Assim, se o z-score for mais

positivo, a sequência nativa possui uma MFE maior do que as sequências randômicas e é

classificada  como  possivelmente  não  estruturada.  Por  outro  lado,  se  o  z-score for  mais

negativo, a MFE da sequência original é menor do que a MFE das sequências permutadas e a

região analisada é classificada como possivelmente estruturada. 

Como  a  estabilidade  da  ligação  entre  dois  nucleotídeos  em  uma  estrutura  sofre

influência dos pareamentos vizinhos, é importante que a comparação da mínima energia livre

seja realizada entre sequências com a mesma composição de dinucleotídeos. Análises com

sequências  randômicas  de  mRNAs  com  a  mesma  composição  de  dinucleotídeos

demonstraram que estas tendem a apresentar uma MFE menor que as sequências originais,

enquanto  sequências  randômicas  geradas  da  mesma  maneira  para  RNAs  estruturados

apresentam uma MFE maior que as sequências originais (Workman & Krogh, 1999; Clote et

al, 2005). Para calcular o z-score foram geradas 10001 sequências permutadas com a mesma

composição de dinucleotídeos para cada sequência analisada, através do software  uShuffle

(Jiang et al., 2008). A MFE das sequências nativas foi comparada com a média de MFE de

1000 sequências  permutadas  escolhidas  aleatoriamente  no  conjunto  de  10001 sequências,

através da equação apresentada na Figura 21. 
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Figura  21 Equação para o cáculo do z-score.  <> e  σ representam a média  e  o desvio
padrão,  respectivamente,  da  MFE do  subconjunto  de  1000  sequências  permutadas.  E(x)
representa a MFE da sequência nativa



Primeiramente realizamos o cálculo da variação de MFE para 52 RNAs estruturados

de H. salinarum NRC-1 (47 tNRAs, 3 rRNAs, RNAse P e RNA 7S), os quais apresentaram

valores de z-score variando entre -1,08 até -10,8 (Figura 22A). A mesma análise conduzida

com a região 100 pb. dowstream aos 655 iTSS retornou valores de z-score entre -4,82 até 2,41

(Figura  22C),  enquanto  na  análise  da  região  50 pb.  downstream  aos  iTSSs  esses  valores

variaram entre -5,14 e 2,53. 

Uma vez calculado o z-score para as sequências relacionadas aos iTSS, resta saber se

o  valor  identificado  é  significativamente  diferente  do  z-score de  sequências  randômicas.

Utilizando o mesmo conjunto de sequências permutadas geradas na análise anterior, repetimos

o procedimento, dessa vez selecionando uma sequência aleatória no conjunto de sequências

permutadas  e  calculando seu  z-score frente  a  um subconjunto  de  outras  1000 sequências

permutadas; tal procedimento foi repetido 10.000 vezes. Dessa forma, a fração de z-scores das

sequências selecionadas aleatoriamente que são menores que o  z-score da sequência nativa

nos  dá  uma aproximação  da  probabilidade  que  um  z-score ocorra  randomicamente.  Essa

fração  foi  definida  como  valor-p  do  z-score  (Freyhult  et  al.,  2005).  Aplicando  essa

metodologia aos 52 RNAs estruturados de H. salinarum NRC-1, 33 RNAs apresentaram um

p-valor abaixo de 0,01 e 47 apresentaram um p-valor abaixo de 0.05 (Figura 22B). Definindo

o  limite  de  significância  do  p-valor  em  0,05  identificamos  70  regiões  possivelmente

estruturadas quando analisamos a sequência de 100 pb downstream ao iTSS (Figura 22D), e

54  quando  a  região  analisada  foi  de  50  pb.  Algumas  das  regiões  analisadas  foram

consideradas como estruturadas em ambos os casos, assim, ao final foram identificadas 101

posições com sinal de início de transcrição (15,5%) resultantes de estruturas presentes no

mRNA. As demais 554 sequências nativas não apresentam z-score e p-value compatível com

a formação de estrutura. Dessa forma, embora parte dos iTSS possa ter sido gerada através de

estruturas internas ao mRNA que impedem sua degradação pela enzima TEX, a análise das
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regiões estruturadas demonstra que a grande maioria dos iTSS analisados (554) representam

inícios de transcrição genuínos e estão envolvidos com a produção de transcritos. As análises

posteriores foram conduzidas nesse subconjunto de iTSS.
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Figura 22: Cálculo do z-score da mínima energia livre (MFE) dos iTSSs.  A) Distribuição
dos z-scores de RNA estruturais de H. salinarum e  C)  da região 100 pb. downstream  aos
iTSSs.  B) Adotando  um  limite  de  p-valor  de  0,05  apenas  4  tRNAs  e  a  RNAse  P  são
classificados  como não  estruturados  (pontos  pretos).  D)  Esse  mesmo  limite  aplicado  as
regiões downstream dos iTSS classifica 70 deles como estruturados (pontos vermelhos).



4.1.11 Análise de enriquecimento funcional

Para identificar as funções preponderantes associadas aos genes que apresentam iTSS

na  porção  central  da  sua  região  codificante,  realizamos  uma  análise  de  enriquecimento

funcional através dos termos  Gene Ontology  (GO). 408 genes apresentam pelo menos um

início de transcrição interno nas condições descritas. Destes, 287 apresentam pelo menos uma

ontologia associada. Para identificação dos termos enriquecidos utilizamos o pacote topGO

(Alexa et al., 2006). No total, quatro termos apresentaram-se enriquecidos (p < 0,01), sendo

que  dois  estão  relacionadas  a  atividade  de  oxidoredutase  atuando  em  grupos  CH-NH2

(GO:0016638;  GO:0016639),  no  qual  três  genes são  glutamato  desidrogenases

(VNG_RS00665,  VNG_RS02485  e  VNG_RS04705)  e  duas  são  glicina  desidrogenases

(VNG_RS06210 e VNG_RS06215).  O terceiro GO enriquecido está relacionado a atividade

de fator de elongação da tradução (GO:0003746) e o quarto está relacionado a hidrólise de

ligações éster formados por ácido sulfúrico GO:0008484 (Tabela 10).

4.1.12 Fatores de transcrição associados a iTSS

A análise da frequência de nucleotídeos da região promotora das quatro classes de

TSSs  demonstrou  que  os  inícios  de  transcrição  internos,  assim  como  as  demais  classes,
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Tabela 10: Termos GO enriquecidos nos genes que apresentam iTSS

GO Termo Anotados Significantes Esperado p-valor

GO:0016638 8 6 1,55 0,00098

GO:0016639 4 4 0,77 0,00137

GO:0003746 translation elongation factor activity 7 5 1,35 0,00389
GO:0008484 sulfuric ester hydrolase activity 3 3 0,58 0,00716
GO:0022804 active transmembrane transporter activity 55 18 10,64 0,01125
GO:0004672 protein kinase activity 18 8 3,48 0,01271
GO:0036094 small molecule binding 321 76 62,09 0,01453
GO:0001882 nucleoside binding 231 56 44,68 0,0243
GO:0032549 ribonucleoside binding 231 56 44,68 0,0243
GO:0022892 substrate-specific transporter activity 89 25 17,21 0,02446

oxidoreductase activity, acting on the CH-NH2 group 
of donors
oxidoreductase activity, acting on the CH-NH2 group 
of donors, NAD or NADP as acceptor



apresentaram uma alta frequência de pirimidinas na posição -1 e purinas no TSS, além de um

sítio BRE na posição -37. No entanto, a conservação da região promotora dos iTSSs é bem

mais  baixa  quando  comparada  as  demais  classes  de  início  de  transcrição,  e  a  região

correspondente ao sítio TATA é praticamente ausente (Figura 12). Para identificar os iTSS

associados a sítios de ligação de fatores de transcrição realizamos uma análise comparativa

dos  dados  provenientes  do  dRNA-seq com dados  públicos  sobre  sítios  de  interação  com

fatores  de  transcrição  proveniente  de  experimentos  de  ChIP-Chip  (Koide  et  al.,  2009;

Facciotti et al., 2007; Plaisier et al., 2014). Esse dado representa um compêndio dos sítios de

interação de todos os TFBs (TFBa, TFBb, TFBc, TFBd, TFBe, TFBf, and TFBg), quatro

TBPs  (TBPb,  TBPc,  TBPe e  TBPf)  e  três  reguladores  da  transcrição  (Trh2,Trh3,  Trh4),

totalizando 13981 posições no genoma de H. salinarum NRC-1. Considerando uma região de

50 pb. upstream aos inícios de transcrição,  identificamos um total  de 147 iTSS (26,5 %)

associados a fatores de transcrição. No entanto, como as posições de interação com os fatores

de transcrição são obtidas a partir de estimativas de dados de microarray, a posição exata de

interação  pode  variar,  em  média,  50  nucleotídeos  (Koide  et  al.,  2009).  Dessa

forma, realizamos a busca estendendo a região para 100 pb, sendo possível identificar 214

iTSS (38,6 %) associados a fatores de transcrição. Analisando a frequência de nucleotídeos na

região  upstream dos iTSS colocalizados com sítios de interação de fatores de transcrição,

podemos  identificar  um aumento  na frequência  de  nucleotídios  pirimidinas  e  purinas  nas

posições -1 e 0 respectivamente e também de um amento na frequência de nucleotídios que

compõem o sítio BRE (Figura 23).
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4.2 Transcritos intragênicos (intraRNAs)

4.2.1 iTSS dão origem a intraRNAs 

Analisando  cada  uma  das  hipóteses  que  pudessem  fornecer  explicações  para  a

existência  de  inícios  de  transcrição  internamente  a  regiões  codificantes  encontramos  um

subconjunto  de  554 iTSS (40,5%) que  não possuem relação com nenhum dos elementos

anteriormente citados.

Para verificarmos se os iTSS poderiam estar envolvidos com a produção de transcritos

intragênicos  (intraRNAs)  foram  realizados  experimentos  de  Northern  blot com  sondas

desenhadas downstream aos inícios de transcrição internos. Para identificação dos intraRNAs

foram  selecionados  iTSSs  presentes  nos  genes  VNG1339C  (atual  VNG_RS05220),

VNG0045C (atual  VNG_RS00175),  VNG0060G  e  VNG1654G.  Os  genes  VNG0060G  e

VNG1654G foram descontinuados na anotação mais recente de H. salinarum NRC-1. Esses

experimentos foram conduzidos em colaboração com a Drª Lívia Soares Zaramela.

Dos  quatro  alvos  testados  somente  o  gene  VNG_RS05220,  codificante  de  uma

proteína hipotética com alta similaridade com a enzima Acyl-CoA sintetase, apresentou um

sinal  de  tamanho  aproximado  de  ~  270  pb  (Figura  24).  O  tamanho  desse  transcrito
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Figura  23: Frequência de nucleotídeos na região promotora de iTSS colocalizados com
sítios de ligação de fatores de transcrição. Em comparação com a mesma análise conduzida
com o conjunto total de iTSS (Figura 1) é possível perceber um aumento da frequência de
nucleotídios em torno do início de transcrição e também na região referente ao sítio BRE.



corresponde a distância entre o segundo iTSS do gene VNG_RS05220 e o término da região

codificante, indicando que o intraRNA produzido equivale a porção final do gene. Essa região

codifica o domínio proteico PF13193, um pequeno domínio encontrado na região C terminal

de sintetases dependentes de AMP (http://pfam.xfam.org/family/PF13193.4) (Figura 24A). O

domínio é encontrado também em proteínas codificadas por outros 4 genes de H. salinarum

NRC-1.  Analisando  os  inícios  de  transcrição  identificados  nos  demais  genes  é  possível

detectar a presença de um iTSS na mesma região no gene VNG_RS00670 (alkK),  o qual

também codifica para uma Acyl-CoA sintetase (Figura 25).
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Figura 24: Northern blot do gene VNG_RS05220 e seu intraRNA. A) O gene apresenta um
pTSS e dois iTSS, localizados a 580 e 269 pb de distância do stop codon (setas pretas). A
sonda utilizada interage com uma região dowstream ao segundo iTSS, permitindo a detecção
de possíveis transcritos expressos a partir dos três inícios de transcrição. B) No experimento
de Northern blot é possível identificar as bandas correspondentes ao transcritos original, de
aproximadamente 1566 nt, e um intraRNA de ~ 270 nt correspondente a porção final do gene
(*). O experimento foi conduzido com réplicas biológicas (VNG_RS05220-1 e 2).

http://pfam.xfam.org/family/PF13193.4


Para avaliar se esse início de transcrição está presente também em genes homólogos

na espécie H. volcanii analisamos os dados de dRNA-seq recentemente publicados para esse

organismo  (Babski  et  al.,  2016).  O  pré-processamento  dos  dados  de  sequenciamento  e

anotação de inícios de transcrição foi realizado de maneira similar aos nossos dados (Seção

3.6 -  Sequenciamento  e  processamento  dos  dados).  H.  volcanii  DS2  possui  nove  genes

codificantes de proteínas que apresentam o domínio PF13193. Três desses genes apresentam

iTSS localizados próximos ao início da região associado ao domínio PF13193 (Figura 25).

HVO_RS08985 apresenta um início de transcrição localizado 314 pb upstream ao stop códon

do  gene,  HVO_RS02560  apresenta  um  iTSS  320  pb  upstream do  término  da  região

codificante e HVO_RS11320 tem um de seus iTSSs localizado a 281 pb  upstream  ao  stop

códon do gene (Figura 25). Assim como visto em bactérias do gênero Shewanella, onde 30%

dos  iTSSs  estavam  conversados  em  outras  espécies  do  gênero  (Shao  et  al.,  2014),  a

identificação de iTSS associados as regiões codificantes do domínio PF13193 em diferentes

genes, e também em outra espécie, indica que o intraRNA produzido a partir desse iTSS pode

apresentar uma funcionalidade.
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Figura 25: iTSS associado ao domínio proteico PF13139. Dois genes de H. salinarum NRC-
1 e  três de H. volcanii DS2  apresentam iTSS (setas pretas) próximo ao início da região
codificante do domínio proteico PF13139 (azul). A direção das setas indica a orientação dos
genes analisados. Caixa rosa: PF00501; Caixa amarela: PF16177. A barra preta no canto
superior esquerdo corresponde a 100 nucleotídeos.



4.2.2 intraRNAs diferencialmente expressos

Para  compreendermos  o  comportamento  transcricional  dos  intraRNAs  de  H.

salinarum NRC-1 realizamos uma análise comparativa do perfil de expressão desses RNAs

em relação ao seu gene cognato, buscando identificar todos aqueles que apresentassem um

perfil  diferenciado de expressão em relação ao gene onde estão localizados. A análise foi

conduzida com o mesmo conjunto de dados utilizados para analisar o perfil de expressão dos

RNAs  gerados  a  partir  dos  aTSSs  e  oTSSs  (Seção  3.7 -  Dados  públicos  analisados).  A

identificação dos intraRNAs diferencialmente expressos em relação ao seu gene cognato foi

realizada  de  forma  automática  por  meio  de  um  script  implementado  na  linguagem  de

programação R. Os intraRNAs foram definidos como a região entre um iTSS e o stop codon

do gene; a partir disso foi calculada a mediana da expressão gênica do intraRNA e também da

região  do  gene  sem  sobreposição  com  o  intraRNA.  O  intraRNA foi  classificado  como

diferencialmente  expresso  se:  (i)  a  região  do  intraRNA apresentasse  uma  diferença  de

expressão maior do que 2 vezes em relação a região exclusiva do gene cognato,  em pelo

menos  metade  das  condições  analisadas  ou  (ii)  a  região  do  intraRNA apresentasse  uma

diferença de expressão de 3 vezes, em pelo menos 1/3 das condições.

Utilizando essa abordagem para analisar os dados de expressão gênica provenientes de

8  condições  ou  linhagens  distintas  pudemos  identificar  um  total  de  117  intraRNAs

diferencialmente expressos (21,1 %) (Anexo G). 18 apresentaram uma expressão diferencial

em mais de uma condição e dois foram diferencialmente expressos em relação ao seu gene

cognato em 3 condições. 89 genes apresentaram pelo menos um intraRNA diferencialmente

expresso. Esse resultado indica que parte dos intraRNAs sofre uma regulação diferencial em

relação  aos  genes  onde  estão  localizados,  demonstrando  um possível  papel  funcional  na

fisiologia de H. salinarum NRC-1.
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Um exemplo de intraRNA diferencialmente expresso em relação ao gene cognato está

localizado no gene  VNG_RS03660 (Figura 26).  O iTSS está colocalizado com o início da

região de mudança no perfil de expressão ao longo da curva de crescimento, sendo que a

porção  anterior  do  gene  tem sua  expressão  diminuída  em relação  ao  primeiro  ponto  do

crescimento enquanto a região correspondente ao intraRNA tem sua expressão aumentada.

Outro ponto importante é a associação entre o iTSS e sítios de ligação a fatores de transcrição,

sendo que a região de 100 pb  upstream ao início de transcrição interage com os fatores de

transcrição tfbG, tfbA e tfbF. Esse gene codifica a proteína acs3, uma acetil-CoA sintase que

pertence ao mesmo grupo de enzimas codificadas  pelo gene  VNG_RS05220,  no qual  foi

demonstrada  experimentalmente  a  existência  de  um intraRNA (Figura  24).  No entanto,  o

domínio proteico codificado na região do intraRNA do gene VNG_RS03660, PF13549, é

diferente do domínio encontrado no gene VNG_RS05220, sendo associado a atividade de

ligação amino-carboxilato dependente de ATP.
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Figura  26:  intraRNA diferencialmente  expresso em relação ao gene VNR_RS03660.  O
iTSS  (seta preta) do gene  VNR_RS03660 (barra cinza) está localizado na mesma região
onde ocorre uma mudança no perfil de expressão, indicando a existência de um transcrito
regulado de forma diferencial.  Os triângulos  verdes  representam sítios  de interação com
fatores de transcrição. A direção da seta indicação a orientação do gene. As caixas laranja,
verde e lilás  indicam a região codificante dos domínios PF13380,  PF13607 E PF13549,
respectivamente.



4.2.3 intraRNAs  estão  associados  a  domínios  proteicos  e  são

conservados em procariotos

Algumas  evidências  sugerem  a  associação  de  iTSS  a  regiões  codificadoras  de

domínios proteicos específicos. Entre elas podemos destacar a produção de um intraRNA no

gene  VNG_RS05520  na  mesma  região  codificante  do  domínio  proteico  PF13139  e  sua

conservação em outro gene de  H. salinarum NRC-1 e também em três  genes da archaea

Halofeax  volcanii  (Figura  25).  Além  disso,  a  região  diferencialmente  expressa  do  gene

VNR_RS03660 é precedida por um iTSS e correspondente a região codificante do domínio

PF13549 (Figura 26).

Para analisarmos a associação entre iTSS e domínios proteicos, realizamos uma busca

de todos os inícios de transcrição que estivessem em uma região até 250 pb upstream a um

domínio  conservado.  Para  isso  utilizamos  a  anotação  de  domínios  proteicos  para  H.

salinarum NRC-1 realizada através do software Sifter-T (Almeida-E-Silva & Vêncio, 2015) e

baseada na versão 28.0 do banco de  dados Pfam  (Punta  et  al.,  2012).  Essa anotação foi

realizada  em  colaboração  com  o  doutorando  Danillo  Silva,  sob  orientação  do  Prof.  Dr.

Ricardo Z. N. Vêncio.

H. salinarum NRC-1 apresenta 2453 domínios proteicos conservados, localizados em

1730 genes codificantes. Entre os 554 iTSSs analisados, 86 estão localizados  upstream  aos

domínios  proteicos,  indicando  uma possível  relação  entre  o  início  de  transcrição  e  essas

regiões. No total, foram identificados 66 domínios pFAM únicos associados aos iTSSs. 16

desses  domínios  apresentam  função  de  interação  com  ácidos  nucleicos,  atuando  no

reconhecimento de regiões específicas do DNA ou RNA, 13 domínios apresentam a função de

interação  com  ligantes  (NAD,  nucleotídeos,  ferro,  zinco,  cobre)  e  desempenham  papel

regulatório  ou  de  transmissão  de  um  sinal  através  da  ligação  com  pequenas  moléculas
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(Anantharaman et al., 2001). Os demais domínios estão envolvidos em diversas funções, tais

como:  ligação  a  proteínas,  protease,  metiltransferase,  transporte  intracelular,  domínios

catalíticos e também domínios de função desconhecida (Anexo H).

Analisando em conjuntos as informações de (i) intraRNAs com sobreposição a regiões

relacionadas  a  domínios  proteicos,  (ii)  intraRNAs  diferencialmente  expressos  e  (iii)

intraRNAs  associados  a  sítios  de  ligação  de  fatores  de  transcrição,  identificamos  um

subconjunto de 10 intraRNAs que apresentam todas essas características (Tabela 11). Além do

exemplo do intraRNA do gene VNG_RS03660 citado anteriormente (Figura 26), outros dois

intraRNAs  que  chamam  a  atenção  estão  localizados  nos  genes  VNG_RS00420  e

VNG_RS06165 (Figura 27).
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Tabela 11: intraRNAs colocalizados com domínios pFAM, associados a sítios de interação a fatores de transcrição e diferencialmente 
expressos
Nome Gene Cromossomo Início Orientação Domínio pFAM Fator de transcrição Condição Dif. Expresso
TSS-166 VNG_RS00420 chr 90004 forward PF01420 – Metilase tfbD; trh4; tfbA; tbpB GSE31308
TSS-713 VNG_RS03660 chr 717906 forward PF13549 – Ligação a ATP tfbG; tfbA; tfbF GSE12923
TSS-846 VNG_RS04150 chr 812824 forward PF05050 – Metiltransferase tfbF; tfbC GSE53544; GSE112133
TSS-1488 VNG_RS08330 chr 1580440 forward PF08241 – Metiltransferase tfbA; tfbD; tfbC; tfbG Δlsm
TSS-2304 VNG_RS01270 chr 251687 reverse PF13412 – Ligação ao DNA tfbB; tfbD; tfbC; tfbG GSE112133
TSS-2490 VNG_RS02445 chr 470203 reverse PF02080 – Ligação a NAD tfbA GSE61975
TSS-2618 VNG_RS03395 chr 657231 reverse PF00382 – Ligação à proteínas trh4; tfbF; tfbD Δlsm; GSE15788; GSE112133
TSS-2894 VNG_RS04770 chr 918779 reverse PF00571 – Ligação a moléculas com grupo adenosil tfbF; tfbD Δlsm; GSE12923; GSE112133
TSS-3095 VNG_RS06165 chr 1183688 reverse PF07510 – Ligação ao DNA tfbD GSE53544; GSE112133
TSS-3513 VNG_RS08560 chr 1627823 reverse PF00127 – Ligação a cobre tfbF Δlsm



O gene VNG_RS00420 codifica a proteína rmeS, a subunidade S de uma enzima de

restrição  do  Tipo  I.  O  domínio  associado  a  esse  intraRNA (PF01420)  possui  função  de

metilação de regiões do genoma do próprio organismo, prevenindo a clivagem por enzimas de

restrição  (Janscak  &  Bickle,  1998).  O  intraRNA  apresenta  um  perfil  diferenciado  de

expressão  em  relação  ao  gene  cognato,  aumentando  seus  níveis  nas  condições  de

superexpressão de um fator de transcrição sintético (Turkarslan et al., 2014), enquanto o gene

permanece inalterado. Já o gene VNG_RS06165 codifica uma proteína hipotética. Contudo, o

domínio  produzido na  região  correspondente  ao  intraRNA (PF07510)  contém um motivo

conservado  HxxP,  normalmente  encontrando  em  famílias  de  proteínas  pertencentes  a

superfamília de endonucleases His-Metal e associado ao reconhecimento e ligação ao DNA. A

região correspondente ao intraRNA é menos expressa do que o restante do gene em condições

de crescimento com baixos níveis de NaCl (Beer et al., 2014).
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Figura  27:  intraRNAs  diferencialmente  expressos,  associados  a  sítios  de  interação  de
fatores de transcrição e com sobreposição a domínios proteicos.  Os inícios de transcrição
são indicados pela posição das setas, a direção indica a orientação do gene. O início de
transcrição associado ao intraRNA diferencialmente expresso é indicado pela estrela, a caixa
pontilhada  representa  a  região  correspondente  ao  intraRNA.  Os  triângulos  verdes
representam  os  sítios  de  interação  com  fatores  de  transcrição  detectados  através  de
experimentos de Chip-ChIP (Koide et al, 2009). A expressão diferencial do intraRNA do gene
VNG_RS00420 foi identificada na condição de superxpressão de um fator de transcrição
sintético  (Turkarslan  et  al,  2014),  enquanto  o  intraRNA  do  gene  VNG_RS06165  foi
diferencialmente expresso no crescimento em baixos níveis de salinidade (Beer et al, 2014). 



Um dos argumentos a favor da ausência de funcionalidade de transcritos gerados de

forma pervasiva pelo genoma é o seu baixo nível  de conservação em diferentes  espécies

(Wade & Grainger, 2014). A análise de inícios de transcrição internos às regiões codificantes

de 8 espécies de bactérias do gênero  Shewanella  demonstrou que 30% dos iTSS analisados

eram  conservados  em  outras  espécies,  indicando  que  essas  posições  podem  apresentar

funcionalidade (Shao et al., 2014).

Para  verificar  a  conservação  dos  iTSS  de  H.  salinarum NRC-1  associados  aos

domínios proteicos buscamos os inícios de transcrição que apresentassem a mesma associação

em outros organismos com dados de dRNA-seq disponíveis. Os dados de sequenciamento das

bibliotecas  de  dRNA-seq  para  cada  organismo  foram  pré-processados  como  descrito

anteriormente e os inícios de transcrição anotados com a ferramenta TSSAR (Seção  3.6 -

Sequenciamento  e  processamento  dos  dados).  Nessa  análise  utilizamos  informações

provenientes das bactérias Campylobacter jejuni RM1221 (Dugar et al, 2013),  Helicobacter

pilory (Sharma et al, 2010), Neisseria lactamica (Zhang et al, 2013) e Shewanella oneidensis

MR-1 (Shao et al, 2014), além das archaea  Thermococcus kodakarensis  KOD1 (Jäger et al,

2014) e  Haloferax volcanii  (Babski et  al,  2016)  (Seção  3.7 - Dados públicos analisados).

Após  a  identificação  dos  inícios  de  transcrição,  realizamos  uma  busca  pelos  genes  que

apresentassem algum dos  66  domínios  proteicos  que  estavam associados  a  iTSSs  em  H.

salinarum NRC-1,  utilizando  como  referência  a  anotação  disponível  no  banco  de  dados

UniProt (Bateman et al., 2015). A partir dos genes identificados buscamos pelos iTSS desses

organismos que estivessem na região até 250 pb upstream aos domínios em questão. Todas as

espécies apresentaram pelo menos um iTSS associado a um domínio proteico de maneira

similar a H. salinarum NRC-1, sendo possível identificar 36 genes com essa característica nos

diferentes organismos analisados. No total  foram identificados intraRNAs associados a 19
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domínios  proteicos  presentes  também  em  outras  espécies,  sendo  que  em  5  casos  a

conservação pode ser identificada em mais de uma espécie (Anexo I).

Dois exemplos de intraRNAs associado a regiões codificantes de domínio proteicos

específicos estão localizados no gene VNG_RS10410, que codifica a proteína FusA, o fator de

elongação  EF-2  (EF-G),  responsável  pela  translocação  do  tRNA e  mRNA no  ribossomo

(Andersen et al., 2003) (Figura 28A). Um dos iTSS desse gene está localizado upstream ao

domínio PF00679, correspondente a região C-terminal do fator de elongação 2. No fator de

elongação G, homologo ao fator EF-2, esse domínio está relacionado com a interação do fator

com o ribossomo e é responsável por sua alteração conformacional, permitindo a translocação

do tRNA e subsequente liberação do fator (Savelsbergh et al., 2000). Essa mesma associação

de iTSS upstream ao  domínio PF00679 é encontrado no gene CJE_RS02715 de C. jejuni

RM1221 e nos genes SO_0228 e SO_0842 de S. oneidensis MR-1, todos codificadores do

fator de elongação G. O segundo iTSS conservado do gene VNG_RS10410 está localizado

upstream ao domínio PF03144 e demais domínios downstream. Apesar dessa associação entre

o iTSS e o domínio PF03144 ser encontrada em genes de 4 espécies distintas, existe uma

grande  variação  na  região  C-terminal  desses  genes.  Em  H.  volcanii  DS2 o  gene

HVO_RS06420, o qual apresenta esse iTSS, codifica uma proteína similar proteína fusA de

H. salinarum NRC-1. Já em T. kodakarensis - KOD1 o gene TK_RS01520 codifica o fator de

elongação 1 – EF1A, o qual apresenta somente três domínios proteicos, sendo que somente os

dois  primeiros  são  encontrados  também  no  gene  de  H.  salinarum  NRC-1.  Já  o  gene

NLA_14640 da bactéria N. lactamica 020-06, codifica a proteína lepA, um fator de elongação

(EF4) responsável pela translocação reversa do tRNA após uma translocação errônea (Qin et

al., 2006).

Outro  grupo  de  intraRNAs  está  relacionado  ao  domínio  CBS  (cystathionine-β-

synthase)  –  PF00571,  o  qual  é  evolutivamente  conservado  e  presente  em  uma  ampla
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variedade de proteínas em diferentes organismos (Ignoul et al., 2011). Usualmente ocorrendo

na forma de repetições, esse domínio interage com ligantes contendo adenosina (ATP, AMP

ou S-Adenosilmetionina) e sua função está relacionada com a regulação das proteínas onde

estão presentes através da indução de alterações conformacionais após o reconhecimento de

tais ligantes (Ignoul et al., 2011). Em H. salinarum NRC-1 esse domínio é encontrado em 12

genes, sendo que em 3 é possível identificar um iTSS localizado upstream (Figura 28B) Os

genes VNG_RS02575 (imd1) e VNG_RS06445, dois possíveis reguladores da transcrição,

apresentam unicamente esse domínio, enquanto no gene VNG_RS09025 ele está associado ao

domínio  transmembrana  PF01595  (DUF21)  na  extremidade  N-terminal  e  ao  domínio

PF03471, relacionado ao transporte de íons, na extremidade C-terminal. Essa arquitetura é

encontrada também no gene SO_2815 de  S. oneidensis  MR-1, embora nesse caso o iTSS

esteja localizado mais próximo ao primeiro domínio CBS. Já em  T. kodakarensis KOD1 o

gene  TK_RS08115  apresenta  quatro  repetições  desse  domínio,  e  iTSSs  podem  ser

encontrados na região upstream à terceira e quarta repetições.
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Figura 28: intraRNAs associados a domínios pFAM e conservados em outras espécies de
archaea e bactérias.  A) O gene VNG_RS10410 de H. salinarum NRC-1 codifica a proteína
fusA, a qual apresenta 5 domínios conservados (caixas coloridas).  Internamente a região
codificante do domínio PF03764 existe um início de transcrição (seta preta), o qual está
upstream a região codificante do domínio PF00679. Esse iTSS é encontrado também em um
gene de C. jejuni RM1221 e dois genes de S. oneidensis MR-1 (tracejado laranja). O mesmo
gene apresenta um iTSS na região codificante do domínio PF00009 e upstream ao domínio
PF03144, uma arquitetura similar de domínios e inícios de transcrição é encontrada nas
espécies  H. volcanii DS2,  T.  kodakarensis KOD1 e  N. lactamica 020-06 (tracejado azul
claro).  B)  Essa  conservação  é  encontrada  também  nos  genes  VNG_RS02575,
VNG_RS06445 e VNG_RS09025 de H. salinarum  NRC-1, onde um início de transcrição é
encontrado upstream ao domínio PF03471 (caixa azul). A mesma disposição de inicios de
transcrição é encontrada nos genes SO_2815 de  S. oneidensis  MR-1 e TK_RS08115 de  T.
kodakarensis KOD1. A direção das setas indica a orientação do gene.  A barra no canto
inferior direito representa 100 pb.



4.2.4 RNAs intragênicos produzem proteínas alternativas

Grande parte dos trabalhos envolvendo a análise de RNAs intragênicos destaca seu

caráter não codificante e com função regulatória através da interação com transcritos alvo

(Bilusic  et  al.,  2014;  Mitschke  et  al.,  2011; Chao  et  al.,  2012).  Por outro lado, a análise

integrada  de  sítios  de  início  de  transcrição  e  regiões  ativamente  traduzidas  da  bactéria

Caulobacter crescentus  levou a identificação de proteínas traduzidas a partir de transcritos

originários de regiões internas aos genes CCNA_00823 e FtsW nesse organismo (Schrader et

al., 2014). Para o primeiro gene foi possível identificar a existência de um sítio de interação

dos  ribossomos  na  mesma  região  com  sinal  de  início  de  transcrição  interno  à  região

codificante. Nessa região também foram identificados peptídeos produzidos em dois  frames

de leitura distintos, sugerindo a produção de uma proteína alternativa a partir de uma troca do

frame de  leitura  no  transcrito  intragênico.  Para  o  gene  FtsW foi  detectado  também  um

enriquecimento  da  ligação  de  ribossomos  na  porção  final  do  gene,  além de  um sítio  de

interação com o fator de transcrição  σ70 35 pb  upstream  a região de interação, fornecendo

indícios da produção de uma proteína alternativa.  A superexpressão dessa região produziu

alterações no crescimento da bactéria,  demonstrando seu papel  funcional  (Schrader  et  al.,

2014).

Diferentes evidências encontradas em nossos dados também apontam para o potencial

codificante de alguns intraRNAs de  H. salinarum NRC-1. Entre  elas  podemos destacar  a

produção de um transcrito a partir de um dos iTSSs do gene VNG_RS05220, com tamanho

correspondendo a distância entre o iTSS e o códon de parada de tradução do gene (Figura 24),

e a associação de alguns iTSSs com domínios proteicos específicos e sua conservação em

outras espécies de bactérias e archaea (Figura 28). Além disso, analisando em conjunto os

iTSSs  e  os  códons  de  início  de  tradução,  é  possível  identificar  43  inícios  de  transcrição
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internos colocalizados com um start codon na mesma fase de leitura do gene. Considerando

uma região de 10 pb, o número de iTSSs nessa condição sobe para 188. Analisando as três

fases de leitura é possível identificar 60 iTSSs na mesma posição de um start  codon, e 293

com um início de tradução até 10 pb de distância.

Para  verificar  o  potencial  codificante  dos  intraRNAs  realizamos  experimentos  de

Western Blot  com linhagens de H. salinarum NRC-1 transformadas para adição um TAG

Cromossomal na extremidade 3'  das  regiões  codificantes  alvo.  Essa construção permite  a

detecção da proteína original e também de uma possível versão alternativa, produzida a partir

da  tradução  do  intraRNA  no  mesmo  frame de  leitura  do  gene  (Seção  3.9 -  TAG

Cromossomal).  Os  intraRNAs  escolhidos  para  avaliação  do  potencial  codificante  estão

localizados nos genes VNG_RS07995, VNGRS05220 e o gene VNG_RS11810. O intraRNA

do gene VNG_RS05220 foi experimentalmente validado através de Northern blot (Figura 24).

• VNG_RS07995

O gene VNG_RS07995 codifica uma proteína de membrana transportadora de sódio e

prótons em um sistema antiporter. Ele apresenta três iTSS, os quais estão localizados a uma

distância  de 354,  504 e  663 pares  de base  upstream  ao códon de  parada de  tradução.  O

resultado do  Western blot demonstra a existência de uma proteína de aproximadamente 60

kDa, o que está de acordo com o peso molecular predito para a proteína total. Além disso a

existência  de  uma  banda  abaixo  de  35  kDa  evidencia  a  produção  de  uma  proteína  que

equivale a tradução de um intraRNA transcrito a partir do iTSS localizado a 663 pares de base

do stop codon do gene e na mesma posição de um códon de início de tradução (Figura 29A).

O peso molecular predito para a proteína traduzida a partir do intraRNA é aproximadamente

10 kDa menor do que o identificado no  Western blot, no entanto, diferentes trabalhos têm
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demonstrado que proteínas ácidas tendem a ser detectadas em pesos moleculares maiores do

que o predito quando analisadas via Western blot (Whitfield et al., 1995; Matsumoto-Taniura

et al., 1996; Guan et al., 2015). Isso poderia explicar a discrepância observada, uma vez que a

proteína produzida a partir do intraRNA apresenta um pI de 4,11 (característica comum das

proteínas  de  H.  salinarum).  Além disso,  a  adição  do  TAG,  o  qual  apresenta  ~1  kDa,  e

modificações  pós-traducionais  devem  introduzir  pequenas  variações  no  peso  molecular

identificado. 

A  versão  menor  da  proteína  detectada  apresenta  os  domínios  proteicos  trkA-N

(PF02254)  e  trkA-C  (PF02080),  os  quais  são  estruturalmente  distintos  e  em  conjunto

constituem o domínio trkA. O domínio trkA, junto ao domínio CBS anteriormente discutido

(Figura 28B), faz parte de um grupo de domínios denominado domínios de ligação a pequenas

moléculas (small-molecule-binding  domains – SMBDs). Esses domínios estão presentes em

archaea,  bactérias e  eucariotos  e desempenham papel  de regulação do funcionamento das

proteínas onde são encontrados, através da interação com seus ligantes (Anantharaman et al.,

2001). Em E. coli o domínio trkA se liga a NAD e regula o transporte de potássio (Schlosser

et  al.,  1993).  No gene VNG_RS07995 é provável  que esse domínio seja  responsável  por

regular  a  entrada  de  sódio  de  maneira  similar.  Apesar  de  o  domínio  ser  composto  pelas

porções  trkA-N  e  C,  elas  podem  ser  encontradas  de  forma  separada  em  determinadas

proteínas.  Em  Methanobacterium  thermoautotrophicum,  a  proteína  MTH1402  e  seus

ortólogos em outras bactérias apresentam a porção trkA-N degenerada, enquanto a porção

trkA-C é altamente conservada. Em outros casos, a situação é inversa, e a porção trkA-C pode

ser altamente degenerada, como em proteínas de efluxo de potássio em bactérias, archaea e

plantas  (Anantharaman  et  al.,  2001).  Essa  característica,  aliada  as  diferenças  estruturais,

indica que essas duas regiões, apesar de normalmente serem encontradas em conjunto, devem
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apresentar funções distintas e podem atuar de maneira independente  (Anantharaman  et al.,

2001). 

Além do  gene  VNG_RS07995,  o  domínio  trkA é  encontrado  em 8  genes  de  H.

salinarum NRC-1. Em 7 esse é o único domínio presente, sendo denominadas de proteínas

trkA (Tabela 12). Em outros três genes, o domínio trkA-N está presente em conjunto com

outros domínios proteicos, enquanto trkA-C aparece associado a outros domínios em 3 genes.

Na proteína codificada pelo gene trh2 (VNG_RS05030) o domínio o trkA-C está fusionado a

um  domínio  de  ligação  ao  DNA  (PF13412)  constituindo  uma  proteína  reguladora  da

transcrição. 

Além do iTSS que dá origem ao intraRNA traduzido e detectado via Western blot, o

gene  VNG_RS07995  apresenta  outros  dois  iTSS  upstream ao  domínio  trkA-C.  Uma

disposição  similar  de  iTSS  pode  ser  encontrada  também  nos  genes  VNG_RS07475,

VNG_RS02445, VNG_RS05015 e VNG_RS11170, além disso, a análise comparativa com os

dados de dRNA-seq identificou iTSS upstream a esse domínio também nos genes TK1575 e

TK1595  de  T.  kodakarensis (Anexo  I),  indicando  que  esse  domínio  também  pode  estar

relacionado com intraRNAs em outros genes de  H. salinarum  NRC-1 e também em outras

espécies. Apesar disso, os resultados do Western blot não demonstraram a existência de uma

proteína correspondente a esse domínio específico.
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• VNG_RS05220

O gene VNG_RS05220 codifica uma proteína hipotética com alta similaridade com a

enzima Acyl-CoA sintetase e apresenta dois iTSS, sendo que o início de transcrição localizado

a 269 pb do stop codon do gene dá origem a um intraRNA de tamanho equivalente, detectado

em experimento  de  Northen  blot (Figura  24).  O  peso  molecular  predito  para  a  proteína

codificada por esse gene é de ~56,5 kDa, sendo que o resultado do  Western blot apresenta

uma banda  entre  os  marcadores  de  ~70 e  ~55 kDa,  confirmando  a  presença  da  proteína

original do gene VNG_RS05220. Além disso,  é possível detectar uma proteína abaixo do

marcador de ~15 kDa, o que corrobora a existência de uma proteína alternativa produzida a

partir da tradução do intraRNA, iniciando a 269 pb de distância do codon de parada do gene

(Figura 29B). O possível sítio de início de tradução do intraRNA é um códon alternativo
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Tabela 12: Genes codificante de proteínas com o domínio trkA
Gene Nome Domínios Cromossomo iTSS

VNG_RS00720 trkA1 PF02254 / PF02080 chr -

VNG_RS11170 trkA2 PF02254 / PF02080 plasmid_pNRC200

VNG_RS11310 trkA3 PF02254 / PF02080 plasmid_pNRC200 -

VNG_RS11415 trkA4 PF02254 / PF02080 plasmid_pNRC200 -

VNG_RS05015 trkA5 PF02254 / PF02080 chr

VNG_RS07475 trkA6 PF02254 / PF02080 chr

VNG_RS11330 trkA (7??) PF02254 / PF02080 plasmid_pNRC200 -

VNG_RS07995 - PF00999 / PF02254 / PF02080 chr

VNG_RS02445 - chr

VNG_RS03825 - PF02254 / PF01368 chr -

VNG_RS02570 - PF02254 / PF01368 / PF02272 chr -

VNG_RS07170 pchA PF07885 / PF02254 chr -

VNG_RS05030 trh2 PF13412 / PF02080 chr -

VNG_RS08150 pchB chr -

VNG_RS10175 arsB PF03600 / PF02080 / PF02080 chr -

upstream PF02080

upstream PF02080

upstream PF02080

upstream PF02254 
upstream PF02080

PF07885 / PF02254 / PF02080
PF02254 / PF02080

upstream PF02080

PF01895 / PF02080 / PF01895
PF02080



(TTG) e está localizado a 18 pb downstream ao iTSS. A discrepância entre o peso molecular

predito e identificado também deve estar relacionado com a presença de aminoácidos ácidos

na proteína alternativa, uma vez que ela apresenta pI de 4,82.

Com discutido anteriormente a região correspondente a proteína traduzida a partir do

intraRNA apresenta um domínio proteico PF13193 o qual corresponde a um pequeno domínio

na  região  C-terminal  de  Acyl-CoA sintetases.  A região  de  ligação  entre  os  domínios  N-

terminal e C-terminal forma uma fenda e é o sítio catalítico da enzima. Após a interação com

os ligantes (ATP e ácido graxo) os dois domínios se aproximam, diminuindo a exposição da

região ao solvente (Hisanaga et al., 2004; Black et al., 2000). Como discutido anteriormente,

esse domínio está presente em 5 genes de H. salinarum NRC-1 e em todos os casos ele está

associado ao domínio PF00501 na extremidade N-terminal da proteína. No entanto, o gene

VNG_RS00670  (alkK)  também  apresenta  um  iTSS  na  mesma  posição  do  gene

VNG_RS05220, e além disso, análise de dados de dRNA-seq de H. volcanii DS2 demonstrou

a presença de inícios de transcrição internos a 3 genes homólogos nessa espécie, indicando

que a geração de intraRNAs e posterior  tradução em uma proteína alternativa pode estar

presente também em outros organismos (Figura 25).

• VNG_RS11810

Por fim, o terceiro gene para o qual foi demonstrado a produção de uma proteína

alternativa foi o VNG_RS11810. Esse gene codifica a proteína de controle de divisão celular

orc4 a qual faz parte da família de proteínas de divisão celular Cdc6. A anotação automatizada

de inícios de transcrição em dados de dRNA-seq, através da ferramenta TSSAR (Amman et

al.,  2014),  não  identificou  inícios  de  transcrição  internos  a  esse  gene  em  nenhuma  das

condições analisadas. Porém, analisando as posições enriquecidas para o início de  reads, o

que pode indicar locais de início de transcritos, é possível identificar a existência de um pico
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de contagens na condição de 17h em uma posição 423 pb usptream ao códon de parada de

tradução  do gene.  Esse  pico  representa  a  contagem de  64  inícios  de  reads na  biblioteca

enriquecida para RNAs primários, enquanto a biblioteca controle apresenta 43,7 contagens

após a normalização dos dados pelo número de reads alinhados ao genoma. Isso representa

um  aumento  no  número  de  início  de reads  de  1,46  vezes  nessa  posição  na  biblioteca

enriquecida. Dessa forma optamos por classificar a posição como um verdadeiro início de

transcrição.  O resultado  do  Western  blot  confirma a  existência  de  uma proteína  entre  os

marcadores de 55 e 40 kDa, o que está de acordo com a predição da proteína original do gene

VNG_RS11810, a qual apresentou 40,6 kDa. Além disso a presença de uma banda abaixo de

15 kDa corrobora a existência de uma proteína traduzida a partir de um códon alternativo de

início de tradução (GTG) a 34 pb downstream do início do intraRNA (Figura 29C).

A versão  menor  da  proteína  codificada  pelo  gene  VNG_RS11810  corresponde  ao

domínio PF09079 (CDC6-C) o qual apresenta uma estrutura winged-helix. Essa estrutura tem

similaridade com estruturas encontradas em histonas e a função mais provável do domínio é

de promover a interação com o DNA e também entre proteínas  (Liu et al., 2000). No gene

VNG_RS11810 esse domínio está fusionado a um módulo do tipo AAA+, o qual tem função

de ligação de ATP. Essa arquitetura de domínios é característica da família de proteínas de

divisão  celular  Cdc6/Cdc18  e  é  encontrada  em  mais  4  genes  de  H.  salinarum NRC-1

(VNG_RS09430,  VNG_RS00175,  VNG_RS11490  e  VNG_RS04790).  Em  outro  gene  da

família o domínio CDC6-C está associado como o domínio PF13191 o qual também faz parte

do grupo AAA+ e possui atividade de ATPase. Por fim, no gene (VNG6187G – orc3), que

também faz parte da família cdc6, ele é o único domínio presente, apesar desse gene ter sido

descontinuado na anotação mais de recente de H. salinarum NRC-1. Em 3 dos 10 genes que

pertencem a família cdc6 o domínio CDC6-C não está presente.
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Além de  estar  presente  em proteínas  de  controle  de divisão  celular  o  domínio  de

ligação ao DNA,  winged-helix, é encontrado em uma ampla variedade de proteínas, como

helicases (Yamada et al., 2002), endonuleases (Wah et al., 1997) e transposases (Clubb et al.,

1996). Além disso parece ser um domínio ancestral nos sistemas de transcrição, uma vez que

é encontrado em elementos basais da transcrição de procariotos e eucariotos,  com fatores

transcrição de archaea, no fator sigma 70 em bactérias e também na RNA Polimerase do tipo

I,  II  e  III  em  Saccharomyces  (Teichmann  et  al.,  2012).  Essa  característica  destaca  o

comportamento modular desse domínio em diferentes organismos.
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Figura  29: Proteínas alternativas detectados por western blot para três genes com iTSS.
Para os três genes foi possível detectar tanto a versão original da proteína (#) quando sua
versão alternativa (*) produzida a partir  da tradução do intraRNA. Na representação da
região codificante dos genes (caixa cinza) as regiões correspondentes aos domínios proteicos
são indicadas pelas caixas coloridas. As setas indicam a posição e a orientação do inicio de
transcrição.  O  tamanho  aproximado  de  cada  proteína  e  sua  versão  alternativa  são
apresentados abaixo de cada gene. A seta verde indica o inicio de transcrição do intraRNA
traduzido para a produção da proteína alternativa. O códon de inicio de tradução é indicado
após a seta  verde,  junto com a distância em relação ao iTSS.  A estrutura das  proteínas
representa  as  regiões  correspondentes  a  cada  domínio.  A  barra  preta  abaixo  de  cada
esquema representa 100nt. 



Além  dos  três  genes  para  os  quais  identificamos  a  presença  de  uma  proteína

alternativa, equivalente a tradução dos intraRNAs, dados da literatura sugerem a existência de

um  fenômeno  similar  na  archaea  metanogênica  Methanococcus  jannaschii.  Analisando

informações obtidas a partir da espectrometria de massa de proteínas separadas por meio de

eletroforese em gel 2D  Mukhopadhyay et al, 2000 identificaram peptídios provenientes de

uma proteína de ~16 kDa equivalentes a região C-terminal da proteína FlaD, uma proteína

constituinte  do  flagelo,  com peso  molecular  predito  de  39,95  kDa.  A superexpressão  de

proteínas do flagelo de Methanococcus voltae em E. coli permitiram a identificação tanto da

proteína  original  FlaD  como  também  de  uma  versão  alternativa  com  16  kDa.  O

sequenciamento N-terminal demonstrou que se tratava de uma proteína traduzida a partir de

uma códon de tradução interno ao gene e não um produto de degradação como previamente

proposto (Thomas & Jarrell, 2001). Em H. salinarum NRC-1 o gene codificante da proteína

FlaD  encontra-se  fusionado  ao  gene  da  proteína  FlaC  e  na  sua  porção  final  é  possível

identificar um iTSS upstream ao domínio proteico PF04659, encontrado também na região C-

terminal da proteína FlaD em M. jannaschii e M. voltae. O peso molecular predito para uma

possível proteína traduzida a partir de um intraRNA nessa região é de  ~14,4 kDa. Apesar de

não existirem informações a respeito de inícios de transcrição em M. jannaschii e M. voltae a

existência de um iTSSs na mesma região em  H. salinarum NRC-1 sugere que as versões

menores da proteína FlaD, identificadas nesses organismos, possam ser traduzidas a partir de

um intraRNA.

A demonstração experimental de que intraRNAs correspondendo a domínios proteicos

específicos são capazes de produzir proteínas alternativas, em conjunto com a informação de

que muitos desses domínios podem se fusionar a outros para compor novas proteínas, ou até

mesmo formar  proteínas  de  domínio  único  (Anexo I),  destaca  o comportamento  modular

dessas regiões.
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Os domínios constituem as unidades básicas de formação de proteínas, atuando como

peças de Lego passíveis de combinação para a formação de proteínas com novas funções (Das

& Smith, 2000). Em eucariotos, os principais mecanismos para a geração de novas proteínas,

a partir de domínios já estabelecidos, envolve recombinação de éxons (exon shuffling) (Patthy,

1999) e também o  splicing  alternativo  (Babushok  et al., 2007). Já em procariotos, os quais

apresentam genomas  compactados  e  não  dispõem  de  genes  interrompidos  por  íntrons,  a

geração de novas proteínas com multidomínios está relacionada com fusão ou fissão de genes

(Pasek et al., 2006). 

Nossos  dados  indicam também a  associação  dos  iTSS com sítios  de  interação de

fatores  de  transcrição  localizados  internamente  as  regiões  codificantes  (Figura  23).  Essa

característica  já  havia  sido  associada  a  transcrição  de  subunidades  de  operons  de  H.

salinarum NRC-1  em  condições  específicas  do  crescimento  dessa  archaea,  aumento  o

repertório de transcritos relacionados a uma mesma região genômica  (Koide  et al.,  2009).

Dados similares tem sido reportados em um ampla variedade de procariotos, demonstrando

que a existência de sítios de ligação a fatores de transcrição dentro de genes é amplamente

distribuído (Bonocora et al., 2015; Zhu et al., 2006; Tanay, 2006; Shimada et al., 2008).

Dessa forma, a existência de um grande número de regiões promotoras internamente

as regiões codificantes, aliada a uma evolução modular das proteínas, poderiam contribuir

para  a  existência  de  domínios  proteicos  sendo  transcritos  e  traduzidos  de  maneira

independente,  mesmo  após  processos  de  fusão  a  outros  domínios  para  a  constituição  de

proteínas  multidomínios.  A conservação da associação de iTSSs a regiões codificantes  de

determinados domínios proteicos em diferentes archaea e bactérias sugere que esse poderia

ser um mecanismo amplamente distribuído entre procariotos.
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4.2.5 Superexpressão de domínios através de intraRNAs

Para avaliar os possíveis efeitos fenotípicos da superexpressão de domínios proteicos

individuais  no  desenvolvimento  de  H.  salinarum NRC-1  foram  realizadas  curvas  de

crescimento  com  linhagens  superexpressando  os  intraRNAs  dos  genes  VNG_RS07995,

VNG_RS05220, VNG_RS11810, além do intraRNA do gene VNG_RS00175, o qual também

codifica  uma  proteína  de  controle  de  ciclo  celular  (Seção  3.11 -  Superexpressão  de

intraRNAs).

A curva de crescimento das linhagens superexpressando os intraRNAs em meio de

crescimento  CM  (complex  medium)  não  apresentou  diferença  significativa  em  relação  a

linhagem controle  contendo  o  vetor  de  superexpressão  vazio  (Figura  30A).  As  pequenas

diferenças de crescimento não foram reprodutíveis entre as réplicas biológicas utilizadas no

experimento.  Reproduções  do  experimento  em outros  momentos  apresentaram resultados

similares  (dados  não apresentados).  Um dos possíveis  motivos  para  ausência  de fenótipo

relacionado  a  superexpressão  desses  intraRNAs  pode  estar  relacionado  com  a  grande

redundância de genes que apresentam os domínios presentes na região correspondente aos

intraRNAs. Como discutido anteriormente os domínios relacionados ao gene VNG_RS07995

(trkA-N e C) estão presentes, em conjunto, em 9 genes de H. salinarum NRC-1 (Tabela 12)

enquanto que os domínios relacionados aos intraRNAs dos genes VNG_RS05220 (PF13193)

e VNG_RS00175 (PF09079) estão presentes em 5 e 7 genes, respectivamente.

Como a proteína produzida a partir da tradução do intraRNA do gene VNG_RS07995

apresenta o domínio trkA, o qual está relacionado com o transporte de potássio (Schlosser et

al , 1993; Coker et al, 2007), decidimos avaliar o crescimento da linhagem superexpressando

esse intraRNA em um meio de cultura deficiente para potássio  (Wurtmann  et al., 2014). O

crescimento  da  linhagem  controle  e  a  linhagem  superexpressando  o  intraRNA apresenta
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diferenças na fase inicial, sendo que a linhagem superexpressando o intraRNA atinge a DO de

0,5  me  torno  de  21  horas  após  a  inoculação,  enquanto  na  linhagem controle  essa  DO é

alcançada somente após 27 horas ou mais de crescimento (Figura 30B e C).  Após a fase

estacionária  ambas  as  linhagens  apresentam  comportamentos  similares  no  crescimento,

mesmo após  a  adição  de  100mM de KaCl  no  momento  37  horas  para  que  as  linhagens

retomem o crescimento (Figura 30C). 

O potássio apresenta um papel fundamental na osmorregulação de H. salinarum NRC-

1, uma vez que a alta concentração externa de sódio (4-5 M) é contrabalanceada com uma alta

concentração interna de potássio (Christian & Waltho, 1962). Apesar de apresentar diferentes

genes relacionados com o transporte desse íon, concentrações externas de potássio abaixo de

1 mM tendem a inibir o crescimento de Halobacterium após um determinado período (Strahl

& Greie, 2008). O crescimento mais acelerado da linhagem superexpressando o do domínio

trkA deve estar relacionado com uma maior facilidade na captação de potássio quando esse

está em níveis mais baixo no meio de cultura,  possibilitando assim um crescimento mais

acelerado em relação a linhagem controle. Após essa fase o crescimento não progride em

ambas as linhagens, se mais potássio não for adicionado, uma vez que a disponibilidade desse

íon no meio de cultura é baixa. Se quantidades maiores de potássio forem adicionadas ao

meio de cultura as duas linhagens apresentam respostas similares na fase final de crescimento,

devido à presença de diversos genes responsáveis pela captação de potássio.
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Figura  30:  Curva  de  crescimento  com  linhagens  de  H.  salinarum NRC-1
superexpressando intraRNAs.  A superexpressão dos  intraRNAs do genes  VNG_RS07995,
VNG_RS05220  e  VNG_RS00175  e  VNG_RS11810  não  apresentou  efeito  fenotípico  no
crescimento  de  H.  salinarum NRC-1  em  meio  complexo  (A).  É  possível  perceber  um
crescimento  mais  acelarado  da  linhagem  superexpressando  o  intraRNA  do  gene
VNG_RS07995, a qual atinge D.O. ligeiramente mais elevadas nas primeiras 24 horas de
crescimento em meio de cultura deficiente de potássio (B/C) Em baixas concentrações de
potássio as linhagens superxpressando o intraRNA do gene  VNG_RS07995 e a linhagem
controle não conseguem retomar o crescimento após a fase estacionaria (B). Quando 100mM
de potássio são adicionados ao meio de cultura as linhagens voltam a crescer, no entanto não
apresentam diferença no crescimento final (C).



A capacidade da superexpressão do intraRNA do gene  VNG_RS07995 afetar a fase

inicial  do  crescimento  de  H.  salinarum NRC-1  em  condição  de  baixa  concentração  de

potássio, indica que as proteínas traduzidas a partir desses transcritos podem apresentar papéis

funcionais.  Essa  informação tem implicações  na  essencialidade  de  genes,  uma vez  que a

existência de uma região gênica transcrita e traduzida de maneira independente possibilitaria

que  domínios  essenciais  continuassem a  ser  produzidos  mesmo que  alterações  em outras

regiões do gene resultassem na produção de proteínas truncadas e sem funcionalidade (Lu et

al., 2015).

A determinação de regiões essenciais no desenvolvimento dos organismos envolve o

uso de experimentos de deleção dirigidos a determinados genes,  mutagênese por meio de

mobilização de elementos de transposição e inibição de transcritos via RNAs antisense (Glass

et al., 2006; Forsyth et al., 2002; de Berardinis et al., 2008). No entanto, o conjunto de genes

essenciais  identificados em diferentes organismos apresenta baixa sobreposição,  indicando

que determinados genes podem ou não ser classificados como essenciais de acordo com o

organismo analisado (Lu et al., 2015). Além disso, a análise experimental de genes altamente

conservados  em  bactérias  indica  que  menos  de  um  quarto  desses  genes  são  essenciais,

indicando  que  a  uma  alta  conservação  não  necessariamente  está  relacionada  com  a

essencialidade do gene (Zalacain et al., 2003). 

Trabalhos  recentes  têm  apontado  que  a  essencialidade  dos  genes  pode  estar

relacionada  com  a  presença  de  determinados  domínios  proteicos  específicos  nos  genes

analisados (Lu et al., 2014). Resultados nesse sentido foram obtidos com o uso de sistemas de

mutagênese por meio de transposons nas bactérias  C. crescentus e  M. pneumoniae, onde a

análise  dos  genes  essenciais  demonstrou  a  existência  de  sítios  de  inserção  em  regiões

específicas dos genes, enquanto regiões correspondentes a determinados domínios específicos

não foram interrompidos  (Christen  et  al.,  2011;  Lluch-Senar  et  al.,  2015).  Além disso,  a
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análise  de  355  proteínas  essenciais  em  bactérias,  identificou  238  domínios  sem  função

conhecida (DUF), sendo que em muitas dessas proteínas esse era o único domínio presente.

Esse resultado destaca que domínios sem função estabelecida podem apresentar importantes

papéis funcionais no desenvolvimento de bactérias (Goodacre et al., 2014).

Analisadas em conjunto, as informações a respeito dos inícios de transcrição internos a

regiões  codificantes  permitiram  a  identificação  de  uma  nova  classe  de  RNAs  em  H.

salinarum NRC-1,  os  RNAs  intragênicos  (intraRNAs).  A  existência  de  554  iTSS  não

relacionados  a  erros  de  anotação  ou  a  artefatos  da  técnica  de  dRNA-seq  mostra  que  a

produção  de  transcritos  internos  aos  genes  é  amplamente  distribuído  no  genoma  dessa

archaea.  Além  disso,  a  associação  de  89  desses  intraRNAs  com  domínios  proteicos

específicos, e a demonstração experimental de que 3 deles estão envolvidos com a produção

de  proteínas  alternativas,  sugere  que  os  intraRNAs  podem  estar  associados  com  o

comportamento  modular  de  domínios  proteicos,  com  importantes  implicações  na

essencialidade de determinadas  regiões do genoma.  A conservação da associação entre os

intraRNAs  e  determinados  domínios  proteicos  em  outros  procariotos  indica  que  esse

fenômeno pode ser amplamente distribuído nesse grupo.

4.3 Identificação do término de transcrição (TTS)

Apesar da menor disponibilidade de informações a respeito do término de transcrição

em Archaea, diferentes experimentos têm apontando que microorganismos pertencente a esse

domínio devem utilizar um mecanismo intrínseco de terminação similar ao encontrado em

Bactérias.  Análises  realizados  na  Archaea  Thermococcus kodakarensis  indicam  que  a

presença de uma sequência poly(T) após o stop codon dos genes é suficiente para promover a

desestabilização do complexo da RNA polimerase e interrupção da transcrição. H. salinarum
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NRC-1 no entanto possui um genoma rico em conteúdo GC, o qual  pode chegar  a 62%,

diminuindo a disponibilidade de sequências ricas em timina que podem estar associadas ao

término de transcrição. 

Para identificação dos términos de transcrição em  H. salinarum NRC-1 analisamos

dados de RNA-seq produzidos  a  partir  do sequenciamento de RNAs total  extraído de  H.

salinarum NRC-1  na  condição  referência  do  crescimento.  Os  reads  foram  alinhados  ao

genoma referência utilizando os parâmetros padrão da ferramenta, descartando todos os reads

que  alinhavam  em  mais  de  uma  posição  do  genoma.  Para  identificação  das  posições

associadas  ao  término  de  transcrição  utilizamos  uma  abordagem  similar  a  adotada  para

identificação de transcrição em S. solfataricus,  onde o início de transcrição foi identificado

através da identificação das posições associadas ao início de reads (Wurtzel et al., 2010). Para

a  identificação  do  término  de transcrição  todos  os  reads  de  tamanho  igual  ao  máximo

permitido pelo protocolo de sequenciamento (150 nt) foram descartados. Para identificação

das posições associadas ao término de transcrição foi produzido um sinal de expressão gênica

contabilizando apenas as posições associadas ao término dos  reads  alinhados.  A partir das

contagens das posições associados ao término de reads implementamos um algoritmo visando

a  identificação  das  posições  onde  a  essa  contagem  estivesse  enriquecida  em  relação  a

contagem das regiões vizinhas (Figura 31). Para isso, o script implementado percorre todas as

posições genômicas, identificando primeiramente as posições que apresentam um número de

contagem igual ou acima de um threshold determinado pelo usuário. Quando uma posição que

satisfaça esse critério é identificada, o script analisa a mediana e o desvio padrão da contagem

de término de reads de um intervalo de posições anterior e posterior à posição analisada. Caso

todas essas condições sejam satisfeitas o script identifica a posição como um ponto de quebra

de sinal, ou breakpoint.
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Para  identificação  de  possíveis  términos  de  transcrição  utilizamos  o  script

implementado buscando pelas posições com, no mínimo, 10 contagens de término de reads,

além disso, as regiões 50 pb. upstream e downstream à posição analisada deveriam apresentar

valores médios de contagens de término de  reads de, no máximo, 25% do valor na posição

analisada. De acordo com esses critérios foram identificadas 1431 posições enriquecidas para

o término de  reads, ao longo de todo o genoma de  H. salinarum  NRC-1.  Buscando pelos

breakpoints localizados até 150 pb. downstream  de um códon de parada da tradução, e em

região intergênica, identificamos um conjunto de 135 posições possivelmente associadas ao
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Figura  31.  Metodologia  para  detecção  das  regiões  com enriquecimento  de  término  de
reads.  O algoritmo percorre  as  posições  do  genoma analisando o  número de  reads  que
iniciam em cada  posição.  Para  definição  de  um   breakpoint  três  condições  devem ser
satisfeitas: i) o número de contagens deve ser igual ou superior a um determinado threshold
(t  =10),  ii)  a  mediana  das  contagens  de  intervalo  de  posições  antecedente  a  posição
analisada deve ser menor ou igual a uma porcentagem das contagens nesta posição (5%), iii)
o desvio padrão das contagens do intervalo de posições antecedentes não pode ser maior que
o valor definido (s = 5).



término de transcrição, as quais estão relacionadas a 134 genes de H. salinarum NRC-1, com

uma distância  média  de  63  pb  em relação  ao  stop  códon  (Anexo  J).  Como as  posições

enriquecidas para o término de  reads podem ter sido geradas através de processamento da

extremidade 3’ realizamos uma busca das posições colocalizadas com assinaturas de 4 timinas

em uma sequência  de  5 nucleotídeos  (polyT 5/4)  ou 6 timinas  em uma sequência de 10

nucleotídeos (polyT 10/6). Dentre as 135 posições analisadas 55 apresentaram a assinatura

polyT 5/4 e 30 apresentaram a assinatura polyT 10/6, totalizando 58 genes onde a posição

enriquecida para o término de reads estava colocalizada com uma assinatura polyT (Anexo J).

57,1% das assinaturas polyT 5/4 e 56,2% das assinaturas polyT 10/6 estão localizadas até 20

pb.  upstream ao  sítio  enriquecido  para  o  término  de  reads (Figura  32),  indicando  uma

associação entre essas regiões. A distância média dos sítios de término de reads associados a

assinaturas  polyT  em  relação  ao  stop codon  do  gene  usptream é  de  62  pb,  quando

consideradas todas as sequências e de 60,75 pb quando analisamos apenas os breakpoints com

uma assinatura polyT até 20pb uptream  (Anexo J).

A preponderância  de  sequências  polyT  upstream  as  posições  associados com uma

quebra de sinal de RNA-seq (Figura 32) indica que essas regiões devem estar atuando no

término  de  transcrição  em  H.  salinarum NRC-1,  de  forma  similar  ao  que  ocorre  em  T.

kodakarensis  (Santangelo  et  al.,  2009). Essa  informação  é  corroborada  por  análises

experimentais  realizadas  em  nosso  laboratório  nas  quais  a  clonagem  de  sequências  de

aproximadamente 200 pb, contendo assinaturas poliT, entre o promotor e o gene codificante

da proteína GFP, foi capaz de diminuir significativamente os níveis de fluorescência in vivo

(dados não apresentados).  Além disso, as informações obtidas em nossas análises sugerem

que as regiões 3’ UTRs de H. salinarum NRC-1, as quais apresentam em média 62 pb, são

maiores do que na linhagem R1, a qual apresenta regiões 3’ UTR de 50 nt. Esse tamanho está
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mais próximo ao que foi detectado na haloarchaea  H. volcanii,  a qual apresenta regiões 3’

UTRS em média de 66 pb (Brenneis et al., 2007). 

Embora as informações obtidas a respeito do término de transcrição em H. salinarum

NRC-1 sugiram a existência de um mecanismo associado a assinaturas polyT nessa archaea, a

análise global através dos dados de RNA-seq permitiu a identificação de possíveis TTS para

apenas 58 genes. Um dos principais motivos para o baixo número de TTSs identificados está

possivelmente relacionado a variações  nas extremidades 3’ dos transcritos  (Stazic & Voß,

2016), produzindo um sinal de expressão gênica com decaimento gradativo e dificultado a

identificação de uma posição exata de término de transcrição (Koide et al., 2009). Além disso,

diferentemente da identificação de TSS através do dRNA-seq, os dados analisados não nos

permitem diferenciar verdadeiros términos de transcrição de transcritos processados em suas

extremidades 3’. O uso de técnicas específicas, como o sequenciamento em larga escala das

extremidades de cDNA – RACE-seq (rapid amplification of cDNA ends) (Salehi-Ashtiani et

al., 2009; Goldfarb & Cech, 2013), pode ser uma alternativa para a identificação em larga

escala dos términos de transcrição em H. salinarum NRC-1.
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Figura  32.  Distribuição  das  assinaturas  polyT  em  relação  ao  breakpoint.  Os  gráficos
indicam o número de assinaturas  polyT identificadas na região 40 pb upstream e 40 pb
downstream aos breakpoints. A grande maioria das assinaturas se concentra entre a região
15 pb downstream e posição do breakpoint.  a) polyT 5/4 b) polyT 10/6 



5 Conclusão

O fenômeno da transcrição pervasiva, segundo o qual todas as posições genômicas

estão  envolvidas  em  processos  de  transcrição  em  algum  momento  ou  condição  do

desenvolvimento,  traz  à  tona  um  cenário  muito  mais  complexo  da  expressão  gênica,

revelando inúmeras espécies de novos RNAs ao longo do genoma de diferentes organismos

(Wade & Grainger, 2014; Berretta & Morillon, 2009). Embora as funções da maioria desses

transcritos ainda não seja completamente compreendida é possível relacionar alguns desses

RNAs  com  importantes  funções  regulatórias  nos  organismos  onde  estão  presentes,  e

identificar elementos evolutivamente conservados, indicando importantes papéis funcionais

nos organismos onde são encontrados (Shao et al., 2014). Um organismo muito atrativo para

estudos  de  análise  e  caracterização  do  transcritoma  é  a  archaea  halofílica  Halobacterim

salinarum.  Além de  pertencer  a  um domínio  da  vida  pouco caracterizado,  e  ser  de  fácil

manipulação em laboratório, esse organismo dispõem de informações acerca de sua resposta

transcricional em uma ampla variedade de condições, permitindo a análise integrada de seus

dados e identificação de condições específicas do desenvolvimento onde os transcritos de

interesse  apresentem  comportamento  diferenciado.  A partir  dos  resultados  obtidos  nesse

trabalho diferentes elementos do transcritoma dessa archaea foram caracterizados. 

O uso da técnica de dRNA-seq, a qual se baseia na comparação do sequenciamento de

uma biblioteca enriquecida para RNAs primários e uma biblioteca controle, para identificação

de inícios de transcrição de forma global  (Sharma & Vogel, 2014), levou a identificação de

179 RNAs associados ao início de transcrição (TSSaRNAs). Esses RNAs foram identificados

em mais 10 espécies de archaea,  sendo evolutivamente conservados nos três domínios da

vida, sugerindo uma importante função biológica (Zaramela et al., 2014).
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De maneira similar, o enriquecimento e sequenciamento de RNAs primários a partir

de amostras extraídas em diferentes pontos da curva de crescimento de H. salinarum NRC-1

permitiu a identificação de 4540 TSS ao longo de todo o genoma desse organismo (Anexo A).

Destes, 1978 estão  upstream a regiões codificantes, permitindo a identificação do início de

transcrição para 1545 genes (58,8%). A identificação de 737 inícios de transcrição antisense a

genes  (aTSSs)  e  732 inícios  de  transcrição  em regiões  intergênicas  sem relação a  outras

anotações (oTSSs) indica a existência de um grande número de transcritos envolvidos com a

produção de RNAs regulatórios ou com potencial codificante de proteínas ainda não anotadas.

A análise  do  perfil  transcricional  das  regiões  downstream a  esses  inícios  de  transcrição

demonstrou  que  62,9  %  das  regiões  associadas  com  inícios  de  transcrição  antisense

apresentam expressão correlacionada com os genes na fita oposta (Anexo B), enquanto 67,3

% dos oTSS são diferencialmente expressos em, pelo menos, uma das condições analisadas

(Anexo  E).  Além disso,  a  análise  comparativa  do  oTSS com informações  de  proteômica

indicam que alguns desses inícios de transcrição podem estar envolvidos com a produção de

reguladores de transcrição.

Por fim, a presença de 1365 inícios de transcrição localizados internamente as regiões

codificantes (iTSS) de diversos genes revela um cenário complexo de transcritos associados a

genes.  Embora  muitos  desses  inícios  de  transcrição  estejam  relacionados  com  ncRNAs

previamente caracterizados ou sejam gerados pela presença de estruturas no mRNA  (Jäger et

al., 2014), a análise detalhada dos iTSSs revelou um conjunto de 554 inícios de transcrição

que não podem ser explicados por esses fatores. Experimentos de  northern e  western blot

revelaram que alguns desses iTSS estão envolvidos com a transcrição de RNAs intragênicos

(intraRNAs) codificantes  de  proteínas  alternativas.  A sobreposição desses  intraRNAs com

domínios proteicos específicos, e sua conservação em outras espécies de procariotos, sugere

que sua origem esteja relacionada com a modularidade dos domínios, os quais continuariam a
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ser  produzidos  de  forma  independente  mesmo  quando  fusionados  a  outros  domínios  em

proteínas maiores. O crescimento mais acelerado de H. salinarum NRC-1 nas fases iniciais do

desenvolvimento, através da superexpressão do intraRNA codificante de um domínio proteico

relacionado  ao  transporte  de  potássio,  demonstra  que  esses  RNAs  podem  desempenhar

importantes papéis funcionais no organismo (Figura 30).

Além dos iTSSs associados a produção de domínios proteicos específicos, existe um

grande número de inícios de transcrição internos às regiões codificantes que não apresentam

relação  direta  com essas  regiões.  Além de  produzirem pequenos  RNAs  não  codificantes

(Figura  2),  alguns  desses  iTSSs  podem  estar  envolvidos  com a  produção  de  intraRNAs

codificantes  de  versões  truncadas  das  proteínas  originais,  ou  até  mesmo podem codificar

proteínas em uma fase de leitura diferente, como visto na bactéria C. crescentus (Schrader et

al., 2014), ampliando assim o número de proteínas geradas a partir de uma mesma região

genômica.

Por fim, através da análise das posições enriquecidas com o término de reads, obtidos

a partir do sequenciamento de bibliotecas de pequenos RNAs, e colocalizadas com sítios de

término  de  transcrição  do  tipo  polyT  foi  possível  identificar  a  posição  de  término  de

transcrição  para  58  genes  de  H.  salinarum NRC-1  (Anexo  J). Além de  demonstrar  que

sequencies polyT podem atuar como terminadores intrínsecos da transcrição em genomas com

alto conteúdo GC, de modo similar ao que ocorre na archaea T. kodakarensis (Santangelo et

al., 2009), esses dados fornecem informações importantes sobre regiões que podem ser alvo

de regulação pós-transcricional através da interação com ncRNAs  (Waters & Storz,  2009;

Babski et al., 2014).

Analisadas em conjunto, as informações obtidas a partir dos experimentos e análises

conduzidos durante a execução desse trabalho ajudam a traçar um cenário mais completo dos

elementos  que  compõem  o  transcritoma  de  H.  salinarum NRC-1.  Além  disso,  nossos
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resultados revelam a existência de um novo papel funcional para os RNAs intragênicos, os

quais  são  responsáveis  pela  tradução de  proteínas  alternativas  correspondente  a  domínios

proteicos específicos e devem ser conservados nas demais archaea e bactérias.
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Anexos
Anexo  A -  4540 inícios  de  transcrição identificados  no  genoma de  H.  salinarum NRC-1

através de dRNA-seq

Disponível em: http://labisismi.fmrp.usp.br/index.php/br/anexos-tese-ftencaten
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Anexo B: asRNAs com expressão correlacionada com os genes na fita oposta em 7 diferentes
condições

Disponível em: http://labisismi.fmrp.usp.br/index.php/br/anexos-tese-ftencaten
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Anexo C: oTSSs upstream a genes descontinuados

Cromossomo Posição Orientação Gene descontinuado Nome
chr 12934 forward VNG0014C TSS-14
chr 15310 forward VNG0019H TSS-18
chr 29010 forward VNG0032H TSS-45
chr 29048 forward VNG0032H TSS-46
chr 29079 forward VNG0032H TSS-47
chr 29101 forward VNG0032H TSS-48
chr 29226 forward VNG0032H TSS-49
chr 29247 forward VNG0032H TSS-50
chr 29274 forward VNG0032H TSS-51
chr 41730 forward VNG0049H TSS-77
chr 41794 forward VNG0049H TSS-78
chr 41880 forward VNG0049H TSS-79
chr 41937 forward VNG0049H TSS-80
chr 42632 forward VNG0049H TSS-81
chr 43433 forward VNG0050C TSS-84
chr 43682 forward VNG0050C TSS-85
chr 44138 forward VNG0050C TSS-86
chr 116228 forward VNG0139H TSS-201
chr 116422 forward VNG0139H TSS-202
chr 116702 forward VNG0139H TSS-203
chr 177587 forward VNG0212H TSS-255
chr 177614 forward VNG0212H TSS-256
chr 177629 forward VNG0212H TSS-257
chr 177693 forward VNG0212H TSS-258
chr 394049 forward VNG0509H TSS-447
chr 424253 forward VNG0553C TSS-469
chr 635605 forward VNG0836H TSS-660
chr 635903 forward VNG0836H TSS-661
chr 651889 forward VNG0863H TSS-676
chr 753195 forward VNG0987H TSS-756
chr 753221 forward VNG0987H TSS-757
chr 753480 forward VNG0987H TSS-758
chr 754016 forward VNG0988H TSS-762
chr 754267 forward VNG0988H TSS-763
chr 754326 forward VNG0988H TSS-764
chr 770925 forward VNG1006H TSS-788
chr 771276 forward VNG1006H TSS-789
chr 1105675 forward VNG1486H TSS-1095
chr 1189718 forward VNG1591H TSS-1155
chr 1189938 forward VNG1591H TSS-1156
chr 1189961 forward VNG1591H TSS-1157
chr 1458992 forward VNG1977H TSS-1396
chr 1459030 forward VNG1977H TSS-1397
chr 1459111 forward VNG1977H TSS-1398
chr 1459473 forward VNG1977H TSS-1399
chr 1459724 forward VNG1977H TSS-1400
chr 1460102 forward VNG1978H TSS-1401
chr 1460248 forward VNG1978H TSS-1402
chr 1460323 forward VNG1978H TSS-1403
chr 1789748 forward VNG2385H TSS-1660
chr 1789770 forward VNG2385H TSS-1661
chr 1789805 forward VNG2385H TSS-1662
chr 1833647 forward VNG2442H TSS-1691
chr 1833667 forward VNG2442H TSS-1692
chr 1833725 forward VNG2442H TSS-1693
chr 1833745 forward VNG2442H TSS-1694
chr 1835896 forward VNG2446H TSS-1696
chr 1838364 forward VNG2451H TSS-1698
chr 1838380 forward VNG2451H TSS-1699
chr 1960360 forward VNG2619H TSS-1888
chr 1960426 forward VNG2619H TSS-1889
chr 22976 reverse VNG0027H TSS-2004
chr 57934 reverse VNG0060G TSS-2093
chr 58115 reverse VNG0060G TSS-2094
chr 58186 reverse VNG0060G TSS-2095
chr 58375 reverse VNG0060G TSS-2096
chr 58453 reverse VNG0060G TSS-2097
chr 58610 reverse VNG0060G TSS-2098
chr 58659 reverse VNG0060G TSS-2099
chr 58734 reverse VNG0060G TSS-2100
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chr 58768 reverse VNG0060G TSS-2101
chr 69354 reverse VNG0076H TSS-2114
chr 103077 reverse VNG0119H TSS-2156
chr 177466 reverse VNG0210H TSS-2231
chr 179718 reverse VNG0214C TSS-2238
chr 224350 reverse VNG0280H TSS-2282
chr 309685 reverse VNG0402H TSS-2356
chr 409132 reverse VNG0529H TSS-2428
chr 460171 reverse VNGr01 TSS-2476
chr 460192 reverse VNGr01 TSS-2477
chr 576015 reverse VNG0762H TSS-2570
chr 712447 reverse VNG0934H TSS-2656
chr 772116 reverse VNG1007H TSS-2744
chr 796389 reverse VNG1047H TSS-2759
chr 796406 reverse VNG1047H TSS-2760
chr 953554 reverse VNG1270H TSS-2919
chr 953676 reverse VNG1270H TSS-2920
chr 954198 reverse VNG1270H TSS-2921
chr 954315 reverse VNG1270H TSS-2922
chr 1026759 reverse VNG1376H TSS-2980
chr 1143724 reverse VNG1534H TSS-3076
chr 1221094 reverse VNG1642H TSS-3139
chr 1233217 reverse VNG1654G TSS-3149
chr 1233273 reverse VNG1654G TSS-3150
chr 1233568 reverse VNG1654G TSS-3151
chr 1233817 reverse VNG1654G TSS-3152
chr 1233841 reverse VNG1654G TSS-3153
chr 1397994 reverse VNG1890H TSS-3280
chr 1566074 reverse VNG2129H TSS-3446
chr 1607770 reverse VNG2174H TSS-3486
chr 1607794 reverse VNG2174H TSS-3487
chr 1607933 reverse VNG2174H TSS-3488
chr 1608100 reverse VNG2174H TSS-3489
chr 1609547 reverse VNG2176H TSS-3490
chr 1609563 reverse VNG2176H TSS-3491
chr 1609847 reverse VNG2176H TSS-3492
chr 1609864 reverse VNG2176H TSS-3493
chr 1609919 reverse VNG2176H TSS-3494
chr 1609964 reverse VNG2176H TSS-3495
chr 1609982 reverse VNG2176H TSS-3496
chr 1610015 reverse VNG2176H TSS-3497
chr 1610033 reverse VNG2176H TSS-3498
chr 1610516 reverse VNG2177H TSS-3499
plasmid_pNRC200 133165 forward VNG6156H TSS-3899
plasmid_pNRC200 133202 forward VNG6156H TSS-3900
plasmid_pNRC200 143759 forward VNG6171H TSS-3912
plasmid_pNRC200 162134 forward VNG6194H TSS-3941
plasmid_pNRC200 163771 forward VNG6197H TSS-3943
plasmid_pNRC200 164127 forward VNG6198H TSS-3944
plasmid_pNRC200 219774 forward VNG6287H TSS-3984
plasmid_pNRC200 219797 forward VNG6287H TSS-3985
plasmid_pNRC200 228687 forward VNG6297C TSS-4000
plasmid_pNRC200 267433 forward VNG6334H TSS-4035
plasmid_pNRC200 278540 forward VNG6347H TSS-4047
plasmid_pNRC200 328139 forward VNG6432H TSS-4095
plasmid_pNRC200 135966 reverse VNG6157H TSS-4121
plasmid_pNRC200 136724 reverse VNG6159H TSS-4122
plasmid_pNRC200 139913 reverse VNG6164G TSS-4126
plasmid_pNRC200 205842 reverse VNG6266H TSS-4193
plasmid_pNRC200 206051 reverse VNG6266H TSS-4194
plasmid_pNRC200 206069 reverse VNG6266H TSS-4195
plasmid_pNRC200 213060 reverse VNG6276H TSS-4203
plasmid_pNRC200 222535 reverse VNG6291H TSS-4211
plasmid_pNRC200 222757 reverse VNG6291H TSS-4212
plasmid_pNRC200 222827 reverse VNG6291H TSS-4213
plasmid_pNRC200 223545 reverse VNG6292C TSS-4214
plasmid_pNRC200 264330 reverse VNG6329H TSS-4271
plasmid_pNRC200 264349 reverse VNG6329H TSS-4272
plasmid_pNRC200 264368 reverse VNG6329H TSS-4273
plasmid_pNRC200 264391 reverse VNG6329H TSS-4274
plasmid_pNRC200 264412 reverse VNG6329H TSS-4275
plasmid_pNRC200 264949 reverse VNG6329H TSS-4276
plasmid_pNRC200 265015 reverse VNG6329H TSS-4277
plasmid_pNRC200 265058 reverse VNG6329H TSS-4278
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plasmid_pNRC200 276249 reverse VNG6344H TSS-4296
plasmid_pNRC200 276343 reverse VNG6344H TSS-4297
plasmid_pNRC200 293831 reverse VNG6364H TSS-4317
plasmid_pNRC200 294041 reverse VNG6364H TSS-4318
plasmid_pNRC200 317263 reverse VNG6407H TSS-4332
plasmid_pNRC200 326531 reverse VNG6429H TSS-4345
plasmid_pNRC200 326826 reverse VNG6429H TSS-4346
plasmid_pNRC200 326968 reverse VNG6429H TSS-4347
plasmid_pNRC200 326987 reverse VNG6429H TSS-4348
plasmid_pNRC200 331536 reverse VNG6439H TSS-4354
plasmid_pNRC200 331579 reverse VNG6439H TSS-4355
plasmid_pNRC100 127949 forward VNG7113 TSS-4399
plasmid_pNRC100 140392 forward VNG7125 TSS-4424
plasmid_pNRC100 140599 forward VNG7125 TSS-4425

plasmid_pNRC100 146377 forward VNG7133 TSS-4440
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Anexo D: oTSSs antisense a regiões 3' UTRs

Cromossomo Início Fim Orientação Nome
chr 11462 11762 forward TSS-11
chr 13393 13693 forward TSS-15
chr 21823 22123 forward TSS-31
chr 22091 22391 forward TSS-32
chr 24111 24411 forward TSS-34
chr 24137 24437 forward TSS-35
chr 24151 24451 forward TSS-36
chr 24507 24807 forward TSS-37
chr 29649 29949 forward TSS-52
chr 29677 29977 forward TSS-53
chr 32416 32716 forward TSS-59
chr 32950 33250 forward TSS-60
chr 47153 47453 forward TSS-93
chr 49324 49624 forward TSS-98
chr 54653 54953 forward TSS-108
chr 57659 57959 forward TSS-114
chr 57978 58278 forward TSS-115
chr 58246 58546 forward TSS-116
chr 58376 58676 forward TSS-117
chr 58470 58770 forward TSS-118
chr 58516 58816 forward TSS-119
chr 60427 60727 forward TSS-123
chr 60546 60846 forward TSS-124
chr 69255 69555 forward TSS-142
chr 69268 69568 forward TSS-143
chr 95060 95360 forward TSS-175
chr 102730 103030 forward TSS-185
chr 103150 103450 forward TSS-186
chr 103223 103523 forward TSS-187
chr 124955 125255 forward TSS-212
chr 126162 126462 forward TSS-213
chr 179482 179782 forward TSS-262
chr 179908 180208 forward TSS-263
chr 180665 180965 forward TSS-267
chr 180709 181009 forward TSS-268
chr 183857 184157 forward TSS-275
chr 196697 196997 forward TSS-290
chr 230623 230923 forward TSS-330
chr 257868 258168 forward TSS-351
chr 307249 307549 forward TSS-387
chr 329542 329842 forward TSS-409
chr 382456 382756 forward TSS-438
chr 384482 384782 forward TSS-440
chr 413435 413735 forward TSS-466
chr 417812 418112 forward TSS-467
chr 417886 418186 forward TSS-468
chr 449394 449694 forward TSS-489
chr 471604 471904 forward TSS-516
chr 501128 501428 forward TSS-540
chr 580294 580594 forward TSS-616
chr 580315 580615 forward TSS-617
chr 580344 580644 forward TSS-618
chr 580359 580659 forward TSS-619
chr 580379 580679 forward TSS-620
chr 580402 580702 forward TSS-621
chr 680447 680747 forward TSS-698
chr 728894 729194 forward TSS-721
chr 751841 752141 forward TSS-752
chr 756547 756847 forward TSS-766
chr 759419 759719 forward TSS-773
chr 811031 811331 forward TSS-843
chr 811111 811411 forward TSS-844
chr 916139 916439 forward TSS-933
chr 920081 920381 forward TSS-935
chr 925394 925694 forward TSS-939
chr 925417 925717 forward TSS-940
chr 953614 953914 forward TSS-963
chr 953645 953945 forward TSS-964
chr 954154 954454 forward TSS-965
chr 963988 964288 forward TSS-973
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chr 983890 984190 forward TSS-989
chr 983924 984224 forward TSS-990
chr 990595 990895 forward TSS-992
chr 990616 990916 forward TSS-993
chr 990639 990939 forward TSS-994
chr 990748 991048 forward TSS-995
chr 1026789 1027089 forward TSS-1017
chr 1026832 1027132 forward TSS-1018
chr 1060250 1060550 forward TSS-1044
chr 1060288 1060588 forward TSS-1045
chr 1060315 1060615 forward TSS-1046
chr 1060331 1060631 forward TSS-1047
chr 1068607 1068907 forward TSS-1059
chr 1068627 1068927 forward TSS-1060
chr 1128053 1128353 forward TSS-1109
chr 1154201 1154501 forward TSS-1127
chr 1154231 1154531 forward TSS-1128
chr 1154249 1154549 forward TSS-1129
chr 1154270 1154570 forward TSS-1130
chr 1154287 1154587 forward TSS-1131
chr 1204646 1204946 forward TSS-1168
chr 1229342 1229642 forward TSS-1190
chr 1232857 1233157 forward TSS-1195
chr 1232987 1233287 forward TSS-1196
chr 1233545 1233845 forward TSS-1197
chr 1279674 1279974 forward TSS-1251
chr 1281626 1281926 forward TSS-1253
chr 1281670 1281970 forward TSS-1254
chr 1304013 1304313 forward TSS-1274
chr 1307217 1307517 forward TSS-1275
chr 1309301 1309601 forward TSS-1276
chr 1311911 1312211 forward TSS-1277
chr 1333436 1333736 forward TSS-1293
chr 1356471 1356771 forward TSS-1320
chr 1397366 1397666 forward TSS-1346
chr 1421195 1421495 forward TSS-1376
chr 1495213 1495513 forward TSS-1421
chr 1508899 1509199 forward TSS-1436
chr 1553841 1554141 forward TSS-1471
chr 1555327 1555627 forward TSS-1473
chr 1556160 1556460 forward TSS-1474
chr 1565954 1566254 forward TSS-1480
chr 1609564 1609864 forward TSS-1510
chr 1609734 1610034 forward TSS-1511
chr 1609898 1610198 forward TSS-1512
chr 1610028 1610328 forward TSS-1513
chr 1610539 1610839 forward TSS-1515
chr 1627093 1627393 forward TSS-1531
chr 1658519 1658819 forward TSS-1556
chr 1779792 1780092 forward TSS-1654
chr 1791659 1791959 forward TSS-1663
chr 1804650 1804950 forward TSS-1671
chr 1853330 1853630 forward TSS-1708
chr 1853362 1853662 forward TSS-1709
chr 1864948 1865248 forward TSS-1715
chr 1882377 1882677 forward TSS-1793
chr 1907560 1907860 forward TSS-1821
chr 1921264 1921564 forward TSS-1835
chr 1926813 1927113 forward TSS-1842
chr 1937219 1937519 forward TSS-1859
chr 1937256 1937556 forward TSS-1860
chr 1937297 1937597 forward TSS-1861
chr 1952631 1952931 forward TSS-1878
chr 1952651 1952951 forward TSS-1879
chr 1987773 1988073 forward TSS-1917
chr 2002621 2002921 forward TSS-1933
chr 11448 11148 reverse TSS-1976
chr 11469 11169 reverse TSS-1977
chr 17723 17423 reverse TSS-1990
chr 17770 17470 reverse TSS-1991
chr 17928 17628 reverse TSS-1992
chr 17971 17671 reverse TSS-1993
chr 23980 23680 reverse TSS-2007
chr 29160 28860 reverse TSS-2017
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chr 29253 28953 reverse TSS-2018
chr 29293 28993 reverse TSS-2019
chr 32400 32100 reverse TSS-2024
chr 38046 37746 reverse TSS-2036
chr 38061 37761 reverse TSS-2037
chr 42031 41731 reverse TSS-2045
chr 42354 42054 reverse TSS-2046
chr 42568 42268 reverse TSS-2047
chr 42629 42329 reverse TSS-2048
chr 42948 42648 reverse TSS-2049
chr 42969 42669 reverse TSS-2050
chr 43050 42750 reverse TSS-2051
chr 43068 42768 reverse TSS-2052
chr 43437 43137 reverse TSS-2054
chr 43563 43263 reverse TSS-2055
chr 43921 43621 reverse TSS-2056
chr 44059 43759 reverse TSS-2057
chr 49326 49026 reverse TSS-2066
chr 50457 50157 reverse TSS-2072
chr 53088 52788 reverse TSS-2079
chr 53152 52852 reverse TSS-2080
chr 54538 54238 reverse TSS-2085
chr 54559 54259 reverse TSS-2086
chr 64870 64570 reverse TSS-2108
chr 65959 65659 reverse TSS-2109
chr 66641 66341 reverse TSS-2111
chr 68570 68270 reverse TSS-2113
chr 94485 94185 reverse TSS-2146
chr 94554 94254 reverse TSS-2147
chr 94570 94270 reverse TSS-2148
chr 99356 99056 reverse TSS-2151
chr 108684 108384 reverse TSS-2163
chr 116187 115887 reverse TSS-2172
chr 116301 116001 reverse TSS-2173
chr 116393 116093 reverse TSS-2174
chr 116461 116161 reverse TSS-2175
chr 116520 116220 reverse TSS-2176
chr 116574 116274 reverse TSS-2177
chr 119073 118773 reverse TSS-2183
chr 167506 167206 reverse TSS-2222
chr 177819 177519 reverse TSS-2232
chr 177962 177662 reverse TSS-2233
chr 178103 177803 reverse TSS-2234
chr 178228 177928 reverse TSS-2235
chr 179368 179068 reverse TSS-2236
chr 179392 179092 reverse TSS-2237
chr 223359 223059 reverse TSS-2281
chr 267277 266977 reverse TSS-2317
chr 409814 409514 reverse TSS-2429
chr 409994 409694 reverse TSS-2430
chr 445236 444936 reverse TSS-2456
chr 445258 444958 reverse TSS-2457
chr 478447 478147 reverse TSS-2498
chr 495576 495276 reverse TSS-2509
chr 522312 522012 reverse TSS-2528
chr 522329 522029 reverse TSS-2529
chr 522361 522061 reverse TSS-2530
chr 522409 522109 reverse TSS-2531
chr 522423 522123 reverse TSS-2532
chr 522444 522144 reverse TSS-2533
chr 522491 522191 reverse TSS-2534
chr 522511 522211 reverse TSS-2535
chr 522534 522234 reverse TSS-2536
chr 522548 522248 reverse TSS-2537
chr 537950 537650 reverse TSS-2543
chr 568960 568660 reverse TSS-2563
chr 579785 579485 reverse TSS-2572
chr 580251 579951 reverse TSS-2573
chr 591281 590981 reverse TSS-2583
chr 620364 620064 reverse TSS-2596
chr 635511 635211 reverse TSS-2605
chr 635794 635494 reverse TSS-2606
chr 635924 635624 reverse TSS-2607
chr 678490 678190 reverse TSS-2629

142



chr 678562 678262 reverse TSS-2630
chr 734896 734596 reverse TSS-2684
chr 748896 748596 reverse TSS-2699
chr 751546 751246 reverse TSS-2702
chr 752940 752640 reverse TSS-2707
chr 753166 752866 reverse TSS-2708
chr 753612 753312 reverse TSS-2709
chr 753847 753547 reverse TSS-2710
chr 754272 753972 reverse TSS-2712
chr 754359 754059 reverse TSS-2713
chr 759418 759118 reverse TSS-2727
chr 770821 770521 reverse TSS-2739
chr 771244 770944 reverse TSS-2740
chr 794452 794152 reverse TSS-2756
chr 806459 806159 reverse TSS-2775
chr 833961 833661 reverse TSS-2806
chr 853136 852836 reverse TSS-2829
chr 860265 859965 reverse TSS-2841
chr 889900 889600 reverse TSS-2865
chr 890563 890263 reverse TSS-2866
chr 916278 915978 reverse TSS-2890
chr 955344 955044 reverse TSS-2926
chr 982986 982686 reverse TSS-2953
chr 1023043 1022743 reverse TSS-2979
chr 1043513 1043213 reverse TSS-2998
chr 1043619 1043319 reverse TSS-2999
chr 1055298 1054998 reverse TSS-3006
chr 1089075 1088775 reverse TSS-3032
chr 1089100 1088800 reverse TSS-3033
chr 1183143 1182843 reverse TSS-3092
chr 1185871 1185571 reverse TSS-3099
chr 1186009 1185709 reverse TSS-3100
chr 1186031 1185731 reverse TSS-3101
chr 1199914 1199614 reverse TSS-3118
chr 1218497 1218197 reverse TSS-3134
chr 1232547 1232247 reverse TSS-3148
chr 1279366 1279066 reverse TSS-3179
chr 1296954 1296654 reverse TSS-3192
chr 1342995 1342695 reverse TSS-3239
chr 1398200 1397900 reverse TSS-3281
chr 1457330 1457030 reverse TSS-3331
chr 1459031 1458731 reverse TSS-3334
chr 1459050 1458750 reverse TSS-3335
chr 1459682 1459382 reverse TSS-3336
chr 1459932 1459632 reverse TSS-3337
chr 1460448 1460148 reverse TSS-3338
chr 1495328 1495028 reverse TSS-3373
chr 1538814 1538514 reverse TSS-3416
chr 1541981 1541681 reverse TSS-3420
chr 1584052 1583752 reverse TSS-3474
chr 1607677 1607377 reverse TSS-3485
chr 1646118 1645818 reverse TSS-3528
chr 1678559 1678259 reverse TSS-3558
chr 1693133 1692833 reverse TSS-3574
chr 1765393 1765093 reverse TSS-3626
chr 1765426 1765126 reverse TSS-3627
chr 1833825 1833525 reverse TSS-3689
chr 1838390 1838090 reverse TSS-3695
chr 1877024 1876724 reverse TSS-3734
chr 1880719 1880419 reverse TSS-3742
chr 1924043 1923743 reverse TSS-3777
chr 1924090 1923790 reverse TSS-3778
chr 1926530 1926230 reverse TSS-3781
chr 1926558 1926258 reverse TSS-3782
chr 1930366 1930066 reverse TSS-3787
chr 1932493 1932193 reverse TSS-3788
chr 1959158 1958858 reverse TSS-3814
chr 1960473 1960173 reverse TSS-3816
chr 1984229 1983929 reverse TSS-3830
chr 1989672 1989372 reverse TSS-3842
plasmid_pNRC200 135810 136110 forward TSS-3903
plasmid_pNRC200 136366 136666 forward TSS-3904
plasmid_pNRC200 136386 136686 forward TSS-3905
plasmid_pNRC200 141136 141436 forward TSS-3909
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plasmid_pNRC200 157354 157654 forward TSS-3932
plasmid_pNRC200 167031 167331 forward TSS-3945
plasmid_pNRC200 219368 219668 forward TSS-3983
plasmid_pNRC200 223350 223650 forward TSS-3993
plasmid_pNRC200 223370 223670 forward TSS-3994
plasmid_pNRC200 227270 227570 forward TSS-3999
plasmid_pNRC200 254351 254651 forward TSS-4018
plasmid_pNRC200 254497 254797 forward TSS-4019
plasmid_pNRC200 258438 258738 forward TSS-4022
plasmid_pNRC200 258467 258767 forward TSS-4023
plasmid_pNRC200 264284 264584 forward TSS-4029
plasmid_pNRC200 264599 264899 forward TSS-4030
plasmid_pNRC200 264613 264913 forward TSS-4031
plasmid_pNRC200 268330 268630 forward TSS-4037
plasmid_pNRC200 272936 273236 forward TSS-4041
plasmid_pNRC200 275737 276037 forward TSS-4045
plasmid_pNRC200 275755 276055 forward TSS-4046
plasmid_pNRC200 280381 280681 forward TSS-4050
plasmid_pNRC200 283114 283414 forward TSS-4054
plasmid_pNRC200 283147 283447 forward TSS-4055
plasmid_pNRC200 293809 294109 forward TSS-4063
plasmid_pNRC200 299189 299489 forward TSS-4070
plasmid_pNRC200 301470 301770 forward TSS-4073
plasmid_pNRC200 315133 315433 forward TSS-4082
plasmid_pNRC200 325552 325852 forward TSS-4091
plasmid_pNRC200 326039 326339 forward TSS-4092
plasmid_pNRC200 326478 326778 forward TSS-4093
plasmid_pNRC200 327772 328072 forward TSS-4094
plasmid_pNRC200 332551 332851 forward TSS-4103
plasmid_pNRC200 332669 332969 forward TSS-4104
plasmid_pNRC200 132389 132089 reverse TSS-4117
plasmid_pNRC200 133494 133194 reverse TSS-4118
plasmid_pNRC200 144371 144071 reverse TSS-4133
plasmid_pNRC200 153083 152783 reverse TSS-4146
plasmid_pNRC200 153785 153485 reverse TSS-4147
plasmid_pNRC200 153807 153507 reverse TSS-4148
plasmid_pNRC200 159780 159480 reverse TSS-4162
plasmid_pNRC200 169287 168987 reverse TSS-4174
plasmid_pNRC200 196617 196317 reverse TSS-4184
plasmid_pNRC200 208781 208481 reverse TSS-4197
plasmid_pNRC200 208883 208583 reverse TSS-4198
plasmid_pNRC200 217638 217338 reverse TSS-4207
plasmid_pNRC200 222510 222210 reverse TSS-4210
plasmid_pNRC200 228764 228464 reverse TSS-4221
plasmid_pNRC200 228901 228601 reverse TSS-4222
plasmid_pNRC200 229196 228896 reverse TSS-4223
plasmid_pNRC200 262641 262341 reverse TSS-4267
plasmid_pNRC200 264112 263812 reverse TSS-4270
plasmid_pNRC200 301431 301131 reverse TSS-4325
plasmid_pNRC200 328345 328045 reverse TSS-4350
plasmid_pNRC200 328699 328399 reverse TSS-4351
plasmid_pNRC200 329650 329350 reverse TSS-4352
plasmid_pNRC200 329679 329379 reverse TSS-4353
plasmid_pNRC100 114954 115254 forward TSS-4367
plasmid_pNRC100 114973 115273 forward TSS-4368
plasmid_pNRC100 114999 115299 forward TSS-4369
plasmid_pNRC100 115018 115318 forward TSS-4370
plasmid_pNRC100 131019 131319 forward TSS-4409
plasmid_pNRC100 135739 136039 forward TSS-4418
plasmid_pNRC100 137155 137455 forward TSS-4420
plasmid_pNRC100 137186 137486 forward TSS-4421
plasmid_pNRC100 142494 142794 forward TSS-4429
plasmid_pNRC100 114405 114105 reverse TSS-4455
plasmid_pNRC100 114919 114619 reverse TSS-4456
plasmid_pNRC100 114980 114680 reverse TSS-4457
plasmid_pNRC100 116502 116202 reverse TSS-4467
plasmid_pNRC100 116545 116245 reverse TSS-4468
plasmid_pNRC100 116572 116272 reverse TSS-4469
plasmid_pNRC100 116610 116310 reverse TSS-4470
plasmid_pNRC100 116734 116434 reverse TSS-4471
plasmid_pNRC100 120568 120268 reverse TSS-4477
plasmid_pNRC100 125673 125373 reverse TSS-4487
plasmid_pNRC100 126965 126665 reverse TSS-4489
plasmid_pNRC100 127228 126928 reverse TSS-4490
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plasmid_pNRC100 129833 129533 reverse TSS-4496
plasmid_pNRC100 140586 140286 reverse TSS-4516
plasmid_pNRC100 140807 140507 reverse TSS-4517
plasmid_pNRC100 141541 141241 reverse TSS-4518
plasmid_pNRC100 147033 146733 reverse TSS-4524
plasmid_pNRC100 147051 146751 reverse TSS-4525
plasmid_pNRC100 147079 146779 reverse TSS-4526
plasmid_pNRC100 147096 146796 reverse TSS-4527
plasmid_pNRC100 149180 148880 reverse TSS-4534
plasmid_pNRC100 149192 148892 reverse TSS-4535

plasmid_pNRC100 149210 148910 reverse TSS-4536
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Anexo E: 196 oTSS não relacionados a outras regiões do genoma de H. salinarum NRC-1

Cromossomo Início Fim Orientação Condição diferencialmente expresso Nome
chr 17751 18051 forward Δlsm TSS-23
chr 17789 18089 forward Δlsm TSS-24
chr 17832 18132 forward Curva de crescimento ; Δlsm TSS-25
chr 17943 18243 forward Curva de crescimento; Δlsm TSS-26
chr 25151 25451 forward ∆VNG2099 (RNAse) TSS-38
chr 34133 34433 forward - TSS-61
chr 35982 36282 forward - TSS-64
chr 45468 45768 forward - TSS-91
chr 45546 45846 forward - TSS-92
chr 68525 68825 forward - TSS-140
chr 68930 69230 forward - TSS-141
chr 94591 94891 forward Curva de crescimento ; ∆VNG2099 (RNAse) TSS-174

chr 119176 119476 forward
Curva de crescimento; Variação salinidade;∆VNG2099 
(RNAse)  

TSS-204

chr 119203 119503 forward
Curva de crescimento; Variação salinidade; ∆VNG2099 
(RNAse);Estresse oxidativo   

TSS-205

chr 119216 119516 forward Curva de crescimento; ∆VNG2099 (RNAse); Estresse oxidativo TSS-206
chr 119235 119535 forward Curva de crescimento; ∆VNG2099 (RNAse); Estresse oxidativo TSS-207
chr 179359 179659 forward ∆VNG2099 (RNAse) TSS-260
chr 179373 179673 forward ∆VNG2099 (RNAse) TSS-261
chr 180502 180802 forward Curva de crescimento TSS-264
chr 180514 180814 forward Curva de crescimento TSS-265
chr 180575 180875 forward Curva de crescimento TSS-266
chr 184031 184331 forward Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-276
chr 186763 187063 forward Δlsm TSS-283
chr 453867 454167 forward Curva de crescimento TSS-494
chr 547618 547918 forward Curva de crescimento; Δlsm TSS-577
chr 547735 548035 forward Curva de crescimento; Δlsm TSS-578
chr 636122 636422 forward ∆VNG2099 (RNAse) TSS-662
chr 752827 753127 forward - TSS-754
chr 752862 753162 forward - TSS-755
chr 753718 754018 forward Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-759
chr 753837 754137 forward Variação salinidade TSS-760
chr 753898 754198 forward Variação salinidade TSS-761

chr 758160 758460 forward
Curva de crescimento; Variação salinidade; ∆VNG2099 
(RNAse) 

TSS-768

chr 772219 772519 forward - TSS-791
chr 772756 773056 forward - TSS-792
chr 1068407 1068707 forward Curva de crescimento; Δlsm TSS-1058
chr 1186064 1186364 forward Variação salinidade TSS-1148
chr 1188943 1189243 forward - TSS-1152
chr 1229080 1229380 forward - TSS-1189
chr 1233861 1234161 forward - TSS-1198
chr 1233875 1234175 forward - TSS-1199
chr 1233962 1234262 forward Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-1200
chr 1234008 1234308 forward Variação salinidade TSS-1201
chr 1302449 1302749 forward Variação salinidade TSS-1266
chr 1303062 1303362 forward - TSS-1267
chr 1303253 1303553 forward - TSS-1268
chr 1303278 1303578 forward - TSS-1269
chr 1303311 1303611 forward - TSS-1270
chr 1303545 1303845 forward Variação salinidade TSS-1271
chr 1303572 1303872 forward - TSS-1272
chr 1303618 1303918 forward Variação salinidade TSS-1273
chr 1397976 1398276 forward Curva de crescimento; ∆VNG2099 (RNAse) TSS-1349
chr 1398156 1398456 forward Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-1350
chr 1398220 1398520 forward Curva de crescimento TSS-1351
chr 1610471 1610771 forward Variação salinidade TSS-1514
chr 1633290 1633590 forward - TSS-1535
chr 1633418 1633718 forward - TSS-1536
chr 1633583 1633883 forward - TSS-1537
chr 1633605 1633905 forward - TSS-1538
chr 1874589 1874889 forward Curva de crescimento TSS-1724
chr 1874652 1874952 forward Alteração oxigênio; Curva de crescimento; Δlsm TSS-1725
chr 1874750 1875050 forward Alteração oxigênio; Curva de crescimento TSS-1726

chr 1874875 1875175 forward
Alteração oxigênio; Curva de crescimento; Variação salinidade; 
∆VNG2099 (RNAse)

TSS-1727

chr 1875128 1875428 forward
Alteração oxigênio; Curva de crescimento; ∆VNG2099 
(RNAse);Δlsm  

TSS-1728

chr 1957157 1957457 forward - TSS-1884

146



chr 2007558 2007858 forward - TSS-1940
chr 2007576 2007876 forward - TSS-1941
chr 18133 17833 reverse - TSS-1994
chr 18342 18042 reverse - TSS-1995
chr 23260 22960 reverse - TSS-2005
chr 25255 24955 reverse - TSS-2008
chr 25364 25064 reverse - TSS-2009
chr 25788 25488 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-2010
chr 34279 33979 reverse Variação salinidade TSS-2028
chr 34599 34299 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-2029
chr 34623 34323 reverse Curva de crescimento TSS-2030
chr 34643 34343 reverse Curva de crescimento TSS-2031
chr 180664 180364 reverse Variação salinidade TSS-2239
chr 180755 180455 reverse Variação salinidade TSS-2240
chr 180784 180484 reverse Variação salinidade TSS-2241
chr 180799 180499 reverse Variação salinidade TSS-2242
chr 180816 180516 reverse Variação salinidade TSS-2243
chr 522600 522300 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-2538
chr 568171 567871 reverse Curva de crescimento TSS-2562
chr 634220 633920 reverse - TSS-2601
chr 754043 753743 reverse Variação salinidade TSS-2711
chr 756517 756217 reverse - TSS-2717
chr 756630 756330 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-2718
chr 760152 759852 reverse Variação salinidade TSS-2728
chr 760167 759867 reverse Variação salinidade TSS-2729
chr 760204 759904 reverse Variação salinidade TSS-2730
chr 773152 772852 reverse - TSS-2745
chr 773326 773026 reverse - TSS-2746
chr 811148 810848 reverse - TSS-2785
chr 883085 882785 reverse Curva de crescimento TSS-2860
chr 914933 914633 reverse Variação salinidade;∆VNG2099 (RNAse) TSS-2884
chr 1186192 1185892 reverse Alteração oxigênio; Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-3102
chr 1186240 1185940 reverse Alteração oxigênio; Curva de crescimento;  Variação salinidade TSS-3103
chr 1186480 1186180 reverse Variação salinidade TSS-3104
chr 1229287 1228987 reverse Variação salinidade TSS-3142
chr 1229367 1229067 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-3143
chr 1229429 1229129 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-3144
chr 1234359 1234059 reverse Variação salinidade TSS-3154
chr 1279613 1279313 reverse Variação salinidade TSS-3180
chr 1279663 1279363 reverse Variação salinidade; ∆VNG2099 (RNAse) TSS-3181
chr 1303222 1302922 reverse - TSS-3194
chr 1303441 1303141 reverse Variação salinidade TSS-3195
chr 1303617 1303317 reverse Variação salinidade TSS-3196
chr 1303878 1303578 reverse - TSS-3197
chr 1303946 1303646 reverse - TSS-3198
chr 1303987 1303687 reverse - TSS-3199
chr 1304070 1303770 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-3200
chr 1304109 1303809 reverse Curva de crescimento TSS-3201
chr 1398534 1398234 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-3282
chr 1460916 1460616 reverse Curva de crescimento TSS-3339
chr 1610750 1610450 reverse Curva de crescimento TSS-3500
chr 1633508 1633208 reverse - TSS-3518
chr 1874892 1874592 reverse Curva de crescimento; Δlsm TSS-3727
chr 1875013 1874713 reverse Δlsm TSS-3728
chr 1875139 1874839 reverse - TSS-3729
chr 1875353 1875053 reverse - TSS-3730
chr 1957391 1957091 reverse - TSS-3812
chr 1987865 1987565 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-3839
plasmid_pNRC100 115621 115921 forward Curva de crescimento ; Variação salinidade; Estresse oxidativo; 

Δlsm  
TSS-4372

plasmid_pNRC100 116557 116857 forward Variação salinidade TSS-4379
plasmid_pNRC100 116821 117121 forward - TSS-4380
plasmid_pNRC100 123900 124200 forward Variação salinidade TSS-4390
plasmid_pNRC100 127025 127325 forward Variação salinidade TSS-4394
plasmid_pNRC100 127570 127870 forward Curva de crescimento; ∆VNG2099 (RNAse) TSS-4395
plasmid_pNRC100 127870 128170 forward Curva de crescimento TSS-4396
plasmid_pNRC100 127892 128192 forward Curva de crescimento TSS-4397
plasmid_pNRC100 127917 128217 forward Curva de crescimento TSS-4398
plasmid_pNRC100 141359 141659 forward Variação salinidade TSS-4428
plasmid_pNRC100 148822 149122 forward Estresse oxidativo TSS-4445
plasmid_pNRC100 112874 112574 reverse - TSS-4451
plasmid_pNRC100 115778 115478 reverse Alteração oxigênio; Curva de crescimento; Variação salinidade; 

gse31308
TSS-4462

plasmid_pNRC100 115796 115496 reverse Alteração oxigênio; Curva de crescimento; Variação TSS-4463
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salinidade;gse31308
plasmid_pNRC100 116820 116520 reverse - TSS-4472
plasmid_pNRC100 116919 116619 reverse Curva de crescimento; Δlsm TSS-4473
plasmid_pNRC100 116939 116639 reverse Curva de crescimento; Δlsm TSS-4474
plasmid_pNRC100 121021 120721 reverse Variação salinidade TSS-4478
plasmid_pNRC100 123915 123615 reverse - TSS-4486
plasmid_pNRC100 127514 127214 reverse Estresse oxidativo TSS-4491
plasmid_pNRC100 133910 133610 reverse ∆VNG2099 (RNAse); Estresse oxidativo TSS-4503
plasmid_pNRC100 140353 140053 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-4515
plasmid_pNRC100 149001 148701 reverse Estresse oxidativo TSS-4533
plasmid_pNRC200 132461 132761 forward ∆VNG2099 (RNAse) TSS-3897
plasmid_pNRC200 132508 132808 forward - TSS-3898
plasmid_pNRC200 133291 133591 forward Alteração oxigênio; Curva de crescimento TSS-3901
plasmid_pNRC200 134868 135168 forward Curva de crescimento; ∆VNG2099 (RNAse) TSS-3902
plasmid_pNRC200 140903 141203 forward - TSS-3908
plasmid_pNRC200 152972 153272 forward - TSS-3924
plasmid_pNRC200 153831 154131 forward Curva de crescimento TSS-3926
plasmid_pNRC200 159923 160223 forward Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-3936
plasmid_pNRC200 205006 205306 forward Curva de crescimento TSS-3972
plasmid_pNRC200 210084 210384 forward - TSS-3976
plasmid_pNRC200 210270 210570 forward Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-3977
plasmid_pNRC200 223420 223720 forward - TSS-3995
plasmid_pNRC200 223437 223737 forward ∆VNG2099 (RNAse) TSS-3996
plasmid_pNRC200 254751 255051 forward Variação salinidade, ∆VNG2099 (RNAse) TSS-4020
plasmid_pNRC200 260320 260620 forward Variação salinidade TSS-4026
plasmid_pNRC200 267993 268293 forward Variação salinidade TSS-4036
plasmid_pNRC200 274319 274619 forward Curva de crescimento TSS-4042
plasmid_pNRC200 274350 274650 forward - TSS-4043
plasmid_pNRC200 280221 280521 forward Curva de crescimento,Variação salinidade TSS-4049
plasmid_pNRC200 328562 328862 forward Curva de crescimento TSS-4096
plasmid_pNRC200 332246 332546 forward Curva de crescimento, ∆VNG2099 (RNAse) TSS-4100
plasmid_pNRC200 332271 332571 forward Curva de crescimento; ∆VNG2099 (RNAse) TSS-4101
plasmid_pNRC200 332327 332627 forward Curva de crescimento; ∆VNG2099 (RNAse) TSS-4102
plasmid_pNRC200 135222 134922 reverse ∆VNG2099 (RNAse) TSS-4119
plasmid_pNRC200 135338 135038 reverse - TSS-4120
plasmid_pNRC200 141036 140736 reverse Variação salinidade TSS-4127
plasmid_pNRC200 143727 143427 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-4132
plasmid_pNRC200 154324 154024 reverse Variação salinidade TSS-4149
plasmid_pNRC200 154355 154055 reverse Variação salinidade TSS-4150
plasmid_pNRC200 156273 155973 reverse ∆VNG2099 (RNAse); Estresse oxidativo TSS-4155
plasmid_pNRC200 163760 163460 reverse Curva de crescimento TSS-4169
plasmid_pNRC200 206158 205858 reverse Curva de crescimento; Variação salinidade TSS-4196
plasmid_pNRC200 227499 227199 reverse Curva de crescimento;Variação salinidade;Δlsm  TSS-4218
plasmid_pNRC200 252806 252506 reverse Variação salinidade TSS-4254
plasmid_pNRC200 254460 254160 reverse - TSS-4256
plasmid_pNRC200 258528 258228 reverse - TSS-4260
plasmid_pNRC200 260423 260123 reverse Variação salinidade, Estresse oxidativo TSS-4262
plasmid_pNRC200 260470 260170 reverse Variação salinidade TSS-4263
plasmid_pNRC200 260723 260423 reverse - TSS-4264
plasmid_pNRC200 260998 260698 reverse Variação salinidade TSS-4265
plasmid_pNRC200 261020 260720 reverse Curva de crescimento, Variação salinidade TSS-4266
plasmid_pNRC200 272311 272011 reverse - TSS-4288
plasmid_pNRC200 272574 272274 reverse - TSS-4289
plasmid_pNRC200 272967 272667 reverse Curva de crescimento TSS-4290
plasmid_pNRC200 274585 274285 reverse Variação salinidade TSS-4292
plasmid_pNRC200 276647 276347 reverse - TSS-4298
plasmid_pNRC200 293012 292712 reverse Curva de crescimento TSS-4315
plasmid_pNRC200 293291 292991 reverse - TSS-4316
plasmid_pNRC200 324711 324411 reverse - TSS-4344

plasmid_pNRC200 332670 332370 reverse - TSS-4357
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Anexo F - ncRNAs identificados em Koide et al 2009 

Cromossomo Início Fim Orientação TSS associado
Região

repetitiva
chr 21331 21631 forward - Não
chr 30251 30431 forward - Não
chr 95471 95871 forward pTSS Não
chr 119131 119271 forward oTSS Não
chr 510911 510971 forward - Não
chr 580231 580391 forward oTSS Não
chr 592071 592111 forward aTSS Não
chr 697771 697931 forward - Sim
chr 760211 760311 forward pTSS Não
chr 772451 772511 forward oTSS Não
chr 812431 812491 forward - Sim
chr 983851 984131 forward oTSS Não
chr 1104271 1104311 forward - Não
chr 1154131 1154311 forward oTSS Não
chr 1173131 1173931 forward - Não
chr 1356611 1356651 forward oTSS Não
chr 1413291 1413411 forward pTSS Não
chr 1413291 1413431 forward pTSS Não
chr 1926671 1926771 forward pTSS Não
chr 1937151 1937391 forward oTSS Não
chr 430041 430101 reverse iTSS Não
chr 522281 522521 reverse oTSS Não
chr 534441 534501 reverse - Não
chr 748801 748861 reverse oTSS Não
chr 760261 760361 reverse - Não
chr 1043301 1043601 reverse oTSS Não
chr 1107561 1107681 reverse iTSS Não
chr 1922181 1922241 reverse - Não

plasmid_pNRC100 115691 115838 forward oTSS Não
plasmid_pNRC100 116762 116909 forward oTSS Não
plasmid_pNRC100 127514 127997 forward oTSS Não
plasmid_pNRC100 133583 133646 forward - Sim
plasmid_pNRC100 133583 133667 forward - Sim
plasmid_pNRC100 136943 137006 forward - Não
plasmid_pNRC100 123786 123891 reverse oTSS Não
plasmid_pNRC100 146991 147075 reverse aTSS Não
plasmid_pNRC200 3414 3477 forward - Sim
plasmid_pNRC200 8874 9042 forward - Sim
plasmid_pNRC200 88401 88464 forward - Sim
plasmid_pNRC200 97662 97788 forward - Sim
plasmid_pNRC200 125004 125067 forward aTSS Não
plasmid_pNRC200 132396 132480 forward aTSS Não
plasmid_pNRC200 219714 219798 forward oTSS Não
plasmid_pNRC200 267993 268266 forward oTSS Não
plasmid_pNRC200 295776 295923 forward pTSS Não
plasmid_pNRC200 311064 311148 forward - Sim
plasmid_pNRC200 324252 324378 forward - Sim
plasmid_pNRC200 339204 339624 forward - Sim
plasmid_pNRC200 355017 355479 forward - Sim
plasmid_pNRC200 355269 355437 forward - Sim
plasmid_pNRC200 9136 9283 reverse - Sim
plasmid_pNRC200 36499 36898 reverse - Sim
plasmid_pNRC200 36751 36814 reverse - Sim
plasmid_pNRC200 71044 71170 reverse - Sim
plasmid_pNRC200 79717 79780 reverse - Sim
plasmid_pNRC200 89482 89587 reverse - Sim
plasmid_pNRC200 97609 97840 reverse - Sim
plasmid_pNRC200 101347 101515 reverse - Sim
plasmid_pNRC200 136984 137047 reverse - Não
plasmid_pNRC200 270565 270628 reverse - Sim

plasmid_pNRC200 326887 326971 reverse oTSS Não
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Anexo G - intraRNAs diferencialmente expressos

Cromossomo Orientação Posição TSS Nome Gene Condição
cromossomo forward 10876 TSS-10 VNG_RS00045 GSE53544
cromossomo forward 14922 TSS-17 VNG_RS00070 GSE53544; GSE112133
cromossomo forward 48989 TSS-97 VNG_RS00210 Oxygen-Shift
cromossomo forward 64061 TSS-133 VNG_RS00270 Δlsm
cromossomo forward 90004 TSS-166 VNG_RS00420 GSE31308
cromossomo forward 90107 TSS-167 VNG_RS00420 GSE31308
cromossomo forward 90306 TSS-168 VNG_RS00420 GSE31308
cromossomo forward 184746 TSS-280 VNG_RS00885 GSE112133
cromossomo forward 311457 TSS-392 VNG_RS01570 GSE12923
cromossomo forward 318991 TSS-398 VNG_RS01600 Δlsm
cromossomo forward 399855 TSS-451 VNG_RS02015 GSE12923
cromossomo forward 464901 TSS-508 VNG_RS02420 GSE112133
cromossomo forward 542895 TSS-575 VNG_RS02820 GSE53544
cromossomo forward 617480 TSS-646 VNG_RS03200 Δlsm
cromossomo forward 634392 TSS-658 VNG_RS03280 GSE53544
cromossomo forward 655842 TSS-678 VNG_RS03385 GSE112133
cromossomo forward 717906 TSS-713 VNG_RS03660 GSE12923
cromossomo forward 750438 TSS-749 VNG_RS03835 GSE12923
cromossomo forward 750690 TSS-750 VNG_RS03835 GSE12923
cromossomo forward 750791 TSS-751 VNG_RS03835 GSE12923
cromossomo forward 774916 TSS-798 VNG_RS03945 Oxygen-Shift
cromossomo forward 802022 TSS-827 VNG_RS04105 GSE12923
cromossomo forward 802037 TSS-828 VNG_RS04105 GSE12923
cromossomo forward 808070 TSS-841 VNG_RS04130 GSE53544
cromossomo forward 812824 TSS-846 VNG_RS04150 GSE53544; GSE112133
cromossomo forward 818018 TSS-853 VNG_RS04165 GSE53544
cromossomo forward 915135 TSS-929 VNG_RS04750 GSE12923
cromossomo forward 949916 TSS-954 VNG_RS04945 GSE12923
cromossomo forward 1021757 TSS-1015 VNG_RS05350 GSE12923
cromossomo forward 1029436 TSS-1022 VNG_RS05385 GSE12923
cromossomo forward 1066453 TSS-1056 VNG_RS05590 GSE12923
cromossomo forward 1085083 TSS-1072 VNG_RS05695 GSE12923
cromossomo forward 1085114 TSS-1073 VNG_RS05695 GSE12923
cromossomo forward 1107509 TSS-1098 VNG_RS05805 GSE53544
cromossomo forward 1272788 TSS-1240 VNG_RS06675 GSE12923
cromossomo forward 1272826 TSS-1241 VNG_RS06675 GSE12923; GSE53544
cromossomo forward 1356277 TSS-1317 VNG_RS07115 Oxygen-Shift
cromossomo forward 1358907 TSS-1324 VNG_RS07130 GSE12923
cromossomo forward 1464013 TSS-1405 VNG_RS07680 Δlsm
cromossomo forward 1580440 TSS-1488 VNG_RS08330 Δlsm
cromossomo forward 1629675 TSS-1534 VNG_RS08575 Δlsm
cromossomo forward 1691736 TSS-1589 ID=gene1770 Δlsm
cromossomo forward 1767833 TSS-1648 VNG_RS09235 GSE112133
cromossomo forward 1902517 TSS-1809 VNG_RS09935 Δlsm
cromossomo reverse 44400 TSS-2058 VNG_RS00195 GSE53544
cromossomo reverse 45172 TSS-2059 VNG_RS00195 GSE12923; GSE53544
cromossomo reverse 45191 TSS-2060 VNG_RS00195 GSE12923; GSE53544
cromossomo reverse 45203 TSS-2061 VNG_RS00195 GSE12923; GSE53544
cromossomo reverse 45219 TSS-2062 VNG_RS00195 GSE12923; GSE53544
cromossomo reverse 45264 TSS-2063 VNG_RS00195 GSE12923; GSE53544
cromossomo reverse 54856 TSS-2087 VNG_RS00240 GSE53544
cromossomo reverse 54974 TSS-2088 VNG_RS00240 GSE53544
cromossomo reverse 55221 TSS-2089 VNG_RS00240 GSE53544
cromossomo reverse 55304 TSS-2090 VNG_RS00240 GSE53544
cromossomo reverse 55475 TSS-2091 VNG_RS00240 Δlsm
cromossomo reverse 117381 TSS-2178 VNG_RS00585 GSE12923; GSE53544
cromossomo reverse 125373 TSS-2186 VNG_RS00630 Δlsm
cromossomo reverse 155014 TSS-2209 VNG_RS00740 GSE12923
cromossomo reverse 251687 TSS-2304 VNG_RS01270 GSE112133
cromossomo reverse 259670 TSS-2313 VNG_RS01300 GSE12923
cromossomo reverse 292104 TSS-2333 ID=gene291 GSE112133
cromossomo reverse 470203 TSS-2490 VNG_RS02445 GSE61975
cromossomo reverse 624412 TSS-2597 VNG_RS03225 Oxygen-Shift
cromossomo reverse 657231 TSS-2618 VNG_RS03395 Δlsm; GSE15788; GSE112133
cromossomo reverse 766017 TSS-2735 VNG_RS03890 GSE12923
cromossomo reverse 918779 TSS-2894 VNG_RS04770 Δlsm; GSE12923; GSE112133 
cromossomo reverse 936066 TSS-2904 VNG_RS04865 GSE53544
cromossomo reverse 1006603 TSS-2965 VNG_RS05265 Δlsm
cromossomo reverse 1016810 TSS-2975 VNG_RS05320 Δlsm
cromossomo reverse 1086865 TSS-3029 VNG_RS05700 Δlsm

150



cromossomo reverse 1126929 TSS-3065 VNG_RS05895 GSE112133
cromossomo reverse 1183688 TSS-3095 VNG_RS06165 GSE53544; GSE112133
cromossomo reverse 1184121 TSS-3096 VNG_RS06165 Δlsm
cromossomo reverse 1184140 TSS-3097 VNG_RS06165 Δlsm
cromossomo reverse 1184209 TSS-3098 VNG_RS06165 Δlsm
cromossomo reverse 1206856 TSS-3123 VNG_RS06285 Δlsm; GSE12923
cromossomo reverse 1252691 TSS-3165 VNG_RS06520 GSE112133
cromossomo reverse 1420704 TSS-3297 VNG_RS07475 GSE12923
cromossomo reverse 1443939 TSS-3318 VNG_RS07595 Δlsm
cromossomo reverse 1457833 TSS-3333 VNG_RS07650 GSE12923
cromossomo reverse 1534209 TSS-3409 VNG_RS08080 Δlsm
cromossomo reverse 1625391 TSS-3512 VNG_RS08550 GSE53544
cromossomo reverse 1627823 TSS-3513 VNG_RS08560 Δlsm
cromossomo reverse 1825849 TSS-3681 VNG_RS09510 GSE12923
cromossomo reverse 1840383 TSS-3698 VNG_RS09595 GSE53544
cromossomo reverse 1863937 TSS-3718 VNG_RS09730 Δlsm; GSE61975
cromossomo reverse 1971047 TSS-3821 VNG_RS10305 GSE53544; GSE112133
cromossomo reverse 2006517 TSS-3869 VNG_RS10485 GSE12923

plasmideo_pNRC100 forward 113318 TSS-4361 VNG_RS12740 GSE53544
plasmideo_pNRC100 forward 113903 TSS-4362 VNG_RS12740 GSE53544
plasmideo_pNRC100 forward 114589 TSS-4366 VNG_RS12745 Δlsm; GSE112133
plasmideo_pNRC100 forward 116073 TSS-4377 VNG_RS12755 Δlsm ; GSE61975
plasmideo_pNRC100 forward 121557 TSS-4386 VNG_RS12765 Δlsm
plasmideo_pNRC100 forward 121578 TSS-4387 VNG_RS12765 Δlsm
plasmideo_pNRC100 forward 121930 TSS-4388 VNG_RS12765 GSE112133
plasmideo_pNRC100 forward 126734 TSS-4393 VNG_RS12790 Δlsm
plasmideo_pNRC100 forward 131809 TSS-4412 VNG_RS12820 GSE112133
plasmideo_pNRC100 forward 135283 TSS-4416 VNG_RS12830 Δlsm
plasmideo_pNRC100 forward 135310 TSS-4417 VNG_RS12830 Δlsm
plasmideo_pNRC100 forward 141178 TSS-4427 VNG_RS12865 GSE112133
plasmideo_pNRC100 forward 144176 TSS-4433 VNG_RS12880 GSE61975
plasmideo_pNRC100 forward 147769 TSS-4441 VNG_RS12910 GSE12923; GSE61975
plasmideo_pNRC100 forward 149378 TSS-4447 VNG_RS12920 GSE61975
plasmideo_pNRC100 forward 149401 TSS-4448 VNG_RS12920 GSE61975
plasmideo_pNRC100 reverse 131445 TSS-4499 VNG_RS12815 GSE53544
plasmideo_pNRC100 reverse 137330 TSS-4510 VNG_RS12845 GSE112133
plasmideo_pNRC100 reverse 138145 TSS-4511 VNG_RS12855 GSE61975
plasmideo_pNRC100 reverse 138253 TSS-4512 VNG_RS12855 GSE61975
plasmideo_pNRC100 reverse 138291 TSS-4513 VNG_RS12855 GSE61975
plasmideo_pNRC200 reverse 126561 TSS-4111 VNG_RS11080 GSE112133
plasmideo_pNRC200 reverse 126573 TSS-4112 VNG_RS11080 GSE112133
plasmideo_pNRC200 reverse 126689 TSS-4113 VNG_RS11080 GSE112133
plasmideo_pNRC200 reverse 259442 TSS-4261 VNG_RS11680 Δlsm
plasmideo_pNRC200 reverse 278195 TSS-4299 VNG_RS11750 GSE61975
plasmideo_pNRC200 reverse 282317 TSS-4306 VNG_RS11765 Δlsm
plasmideo_pNRC200 reverse 286332 TSS-4311 VNG_RS11785 Δlsm

plasmideo_pNRC200 reverse 299369 TSS-4324 VNG_RS11850 Δlsm
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Anexo H - Domínios proteicos associados a iTSS

Cromossomo Orientação
TSS

Posição
Nome pFAM Função

cromossomo forward 3768 TSS-7 PF02516 N-glycosylation of asparagines
cromossomo forward 37498 TSS-66 PF07282 DNA-binding domain
cromossomo forward 71399 TSS-147 PF04892 unknow function
cromossomo forward 89891 TSS-165 PF01420  DNA binding
cromossomo forward 90004 TSS-166 PF01420  DNA binding

cromossomo forward 91380 TSS-173 PF04851
NTPase domain superfamily are characterized by a 
conserved nucleotide phosphate-binding motif

cromossomo forward 138170 TSS-222 PF13193 AMP-binding enzyme C-terminal domain
cromossomo forward 201879 TSS-297 PF10120 thiamine-phosphate synthase
cromossomo forward 228512 TSS-322 PF00633 DNA-binding motif
cromossomo forward 497286 TSS-537 PF00571  bind ligands with an adenosyl group
cromossomo forward 548604 TSS-581 PF01554 multidrug and toxic compound extrusion
cromossomo forward 556156 TSS-591 PF00989 bind ligand
cromossomo forward 556586 TSS-592 PF00512 Histidine Kinase A  domain
cromossomo forward 672581 TSS-691 PF00204 Transducer domain
cromossomo forward 717906 TSS-713 PF13549 ATP-grasp domain
cromossomo forward 734074 TSS-731 PF13646 intracellular transport
cromossomo forward 775560 TSS-800 PF13417 Glutathione S-transferase
cromossomo forward 801364 TSS-824 PF14667 integral membrane region
cromossomo forward 808321 TSS-842 PF05050 methyltransferase
cromossomo forward 812824 TSS-846 PF05050 methyltransferase
cromossomo forward 848489 TSS-875 PF16897 nucleotide phosphate-binding motif
cromossomo forward 848886 TSS-876 PF02824 suggests a ligand (most likely nucleotide)-binding
cromossomo forward 894561 TSS-913 PF07731 Copper binding
cromossomo forward 999039 TSS-1003 PF13193 AMP-binding enzyme C-terminal domain
cromossomo forward 1096604 TSS-1087 PF07705 Cell adhesion related domain
cromossomo forward 1209940 TSS-1173 PF03949 NAD binding domain
cromossomo forward 1218026 TSS-1179 PF00127 Copper binding
cromossomo forward 1239722 TSS-1208 PF00571  bind ligands with an adenosyl group
cromossomo forward 1473489 TSS-1410 PF02517 protease
cromossomo forward 1518374 TSS-1440 PF00535 Glycosyltransferases

cromossomo forward 1567352 TSS-1483 PF03464
hydrolytic activity at the peptidyl transferase centre – 
domain 2

cromossomo forward 1580440 TSS-1488 PF08241 Methyltransferase domain
cromossomo forward 1670608 TSS-1565 PF00352 TATA box binding protein
cromossomo forward 1684546 TSS-1582 PF01938 Predicted RNA-binding protein
cromossomo forward 1729542 TSS-1623 PF13187 bind to iron-sulfur clusters
cromossomo forward 1902517 TSS-1809 PF06146 unknow function
cromossomo reverse 181802 TSS-2244 PF13555 ATPase
cromossomo reverse 181934 TSS-2245 PF13555 ATPase
cromossomo reverse 182466 TSS-2246 PF08706 unknow function
cromossomo reverse 208544 TSS-2272 PF00382 Protein binding domain
cromossomo reverse 209027 TSS-2273 PF00382 Protein binding domain
cromossomo reverse 251687 TSS-2304 PF13412 DNA binding domains
cromossomo reverse 256110 TSS-2310 PF01588 tRNA-binding-domain
cromossomo reverse 259670 TSS-2313 PF01435 metallopeptidases
cromossomo reverse 271013 TSS-2319 PF06470 Responsible for formation of the DNA interacting dimer
cromossomo reverse 470203 TSS-2490 PF02080 bind an unidentified ligand
cromossomo reverse 566851 TSS-2558 PF06798 unknow function
cromossomo reverse 582732 TSS-2576 PF01163 Protein Kinases  catalytic domain 
cromossomo reverse 657231 TSS-2618 PF00382 Protein binding domain
cromossomo reverse 727720 TSS-2670 PF04659 C-terminus of flaD
cromossomo reverse 755165 TSS-2715 PF00589 C-terminal catalytic domain 
cromossomo reverse 755196 TSS-2716 PF00589 C-terminal catalytic domain 

cromossomo reverse 838185 TSS-2816 PF01903
Sirohydrochlorin cobalt chelatase (CbiX) and 
sirohydrochlorin iron chelatase (SirB)  N-terminal domain

cromossomo reverse 918779 TSS-2894 PF00571  bind ligands with an adenosyl group
cromossomo reverse 961801 TSS-2932 PF02080 bind an unidentified ligand
cromossomo reverse 1183688 TSS-3095 PF07510 endonucleases
cromossomo reverse 1320759 TSS-3220 PF13662 nucleotidyl transferase/hydrolase domain
cromossomo reverse 1510073 TSS-3387 PF00575 RNA binding domain
cromossomo reverse 1519851 TSS-3393 PF02080 bind an unidentified ligand
cromossomo reverse 1520160 TSS-3395 PF02254 NAD binding
cromossomo reverse 1573533 TSS-3459 PF00006 Nucleotide-binding
cromossomo reverse 1574135 TSS-3460 PF00306 C-terminal Domain
cromossomo reverse 1574159 TSS-3461 PF00306 C-terminal Domain
cromossomo reverse 1574312 TSS-3463 PF00306 C-terminal Domain
cromossomo reverse 1627823 TSS-3513 PF00127 Copper binding
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cromossomo reverse 1642117 TSS-3525 PF02889 required for assembly of functional endoplasmic 
reticulum translocons.

cromossomo reverse 1661756 TSS-3544 PF00579 dinucleotide-binding domain
cromossomo reverse 1678795 TSS-3559 PF02747 dna interaction
cromossomo reverse 1686546 TSS-3567 PF00902 Sec-independent protein translocase protein 
cromossomo reverse 1702346 TSS-3580 PF01502 Phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase
cromossomo reverse 1721371 TSS-3596 PF00571  bind ligands with an adenosyl group
cromossomo reverse 1758630 TSS-3621 PF00496 substrate-binding domain
cromossomo reverse 1854354 TSS-3712 PF13307 nucleotide phosphate-binding motif
cromossomo reverse 1990209 TSS-3843 PF00679 Elongation factor G C-terminus
cromossomo reverse 1991171 TSS-3844 PF03144 domain II of elongation factor 2

plasmídeo_pNRC100 forward 121298 TSS-4385 PF00589 C-terminal catalytic domain 
plasmídeo_pNRC200 forward 251492 TSS-4012 PF13166 atpase
plasmídeo_pNRC200 forward 287904 TSS-4058 PF01385 transposase domain
plasmídeo_pNRC200 forward 287990 TSS-4059 PF01385 transposase domain
plasmídeo_pNRC200 forward 290031 TSS-4061 PF00136 DNA polymerase type-B B2 subfamily catalytic domain
plasmídeo_pNRC200 reverse 146770 TSS-4136 PF02080 bind an unidentified ligand
plasmídeo_pNRC200 reverse 154920 TSS-4151 PF07282 DNA-binding domain
plasmídeo_pNRC200 reverse 245273 TSS-4242 PF00185 Aspartate/ornithine binding domain
plasmídeo_pNRC200 reverse 253767 TSS-4255 PF00589 C-terminal catalytic domain 
plasmídeo_pNRC200 reverse 275237 TSS-4293 PF02150 RNA polymerases M/15 Kd subunit

plasmídeo_pNRC200 reverse 286332 TSS-
4311

PF02082 DNA Binding
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Anexo I - Domínios proteicos associados a iTSS em outras espécies
pFAM Função Organismo Gene H. salinarum gene
PF00006 ATP synthase alpha-beta C. jejuni CJE_RS00535 VNG_RS08290
PF00006 ATP synthase alpha-beta N. lactamica NLA_RS09725 VNG_RS08290
PF00006 ATP synthase alpha-beta C. jejuni CJE_RS00525 VNG_RS08290
PF00185 OTCace C. jejuni CJE_RS06185 VNG_RS11625
PF00185 OTCace C. jejuni CJE_RS05430 VNG_RS11625
PF00204 DNA_gyrase N. lactamica NLA_1740 ID=gene692
PF00204 DNA_gyrase N. lactamica NLA_RS03165 ID=gene692
PF00571 CBS domain S. oneidensis SO_2815 VNG_RS02575; VNG_RS04770; VNG_RS09025
PF00571 CBS domain T. kodakarensis TK1626 VNG_RS02575; VNG_RS04770; VNG_RS09025
PF00575 S1 RNA Binding Domain N. lactamica NLA_11360 VNG_RS07945
PF00575 S1 RNA Binding Domain N. lactamica NLA_0360 VNG_RS07945
PF00679 Elongation factor G C-terminus C. jejuni CJE0542 ID=gene2082
PF00679 Elongation factor G C-terminus S. oneidensis SO_0228 ID=gene2082
PF00679 Elongation factor G C-terminus S. oneidensis SO_0842 ID=gene2082
PF01385 OrfB_IS605 H. pylori HP0438 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF01385 OrfB_IS605 H. pylori HP0989 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF01385 OrfB_IS605 H. pylori HP0997 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF01385 OrfB_IS605 H. pylori HP1095 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF01385 OrfB_IS605 H. pylori HP1534 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF01385 OrfB_IS605 T. kodakarensis TK1842 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF07282 OrfB_Zn_ribbon H. pylori HP0438 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF07282 OrfB_Zn_ribbon H. pylori HP0989 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF07282 OrfB_Zn_ribbon H. pylori HP0997 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF07282 OrfB_Zn_ribbon H. pylori HP1095 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF07282 OrfB_Zn_ribbon H. pylori HP1534 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF07282 OrfB_Zn_ribbon T. kodakarensis TK1842 VNG_RS11800; VNG_RS11205
PF07282 OrfB_Zn_ribbon T. kodakarensis TK0298 VNG_RS11800
PF07282 OrfB_Zn_ribbon T. kodakarensis TK0931 VNG_RS11800

PF02080 TrkA_C T. kodakarensis TK1575
VNG_RS02445; VNG_RS05015; VNG_RS07995;

VNG_RS11170

PF02080 TrkA_C T. kodakarensis TK1595
VNG_RS02445; VNG_RS05015; VNG_RS07995;

VNG_RS11170
PF03144 GTP_EFTU_D2 N. lactamica NLA_14640 ID=gene2082
PF03144 GTP_EFTU_D2 T. kodakarensis TK0308 ID=gene2082
PF03144 GTP_EFTU_D2 H. volcanii HVO_0356 ID=gene2082
PF00589 Phage_integrase S. oneidensis SO_A0045 VNG_RS03850; VNG_RS12765; VNG_RS11655
PF00382 TFIIB T. kodakarensis TK1280 VNG_RS01035
PF02824 TGS T. kodakarensis TK1286 VNG_RS04330
PF03949 Malic_M T. kodakarensis TK1963 VNG_RS06300
PF00136 DNA_polymerase_activity H. volcanii HVO_0858 VNG_RS11805
PF00579 tryptophan-tRNA_ligase_activity H. volcanii HVO_RS05375 VNG_RS08695
PF00902 TatC H. volcanii HVO_RS05600 VNG_RS08845
PF01435 metalloendopeptidase_activity N. lactamic NLA_14150 VNG_RS01300

PF01554 drug_transmembrane_transporter N. lactamica NLA_14180 VNG_RS02850
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Anexo J - Quebras do sinal de expressão gênica obtidos através de RNA-seq e associados 
com terminadores intrínsecos da transcrição do tipo polyT

Cromossomo Posição Orientação Gene
Distância

stop codon
PolyT

5/4
PolyT
10/6

chr 65573 forward VNG_RS00280 102 - -
chr 66554 forward VNG_RS00290 21 - -
chr 95873 forward VNG_RS00440 21 -27 -
chr 119150 forward VNG_RS00595 99 -13 -16
chr 158454 forward VNG_RS00755 147 -15 -19
chr 214469 forward VNG_RS01065 45 - -
chr 442491 forward VNG_RS02260 25 -25/-13 -
chr 579775 forward VNG_RS03020 34 -26 -27
chr 598835 forward VNG_RS03115 92 -44/5 6
chr 676623 forward VNG_RS03475 137 - -
chr 752951 forward VNG_RS03845 149 -43/-12 -
chr 760557 forward VNG_RS03870 5 - -
chr 774683 forward VNG_RS03940 138 - -
chr 775844 forward VNG_RS03950 40 - -
chr 835810 forward VNG_RS04245 8 5 -
chr 852941 forward VNG_RS04355 63 - -
chr 853118 forward VNG_RS04360 91 - -
chr 893888 forward VNG_RS04635 98 - -
chr 950921 forward VNG_RS04955 62 - -
chr 953329 forward VNG_RS04970 63 - -
chr 997698 forward VNG_RS05215 33 0 -
chr 1030299 forward VNG_RS05385 43 - -
chr 1055333 forward VNG_RS05520 110 -29/5 -
chr 1060133 forward VNG_RS05545 148 - -
chr 1068439 forward VNG_RS05600 65 - -
chr 1068490 forward VNG_RS05600 116 - -
chr 1101364 forward VNG_RS05765 14 - -
chr 1107645 forward VNG_RS05805 87 - -
chr 1113022 forward VNG_RS05840 5 - -
chr 1219926 forward VNG_RS06355 38 - -
chr 1229092 forward VNG_RS06400 150 -3/5 -3
chr 1245001 forward VNG_RS06465 105 - -
chr 1296929 forward VNG_RS06805 141 -16 -
chr 1317976 forward VNG_RS06900 17 - -
chr 1327451 forward VNG_RS06955 6 - -
chr 1338177 forward VNG_RS07020 12 - -
chr 1356578 forward VNG_RS07115 127 -5 -8
chr 1405160 forward VNG_RS07360 81 - -
chr 1417395 forward VNG_RS07440 4 -8 -
chr 1458673 forward VNG_RS07655 114 - -17
chr 1502243 forward VNG_RS07885 145 12 -
chr 1505379 forward VNG_RS07900 47 - -
chr 1558286 forward VNG_RS08215 6 -4 -
chr 1671378 forward VNG_RS08750 37 -14 -
chr 1676522 forward VNG_RS08780 50 -24 -
chr 1678574 forward VNG_RS08795 80 - -
chr 1697454 forward ID=gene1777 104 - -
chr 1864993 forward VNG_RS09735 106 - -
chr 1866438 forward VNG_RS09750 56 - -
chr 1874666 forward VNG_RS09785 120 - -
chr 1880708 forward VNG_RS09805 65 -25/-16/6 -24/2
chr 1880896 forward VNG_RS09810 67 - -
chr 1905085 forward VNG_RS09945 58 -40/8 -
chr 1930329 forward VNG_RS10060 63 -15 -19
chr 1932508 forward VNG_RS10065 85 - -
chr 1935660 forward VNG_RS10100 38 - -
chr 1955262 forward VNG_RS10230 36 - -
chr 1959098 forward VNG_RS10240 42 -18 -22
chr 1963705 forward VNG_RS10255 137 23 -
chr 1980170 forward VNG_RS10340 25 - -
chr 1982000 forward VNG_RS10355 72 - -
chr 1984195 forward VNG_RS10370 75 - -30
chr 20506 reverse VNG_RS00105 28 - -
chr 34567 reverse VNG_RS00160 85 -14 -19/8
chr 154580 reverse VNG_RS00740 115 - -
chr 165121 reverse VNG_RS00790 32 -16 -19
chr 255714 reverse VNG_RS01290 29 21 17
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chr 280465 reverse VNG_RS01395 23 - -
chr 283758 reverse VNG_RS01410 7 - -
chr 304225 reverse VNG_RS01540 44 -14 -16
chr 359349 reverse VNG_RS01815 40 -16 -
chr 394202 reverse VNG_RS01995 29 -15 -
chr 430979 reverse VNG_RS02195 56 -28 -30
chr 445211 reverse VNG_RS02280 53 - -
chr 445871 reverse VNG_RS02290 27 -16 -20
chr 462165 reverse VNG_RS02405 29 -35 -
chr 531912 reverse VNG_RS02765 127 - -
chr 551719 reverse VNG_RS02870 5 - -
chr 580421 reverse VNG_RS03030 31 -15 -18
chr 620344 reverse VNG_RS03210 120 - -
chr 663624 reverse VNG_RS03435 25 -21 -
chr 751778 reverse VNG_RS03840 126 -24 -24
chr 756599 reverse VNG_RS03855 77 -32 -39
chr 811078 reverse VNG_RS04145 75 - -
chr 847285 reverse VNG_RS04320 20 -13 -
chr 855604 reverse VNG_RS04385 116 -17 -20
chr 882130 reverse VNG_RS04560 15 - -11
chr 895680 reverse VNG_RS04650 28 - -
chr 896214 reverse VNG_RS04655 42 -15 -
chr 916305 reverse VNG_RS04760 89 -1 -
chr 920273 reverse VNG_RS04785 4 - -
chr 950070 reverse VNG_RS04950 9 -3 -
chr 992740 reverse VNG_RS05190 12 - -
chr 1052119 reverse VNG_RS05515 30 -20 -
chr 1103699 reverse VNG_RS05785 43 -16 -19
chr 1131361 reverse VNG_RS05925 84 10 10
chr 1244980 reverse VNG_RS06470 2 - -
chr 1281627 reverse VNG_RS06725 117 - -
chr 1298839 reverse VNG_RS06820 95 - -
chr 1304090 reverse VNG_RS06830 79 - -
chr 1378241 reverse VNG_RS07235 8 - -
chr 1421180 reverse VNG_RS07485 32 - -
chr 1444117 reverse VNG_RS07600 10 25 -
chr 1473890 reverse VNG_RS07730 54 - -
chr 1495325 reverse VNG_RS07835 44 - -
chr 1499148 reverse VNG_RS07860 57 - -
chr 1538783 reverse VNG_RS08110 58 -14 -
chr 1549573 reverse VNG_RS08170 148 - -
chr 1566023 reverse VNG_RS08255 79 - -
chr 1570271 reverse VNG_RS08280 8 - -
chr 1619956 reverse VNG_RS08525 20 -15 -
chr 1655995 reverse VNG_RS08675 67 -16 -19
chr 1657891 reverse VNG_RS08680 39 -15 -18
chr 1660776 reverse VNG_RS08695 43 - -
chr 1702402 reverse VNG_RS08920 43 - -
chr 1783299 reverse VNG_RS09320 41 - -
chr 1820901 reverse VNG_RS09490 55 - -
chr 1826362 reverse VNG_RS09515 39 -6 -9
chr 1845550 reverse VNG_RS09630 70 -15 -16
chr 1881970 reverse VNG_RS09825 94 - -
chr 1882274 reverse VNG_RS09830 105 - -
chr 1917933 reverse VNG_RS10010 116 - -
chr 1977701 reverse VNG_RS10330 45 -13 -
chr 1978785 reverse VNG_RS10335 40 - -
chr 1984163 reverse VNG_RS10375 79 - -
chr 1993992 reverse VNG_RS10430 148 - -

plasmid_pNRC100 115070 reverse VNG_RS12750 42 11 7
plasmid_pNRC100 131000 reverse VNG_RS12815 123 -1 -
plasmid_pNRC200 220513 forward VNG_RS11535 3 - -
plasmid_pNRC200 272013 forward VNG_RS11730 28 - -
plasmid_pNRC200 136682 reverse VNG_RS11110 80 - -
plasmid_pNRC200 217524 reverse VNG_RS11520 149 - -
plasmid_pNRC200 227397 reverse VNG_RS11560 120 11 6
plasmid_pNRC200 279023 reverse VNG_RS11755 137 - -

plasmid_pNRC200 319814 reverse VNG_RS11970 52 - -
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Abstract

A plethora of non-coding RNAs has been discovered using high-resolution transcriptomics tools, indicating that
transcriptional and post-transcriptional regulation is much more complex than previously appreciated. Small RNAs
associated with transcription start sites of annotated coding regions (TSSaRNAs) are pervasive in both eukaryotes and
bacteria. Here, we provide evidence for existence of TSSaRNAs in several archaeal transcriptomes including: Halobacterium
salinarum, Pyrococcus furiosus, Methanococcus maripaludis, and Sulfolobus solfataricus. We validated TSSaRNAs from the
model archaeon Halobacterium salinarum NRC-1 by deep sequencing two independent small-RNA enriched (RNA-seq) and a
primary-transcript enriched (dRNA-seq) strand-specific libraries. We identified 652 transcripts, of which 179 were shown to
be primary transcripts (,7% of the annotated genome). Distinct growth-associated expression patterns between TSSaRNAs
and their cognate genes were observed, indicating a possible role in environmental responses that may result from RNA
polymerase with varying pausing rhythms. This work shows that TSSaRNAs are ubiquitous across all domains of life.
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Introduction

Molecular mechanisms that are conserved throughout evolu-

tion, or arise independently to perform similar tasks are of major

interest to biology [1]. Evolutionary conservation and convergence

are strong indicators of important biological functions. Under-

standing commonalities and differences across organisms from all

three domains of life have therefore served as powerful means to

discover and characterize important molecular mechanisms.

The roles of non-coding RNA (ncRNA) molecules have proven

to be especially elusive. Only recently, high-throughput technol-

ogies have revealed that ncRNAs have important functions across

diverse biological systems and processes [2,3]. Among the newly

discovered ncRNAs is an intriguing class of transcription start site

associated RNAs (TSSaRNAs) that have thus far been observed in

eukaryotes and bacteria [4–7].

Based on their location, TSSaRNAs have been speculated to

play a role in transcription initiation [5,6,8]; and based on their

tissue-specific regulation they have also been putatively implicated

in epigenetic regulation [5,9]. TSSaRNAs have also been reported

in bacteria where it is suggested that they could be part of a

regulatory mechanism that prevents transcription initiation until a

functional RNA polymerase complex has assembled [4]. In both

eukaryotes and bacteria, the production of these transcripts seems

to be associated with stalled RNA polymerase [4–6]. The RNA

polymerase pausing model is the most accepted TSSaRNA

biogenesis hypothesis and its functional implications is still under

investigation [10,11].

Regardless, TSSaRNA ubiquity across eukaryotes and bacteria

suggests that TSSaRNAs are ancient and must have been present

in LUCA. Discovery of TSSaRNAs in archaea would lend

credibility to this hypothesis and provide clues into why they are

evolutionarily conserved across all organisms.

Results and Discussion

Discovery of TSSaRNAs in the third domain of life
In the present work, we investigated whether TSSaRNAs do

indeed exist in archaea and, thus, ubiquitous across all three

domains of life. By mining publicly available data, we gathered

evidence for TSSaRNAs in 10 archaeal transcriptomes (H.
salinarum, M. maripaludis, S. solfataricus, P. furiosus, N.
equitans, M. kandleri, H. volcanii, M. psycrophilus, M. mazei
and P. abyssi [12–21], see supplemental material), including

compendia of gene expression profiles over growth curves for 4

organisms: H. salinarum [14], M. maripaludis [12], S. solfataricus
[12,13] and P. furiosus [12] (Figure 1). We mined publicly

available gene expression datasets from GEO [22] (http://www.
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ncbi.nlm.nih.gov/geo/), SRA [23] (http://www.ncbi.nlm.nih.

gov/sra) and UCSC Archaeal Genome Browser [24] (http://

archaea.ucsc.edu/). Datasets not available in public databases

were obtained directly from publications.

Expression of a putative TSSaRNA, measured either by

hybridization intensities or by read coverage, had a distinct

signature characterized by a sharp rise in signal that plateaus over

a small distance and then decays precipitously. This signature was

conserved across most transcriptomes that were analyzed, and

across all sequencing (Illumina, SOLiD and Roche 454) and

microarray (NimbleGen and Agilent) platforms, and all library

construction protocols (strand-specific and non-strand specific)

[12–21] (Figure S1). Aiming TSSaRNAs discovery in all archaeal

organisms, all datasets were manually inspected.

TSSaRNAs in H. salinarum NRC-1
The consistency of TSSaRNAs discovery across all platforms

and organisms justified further experimentation for independent

validation. H. salinarum is a model organism for halophilic

archaea and has been extensively studied in the last decade. It

became a prime model to study aspects of gene expression

regulation, especially due to the establishment of predictive

quantitative models with high accuracy [25].

In order to precisely map TSSaRNAs in H. salinarum NRC-1,

we performed a strand-specific RNA-seq experiment using non-

fragmented small RNAs in the 20–230 bp range. Two biological

replicates were extracted from cultures under standard growth

conditions [26]. From these replicates, 3.4 million reads were

aligned to H. salinarum NRC-1 genome.

The reads from TSSaRNAs create a surplus in coverage values

when taken together with reads from the cognate gene (Figure 2,
Figure S2). A given genomic location can have two sets of aligned

reads starting exactly there: (i) reads from transcripts greater than

151 nt but truncated at any length, up to the maximum

sequencing length limit (151 bp) and (ii) identical full-length reads

from transcripts smaller than 151 nt. Although both sets map to

the same initial position, the former show repeatedly the same start

and end genomic coordinates. We used relative enrichment of the

aligned start position as a feature to automatically detect

TSSaRNAs (peaks in ‘‘start counts’’ profiles in Figure 2). Using

this approach, we discovered 652 TSSaRNAs that were evenly

distributed on both strands, and associated with 25% of all

annotated protein coding genes.

To distinguish between processed and primary transcripts, we

performed a dRNA-seq experiment [27]. Since primary tran-

scripts have their 59 ends intact, a TEX (Terminator 59-

Phosphate-Dependent Exonuclease) enzyme treatment would

enrich a sample for them. Comparing sequenced reads from

treated (TEX+) and control (TEX-) libraries it is possible to

identify primary TSSaRNAs. Using this approach, we refined our

observations and defined 179 primary TSSaRNAs that were

evenly distributed on both strands, and associated with 7% of all

annotated protein coding genes (Table S1). It is important to note

that dRNA-seq experiments are prone to false negatives [28–29],

thus, it is possible that more than 179 TSSaRNAs do exist. To

turn the association of TSSaRNAs to transcription start sites (TSS)

robust, we choose to further investigate only those small RNAs

strictly correlated to primary TSS positions validated by dRNA-

seq data.

The TSSaRNA sizes in H. salinarum ranged from 16 nt to

146 nt with a median size of 27 nt (Figure S3A). The distribution

and median size of TSSaRNAs was consistent across many

organisms: murine (range: 20 nt to 90 nt, median 20 nt) [6];

human, chicken and fruit fly (range in all three: 13 nt to 28 nt,

median 18 nt) [5]. By contrast, the distribution of TSSaRNA sizes

in some bacterial organisms was much narrower, e.g., E. coli
(range: 33 nt to 40 nt) and M. pneumoniae (range: 35 to 55 nt, few

TSSaRNAs up to ,100 nt) [4]. The proximal locations of

TSSaRNAs to translation initiation sites of cognate genes (Figure
S3B) are consistent with previous observations that most

transcripts in H. salinarum are leaderless [14]. As for bacteria

and eukaryote, the distribution of TSSaRNAs location shows that

there are some TSS internal to annotated CDSs, which may point

to structural annotation imprecision or alternative transcripts.

Transcriptome data indicates multiple and time-varying
RNA polymerase pausing sites

The current understanding is that the production of TSSaRNA

transcripts is associated with stalled RNA polymerase during

cognate gene transcription in eukaryote and bacteria [4–6]. This

polymerase pausing hypothesis is becoming the prime biogenesis

model for TSSaRNA and is bringing key insights into gene

expression regulation [10,11], eclipsing alternative hypothesis such

as degradative 39 end processing or non-degradative (cleavage)

gene processing.

In archaea, the absence of a set of RNA-seq reads starting just

before TSSaRNA reads’ ends (Figure S4) argue against the

cleavage biogenesis hypothesis. Moreover, the observation that

TSSaRNA compositional/thermodynamical properties are no

different from similar regions in non-cognate gene sequences

(Figure S5) argue against the degradative biogenesis hypothesis,

following the same rationale put forward by Yus et al. [4].

Unsurprisingly, given that the molecular mechanisms involved in

RNA polymerase pausing are complex [27] and often involve gene

specific structures [28], there were no clear pausing site signatures

in the vicinity of all 179 primary TSSaRNA 39 ends, or even

considering all 652 putative TSSaRNAs. Altogether, we have no

evidence to believe that only archaea would present a different

biogenesis process other than RNA polymerase pausing. To

explore this hypothesis properties, we created a simple computa-

tional model for RNA polymerase pausing biogenesis scenario

(File S1, File S2). This model explores only two parameters for

RNA polymerase: elapsed time paused at any given genomic

location and time between successive transcription initiation events

(Figure S6).

Using multiple pausing sites along a gene with different

retention times, the model explains a recurrent RNA-seq

experimental observation in our datasets: an ensemble of full-

length reads aligned at the same starting position, but with

different sizes. We validated this model’s implication by perform-

ing classical northern-blot experiments for two highly expressed

genes: one showing signs of multiple pausing sites (VNG0101G)

Figure 1. Data-mining on archaeal gene expression public datasets. Each panel shows an example of TSSaRNA presence in different archaeal
transcriptomes. Yellow arrow represents the cognate gene, blue dashed lines represent TSSaRNA estimated regions and horizontal axis represent
organism’s genome coordinates. Heatmaps represent gene expression profiles over growth curves and are color-coded according to log10 expression
ratios between each time point relative to reference condition. Light blue horizontal bars represent tiling array probe intensities for reference
conditions for H. salinarum, P. furiosus and M. maripaludis. Dark blue points (S. solfataricus only) represent RNA-seq reads coverage data. Figure S1
show examples for additional archaea.
doi:10.1371/journal.pone.0107680.g001
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and one derived from a single pausing site (VNG1213G).

VNG0101G encodes a conserved cold shock protein and was

selected for further validation since the signal associated with its

TSSaRNA was top ranked in tiling array experiments [14].

Notwithstanding the low sensitivity of detecting low abundance

RNAs with northern blot [5], the 26 nt TSSaRNA was observed

as a distinct band along with its cognate gene transcript

(Figure 3B). Along with the northern-blot band directly corre-

sponding to the most frequent reads aligned at VNG0101G’s TSS

position (Figure 3A), it is possible to see other less stronger bands,

which sizes also correspond to less abundant RNA-seq reads. The

computational model can easily recapitulate these observations by

using multiple retention positions and times (File S1). If, on the

other hand, only one genomic position stalls a RNA polymerase,

then only one type of small molecule associated with the TSS

would be created. This case is also observed experimentally for

VNG1213C gene, a probable exonuclease: RNA-seq data shows a

population of reads concentrated around 72 nt, which maps

directly with the single band found in the northern-blot

experiment (Figure 3CD). Therefore, our transcriptome data

indicates that it is possible to find multiple RNA polymerase

pausing sites along a gene sequence.

Remarkably, it was clear from gene expression profiles that

dynamical behavior of a TSSaRNA may be distinct from that of its

cognate gene. In some cases, the cognate gene level does not

change, but expression of the TSSaRNA has distinct dynamics,

with up to 16 fold up-regulation or down-regulation to different

degrees (Figure 4AC). We also observed instances when both

Figure 2. Transcriptome mapping using small RNA sequencing. Strand-specific RNA-seq experiment was performed using non-fragmented
small RNAs (20–230 pb). Panels A–D show examples of TSSaRNAs and their cognate genes. (A) VNG1213C, forward strand (B) VNG0101G, reverse
strand (C) VNG0635G, forward strand. (D) VNG2293G, reverse strand. For each panel, the genome position and CDSs location and orientation (grey
arrows) are indicated at the horizontal axis. The uppermost graphic show log2 transformed amount of reads covering a given genomic coordinate.
Vertical dashed lines represents the TSSaRNA region. The intermediary graphic represents the amount of aligned reads whose start position maps to
a given genomic coordinate, the ‘‘start profile’’.
doi:10.1371/journal.pone.0107680.g002
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TSSaRNA and cognate gene were differentially regulated, albeit

with different patterns (Figure 4BD). Imposing stringent criteria,

we identified at least 10 TSSaRNA differentially expressed relative

to their cognate genes (Table S2, Figure S7). Such differential

expression patterns would not be expected if transcription of a

TSSaRNA and the full-length transcript of its cognate gene were

not regulated by environmental signals, nor could it arise as an

experimental artifact of tiling array hybridization and processing.

Using pausing sites that can vary their retention time along the

growth curve, the RNA polymerase pausing model explains our

experimental observation that TSSaRNA can have distinct

dynamical behavior relative to their cognate gene. Although

counterintuitive, it is possible to generate dynamical profiles such

as the ones where TSSaRNA levels remains constant and its

cognate gene varies and vice versa, only exploring the two

parameters of the model: elapsed time spent paused and time

between successive transcripts initiation events (Figure S8, File
S2).

Therefore, our transcriptome analysis indicates that there is

probably RNA polymerase pausing rhythm regulation in response

to environmental perturbations. Future experimental work would

reveal how this rhythm may be tuned and what are the implication

of this regulation.

Figure 3. TSSaRNAs reads size distribution and northern blot validation. Panel A shows the size histogram of all reads that aligned their 59
ends at VNG0101G’s TSS. It is possible to verify an enrichment of sizes of 26 nt, 62 nt, 90 nt and 106 nt, which corresponds to the bands observed in
the northern blot experiment. Panel B shows northern blot analysis for TSSaRNA associated with VNG0101G. Panel C shows the size histogram of all
reads that aligned their 59 ends at VNG1213C’s TSS. Panel D shows northern blot analysis for TSSaRNA associated with VNG1213C.
doi:10.1371/journal.pone.0107680.g003
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Conclusions

In this study we demonstrated that TSSaRNAs are also present

in archaea. Our findings complement previous discoveries of these

ncRNAs in eukaryotes and bacteria, to show that TSSaRNAs are

ubiquitous in all domains of life. Furthermore, the northern-blot

banding patterns in our experiment were consistent with previous

observations in eukaryotes and bacteria [6,30], suggesting that

TSSaRNAs may be accompanied by a population of transcripts.

The prevalent TSSaRNA biogenesis hypotheses, the RNA

polymerase pausing, would easily explain these patterns as well

as our observation of TSSaRNA/cognate gene differential

expression. Comparative transcriptome analysis among all do-

mains of life will be critical for elucidating the precise roles played

by TSSaRNAs, in order to explain why they are evolutionarily

conserved.

Materials and Methods

Data-mining on archaeal gene expression datasets
To verify the presence of TSSaRNAs in archaea, we mined

archaeal publicly available gene expression datasets from GEO

[22], SRA [23] and UCSC Archaeal Genome Browser [24].

Figure 4. TSSaRNAs differentially expressed. Panels A, B, C and D are expression profiles of TSSaRNAs differentially expressed over a typical
growth-curve relative to the control growth condition. Horizontal axis represent 13 growth curve points from different phases in a standard
laboratory batch culture. Solid lines are TSSaRNA expression profiles and dashed lines their cognate gene expression profile.
doi:10.1371/journal.pone.0107680.g004
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In this study we analyzed the transcriptome of 11 archaea:

Halobacterium salinarum NRC-1, Pyrococcus furiosus DSM

3638, Methanococcus maripaludis S2, Sulfolobus solfataricus P2,

Nanoarchaeum equitans Kin4-M, Methanopyrus kandleri AV19,

Sulfolobus acidocaldarius MW001, Haloferax volcanii DS2,

Methanolobus psycrophilus R15, Methanosarcina mazei Gö1

and Pyrococcus abyssi [12–21]. Only S. acidocaldarius data did

not present sufficient coverage to clearly show at least one

TSSaRNAs signature. Therefore, our observations were made for

10 organisms. Archaeal transcriptomes for which dynamical

information was available were highlighted in this work:

Halobacterium salinarum NRC-1 [14], Pyrococcus furiosus

DSM 3638 [12], Methanococcus maripaludis S2 [12] and

Sulfolobus solfataricus P2 [12,13]. Original accession numbers

for these datasets are: GSE13150, GSE18630, GSE38821,

GSE26782, GSE44979, SRP028191, SRX188664. Datasets not

available in public databases were obtained directly from

publications. A brief description for each dataset used is provided

in the Table S3.

The expression signal for putative TSSaRNAs locations is a

distinct signature characterized by a sharp rise in signal that

plateaus over a relatively small distance and then decays

precipitously. Tiling array probe intensities and log ratio data

for all growth curve time points were obtained from GEO and

processed as described in [14]. Heatmaps for expression profiles

over the growth curve were relative to a reference growth

condition and visualized in Gaggle Genome Browser [31]. Raw

RNA-seq datasets were processed by: i) trimming each library

using FASTX-toolkit (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/)

to remove adapters; ii) mapping against appropriate reference

genomes using Bowtie [32]; and iii) visualizing non-normalized

reads coverage as a proxy for gene expression using the integrative

tool Gaggle Genome Browser [31].

Cell cultivation and small RNA isolation
H. salinarum NRC-1 was grown in CM media, in a water bath

incubator at 37uC with agitation of 125 r.p.m. Reference samples

were cultured under standard growth conditions [26], at mid-log

phase (OD600<0.5). Small RNAs for RNA-seq libraries and

Total RNAs for dRNA-seq libraries and northern blot experi-

ments were isolated using the MirVana RNA extraction kit

(Ambion).

RNA-seq library preparation, sequencing and pre-
processing

Two small RNA libraries (biological replicates) from H.
salinarum NRC-1 were prepared for sequencing. Small RNAs at

mid-log phase cultures were extracted. For each sample, 10 mg of

small RNAs were treated with RNAse-free DnaseI (Fermentas) in

a final volume of 30 mL. The reaction was incubated for 45 min at

37uC and the RNA was purified using phenol/chloroform

purification. 1 mg of treated small RNA was ligated to RNA 39

Adapter (RA3) using T4 RNA ligase 2 truncated (BioLabs) for

1 hour at 28uC, in the presence of RNase inhibitor. Once RA3

was ligated, we performed the RNA 59 Adapter (RA5) ligation

using T4 RNA ligase in the presence of 10 mM ATP. cDNA was

synthesized using specific oligos for 59 and 39 adapters using

SuperScript III Reverse Transcriptase, according to Illumina

Truseq protocol. cDNA libraries were amplified and samples were

separated in a Novex 6% PAGE gel. cDNAs from 20 bp up to

230 bp were isolated from the gel and subjected to quantification

and quality analysis.

The resulting double stranded cDNA was sequenced on

Illumina Miseq v2 platform. Biological replicates were sequenced

in the same flow-cell using different indexes. Strand-specific

sequencing was performed in MiSeq set to 151 cycles per

manufacturer’s instructions.

Reads were trimmed using FASTX-toolkit (http://hannonlab.

cshl.edu/fastx_toolkit/links.html) to remove adapters. Processed

reads were aligned against H. salinarum NRC-1 reference

genome (chromosome: NC_002607, plasmid pNRC100:

NC_001869.1 and plasmid pNRC200: NC_002608.1) using

Bowtie [32] with default parameters (except by ‘‘m’’ parameter,

since we discarded ambiguous alignment). Overall, 3,489,281

aligned reads from biological replicates combined were considered

in subsequent analysis.

RNA-Seq data were submitted to NCBI’s SRA website under

the accession number SRP035406.

TSSaRNA definition in H. salinarum
Since H. salinarum small RNA libraries were made without

fragmentation, we can observe two sets of reads consistently

aligned at the same position near the start codon of a gene: (i)

reads marking the transcription start site (TSS) of the gene itself,

truncated at diverse lengths up to 151 bp; and (ii) reads smaller

than 151 bp consistently found with the same 39 end, thus, being

full-length reads (Figure S9). Type (ii) reads are generally

generated by TSSaRNAs.

We used relative enrichment of reads’ aligned start coordinates

as a parameter to automatically detect TSSaRNAs. We looked for

the most frequent start coordinate near the start codon of a CDS.

The search was performed in a window starting 50 bp upstream of

the translation start site and comprising at maximum 20% of CDS

length. To make sure that the TSS is reliable, reads must sum up

more than 20 counts. This procedure can detect TSSs, but it is still

necessary to split TSSaRNA and cognate gene signals. To isolate

the TSSaRNA signal, the most abundant read smaller than

151 bp is defined as the TSSaRNA full-length sequence. All other

reads starting at the same position are related to the cognate gene.

To be conservative, TSSaRNA reads are only retained if they sum

up at least 10 counts.

dRNA-seq library preparation, sequencing and analysis
Total RNAs were treated with TurboTM DNase (Ambion) and

incubated with TerminatorTM 59-phosphate-dependent exonucle-

ase (Epicentre) (TEX+ sample) or only in buffer reaction (TEX-

sample) at 30uC for 60 min, at proportion of 1 U TEX per 1 mg

total RNA. Reaction products were purified with RNeasy

MinElute Cleanup Kit (QIAGEN) and incubated with 1 U of

Tobacco Acid Pyrophosphatase (TAP) (Epicentre) at 37uC for

1 hour in order to generate 59-mono-phosphates RNAs able to

bind to sequencing adapters. Reactions were purified again with

RNeasy MinElute Cleanup Kit (QIAGEN).

Sequencing libraries were prepared with 1 mg of treated (TEX+)

and untreated (TEX-) samples using a similar protocol described

above for RNA-seq experiments. To ensure sequencing of a wider

range of transcripts we increased the extension time on cDNA

amplification step to 1 min and isolated molecules from 20 bp up

to ,480 bp on the gel. Paired-end sequencing was performed on

Illumina Miseq v2 platform using 300 cycles kit. Forward reads

were trimmed and mapped to the reference genome using Bowtie

[32] as previous described. 435,339 reads corresponding to

TSSaRNAs were used in subsequent analysis. TSSaRNAs

presenting at least a 95% reads enrichment in TEX+ library

relative to the TEX- library were considered as primary

transcripts.
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Northern-blot
For Northern-blot analyzes, 30 mg of total RNA treated with

RNAse-free DNAseI (Fermentas) was separated on polyacrylamide

gel (8% acrylamide:bisacrylamide [29:1], 8 M urea, 1xTris–

borate–EDTA buffer). RNAs were transferred to Hybond-N+
membranes (GE Healthcare) and hybridized with 32P-labeled

oligonucleotides (59-AGTGTCGTTGAAGAAGTCAACTTCG-

CCTGTCGCCATTGCAACT-39 for VNG0101G and 59-AAA-

AGTGGCCGTGGGCAGCGGCCACCCGAT-39 for VNG121

3C) using Rapid-hyb buffer (GE Healthcare). Signals were

detected by autoradiography using a M35A X-Omat Processor

(Kodak). Genes encoding a conserved cold-shock protein

(VNG0101G) (updated annotation: Supplementary Material 2

table from [14] and a probable exonuclease(VNG1213C) (updated

annotation: UCSC Archaeal Genome Browser [24] and HaloLex

project [33]) were chosen for this analysis.

Promoter and structural analysis of TSSaRNA sequences
DNA sequences of 11 bp around TSSaRNA 39 ends were

analyzed for conserved patterns using MEME with default

parameters [34] in order to identify possible RNA polymerase

pausing site motifs. Secondary structures of TSSaRNAs were

predicted using the GeneRfold Bioconductor package interface for

Vienna RNA library [35]. In this analysis, Gibbs Free Energy of

predicted structures derived from TSSaRNAs sequences were

compared to sequences from non-cognate genes derived from

similar regions.

TSSaRNAs differential expression analysis
Differential expression of TSSaRNAs in H. salinarum NRC-1

was computed from a published dataset generated by tiling array

hybridization of total RNA from 13 time points over a growth

curve [14]. Using TSSaRNAs sequence coordinates information

defined by single-base resolution RNA-seq, we revisited hybrid-

ization data and automatically selected a tiling array probe that

best fits each TSSaRNA. The selected probe was required to have

the highest TSSaRNA sequence coverage and, at the same time,

should not cover any length beyond the TSSaRNA end (Figure
S10). We compared the TSSaRNA representative probe intensity

with the median intensity of the upstream region and also, with the

intensity of the cognate gene. To be considered differentially

expressed, this probe must have a substantial difference in relative

intensity when compared to the other cognate gene probes and its

surrounding (Figure S11). A TSSaRNA probe must show at least

10-fold difference relative to the overall relative intensity of its

cognate gene: V = MTSSaRNA – Mcognate$1, where M = log10(t/
tref), tref is taken at the reference time point in [14], t is taken at the

growth curve time point when the second most different |V| is

seen, Mcognate is the median of all cognate gene probes starting

beyond TSSaRNA 39 end. The same procedure is also required

for an upstream region to make sure that TSSaRNA probe is not a

merely continuum of adjacent transcript signal. Therefore, a

differentially expressed probe must also show at least a 2-fold

difference relative to the overall relative intensity of an upstream

region. This upstream region is 300 bp long, 120 bp away from

TSSaRNA start (Figure S10). If, there is an annotated gene closer

than 200 bp from the TSSaRNA start, the aforementioned region

is ignored and the whole adjacent CDS region is considered for

probe averaging.

RNA polymerase pausing computational model
A simple RNA polymerase pausing model was created (Figure

S6) and implemented in R programing language (File S1, File

S2). The model attributes a waiting time for each base position

along a virtual gene. For simplicity, this waiting time is taken to be

1 arbitrary time unit. A RNA polymerase pausing site is a position

where a moving RNA polymerase stalls for more than the default

waiting time. This time is called ‘‘stalled time’’ (Dt). There is an

‘‘intrinsic transcription initiation time interval’’ (Dt), which is the

time it takes between two successive RNA polymerases to start

their trajectory along the gene from the first base pair to the gene’s

end. These two time interval parameters are the most important

parameters. Other auxiliary parameters are: gene length L, pause

position L9 and total simulation elapsed time T. A RNA

polymerase is not allowed to keep traveling along the gene if

there is another one stalled at the next base pair. In this case it

releases its transcript and detaches from DNA, terminating the

transcription process. Also, the stalled RNA polymerase that

blocked the previous one is not affected and only keep moving

forward when its waiting time at pausing site is up.

Supporting Information

Figure S1 Data-mining on archaeal gene expression
public datasets. For all archaea, the yellow arrow represents the

cognate gene, blue dashed lines represent TSSaRNA estimated

regions and horizontal axis represent organism’s genome coordi-

nates. Heatmaps for A, B, C and D represent gene expression

profiles over growth curves. Heatmaps are color-coded according

to log10 expression ratios between each time point relative to

reference growth condition samples. Light blue horizontal bars for

A, B, C represent tiling array probe intensities for reference

conditions. Dark blue points for D, E, F, G and H represent

RNA-seq reads coverage data. Frames I and J were extracted

directly, with minor adjustments, from published figures. Reads in

I were originally from Jäger et al 2009’s Figure 1. Reads in J were

originally from Toffano-Nioche et al 2013’s Figure S4. Light blue

crosses for K and L represent Nimblegen tiling array probe

intensities for the reference conditions. Red crosses for K and L
represent Nimblegen tiling array probe which best matches the

TSSaRNA.

(PDF)

Figure S2 Additional examples of transcriptome map-
ping using small RNA sequencing. Strand-specific RNA-seq

experiment was performed using non-fragmented small RNAs

(20–230 pb). Panels A–D show examples of TSSaRNAs and their

cognate genes. (A) VNG0725H, forward strand (B) VNG1182H,

reverse strand (C) VNG2014H, forward strand. (D) VNG2658G,

reverse strand. For each panel, the genome position and CDSs

location and orientation (grey arrows) are indicated at the

horizontal axis. The uppermost graphic show log2 transformed

amount of reads covering a given genomic coordinate. Vertical

dashed lines represents the TSSaRNA region. The intermediary

graphic represents the amount of aligned reads whose start

position maps to a given genomic coordinate, the ‘‘start profile’’.

(PDF)

Figure S3 Properties of the 179 TSSaRNAs identified by
small RNA-seq and dRNA-seq. A – Size distribution. B –

Distribution of the distances between TSSaRNA start position and

cognate gene CDSs start codon position. C – Distribution of

Pearson correlation between each TSSaRNA and its cognate

gene.

(PDF)

Figure S4 Schematic illustration of a putative signature
if non-degradative processing biogenesis hypotheses
would hold. Dark blue points represent RNA-seq reads coverage
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data. The yellow arrow represents a gene. Green vertical bars

represent mapped reads start positions along genome coordinates

and their abundances. Light blue highlight represents TSSaRNA

sequence region. The prediction illustrated by the figure is not
found in H. salinarum sequencing experiments.

(PDF)

Figure S5 Gibbs Free Energy distribution of secondary
structure predictions for TSSaRNAs and regular near-
TSS sequences. Histogram considers non-cognate genes

sequences with similar localization and same size as the TSSaRNA

median sizes. Vertical blue bars represent values for actual

TSSaRNA sequences.

(PDF)

Figure S6 Schematic illustration of the RNA polymerase
pausing computational model. An arbitrary gene of length L
bp is considered. Genomic position L9 represents the pausing site.

Each moment in time is depicted by successive drawings from the

upper left panel downwards until the rightmost lower panel. Time

passing is not represented in constant flux and downward vertical

arrows illustrate the amount of time passed. Every Dt units of time

a new RNA polymerase arrives at position 1 bp and keep

transcribing forward at a constant velocity of v bp/unit of time.

Arriving at the pausing point, a RNA polymerase receives v = 0

and waits there for Dt units of time, leaving then again with the

same velocity v until it reaches the end of the gene at position L
and releasing the full-length transcript. The parameters Dt and Dt
are the most critical for the model and are called ‘‘time spent

stalled’’ and ‘‘intrinsic transcription initiation interval’’, respec-

tively. If an incoming RNA polymerase encounter another RNA

polymerase just a base pair downstream, it cannot go further and

releases the DNA sequence freeing the transcript synthesized up to

that position/moment. The RNA polymerases released due to

downstream blocking are shown with their IDs inside their red

circle representation and those still active are show with their IDs

below. This illustration depicts several moments between the first

RNA polymerase (ID #1) start at position 1 bp until it reaches the

last position L bp, along with several RNA polymerases (IDs #2,

#3, #5, …, #n+2) that produced TSSaRNAs due to early

transcription termination.

(PDF)

Figure S7 Expression profiles of TSSaRNAs differen-
tially expressed over a typical growth-curve relative to
the control growth condition. Horizontal axis represent 13

growth curve points from different phases in a standard laboratory

batch culture. Solid lines are TSSaRNA expression profiles and

dashed lines their cognate gene expression profile.

(PDF)

Figure S8 Simple RNA polymerase pausing computa-
tional model simulation. Simulated expression profiles of

TSSaRNAs differentially expressed during a growth curve relative

to the control condition. Tiling microarray output simulation for a

35 bp TSSaRNA in a 2 kb cognate gene. Varying the only two

model parameters it is possible to generate situations in which the

cognate gene expression level remains constant over time and

TSSaRNA levels can vary almost arbitrarily. Panels A to D are

build mimicking our experimental setup displayed in manuscript’s

Figures 4 and Figure S7 exploring the parameter space. Vertical-

axis – log2 ratios between simulated quantity of transcripts in each

time point (It) and the amount simulated at reference time-point

(Iref). Black solid line – TSSaRNA expression profile. Black dashed

line – cognate gene expression profile (constant over time and

arbitrarily set to the same value of reference condition). Panel E

shows all kinds of log2 rations that can be obtained for a

TSSaRNA probe and its cognate gene when scanning the

parameter space: Dt and Dt, ‘‘intrinsic transcription initiation

interval’’ and ‘‘time spent stalled’’, respectively. This example

scans Dt from 2 to 700 time units, Dt from 3 to 700 time units and

simulates a 2 kb gene with a 35 bp TSSaRNA associated.

Highlighted points in Panel E are examples of relatively constant

TSSaRNA levels with an appropriately 3-fold difference in

cognate gene level (light blue and purple circles, corresponding

to Dt = 46 and Dt = 12 time units and Dt = 14 and Dt = 8 time

units, respectively), and a 32-fold difference in TSSaRNA levels

with relatively constant cognate gene levels (red and green circles,

corresponding to Dt = 250 and Dt = 4 time units and Dt = 250 and

Dt = 84 time units, respectively). Qualitatively, almost any

complex dynamical behavior can be obtained if the pausing

rhythm and the RNA polymerase arriving rate are jointly

regulated by environmental clues.

(PDF)

Figure S9 Illustration of the TSSaRNA identification
procedure. The yellow arrow represents a cognate gene’s coding

sequence region (CDS). Green vertical bars represent mapped

reads’ start coordinates and their abundances. The grey circle

highlights the most frequent start coordinate. The grey box zoom

illustrates the set of reads which mapped to this specific coordinate

position, composed by two populations: identical reads from

TSSaRNAs and other reads that originate from cognate gene

transcripts. Black horizontal bars represent regions, relative to

translation initiation site position (start codon position), around

which the search for the most frequent start coordinate position

was performed.

(PDF)

Figure S10 Illustration of the probe selection for
TSSaRNA differential expression analysis. Light blue

horizontal bars illustrate tiling array probe intensities for the

reference condition. The best probe that represent the TSSaRNA

is highlighted in red. The yellow arrow represents a cognate gene.

Black dashed lines represent the TSSaRNA boundaries defined by

RNA-seq. Gray boxes represent the regions used to calculate the

neighbourhood expression intensity, which was compared to the

TSSaRNA probe.

(PDF)

Figure S11 Illustration of the method used to define a
differentially expressed TSSaRNA in H. salinarum. The

three-dimensional tiling microarray data (relative intensities vs

growth-curve vs genome loci) is reduced to two dimensions and

then to a single representative value. A TSSaRNA expression

profile is considered distinct from its cognate gene if there are at

least two time-points in which their relative intensities are at least

10-fold apart. Relative intensities are considered between a time-

point and the reference growth condition. Relative intensities for

TSSaRNAs are provided by the best tiling array probe (red

horizontal bar) to fit a RNA-seq based TSSaRNA boundaries

definition (see Figure S10). Relative intensities for their cognate

genes are provided by the median of all non-overlaping adjacent

tiling array probes (horizontal magenta dashed line). From all

time-points along the growth-curve, the final differential expres-

sion value to be reported is from the data slice (fold-change vs

position projection) where the 2nd top difference between

TSSaRNA and cognate gene is found (blue vertical dashed line

at t = 5).

(PDF)
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Table S1 TSSaRNAs identified in Halobacterium salinarum
transcriptome.

(XLS)

Table S2 Subset of TSSaRNAs identified in Halobacterium
salinarum transcriptome differentially regulated relative to their

cognate gene.

(XLS)

Table S3 Detailed information on all 10 organism datasets used

to detect TSSaRNA in archaea.

(XLS)

File S1 RNApol pausing computational model with
multiple pausing sites (R language script).
(R)

File S2 RNApol pausing computational model with
varying pausing rhythm (R language script).
(R)
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