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Resumo

As funções celulares são resultado de diversas interações moleculares, muitas

das quais ocorrem dentro da célula, um meio onde 70% a 90% do peso seco é

ocupado por macromoléculas, cujas concentrações dependem do metabolismo

celular. Em esta dissertação é desenvolvido um modelo para estudar se as

altas concentrações macromoleculares na célula representam uma restrição

relevante na organização metabólica, caracterizada pelos �uxos das reações.

São encontrados dois tipos de swiches metabólicos, ativação e inativação

dos �uxos metabólicos, em uma célula simples quando esta vai de taxas de

crescimento menores a maiores. Este comportamento é observado em célu-

las de levadura e é chamado efeito Crabtree, onde a taxas de crescimento

altas a célula excreta acetato, indicando a ativação da via fermentativa de

consumo de glucose.

Abstract

Cellular functions are the result of diverse molecular interactions, many of

which occur inside the cell, an enviromnment where 70-90% of dry weight

is occupied by macromolecules, whose concentrations depend on cellular

metabolism. In this dissertation we develop a model to study if the limited

solven capacity in the cell represent a signi�cant constraint on the metabolic

organization, characterized by �ows in the reactions. We found two types of

metabolic swiches, activation and inactivation of metabolic �uxes, when the

cell is shifted from low to high growth rates. Such behavior is observed in

cells Yest and is called Crabtree e�ect, where at high growth rates acetate

compound is secreted by the cell, indicating the activation of the fermenta-

tion pathway of glucose consumption.
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Glossário

µ Taxa de proliferação de um cultivo de

bactérias.

~b Vetor de biomassa, sua dimensão é igual

ao número de metabólitos na rede. Suas

componentes indicam o número de moles

de um metabólito, necessários para fazer

1gDW de biomassa.

~m Vetor de manutenção, sua dimensão é

igual ao número de metabólitos na rede.

Suas componentes indicam o número de

moles de um metabólito, por unidade de

tempo e por unidade de massa, que pre-

cisa a célula.

C0 Concentração de proteínas excluindo en-

zimas e ribossomas.

Ci Concentração de enzimas catalizadoras

da i-ésima reação metabólica.

ci Costo de importação do nutriente lev-

ado para o interior da célula pelo �uxo

metabólico fi.

fi Taxa de ocorrência da i-ésima reação

metabólica por unidade de peso seco.

Usualmente nos referimos a fi simples-

mente como �uxo na i-ésima reação.

fd Taxa de síntese de DNA ou �uxo de DNA

por gDW. No texto nos referimos fd sim-

plesmente como �uxo de DNA.

fm Taxa de síntese de mRNA por gDW.

No texto nos referimos fm simplesmente

como �uxo de mRNA.

fr Taxa de síntese de proteínas ou �uxo de

proteínas por gDW. No texto nos referi-

mos fr simplesmente como �uxo de pro-

teínas.

fs Taxa de síntese ou �uxo de RNA estável

por gDW. No texto nos referimos fs sim-

plesmente como �uxo de sRNA.

U Conjunto de reações metabólicas que im-

portam nutrientes na célula.

aminoácidos Moléculas biológicas das quais es-

tão compostas as proteínas.

ATP Nucleótido fundamental na obtenção de

energia celular.

bactéria Organismos unicelulares procariontes.

biomassa Massa celular, composta por diversas

proteínas, RNA, DNA e outras molécu-

las de menor tamanho .

crescimento balançado Em um cultivo de

bactérias crescendo exponencialmente,

se diz que este esta balanceado quado

as moléculas que componem as célula

aumentam com a mesma taxa que a

povoação toda.

célula eucarionte Tipo de célula com una es-

trutura complexa encerrada em mem-

branas.

célula procarionte Tipo de célula que carecem

de nucelo.

códon Conjunto de três nucleótidos que especi-

�cam um aminoácido no processo de sín-

tese de proteínas.

DNA É a molécula, feita de quatro tipos de

nucleótidos (A, C, T e G), que contém a

informação genética das células.

DNA polimerase Enzima catalizadora da sín-

tese de DNA.

E. coli abreviação de Escherichia coli. É um

tipo de bactéria, quizas a mais estudada

ate hoje.
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GLOSSÁRIO

fatores de transcrição (TF) Proteína que se

liga a uma sequência especí�ca de DNA

para, assim controlar, o processo de tran-

scrição, o �uxo de informação genética

do DNA para o mRNA.

G Número de equivalentes genômicos.

gDW Gramas de peso seco. Unidade de massa

usada para medir a massa celular sem

considerar o a massa da água.

gene Segmentos no DNA que carregam a in-

formação genética. Os genes contém a

informação necessária para a síntese de

uma macromolécula com uma função es-

pecí�ca.

genoma Informação genética total que pode um

organismo.

glicólise Conjunto de reações químicas envolvi-

das na conversão de glucose em ATP e

piruvato.

glucose Monossacarídeo usado pelas células

como fonte de energia e intermediário

metabólico.

in-silico É uma expressão usada para dizer

que algo é realizado no computador ou

através de simulação computacional.

metabólito Qualquer molécula usada ou pro-

duzida durante o metabolismo.

mRNA RNA mensageiro. As moléculas de

mRNA têm vidas médias de 5min aprox-

imadamente (9).

nucleótidos Moléculas biológicas das quais es-

tão compostos o DNA e o RNA.

produto de gene RNA o proteína que resulta

da expressão de um gene. A expressão de

um gene é o processo mediante o qual a

informação num gene é usada para sin-

tetizar uma molécula de RNA ou uma

proteína, isto é um produto de gene.

proteína Macromoléculas biológica feitas de

vinte tipos de aminoácidos. As proteí-

nas desempenham um papel fundamen-

tal para a vida.

quimiostato Dispositivo para crescer bactérias

de manira continua.

replicação Processo durante o qual os organ-

ismos copiam o genoma em moléculas

de DNA. A síntese da nova molécula de

DNA é catalizada pelas enzimas DNA

polimerase.

ribonucleótidos Como é referido aos nucleóti-

dos que pertencem ao RNA.

RNA Macromolécula, feita de quatro tipos de

nucleótidos (A, C, U e G), que desem-

penha importantes funções nas células.

RNA polimerase Enzima catalizadora da sín-

tese de RNA.

rRNA moléculas de RNA que fazem parte da

estrutura dos ribossomas.

sRNA RNA estável, existem dois tipos: o tRNA

e o rRNA.

tradução Processo de construção de uma pro-

teína, usando uma molécula de mRNA

como molde. A síntese da nova proteína

é catalizada por um ribossoma.

transcrição Processo mediante o qual um gene

é copiado em uma molécula de mRNA.

tRNA RNA transportador. E a molécula

de RNA encargada de transportar os

aminoácidos aos ribossomas no processo

de síntese de proteínas.
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Introdução

O metabolismo celular é o mecanismo mediante o qual as células extraem energia do

meio e a transformam nos componentes que elas precisam para crescer, manter sua es-

trutura, responder ao ambiente e se reproduzir, perpetuando sua existência enquanto

especie. Exitem diversos tipos de células na natureza; células que junto com outras

formam tecidos como as células musculares (miócitos), os neurônios cuja função prin-

cipal é a transmissão de sinais, os organismos unicelulares ou colonias primitivas como

as bactérias, entre outras. Cada tipo de célula realiza diferentes funções, e portanto

canaliza a energia do metabolismo em formas distintas. Contudo, dado que organismos

e células mais evoluídos descendem de outros mais primitivos, é de se esperar que a

organização metabólica de todas as células compartilha muitas similitudes1(1).

Neste trabalho construímos um modelo metabólico para estudar as taxas de ocor-

rência das reações que compõem o metabolismo de uma bactéria em diferentes situ-

ações de crescimento. Modelos como o apresentado aqui são conhecidos como modelos

metabólitos de escala genética, ou organismos in-sílico, dado que pretendem contemplar

todas as reações do metabolismo na simulação de algumas das funções celulares com

ferramentas computacionais. Existem organismos in-sílico de diversas células, como se

pode ver no sítio http://systemsbiology.ucsd.edu/InSilicoOrganisms/OtherOrganisms,

onde encontra-se uma lista dos organismos para os quais têm se desenvolvido modelos

metabólitos de escala genética. Estes modelos não se focam nas propriedades de cada

1Por exemplo, a glicólise (conjunto de reações químicas envolvidas na conversão de glucose em ATP

e piruvato) é uma das rotas metabólicas mais antigas, presente em praticamente todos os organismos

uni e pluricelulares. Evolutivamente falando, as regiões do DNA codi�cando as enzimas dessa rota

geradora de energia (ATP) são altamente conservadas (livres de mutação).

1



1. INTRODUÇÃO

uma das reações que constituem o metabolismo, mas na natureza das interações. Está

visão é característica da biologia de sistemas, uma área interdisciplinar que teve grande

desenvolvimento nos anos 90, devido ao grande avanço das técnicas experimentais, per-

mitindo o sequenciamento de genomas completos e a medida simultânea da expressão

de dezenas a centenas de milhares de genes (2, 3). Estes experimentos geraram grandes

volumes de dados, tornando-se necessário o desenvolvimento de algoritmos e�cientes no

processamento dos dados então obtidos (4).

Uma peculiaridade do metabolismo celular é que a maior parte das reações envolvi-

das são catalizadas por enzimas que, por sua vez, são proteínas codi�cadas no DNA.

Como a taxa de produção de material celular necessário para o crescimento e eventual

duplicação depende de um consumo aumentado de precursores metabólicos, é de se

esperar que as enzimas responsáveis por tal produção ocupem um espaço intracelular

maior, competindo com outras moléculas e organelas também necessárias para o fun-

cionamento ótimo do organismo. Nesta dissertação estudaremos um modelo matemático

do metabolismo celular e investigaremos se tal volume ocupado pelas enzimas é um fa-

tor limitante ao crescimento celular. O modelo é discutido e testado em uma célula

simplista e posteriormente proposto para o mapa metabólico de uma bactéria E.coli.

Existem na literatura trabalhos que reportam os efeitos do volume limitado, devido à

concentração das enzimas que catalizam as reações metabólicas (5). No nosso trabalho,

consideraremos além do volume ocupado pelas enzimas, o volume ocupado pelo DNA,

RNA e as proteínas, cujas concentrações também dependem do metabolismo.

O que diferencia as bactérias das outras células? Bom, as bactérias são organismos

unicelulares caracterizados por possuir as mais altas taxas metabólicas e de duplicação,

por isso é o organismo ideal para o estudo da duplicação celular. Na seção 1.3, apre-

sentaremos algumas das características mais importantes do crescimento de populações

de bactérias.

Antes de enunciar o problema a estudar em esta dissertação precisamos conhecer al-

guns princípios do funcionamento celular e seus componentes, o que será introduzido na

seção 1.1. A função celular que estamos interessados em modelar em esta dissertação, o

metabolismo celular, é discutido de maneia geral na seção 1.2. Na seção 1.3 descrevemos

as bactérias, que são o organismo que pretendemos modelar. Os elementos biológicos

apresentados neste texto são estudados do ponto de vista da biologia de sistemas da qual

2



1.1 Conceitos básicos de biologia molecular

falamos na secção 1.4. Após ter apresentado o quadro conceitual, estamos em posição

de de�nir o problema a estudar em esta dissertação, o qual é enunciado na seção 1.5.

1.1 Conceitos básicos de biologia molecular

Existe uma enorme diversidade de formas de vida. O reino animal abarca desde os

pequenos insetos até os grandes mamíferos. O reino das prantas estende-se desde as

algas nos mares até as cactáceas nos desertos. Esta diversidade é ainda mais ampla

no mundo microscópico dos organismos unicelulares como os protozoários, as levaduras

e as bactérias. Estes organismos se encontram em altas concentrações sobre as águas,

sedimentos e em organismo maiores (6). A pesar da diversidade das formas de vida,

todas estas têm como base a célula, pequenos compartimentos rodeados por membranas

contendo soluções aquosas concentradas de moléculas (7).

Há dois tipos de células na natureza, células procariontes e células eucariontes.

Ambas células têm uma região nuclear com o material genético. Contudo, o material

genético nas células eucariontes encontra-se contido em um núcleo rodeado por uma

membrana, já as eucariontes não possuem este envelope nuclear. Apesar das diferenças,

ambos organismos possuem um genoma que contém a informação para sustentar a vida

no organismo. A nível bioquímico todos os organismos têm muitas funções em comum.

Ás células consistem basicamente de quatro tipos de moléculas: (1) moléculas peque-

nas, (2) DNA, (3) RNA e (4) proteínas (8). Entre as moléculas pequenas encontra-se

a água, os açucares, os ácidos graxos, os aminoácidos e os nucleótidos. Estes são os

constituintes básicos das macromoléculas (DNA, RNA, proteínas) ou unidades inde-

pendentes com papéis, importantes como a transdução de um sinal ou como fontes de

energia. O material hereditário e a informação necessária para que o organismo viva,

estão codi�cados em uma ou varias macromoléculas de DNA, chamadas cromossomas

(8). As proteínas são codi�cadas no DNA e têm um papel fundamental dentro da

célula, elas desempenham funções tais como a catálise das reações metabólicas, a trans-

dução de sinais, além das proteínas que dão estrutura à célula, entre outras. O DNA

é uma macromolécula polimérica1 de nucleótidos e as proteínas são cadeias poliméricas

de aminoácidos, a transformação da informação codi�cada no DNA para as proteínas

é facilitada por outro tipo de moléculas conhecidas como RNA, as quais também estão

1Os polímeros são macromoléculas formadas pela união de moléculas mais pequenas.

3



1. INTRODUÇÃO

feitas a partir de nucleótidos. O DNA codi�ca moléculas de RNA, que por sua vez

codi�cam as proteínas por meio de uma lei que domina a biologia chamada �dogma

central da biologia molecular�, o qual será apresentado na seguinte seção.

Antes de passar para o dogma central, falaremos rapidamente da estruturas das

macromoléculas que participam neste processo. O DNA e uma cadeia polimérica for-

mada por 4 diferentes nucleótidos. Cada nucleótido têm uma açúcar 2-desoxirribose,

um grupo fosfático e a base nitrogenada. Os nucleótidos do DNA se diferenciam na base

nitrogenada, a qual pode ser adenina (A), citocina (C), guanina (G) ou tiamina (T).

A molécula de DNA forma uma dupla hélice, possuindo nas vertentes pares de bases

complementários; A se emparelha com T e C com G.

O RNA (ácido ribonucleico) também é uma cadeia de nucleótidos, só que difere do

DNA em que a açúcar é ribose em vez de desoxirribose e o RNA contém uracil (U)

como base em vez de tiamina. Os nucleótidos do ribossoma também são chamados

ribonucleótidos. Estas simples modi�cações fazem com que as funções do RNA sejam

diferentes das do DNA. O RNA faz parte de três tipos de moléculas: RNA mensageiro

(mRNA), RNA transportador (tRNA) e dos ribossomas via as moléculas RNA ribosso-

mais (rRNA). O tRNA e o rRNA são moléculas estáveis comparadas com o período de

duplicação celular (τ), que é tipicamente de 20 e 100 minutos para uma bactéria E. coli.

No entanto, o mRNA é uma molécula instável, já que a vida média de estas moléculas

é de aproximadamente 5min (9).

As proteínas são cadeias poliméricas formadas por vinte diferentes tipos de aminoá-

cidos. Cada aminoácido é codi�cado por um conjunto de três nucleótidos contíguos

chamados códons. Visto que há sessenta e quatro códons e só vinte aminoácidos, o

código é redundante, ou seja, um aminoácido pode ser representado por mais de um

códon.

1.1.1 Dogma central da biologia molecular

O dogma central da biologia molecular fornece uma estrutura para entender o �uxo de

informação do DNA ao RNA e as proteínas. Existem três processos biológicos impor-

tantes no dogma: replicação, transcrição e tradução, ver �gura 1.1. Explicaremos a

seguir cada um de estes passos.

Replicação

4



1.1 Conceitos básicos de biologia molecular

Figura 1.1: - Dogma central da biologia molecular

O conjunto de todos os cromossomas de uma célula constitui o genoma. As bactérias

têm um único cromossoma, enquanto que os humanos possuímos vinte e três pares em

cada célula. A replicação do DNA é o processo mediante o qual se copia todo o genoma

de uma célula. A polimerização da nova molécula de DNA é catalizada pelas enzimas

DNA polimerase. Na �gura 1.2 (d) observa-se o DNA polimerase ligado a um troço da

molécula de DNA.

Transcrição

Um gene é uma tira de DNA que contém a informação necessária para codi�car

uma proteína. Os genes têm um códon de inicio, chamado promotor o qual indica onde

começa o gene e um códon que indica o �m do gene. Nas células procariontes os genes

se dividem em introns e exons. Os introns são seções do gene que serão removidas antes

de traduzir a informação em uma proteína, e os exons são as partes que codi�cam os

produtos dos genes. Os introns e os exons encontram-se intercalados no gene entre o

promotor e o códon de �m do gene. A transcrição é o processo mediante o qual um

gene é copiado em uma molécula de mRNA, com ajuda da es enzimas RNA polimerase,

veja a �gura 1.2 (c).

A taxa de transcrição pode ser determinada em termos da taxa de síntese de molécu-

las de mRNA, fm. É claro que fm deve depender da concentração de RNA polimerase

5



1. INTRODUÇÃO

Figura 1.2: - As moléculas que participam no dogma central da biologia molecular

Imagem obtida em (10)
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1.1 Conceitos básicos de biologia molecular

(Cp) na célula. Como dentro da célula estas enzimas normalmente operam na satu-

ração (11), ou seja, a concentração de mRNA é maior que a concentração de RNA

polimerase. Em esta situação podemos aproximar a taxa de síntese de mRNA como

uma função linear da concentração de RNA polimerase,

fm ∝ Cp. (1.1)

Tradução

A tradução é o processo de formação de proteínas usando uma molécula de mRNA

como molde. A decodi�cação do mRNA acontece nas �fabricas de proteínas�, os ribosso-

mas, os quais se encontram no citoplasma. Na �gura 1.2 (a) mostra-se a síntese de uma

proteínas em um ribossoma. O RNA transportador é uma molécula de RNA que trans-

porta os aminoácidos ao ribossoma e faz a tradução entre os códons e os aminoácidos,

o tRNA mostra-se na a �gura 1.2 (b).

A taxa de tradução pode ser determinada em termos da taxa síntese de proteínas fr.

Como ocorre para as enzimas RNA polimerase, os ribossomas na célula encontram-se

saturados (11). Portanto, em esta situação podemos aproximar a taxa de síntese de

proteínas sendo proporcional à concentração de ribossomas

fr ∝ Cr. (1.2)

A �gura 1.3 mostram as moléculas que participam no dogma central da biologia em

uma célula eucarionte. No caso de uma célula procarionte, todos os processos ocorrem

no citoplasma, dado que a célula não têm núcleo. O mRNA e as proteínas são gerados

nos processos de transcrição e tradução a partir da informação codi�cada nos genes, e

por isso estas moléculas são chamadas de produto de gene.

1.1.2 A alta densidade de macromolecular no citoplasma

O ambiente intracelular está altamente populado de moléculas. O ingrediente principal

de uma célula é água. Em uma célula E. coli comum, a água representa 70% do peso

da célula, os restantes estão ocupados por proteínas, ácidos nucleicos, íons e outras
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1. INTRODUÇÃO

Figura 1.3: - Esquema da produção de proteínas 2-3 e a replicação do DNA 1. Durante

o processo de transcrição, a enzima RNA polimerase se liga ao DNA, catalizando a síntese

de uma molécula mRNA com a informação necessária para codi�car uma proteína. No

processo de tradução o mRNA entra em um ribossoma é se produzem as proteínas com os

aminoácidos transportados pelo tRNA. Imagem obtida em (6)

Figura 1.4: - Ilustração de um corte transversal em uma bactéria e. coli. Imagem obtida

de (10)
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1.2 Metabolismo Celular

moléculas. Ainda que 70% pareça muita água, na realidade o citoplasma é um ambiente

muito mais concentrado que a maioria dos ambientes que estamos acostumados. Por

exemplo, a clara de um ovo é uma mistura de 90% água e 10% proteínas.

Além de moléculas diluídas, a célula também possui barreiras que inibem e incre-

mentam o movimento molecular. Na �gura 1.4, mostra-se a ilustração de uma bactéria

Escherichia coli onde pode-se apreciar a alta densidade macromolecular no citoplasma.

A bactérias estão envolvidas por uma parede celular de duas membranas em cor verde.

No interior da célula encontram-se dois ambientes, uma parte solúvel que contém a

maior parte dos ribossomas e enzimas, e o nucleoide que está essencialmente cheio de

DNA (10).

1.2 Metabolismo Celular

Sabemos que dentro da célula as proteínas realizam funções especi�cadas pela infor-

mação nos genes, os quais são traduzidos em proteínas com ajuda do RNA. Além das

macromoléculas que conformam aos organismos vivos, estes precisam energia livre para

realizar trabalho mecânico, transportar moléculas e íons e sintetizar as biomoléculas. É

natural nos perguntarmos como consegue a célula extrair a energia do meio para realizar

suas funções, como consegue a célula sintetizar as macromoléculas e seus constituintes?

Estes processos são realizados mediante o metabolismo, um conjunto de reações quími-

cas para as quais o substrato de uma reação é o produto de outras. De esta forma, as

reações metabólicas formam uma rede onde ou nós são as moléculas que participam do

metabolismo ou metabólitos, os quais estão conectados pelas reações.

O metabolismo está composto pela interconexão de séries de reações químicas chamadas

rotas metabólicas, veja a �gura 1.5. Tais séries de reações começam com uma molécula e

a transformam em outra molécula ou moléculas de forma de�nida. Uma via metabólica

deve satisfazer essencialmente dois critérios: (1) as reações individuais devem ser especí-

�cas e (2) o conjunto de reações que constituem a via devem ser termodinamicamente

favoráveis (12). Uma reação especí�ca é aquela que sempre vai ter o mesmo produto,

isto é garantido pela especi�cidade das enzimas, as quais apresentaremos a diante. Uma

via é termodinamicamente viável se a mudança da energia livre total ∆G é negativa.

Onde ∆G e a soma das variações na energia livre de cada uma das reações que compõem

a rota.
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Figura 1.5: - Rede metabólica, os nós representam metabólitos e são as conexões as

reações que levam de um metabólito a outro. Mostram-se com diferentes colores as prin-

cipais rotas metabólicas. Imagem obtida em (12)
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1.2 Metabolismo Celular

O modelo estudado em esta dissertação procura determinar a atividade na rede

metabólica de uma célula, dadas certas condições de crescimento. A atividade metabólica

da rede é dada pelas taxas das reações que conformam a rede.

1.2.1 Enzimas

A maior parte das reações que compõem o metabolismo são catalizadas por enzimas,

as quais em sua maioria são proteínas. As enzimas são muito especi�cas; sempre geram

o mesmo produto, e possuem um grande poder catalítico, podem incrementar as taxas

das reações em ordens superiores a 1016.

Consideremos a reação que transforma o substrato S no produto P com ajuda da

enzima E

S + E
k1
�
k−1

EA
k2−→ P + E, (1.3)

onde ES é o complexo substrato-enzima. A velocidade da reação é dada pela taxa

com que aparece P , v = d[P ]
dt , que é proporcional a concentração do complexo ativado

[EA], então v = k2[EA] onde os colchetes indicam concentração e k21 a constante

de decaimento do complexo EA (13). Como dependerá a velocidade da reação das

concentrações de enzimas e de substrato? O modelo de Michelis-Menten (14) pode nos

ajudar a responder esta pergunta

v = k
[Et][S]

KM + [S]
, (1.4)

onde KM é a constante de Michaelis, e [Et] é a concentração total de enzimas [Et] =

[E] + [ES], a qual é constante já que as enzimas só catalizam a reação sem alterar o

substrato nem o produto, de forma que uma vez catalisada a reação, as enzimas são

liberadas e podendo catalizar outra reação. No apêndice A deduzimos a equação de

Michaelis-Menten.

A equação (1.4) é valida na situação estacionária, onde a concentração total de

enzimas [Et] é constante e a concentração [S] é muito maior que [Et]. Um dos problemas

com a equação de Michalis-Menten é que ela só serve para reações enzimáticas onde só

se têm um substrato é um produto. Contudo, a equação nos fornece um indicativo de

como as coisas funcionam; a taxa de ocorrência da reação aumenta com a concentração

de enzimas.
1k2 é o número de vezes que decai EA em E em um segundo.
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O complexo substrato-enzima forma-se em uma pequena parte da enzima chamada

sítio ativo, a qual têm uma con�guração particular de átomos adequada para os sub-

stratos especí�cos, como se observa na �gura 1.6.

Figura 1.6: - Ilustração da enzima citocromo P450 ligada a seus substratos. Imagem

obtida de (12)

A produção das enzimas depende das necessidades do organismo, as quais são de-

terminadas por outras proteínas (15). No caso em que o gene que codi�ca uma enzima

esteja sendo transcrito, o �uxo das enzimas vai depender da quantidade de ribossomas

e da concentração de mRNA.

1.3 Crescimento de bactérias e populações

As bactérias são organismos ideais para o estudo da duplicação celular. Elas podem

crescer em diversas condições tanto no meio ambiente como no laboratório. Uma das

formas mais populares de crescimento de bactérias é em uma placa de petri, onde podem

ser observadas quatro fases do crescimento do cultivo de bactérias, estas mostram-se na

�gura 1.7. Primeiro têm-se a fase de atraso, durante a qual a população de bactérias

não aumenta muito porque a célula está se adaptando ás condições de crescimento.

Depois vem a fase exponencial, onde cada uma das bactérias do cultivo crescem com a

mesma taxa constante, µ, e portanto a população de bactérias incrementa de maneira

proporcional ao número de bactérias no meio N(t), dN/dt = µN(t), obtendo assim uma

população de bactérias crescendo exponencialmente. O parâmetro µ nos diz a taxa na

qual a população de bactérias se crescendo, olhe que µ = dN(t)/dt
N(t) . O período τ de
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1.3 Crescimento de bactérias e populações

Figura 1.7: - Fases do crescimento celular em uma placa de petri. O logaritmo do número

de bactérias (N) é plotado como função do tempo.

duplicação do cultivo é dado por τ = ln(2)/µ. Logo da fase de crescimento exponencial

se têm a fase estacionária, onde o crescimento desacelera devido ao esgotamento de

nutrientes e a acumulação de substâncias tóxicas, devidas ao crescimento celular (16).

Nesta fase o número de bactérias que nascem é igual ao número de bactérias que morem

e portanto a população de bactérias se mantém constante. Quando os nutrientes se

esgotam chega a fase de morte. Na �gura 1.8 (a) mostra-se o desenho de uma população

de bactérias crescendo em uma placa de petri.

Figura 1.8: - Desenhos de crescimento de bactérias; (a) em uma caixa de petri e (b) em

um quimiostato.

Agora suponhamos que temos um cultivo de bactérias na fase exponencial, e antes

de ele atingir a fase estacionária, removemos as substâncias tóxicas e acrescentamos

nutrientes, mantendo o cultivo em uma fase exponencial. Tal situação pode ser obtida
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1. INTRODUÇÃO

com boa aproximação no laboratório com um quimiostato, um dispositivo que serve

para crescer populações de bactérias de maneira contínua. Na �gura 1.8 (b) mostra-se o

desenho de um quimiostato. Este aparato é constituído por um recipiente onde crescem

as bactérias em um meio líquido que contém todos os nutrientes que as células precisam

para crescer exceto um. O nutriente faltante é acrescentado com um �uxo constante ω,

o excesso de liquido é extraído do vaso para manter o volume (V ) constante, portanto

o �uxo de saída também é ω. O cultivo é agitado para manter uniforme a população de

bactérias e os nutrientes. Se o substrato limitante é acrescentado com uma concentração

cr e taxa ω constantes, a concentração do substrato no recipiente c e o número de

bactérias N também serão constantes e N só dependerá de cr, c e da via metabólica

usada pela célula para sintetizar a biomassa (16). A taxa de crescimento do cultivo será

µ = ω/V . Isto pode-se provar facilmente a partir da variação do número de bactérias no

recipiente, a qual é dada simplesmente pelas bactérias que nascem menos as bactérias

retiradas do vaso pelo sobre-�uxo

dN

dt
= µN − ωN

V
. (1.5)

Como dN
dt = 0, então µ = ω/V . Os cultivos em quimiostatos também são chamados de

estacionários, porque mantendo constantes ω, V , c e cr, todas quantidades extensivasX:

biomassa Mv, DNA, RNA, proteínas, �uxo de excreção de biproduto, etc. permanecem

constantes no recipiente de crescimento, devido a que são produzidas com a mesma

taxa que são removidas do vaso. É importante diferenciar o cultivo estacionário no

quimiostato do cultivo estacionário na placa de petri. Em ambos experimentos o número

de bactérias permanece constante, mas por motivos distintos. Na placa de petri N(t)

se conserva, poque que morem tantas bactérias como as que nascem, enquanto que no

caso do quimiostato as bactérias são retiradas do recipiente com uma taxa constante.

No quimiostato, o �uxo de bactérias devido à proliferação de estas, é proporcional ao

número de bactérias como ocorre na fase exponencial da placa de petri.

A fase de crescimento exponencial também é chamada de crescimento balanceado,

porque todo componente celular incrementa com a mesma proporção a cada intervalo

de tempo. De forma que a quantidade de cada macromolécula que compõe a célula;

DNA, proteínas, RNA, etc., crescem com a mesma taxa µ e porém satisfazem a equação

de crescimento exponencial dX/dt = µX. Dada a taxa de proliferação, a composição
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1.4 Biologia de sistemas

macromolecular por célula é constante, mas a diferentes taxas de proliferação a com-

posição macromolecular e diferente, já que esta depende da atividade metabólica (11).

De esta premissa, deriva-se a pergunta central de esta dissertação: como a organização

metabólica é afetad pela composição macromolecular?

1.4 Biologia de sistemas

Até a primeira metade do século passado, a biologia celular esteve dirigida por uma visão

reducionista que se focava na geração de informação sobre os componentes celulares

individuais, sua composição química e suas funções (17). Estes processos têm sido

acelerados pela grande capacidade tecnológica disponível hoje dia nos do laboratório de

biologia molecular 1.

Sabe-se atualmente que os organismos vivos não podem ser completamente enten-

didos apenas analisando os componentes individuais. A forma e comportamentos em

um organismo são principalmente determinados por uma rede de interações entre todos

os componentes (19, 20). O estudo de uma rede global de todos os componentes de

uma célula é um problema extremadamente complicado devido ao grão número de ele-

mentos e a complexidade das interações. Contudo, é possível entender algumas funções

celulares especí�cas estudado de maneira isolada a interação entre os componentes que

interatuam em estas funções. A seguir apresentamos alguns exemplos.

Ao nível do DNA ou do genoma há algumas proteínas que se ligam em diferentes

pontos do DNA com a �nalidade de ativar ou inibir a transcrição de genes em moléculas

de mRNA. Estas proteínas são chamadas fatores de transcrição (TF) e como qualquer

outra proteína são produtos de genes. Assim, os TF são proteínas (produtos de genes)

que por sua vez regulam a produção de outras proteínas ao regular a expressão dos seus

genes. Estas interações podem ser representadas mediante a rede de regulação genética,

ou de regulação na transcrição genética (15).

Muitos dos processos celulares básicos como a transdução de sinais, o transporte

moléculas, o movimento celular e a maioria dos mecanismos regulatórios, não são real-

izados por proteínas individuais, mas pela interação de varias proteínas (21). Por ex-

emplo, os sinais do exterior são mediados ao interior da célula mediante uma cascata de

interações proteína-proteína. As interações entre as proteínas podem ser representadas

1Veja em (18) o estado da arte, no ano desta dissertação, em sequenciamento de genoma completo.
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em uma rede de interação de proteínas, à partir da qual pode-se extrair conhecimento

valioso, como por exemplo, informação sobre a função de proteínas ou sobre as rotas de

sinalização da célula.

As reações biomoleculares no metabolismo celular podem ser integradas em uma

rede metabólica cujos �uxos são regulados pelas enzimas que catalizam as reações.

A biologia de sistemas estuda os organismos baixo a perspectiva de uma rede

dinâmica de interações de genes, proteínas e reações bioquímicas em diversas situações.

O objetivo da biologia de sistemas é a extração de conhecimento das redes geradas a

partir dos grandes volumes de dados obtidos com os métodos experimentais de ponta.

E mediante a explotação das características especiais dos sistemas biológicos obtenha-se

uma visão mais completa da biologia, pela reinterpretação sistêmica (8).

1.5 O objeto de estudo da dissertação

Depois desta não tão breve introdução, contamos com o os conceitos necessários para

colocar o problema a ser estudado em esta dissertação.

Estuda-se o metabolismo celular de uma bactéria do ponto de vista sistêmico da

biologia, ou seja, como uma rede de reações metabólicas, para as quais, as taxas são

reguladas por enzimas. Esta rede é modelada como uma rede de �uxo de metabólitos

cujas concentrações são conservadas, como a primeira lei de Kirchho� em circuitos

elétricos (22), onde tudo o que entra em um nó da rede deve sair ou ser convertido

em material celular. A modelagem das redes metabólicas como redes de �uxos será

estudada no capítulo 2.

Como o citoplasma celular está altamente populado por moléculas (23), considera-se

o volume ocupado pelas enzimas, as outras proteínas, o DNA, o RNA cujas concen-

trações dependem da atividade metabólica. Assim, a atividade metabólica é restrita de

forma que o volume ocupado pelas macromoléculas não exceda o volume que a célula

dispor para estas moléculas. A composição macromolecular de uma bactéria E. coli e a

dependência de esta com a atividade metabólica, são estudadas no capítulo 3.

O objetivo do modelo é encontrar os �uxos das reações que compõem o metabolismo

de uma bactéria na fase exponencial, na qual a população de bactérias cresce a uma taxa

de proliferação µ constante. Visto que as bactérias se duplicam com grande velocidade,

otimizam-se os �uxos na rede para ter o maior rendimento entre os nutrientes que a
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célula consome e a taxa de duplicação. Isto é feito �xando-se a taxa de proliferação e

minimizando o custo devido ao consumo de nutrientes.

Em resumo, dada µ, queremos encontrar os �uxos metabólicos que:

1) Minimizam o custo de consumo de nutrientes;

Sujeitos às restrições

2) de conservação de �uxos na rede metabólica,

3) e de volume disponível no interior da célula.

Este modelo é testado no mapa metabólito de uma célula simples e proposto como

trabalho a futuro no mapa metabólito de uma bactéria E. coli.
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2

Modelagem dos �uxos de uma rede

metabólica

O metabolismo celular possui milhares de reações e metabólitos, sendo difícil para a

mente humana seguir o rastro de todas as variáveis envolvidas em esta processo. Os

modelos in-sílico servem como uma descrição compacta do metabolismo (17).

Em este capítulo apresentam-se as características das rede metabólicas, assim como

alguns dos resultados obtidos com modelos metabólicos de rede. A discussão de este

capítulo esta centrada nos modelos que estudam as propriedades dinâmicas das redes

metabólicas, dadas pelas vias da rede que estão sendo usadas pela célula em uma situ-

ação dada.

2.1 A rede metabólica

O metabolismo é a estrutura mediante a qual a célula é capaz de transformar os nu-

trientes do meio na energia e as moléculas que ela precisa para sua sustentação e o

crescimento celular. Estes nutrientes são transformados através de uma serie de reações

químicas, onde o produto de uma reação é o substrato de outra. O conjunto de reações

químicas que compreendem o metabolismo podem ser representadas em uma rede, como

a que a mostrada na �gura 2.1.

A rede metabólica é uma representação grá�ca dos elementos que participam do

metabolismo. Se a rede esta formada por um conjunto de objetos, onde alguns pares

de estes estão conectados, então temos um grafo. Na �gura 2.2 mostram-se diferentes
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Figura 2.1: - Algumas das reações metabólicas que ocorrem em uma célula. (A)

Mostram-se uma rede com 500 reações metabólicas comuns. Com pontos representam-

se os metabolitos é com setas as reações metabólicas que transformam um metabolito

notro. A via glicolítica e o ciclo do ácido cítrico mostram-se em vermelho. O conjunto

de reações selecionados em amarelo representam a síntese de colesterol a partir de acetyl

CoA. Aquelas reações são mostradas detalhadamente em (B). Imagem obtida de (7)
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2.1 A rede metabólica

formas de representar a reação A + B −→ C. Quando todas as setas no grafo entram

e saem dos nós, dizemos que o grafo é fechado, e quando há setas com alguns dos

extremos livres dizemos que o grafo é aberto, como é mostrado na �gura 2.2 para a

reação A + B −→ C. As redes metabólicas possuem dois tipos de variáveis: reações

e metabólitos, de forma que o metabolismo pode ser representado como um mapa de

compostos onde as reações conectam os metabólitos (a); como uma mapa de reações

onde os metabólitos conectam as reações (b) ou como um mapa de reações e compostos

(c). Olhe que um grafo aberto de componentes, é um grafo fechado de reações e vice-

versa. Em esta dissertação vamos trabalhar com redes metabólicas como a mostrada

em (a), usando nós para os metabólicos e as reações sendo representadas por conexões

dirigidas.

Figura 2.2: - Representações grá�ca da reação A+B −→ C. A linha pontilhada indica

que o mapa é aberto porque entram e saem metabólitos dele, enquanto que a linha continua

representa um mapa fechado. (a) Mapa de compostos. (b) Mapa de reações. (c) Mapa de

compostos e reações.

Uma rede metabólica de escala genética é aquela que considera todas as reações que

participam do metabolismo. Ela é chamada de escala genética porque é o genoma que

codi�ca as enzimas que catalizam as reações metabólicas. A rigor, não existe tal coisa

com rede metabólica de escala genética, pois o metabolismo não é independente dos

outros processos celulares, como aquele que participam nas redes de transcrição ou a

rede sinalização, seja 1.4. Uma verdadeira rede de escala genética deve considerar todas

estas interações (17).
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A reconstrução de uma rede metabólica de escala genética consiste no ensamble de

várias fontes de informação referentes as reações bioquímicas na rede (24). Os estudos

bioquímicos de catalise enzimática in-vitro são a principal fonte de informação para

determinar as enzimas que transformam os metabólicos (17). Contudo, não existem

estes estudos para todas as enzimas do metabolismo, pelo que precisam-se de outras

fontes de informação. Visto que muitas das reações metabólicas são catalizadas por

enzimas as quais são codi�cadas no DNA, a informação genética é uma importante

ferramenta na reconstrução de redes. A �siologia do organismo que estamos modelando

pode ser útil na identi�cação das funções da célula. Mesmo os organismos in sílico

ajudam a inferir reações metabólicas.

Uma rede metabólica tem milhares de reações e milhares de metabólicos, sendo

complicado para a mente humana compreender as funções da rede (17). Portanto,

precisamos de modelos matemáticos para estudar as propriedades e simular as funções

da rede.

2.2 Modelos de rede no estudo do metabolismo celular

Uma vez que temos a rede metabólica, esta pode ser estudada desde diferentes perspec-

tivas. Já que a rede é muito grande, podemos obter uma melhor visão da estrutura

topológica, a forma em que estão dispostas as conexões, usando um acercamento de

teoria de grafos. Outra forma de estudar o metabolismo é olhando para os estados

funcionais da rede, e dizer, as taxas das reações que estão sendo usadas em diferentes

situações de crescimento do organismo. Olhando para o metabolismo como uma rede

de �uxos, as taxas das reações são restritas para satisfazerem as leis da química. Im-

pondo estas restrições sobre a rede, obtém-se relações entre as taxas de ocorrência das

reações. Também pode-se integrar a rede metabólica a outras redes para tentar ganhar

um entendimento mais completo das funções da célula. Cada análise revela diferentes

aspectos do metabolismo. Em seguida discutiremos mais de algumas a abordagens no

estudo do metabolismo celular.

O estudo da redes metabólicas com ferramentas de teoria de grafos tem revelado

vários aspectos interessantes da organização topológica do metabolismo. Ravasz et al.

estudaram as redes metabólicas de vários organismos e encontraram que a arquitetura

das redes metabólicas estão organizadas em vários módulos topológicos (1). Em (25)
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estudaram a estrutura organizativa de grão escala de 43 diferentes organismos. Eles

encontraram que a distribuição da conectividade das redes metabólicas é a de uma

rede livre de escala. As redes livres de escala se caracterizam por terem poucos nós

altamente conectados, e maior parte dos nós com poucas conexões. Os nós altamente

conectados são os que conectam os diferentes módulos da rede. Demostraram também

que que a rede metabólica possui propriedades de mundo pequeno, cujo diâmetro da

rede (a distância mínima media entre poares de nós) incremente logaritmicamente com

o número de nós (metabólitos) (26). Este resultado contrasta com o correspondente

na rede de reações usadas pela célula em uma situação de crescimento determinada.

O diâmetro desta rede cresce mais rapidamente que o logaritmo do número de nós e

portanto não é uma rede de mundo pequeno (27).

As reações metabólicas que uma célula usa dependem do meio onde a célula está

crescendo. O estudo das propriedades dinâmicas das redes metabólicas, é abordado

em termos dos �uxos das reações da rede, modelados por equações diferenciais or-

dinárias, EDO, de conservação dos metabólitos na rede. Estas EDO dependem de

muitos parâmetros cinéticos, como as concentrações dos metabólitos e as constantes

cinéticas das reações, veja a seção 1.2.1. Estes parâmetros são difíceis de determinar.

Steuer et al. propuseram uma abordagem que permite quanti�car as possíveis dinâmicas

de um sistema metabólico sem precisar dos parâmetros cinéticos (28). Também pode-se

estudar a atividade metabólica estacionaria de uma célula supondo que a quantidade

de cada metabólito dentro da célula não muda no tempo, como ocorre com boa aprox-

imação em uma célula crescendo balançadamente (16). Esta suposição transforma o

sistema de EDO em um sistema de equações lineares, para as quais não há necessidade

dos parâmetros cinéticos. Este tipo de modelagem será usado em esta trabalho. No

resto de este capítulo discutimos com mais detalhe os modelos de �uxos estacionários,

como o FBA.

O estudo do metabolismo com ferramentas de redes complexas pertencem a um

terreno interdisciplinar onde há físicos, matemáticos, biólogos, engenheiros, tentando

entender o fenômeno da vida desde um ponto de vista das interações dos componentes.
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2.3 Restrições sobre uma rede de �uxos metabólicos

A rede metabólica constitui um mapa com todas as possíveis reações que compõem o

metabolismo de um organismo, como o mapa das ruas de uma cidade indica todos os

possíveis lugares onde pode ter carros. Podemos nos perguntar, quais são as reações

metabólicas que estão ocorrendo e com que taxas, dadas certas condições, como os

nutrientes que a célula consome, e a velocidade com que a célula cresce. No exemplo

do mapa da cidade, seria análogo nos perguntar pelos �uxos de carros nas ruas, em um

dia a uma hora particular. O conjunto dos �uxos de todas as reações metabólicas de

um organismo é chamado de estado metabólico.

Conhecer exatamente o estado metabólico de uma célula a partir de um modelo

metabólico não é simples, visto que o metabolismo está composto por centenas, as

vezes milhares de reações. Cada reação depende de muitos fatores: as concentrações

dos metabólitos, as taxas de difusão intracelular, os parâmetros da cinética das reações,

etc. Contudo há certas restrições que devem satisfazer as reações que conformam a

rede. É claro que os �uxos em uma rede não vão ser descorrelacionados, por exemplo,

não pode ter uma reação com �uxo diferente de zero isolado do resto das reações �uxos

diferente de zero, pois tudo o que entra deve sair de alguma ou outra forma. O balanço

da massa dos metabólitos impõem uma restrição sobre os �uxos em uma rede metabólica

análoga a 1a lei de Kircho� em um circuito elétrico, a qual impõem restrições em todos

os nodos da rede. A representação matemática desta restrição será deduzida na seção

2.3.1.

Além do balanço de massa, a rede metabólica está sujeita a outras restrições como

as do meio onde está crescendo o organismo e a disponibilidade de nutrientes. A rede

de transcrição (veja seção 1.4) também pode limitar os estados metabólicos, já que esta

determina quais são os genes que estão sendo expressados, e portanto as enzimas, dadas

certas condições. Pode ser que uma enzima não esteja sendo transcrita, e portanto,

a reação metabólica que esta enzima cataliza não ocorrerá. Há outras restrições que

podem ser impostas sobre a rede como a conservação da energia, restrições de espaço

na célula, restrições sobre as taxas máximas das reações, etc (29). Estas restrições vão

de�nir um espaço de soluções, também chamado espaço dos �uxos, formado por todos

os estados metabólicos que satisfazem as restrições impostas sobre a rede. Quanto mais

restrições tenha o modelo menor será o espaço dos �uxos, a menos que as restrições
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sejam redundantes. Na seção 2.3.3 veremos a interpretação geométrica das restrições

sobre o espaço dos �uxos.

2.3.1 Conservação dos metabólitos dentro da célula

A restrição de balanço de massa garante a conservação das moléculas que participam

do metabolismo. Visto que o número de moléculas depende do tamanho da população,

para não nos preocuparmos com o tamanho do sistema, vamos estabelecer as equações

de balanço de massa sobre as concentrações dos metabólitos, em vez de sobre o número

absoluto de moléculas no cultivo. Seja [xi] a concentração do metabólito xi, isto é,

o número de moléculas de xi dividido pela biomassa total M , as concentrações são

usualmente medidas em mmol
gDW

1. Então, a taxa de acumulação de um metabólito xi é

dada pelo número de moléculas produzidas por unidade de tempo Pj menos o número

de moléculas consumidas Cj por unidade de tempo, ou seja

d[xj ]

dt
= Pj − Cj para j = 1, . . . ,M, (2.1)

onde M é o número de metabólitos na rede. Para determinar explicitamente o número

de moléculas consumidas e produzidas por unidade de massa e de tempo, exploraremos

as características da rede metabólica.

A rede metabólica é um conjunto de reações acopladas, isto é, o produto de uma

reação é o subtrato de outra e assim por diante. Além disso, como se trata de reações

metabólicas, tais reações desempenharão um papel fundamental na produção dos com-

ponentes celulares, como por exemplo os lípidos da membrana, os nucleótidos, os

aminoácidos, entre outros, ver �gura 2.3. Conforme ao dito anteriormente, a taxa

de acumulação de um metabólito xi é dada pela soma das contribuições das reações

menos a demanda celular desse metabólito, ou seja

d[xj ]

dt
=
∑
i

sjifi − fj,cell, (2.2)

onde o primeiro termo do lado direito é a soma das contribuições positivas e negativas

das reações que compõem a rede, fi é o �uxo da reação i e sji é o número de moléculas

de xj que participam da reação i, com sinal positivo caso xi esteja sendo produzido

1onde gDW signi�ca gramas de peso seco. São umas unidades usadas para medir massa sem levar

em consideração a contribuição da água.
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e negativo caso esteja sendo consumido. O segundo termo representa a demanda da

celular do metabólito xj .

Figura 2.3: - Dentro do círculo representa o metabolismo, do qual a célula extrai alguns

dos elementos para se sustentar. Imagem modi�cada de (30).

Para termos uma intuição da contribuição das reações na equação (2.2) consideremos

o seguinte exemplo. Suponhamos que temos um recipiente em que ocorre a reação

3H2 + N2
f−→ 2NH3, da qual participam os três metabólitos H2, N2 e NH3. Supondo

que a reação tem um �uxo f1, então as equações de balanço para os três metabólitos

são

d[H2]

dt
= −3f1,

d[N2]

dt
= −f1,

d[NH3]

dt
= 2f1. (2.3)

Notemos que os números que multiplicam ao �uxo f1 em cada uma das equações de bal-

anço são os coe�cientes estequiométricos da reação, com sinal positivo caso a molécula

esteja sendo produzida e como sinal negativo caso a molécula esteja sendo consumida.

Se acrescentarmos ao recipiente moléculas de H2 com um �uxo f2, então só mu-

daria a equação de balanço de H2, que seria d[H2]
dt = −3f1 + f2 e as outras equações

permaneceriam as mesmas.

O termo fj,cell da equação (2.2) depende da célula que estamos modelando. No

caso das bactérias, o crescimento celular vai impor uma demanda proporcional à taxa

de crescimento celular, µ, sobre aqueles metabólitos que compõem a biomassa. Estes

metabólitos são chamados de precursores da biomassa é alguns de eles são os aminoá-

cidos (precursores das proteínas), os nucleótidos (precursores do DNA e do RNA), os

lípidos para construir a membrana, entre outros. Além da demanda dos precursores
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da biomassa, a célula precisa do �uxo constante de alguns metabólitos como o ATP,

para manter as funções vitais independentemente do valor de µ. Portanto, o �uxo que

demanda uma bactéria por unidade de massa é

fj,cell = µbj −mj , (2.4)

onde bj é o número de moles de xj que compõem a biomassa por unidade de massa

e mj é o número de moles do metabólito xj de que necessita a célula por unidade de

tempo e por unidade de massa.

Substituindo (2.4) na equação (2.2) obtemos

d[xj ]

dt
=
∑
i

fisji − µbj −mj . (2.5)

Em uma célula crescendo balanceadamente (ver 1.3), as concentrações dos metabólitos

são as constantes na escala de tempo da duplicação celular, portanto podemos assumir

a aproximação de estado quasi-estacionário (31)

∑
i

fisji − µbj −mj = 0. (2.6)

A equação de balanço de massa pode ser escrita vetorialmente como

ŝ ~f − µ~b− ~m = 0, (2.7)

se M é o número de metabólitos e N o número de reações então ŝ é uma matriz como

M linhas e M colunas. Cada linha corresponde a um metabólito é cada coluna a uma

reação. Um elemento sij diferente de zero indica a participação do metabólito i na

reação j. O vetor ~b possui componentes não nulas para os precursores da biomassa, e

zero para o resto dos metabólitos. Analogamente para o vetor ~m, teremos componentes

diferentes de zero só para os precursores da manutenção.

Nas redes metabólicas o número de compostos é menor que o número de reações, ou

seja M < N , de forma que a equação (2.7) não determina um estado ~f , mas sim um

conjunto de estados. A seguir discutiremos outras restrições que podem ser impostas

sobre a rede.
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2.3.2 Outras restrições

Além das restrições de balanço de massa dos metabólitos, há restrições que devem satis-

fazer os �uxos das reações de maneira individual. Estas restrições podem ser representar

matematicamente em termos de igualdades ou desigualdades sobre os �uxos da rede.

Das reações que compõem o metabolismo, algumas são reversíveis e outras irrever-

síveis. No caso das reações irreversíveis os �uxos delas devem ser positivos fi > 0. As

reações reversíveis são geralmente separadas em duas reações independentes com �uxos

positivos.

A atividade metabólica de uma célula depende do meio onde ela está crescendo; a

temperatura, os nutrientes disponíveis, se a célula está crescendo em um meio natural ou

no laboratório onde as condições podem ser controladas. O conhecimento das condições

ambientais e fundamental na construção de um organismo in sílico. Uma bactéria tem a

possibilidade de crescer em presença de diversas fontes de nutrientes. Suponhamos que

o consumo de um nutriente é dado pelo �uxo fi, ele pode ser ilimitado fi <∞, limitado

fi < fi,max, ou simplesmente nulo fi = 0. Há um conjunto de nutrientes mínimo que a

célula precisa para crescer, estes nutrientes são chamados de meio mínimo, o �uxos de

consumo de estes nutrientes devem ser diferentes de zero. Por exemplo, o meio mínimo

de uma bactéria E. coli está conformado pela seguinte lista de moléculas: cálcio, cloro,

dióxido de carbono, cobalto (2+), cobre (2+), hierro (2+), hierro (3+), próton H, água,

potássio, magnésio (2+), manganésio (2+), molibdeno, sódio, amônio, fosfato, sulfato,

tungstênio, zinco e cob(i)alamin.

2.3.3 Espaço dos �uxos

O conjunto dos �uxos de todas as reações em uma rede é chamado de estado metabólico.

Se a rede metabólica possui N reações, então, um estado estará dado por um vetor de

�uxo ~f , com N componentes, i.e. ~f ∈ RN , onde cada componente do vetor nos diz

o �uxo em cada uma das conexões. A modelagem dos �uxos de uma rede metabólica

consiste em determinar os possíveis estados nos quais pode-se encontrar a célula, em

termos matemáticos, isto é encontrar o subconjunto em RN que contém todos os ve-

tores ~f que satisfazem as restrições impostas sobre a rede. Tal subconjunto é chamado

de espaço de soluções ou espaço dos �uxos. Como cada ponto do espaço dos �uxos
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(a) (b) (c)

Figura 2.4: (a) Representacão de um metabólito que está sendo produzido com o �uxo f0

e consumido por duas reações com �uxos f1 e f2. (b) Visto que as reações são irreversíveis

o espaço dos �uxos e o octante positivo de R3, ~f = (f0, f1, f2). (c) Espaço de soluções da

bifurcação de um �uxo, considerando três tipos de restrições: de balanço da massa, reações

irreversíveis e �uxos máximos.

representa um estado possível do sistema, este pode ser interpretado como um espaço

fase em analogia com um sistema em física estadística.

A modo de ilustração pegaremos a rede mostrada na �gura 2.4 (a), para ver a

deformação do espaço dos �uxos com as diferentes restrições. Como há somente três

�uxos {f0, f1, f2}, o espaço de soluções vai estar contido em R3. Se as reações são

irreversíveis, então fi > 0, e o espaço dos �uxos vai estar dado pelo octante positivo,

2.4 (b).

Como só há um metabólito A, só teremos uma restrição de balanço de massa. A é

produzido e consumido pelo seguinte conjunto de reações

f0−→ A

A
f1−→

A
f2−→

(2.8)

A matriz estequiométrica de este sistema possui dimensão 1×3, pois há um metabólito

e três reações. A partir do conjunto de reações (2.8) construímos ŝ = [−1 1 1]. A

conservação da masa do metabólito A em uma situação de crescimento estacionário,

nos diz que ŝ ~f = 0. Portanto f0 = f1 + f2. Esta equação de�ne um plano em R3 que

representa o espaço dos �uxos considerando que o metabólito A não esta se acumulando.

Da irreversibilidade das reações o espaço dos �uxos é restringido ao plano dentro do

octante positivo de R3.

Limitado os valores máximos dos �uxos f0,max = 10, f1,max = 8 e f2,max = 6. O

espaço de soluções de este sistema é mostrado na �gura 2.4 (c).
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No exemplo anterior consideramos uma rede com unicamente três �uxos para poder

visualizar o espaço de soluções. Contudo, as redes metabólicas possuem milhares de

reações, sendo impossível ter uma imagem do espaço de soluções. Os espaços de soluções

pode ser estudado usando métodos Monte Carlo para mapear uniformemente o es-

paço e determinar suas propriedades estatísticas (32, 33). Outra forma de estudar o

metabolismo e como um FBA, um método para selecionar os estados que otimizem um

objetivo celular de�nido no espaço de soluções da rede.

Figura 2.5: - Interpretação geométrica do espaço dos �uxos e sua deformação a medida

que impomos restrições sobre a rede.

Na �gura 2.5 resumimos o efeito das diferentes restrições sobre os espaço de soluções

da rede. O espaço fase de uma rede de �uxos tem tantas dimensões quanto canais

(reações). Por cada restrição independente de balanço de massa, diminui uma dimensão

do espaço de soluções. Se as restrições são lineares teremos um hiperplano de dimensão

m embebido em Rn, onde n o número e �uxos e m o número de restrições. Se os

�uxos das reações são positivos o hiperplano virará um hiper-cone. A imposição de

mais restrições só irá diminuindo o tamanho do espaço de soluções.

30



2.4 Análise de balanço de �uxos

2.4 Análise de balanço de �uxos

O análise de balanço de �uxos, FBA por suas siglas em inglês, é um método que consiste

em selecionar o estado que otimize um objetivo celular de�nido, no espaço de soluções

de uma rede restrita. O objetivo celular pode ser maximizar a taxa de crescimento

no caso de uma bactéria, maximizar a produção de ATP, minimizar a excreção de um

biproduto, etc.

Por exemplo, a maximização da taxa de proliferação pode ser expressada matem-

aticamente, como

Determina o ~f (2.9)

que maximize µ (2.10)

sujeito a
N∑
i

sjifi − bjµ−mj = 0 j = 1, . . . ,M, (2.11)

e a fi ≥ 0 (2.12)

onde N e o número de reações e M é o número de metabólitos.

O problema enunciado pode ser resolvido usando técnicas de programação linear.

2.4.1 Programação linear

O problema enunciado nas equações (2.9-2.12) pode ser visto como um problema de

programação linear (LP), cuja a forma geral é

Minimiza ~c · ~x (2.13)

sujeita a B̂ ~x = ~r (2.14)

e a Ĝ ~x ≤ ~h (2.15)

onde ~x e ~c ∈ RN , ~x é a variável de otimização e ~c é o vetor de custo, B̂ é uma matriz

de P ×N , Ĝ é uma matriz de M ×N , ~r ∈ RP e ~h ∈ RM são vetores. N é a dimensão

da variável de otimização, M é o número de restrições de igualdade e P é o número de

restrições de desigualdade.

Os LP podem ser interpretados geometricamente em termos de um ponto ótimo

dentro de um poliedro como é mostrado na �gura 2.6. Visto que as equações (2.14) são

lineares, estas de�nem um hiperplano em RN com a mesma dimensão que a matriz B̂.
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Figura 2.6: - Interpretação geométrica de um LP. O poliedro P representa o conjunto

de pontos que satisfazem as restrições (2.14) e (2.15). As linhas pontilhadas representam

os hiperplanos de nível da função objetivo xc, os quias são ortogonais a ~c. O ponto ~x∗

representa o ótimo.

Ao incorporar a restrições de desigualdade limitamos o espaço de soluções, e, dado que

as restrições de desigualdade também são lineares (2.15) o espaço de soluções é cortado

por hiperplanos, obtendo assim um poliedro. Se as restrições do LP são consistentes,

ou seja, não são do tipo x > 2 e x < 0, pois x = ∅, e o espaço esta limitado na di-

reção do gradiente da função objetivo (o vetor de custos), então existira uma solução ~x∗.

Resolução de um LP com Octave

Existem vários algoritmos para resolver problemas LP. Nos usamos a função glpk de

Octave com o �metodo simplex� para encontrar a solução a nosso problema. A função

glpk resolve problemas do tipo

minimiza ~c · ~x (2.16)

sujeito a
∑
i

Ljixi


=
≤
≥

 aj (2.17)

e a li ≤ xi ≤ ui, (2.18)

Na equação (2.17) podemos selecionar os tipos de restrição das equações e as desigual-

dades; se esta limitada superior, inferiormente ou é uma igualdade. Note que a matriz

L̂ dos incluí as matrices B̂ e Ĝ das equações (2.14) e (2.15) e o vetor ~a contem aos

vetores ~r e ~h de estas mesmas equações.
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A função glpk retorna valor ótimo ~x∗, o custo no valor ótimo ~c · ~x∗ e o status da

solução. O status que nos diz se a solução foi encontrada exitosamente ou não, e em

esta caso nos diz qual foi o possível problema.

A forma da função glpk é

[~x∗, ~c · ~x∗, status] = glpk(~c, L̂, ~a, ~l, ~u, ctype), (2.19)

onde �ctype� é um vetor que especi�ca o tipo da restrição na equação (2.17).

O �metodo simplex� é um algoritmo baseado em que o ponto ótimo de um LP sempre

vai estar na borda do conjunto solução (feasible set), como é mostrado na �gura 2.6. O

método simplex começa em um vértice do espaço solução e dai anda pelas artistas na

direção que otimiza o objetivo ate encontrar ~x∗.

2.4.2 FBA sobre uma rede celular simples

Vamos fazer um análise de balanço de �uxos sobre o mapa metabólito simples mostrado

na �gura 2.7, para encontrar os �uxos metabólicos ~f que minimizam o consumo de

nutrientes dada uma taxa µ e que satisfazem a restrição de balanço de massa de uma

célula crescendo balanceadamente. Primeiramente vamos de�nir as restrições sobre a

rede, as quais vão determinar um espaço e soluções, dentro do qual vamos vamos a

selecionar o estado que minimize o consumo de nutrientes.

A rede possui cinco reações: uma reação r1 de entrada de nutrientes com �uxo f1,

uma reação r4 de excreção de um biproduto pela célula com �uxo f4, e três reações

internas r2, r3 e r5 com �uxos f2, f3 e f5 respectivamente. Os �uxos de estas são

medidos em mmol gDW−1 s−1. A variável do nosso problema são os �uxos metabólicos,

a partir dos quais de�nimos o vetor dos �uxos como ~f = (f1, f2, f3, f4, f5). Como as

reações são irreversíveis ~f > ~0.

Toda a biomassa celular é sintetizada a partir do metabólito B, a �reação de síntese

de biomassa� 1 diz que, para fazer 1gDW de biomassa precisa-se de um mmol de B.

1A �reação de síntese� de biomassa não e propriamente uma reação porque a biomassa esta composta

por vários tipos de moléculas: DNA, RNA, proteínas e outras moléculas de menor tamanho, cada uma

de estas moléculas é formada por diferentes processos como vimos no capítulo 1. A �reação de síntese de

biomassa� só simula a demanda dos metabólitos que constituem as moléculas que compõem a biomassa.
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Figura 2.7: - (a) Mapa metabólico simples, com 4 metabólitos internos, 5 reações e 1

precurssor da biomassa B. (b) Conjunto de reações metabólicas do mapa e demanda para

a produção de biomassa.

Portanto o vetor de biomassa é

~b =


A 0

B 1

C 0

D 0

, (2.20)

já que só B é precursor da biomassa. O vetor de manutenção é ~m = ~0, dado que

não á precursores de manutenção. A partir das reações químicas escrevemos a matriz

estequiométrica, onde cada linha corresponde a um metabólito j e cada coluna a cada

uma das 5 reações ri

ŝ =



r1 r2 r3 r4 r5

A 1 −1 0 −2 0

B 0 0 1 1 0

C 0 1 −1 0 0

D 0 0 0 1 −1

 (2.21)

A partir de ŝ, ~f e ~b, podemos impor a restrição de balanço dos metabólitos medi-

ante a equação (2.7) ŝ ~f = µ~b. Isolando a equação (2.7) podemos escrever a re-

strição como um sistema de equações homogêneo Ŝ ~f ′ = ~0, onde temos rede�nindo

o vetor dos �uxos para incluir µ como ~f ′ = (f1, f2, f3, f4, f5, µ) é a matriz dos coe-

�cientes Ŝ. Ainda que o vetor dos �uxos inclua µ, e importante diferenciar ela dos

�uxos, µ e um parâmetro do problema, não uma variável. A matriz Ŝ foi de�nida
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(a) (b)

Figura 2.8: Fluxos metabólicos como função da taxa de proliferação. (a) Sem limites

superiores nos �uxos. (b) Com limites superiores nos �uxos f2, f3 e f4

de forma que nas primeiras 5 colunas temos a matriz ŝ e na última coluna o ve-

tor −~b. Note que o espaço dos �uxos devido a esta restrição é o espaço nulo da

matriz Ŝ. Isto nos permite tirar varias conclusões do espaço de soluções. Descom-

pondo Ŝ em seus valores singulares (SVD) obtemos uma base ortogonal para o es-

paço dos �uxos 1 ~β1
T

= (0.684385, 0.325742, 0.325742, 0.179321, 0.179321, 0.505064)

e ~β2
T

= (0.332513, −0.512165, −0.512165, 0.422339, 0.422339, −0.089826). Como os

�uxos são positivos, o espaço de soluções está determinado por todas as combinações

lineais de β1 e β2, ~f ′ = a ~β1 + b ~β2 tais que ~f > ~0.

A base do espaço está composta por dois vetores, então o espaço dos �uxos é um

subespaço de dimensão 2 dentro deR6. Isto era de esperado já que há 6 �uxos, N+1 = 6

e 4 metabólitos M = 4, como cada metabólito impor uma restrição independente, o

rango da matriz Ŝ e r = M é a dimensão de espaço nulo é M −N = 2.

Ainda em este exemplo simples resulta impossível visualizar o espaço dos �uxos. O

metabolismo de um organismo completo possui centenas ou até milhares de reações.

Podemos encontrar o estado metabólito que maximiza a taxa de duplicação da célula

fazendo um FBA. Isto pode ser feito �xando µ e minimizando f1, de forma que o vetor

de custo ~c seria (1, 0, 0, 0, 0). Usando a função glpk de Octave calculamos os �uxos ~x = ~f

como função de µ que, minimizam o consumo de nutrientes ~c · ~f , sujeitos a restrição de
balanço de massa Ŝ ~f = ~b e á positividade nos �uxos ~f ≥ ~0

Na �gura 2.8 (a) observam-se os �uxos da rede como função de µ. No grá�co pode-se

observar que f1 = f2 = f3 = µ, enquanto que f4 = f5 = 0. Porém a via ótima para

1A base é calculada usando a função null de Octave.
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sintetizar biomassa é através das reações r2 e r3, pois estas transformam todo o �uxo

de entrada f1 em biomassa. Contudo, é conhecido que a célula nem sempre utiliza as

mesmas reações para sintetizar biomassa. O efeito Crabtree ocorre nas bactérias de

levadura, quando incrementa a taxa de duplicação, a célula começa excretar acetato o

que indica a ativação da via fermentativa de consumo de glucose (34). É claro que as

taxas das reações não podem ser ilimitadamente grandes, já que estas dependem da

concentração de enzimas e de metabólitos, as quais estão limitadas pelas capacidades

da célula. Este problema geralmente é resolvido limitando os �uxos, fi < fi,max, os

valores f1,max são determinados experimentalmente (35). Limitando arbitrariamente os

�uxos das reações r2, r3 e r4

f2 < 5 f3 < 5 f4 < 7. (2.22)

Na �gura 2.8 (b) mostram-se os �uxos metabólitos tendo incorporado os limites (2.22).

Em esta situação vemos que a célula usa as reações r2 e r3 até elas atingirem o limite

5, em µ = 5, ponto a partir do qual as reações r4 e r5 começam ser usadas até que f4

atinge o limite 7.

2.4.3 Capacidade e limitações do FBA

O análise de balanço de �uxos serve para simular quantitativamente o consumo e ex-

creção de nutrientes de uma célula (36). O FBA prove de uma guia na bioengenheira

metabólica. Por exemplo, os modelos de escala genética da geobactéria spp. tem sido

usados para melhorar a e�ciência das células de combustível com micróbios (37). Tam-

bém tem se estudado a atividade metabólica de esta bactéria na bioremediação de águas

contaminadas por urânio (38).

Até o momento não existe um modelo in-sílico completo de neum organismo, de

forma que estas análises vão dar resultados falsos. Desta forma as reconstruções de

escala genética oferecem um mecanismo para identi�car dé�ces no conhecimento (17).

Uma das limitações do FBA é que os �uxos das reações metabólicas devem ser

limitados a mão com informação adicional, para poder selecionar um estado com LP.

Contudo os limites sobre as reações não são sempre os mesmos, estes podem depender

do estado metabólico. Outro fator que também não é considerado pelos modelos FBA

é o fato de que a composição da biomassa depende da taxa de duplicação celular. Em

este trabalho propomos um modelo para determinar o vetor de biomassa como função
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da taxa µ. No capítulo seguinte estudamos as composições macromoleculares da célula

a diferentes taxas de proliferação.
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Sobrepopulação macromolecular no

interior de uma célula

As altas concentrações moleculares no meio intracelular afetam diversos processos na

célula como o dobramento de proteínas, as taxas de difusão das moléculas, a transcrição

do DNA, entre outros (39). Na seção 3.1 discutiremos com mais detalhe os efeitos da

sobrepopulação macromolecular na célula.

Tem sido propostos modelos FBA que levam em consideração o limitado espaço

no interior da célula restringindo a concentração de enzimas no citoplasma e portanto

as taxas das reações que as enzimas catalizam. Estes modelos são conhecidos como

modelos de análise de balanço de �uxos com sobrepopulação molecular FBAwMC (5).

Nos FBAwMC o limitado volume na célula atua como uma restrição global sobre a

distribuição dos �uxos metabólicos. Estes modelos conseguem explicar comportamentos

que com os modelos FBA tradicionais não são conseguidos. Por exemplo, a sequência

de consumo de nutrientes de uma célula em um meio com diversas fontes (40). Na

seção 3.2 discutiremos com mais detalhe os modelos FBAwMC e seus resultados mais

importantes.

Além da concentração de enzimas no citoplasma, a concentração das macromoléculas

de DNA, RNA e proteínas em uma célula também depende da atividade metabólica (16).

Existem modelos matemáticos para determinar a composição macromolecular média de

um cultivo de bactérias E. coli B/r1 crescendo a uma taxa constante µ (41). Neste

trabalho desejamos acrescentar ao modelo FBAwMC restrições sobre as concentrações

1E. coli B/r e uma raça de bactérias E. coli.
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de estas macromoléculas, para ver se elas têm um papel importante na organização

metabólica. O primeiro passo na construção de um modelo FBAwMC que leve em

consideração a composições do DNA, RNA e as proteínas, é determinar a composição

de estas macromoléculas em termos da atividade metabólica, a qual é determinada pela

taxa µ e o vetor dos �uxos ~f . Para isso, vamos acrescentar ao estado metabólico ~f

as taxas de síntese das macromoléculas fd para o DNA, fm para o mRNA, fs para

o sRNA e fr para as proteínas, em termos das quais determinaremos a composição

macromolecular na seção 3.3.

3.1 Sobrepopulação molecular

As macromoléculas como o DNA, RNA e as proteínas representam entre 20% e 30% do

volume celular (42). De forma que esta fração de volume não esta mais disponível para

as outras moléculas. O efeito de volume excluído devido a sobrepovoação molecular

é maior em moléculas de maior tamanho, para entender isto, consideremos o desenho

na �gura 3.1, na qual mostramos moléculas esféricas ocupando ∼ 30% do volume do

quadro. O volume disponível para uma molécula é de�nido pala fração do volume que o

centro de esta molécula pode ocupar. Note que se a molécula de prova é pequena, esta

poderá ocupar praticamente todo o volume disponível, veja a �gura 3.1 (a). Mas se o

tamanho da molécula de prova é comparável ao tamanho das moléculas que povoam o

meio, o volume disponível para a molécula de prova será muito menor que a fração de

volume disponível. Portanto o volume disponível para as moléculas de maior tamanho

é muito menor que o volume disponível para as moléculas de menor tamanho.

Existem trabalhos experimentais e teóricos que reportam efeitos importantes devidos

a sobrepopulação de macromoléculas no interior da célula em uma ampla variedade de

funções bioquímicas (39). Por exemplo, é sabido que a sobrepopulação macromolecular

por um lado diminui as taxas das reações já que reduze as taxas de difusão molecular,

mas por outro lado aumentam a atividade catalítica já que facilita a associação das

moléculas (42). Então o efeito da sobrepopulação macromolecular nas taxas das reações

vai depender da natureza da reação e do grau de sobrepovoação do meio (23). Outra

consequência importante da sobrepovoação macromolecular é na replicação do DNA, a

qual só acontece em meios altamente povoados de moléculas como o interior da célula

(43). As macromoléculas biológicas têm evoluído para funcionar adequadamente dentro
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Figura 3.1: - O efeito de volume excluído devido a sobrepopulação de macromoléculas é

maior em moléculas de volume comparável ao volume das que populam o meio. Em roxo

mostra-se o volume excluído e em azulo o volume disponível para a molécula de prova T.

Em A mostramos o volume disponível para uma molécula de tamanho in�nitesimal. E em

B, volume disponível para uma molécula de tamanho comparável ao de as moléculas do

meio. Imagem obtida de (23)

destes ambientes sobrepovoados (42). Não podemos incrementar as concentrações das

moléculas sem alterar de maneira importante as funções celulares como o dobramento de

proteínas, as interações proteína proteína, a cinética das reações químicas, etc (23, 42).

Isto sugere que os FBA podem ser melhorados se levamos em consideração que as

enzimas que catalizam as reações e o elementos que as produzem, o DNA, RNA e

demais proteínas, têm que competir pelo espaço disponível no citoplasma (44), já que

o volume ocupado por cada uma de estas moléculas diminui a capacidade de solvência1

do meio intracelular.

3.2 Efeitos capacidade de solvência limitada no interior da

célula, sobre a atividade metabólica

Tem sido propostos modelos metabólicos FBA que incorporam restrições devidas ao

limitado volume no interior da célula, estes modelos são chamados FBAwMC por sua

1O termos de capacidade de solvência é usado porque dentro da célula as moléculas estão diluídas

em uma mescla de água é demais moléculas.
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sigla em inglês (�ux balance analysis with molecular crowding (5, 40, 45)). Levando em

consideração o volume ocupado pelas enzimas que catalizam as reações metabólicas, os

estados metabólicos são determinados de forma que otimizam o objetivo celular, sem

exceder o volume que a célula dispõe. Mais adiante citamos alguns de estes modelos e

suas principais contribuições no entendimento do metabolismo.

Em meios com fontes de substratos mistas, as células consumem os substratos

disponíveis de maneira preferencial ou simultaneamente dependendo das condições de

crescimento. Os FBA por si só, predizem a utilização mista das fontes em qualquer situ-

ação de crescimento (5). A menos que sejam conhecidos os �uxos máximos de consumo

de nutrientes da célula nesse meio, e eles sejam limitados, como foi feito no exemplo

da seção 2.4.2. Isto exige um conhecimento prévio das variáveis do problema que quer-

emos determinar. Incorporando a restrição de capacidade de solvência limitada sobre

as concentrações das enzimas em um modelo FBA, foi obtida a sequência de consumo

de nutrientes em um meio com fontes de carbono mistas, resultados que concordam em

boa medida com os experimentos (5) de uma célula E. coli. Quando a célula aumenta

a taxa de crescimento observa-se um rearranjo dos �uxos nas reações metabólicas. O

rearranjo dos �uxos, também chamado switch metabólico, caracteriza a mudança na

estratégia de otimização da célula. Uma das reorganizações dos �uxos causadas pelo

vínculo de volume limitado é a ativação da rota de fermentação a partir de um valor

critico µc da taxa de produção de biomassa. A taxa de produção de biomassa pode ser

controlada experimentalmente em um quimiostato, veja 1.3, e o switch em bactérias E.

coli pode ser identi�cado mediante o acúmulo de acetato no meio.(46)

O FBAwMC também foi proposto como um método para obter a composição macro-

molecular dos elementos participantes da glicólise da levedura S. cerevisiae, com base

em um modelo cinético preciso de todas as reações envolvidas nesta rota metabólica

(40). Tendo este ultimo em mãos podemos relacionar a velocidade de uma reação e a

concentração dos participantes.

Estos resultados sugerem que a capacidade de solvência limitada é uma restrição

�siológica importante.

Trabalhos recentes têm usado a capacidade de solvência limitada emmodelos metaboli-

tos humanos (47). Em (48) estudarem as vias metabólitos com produção de ATP nula,

estas são encontradas em células cancerígenas.
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Outros estudos têm restringido a capacidade de ocupação da membrana celular por

ás proteínas responsáveis pelo transporte de metabolitos para o interior da célula. Com

esta abordagem consegue-se modelar a obtenção de ATP pela utilização simultânea da

via e�ciente da respiração celular e a menos e�ciente fermentação (49). Esta estratégia

é usada pela célula quando a demanda de ATP é alta.

Nesta dissertação propomos um modelo FBAwMC para o estudo do metabolismo de

uma bactéria levando em consideração o volume ocupado pelo DNA, RNA e proteínas.

Na seção seguinte, determinamos as concentrações das macromoléculas de DNA, RNA

e proteínas como função das taxas de síntese das macromoléculas.

3.3 Composições macromoleculares no citoplasma

As concentrações das macromoléculas que componem ás células, o DNA, o RNA e as

proteínas, dependem do metabolismo. No ano 1953 Schaechter et al. (50) demostraram

por primeira vez que em cultivos de Salmonela typhimurium o conteúdo celular de DNA,

de RNA e das proteínas, a uma temperatura dada em diferentes meios, só depende da

taxa de crescimento.

As macromoléculas que compõem a célula são sintetizadas ao longo da vida celular,

exceto no caso do DNA, que é sintetizado só em um período especí�co do chamado ciclo

celular (16).

No resto do capítulo determinamos as concentrações das macromoléculas de DNA,

RNA e proteínas. No capítulo seguinte utilizaremo as concentrações das macromolécu-

las para determinar a fração do volume que estas ocupam na célula como função da

atividade metabólica, o qual será incluído no modelo FBA.

3.3.1 Concentração de DNA

O genoma das bactérias esta contido em um cromossoma circular. O tempo C que

demora em replicar o cromossoma de uma E. coli B/r é mais ou menos constante. Para

períodos de duplicação celular τ1 curtos, em torno de 30min, C ≈ 43min. O fato de

que a célula consiga-se duplicar em um tempo menor ao tempo de replicação de um

cromossoma é devido que a síntese de um novo cromossoma pode começar antes de que

termine a síntese do anterior, e isto irá depender da taxa de proliferação. Na terceira

1τ = log(2)/µ, veja seção 1.3.
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coluna da �gura 3.2 mostra-se o cromossoma de uma célula media1 em um cultivo de

bactérias E. coli B/r.

O número meio de cromossomas por célula G2, também chamado número de equiv-

alentes genômicos, depende da taxa de proliferação. Cooper e Helmstetter (51) pro-

puseram um modelo matemático para determinar G em uma bactéria E. coli B/r

crescendo exponencialmente, em termos de C, o tempo que demora a célula em replicar

o cromossoma é D, o tempo que leva a célula em organizar seus componentes para a

divisão. Durante o tempo D o DNA não é sintetizado. De acordo com o modelo de

Cooper-Helmstetter, o número de equivalentes genômicos é

G =
eµ(C+D) − eµD

µC
, (3.1)

esta equação é deduzida no apêndice B.

A partir de G podemos determinar a concentração de DNA na célula Cd, que é a

quantidade média de DNA por gDW para uma célula crescendo a uma taxa µ. Multi-

plicando G pela concentração de um genoma Cd,0 (52), obtemos

Cd = Cd,0G(µ). (3.2)

3.3.2 Concentração de RNA

Chamamos de RNA às macromoléculas poliméricas de ribonucleótidos, das quais exis-

tem duas espécies: uma estável sRNA que representa o 97% e outra instável (com vidas

médias de 5 min aproximadamente) mRNA que representa o 3% do RNA total (55).

De forma que tendo a concentração de sRNA Cs, podemos determinar a concentração

de mRNA Cm

Cm =
1− ψs
ψs

Cs, (3.3)

onde ψs = 0.97 é a fração de ribonucleótidos em sRNA.

Por sua vez, o RNA estável é composto por dois tipos de moléculas de RNA; o

rRNA que fazem parte dos ribossomas e os tRNA, as moléculas que transportam os

1A célula média de um cultivo é aquela para a qual a metade das bactérias no cultivo são mais

novas e a metade são mais velhas. Supondo cada célula cresce linearmente com o tempo, a idade da

célula média é 0.41, sendo 0 a idade de uma célula justo após da duplicação e 1 a idade de uma célula

adulta justo antes da divisão (41).
2Número de nucleótidos em uma célula média dividido pelo números meio de nucleótidos de um

genoma.
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Figura 3.2: - Relação entre o tamanho da célula, a replicação do cromossoma e a

composição macromolecular de uma célula E. coli B/r a diferentes taxas de proliferação

entre 0.4 e 1.7h−1. Na primeira coluna indica-se o tempo de replicação da célula. Na

segunda coluna, indicamos o tamanho da bactéria e na recta é indicado o ciclo de vida

ideal de uma célula que vá de 0 (para uma célula nova) a 1 (para uma célula justo antes da

duplicação), I indica a idade na que o cromossoma começa ser replicado, A indica a idade

média da célula e T a idade de término da replicação do cromossoma. A linha pontilhada

representa o período de vida da célula onde não há replicação do cromossoma, a linha �na

representa a replicação do segundo genoma, caracterizada pela emergência de dois garfos

no cromossoma. A linha grossa indica as idades de replicação, onde o cromossoma possui

seis garfos. Na terceira coluna mostra-se a estrutura do cromossoma de uma bactéria média

(com idade 0.4) G indica o número de equivalentes genômicos, O o número de origens de

replicação, F o número de garfos e T pontos �nais de replicação. Na última coluna indicam-

se composições macromoleculares da célula: (P) proteínas, (D) DNA, (R) ribossomas (O)

outras moléculas Imagem obtida de (41) .
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Figura 3.3: - Comparação entre as composições de RNA. (a) As duas sub-

unidades que compõem o ribossoma. Em azul mostram-se os aminoácidos (AA)

das proteínas que conformam o ribossoma e em laranja mostra-se o RNA ribosso-

mal (rRNA). Existem nr = 7336 aminoácidos em um ribossoma (53) é nrr =

4566 ribonucleótidos por ribossoma (54). Imagem de David Goodsell, obtida no site

http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=10. (b) Proporciones de riboncleótidos

do RNA total. ψs = 0.97 é a fração do RNA que é estável 1−ψs = 0.3 é mRNA . O sRNA

é composto em um %99, 8 por rRNA e %0, 2 por tRNA.

aminoácidos para os ribossomas, veja a seção 1.1. Os ribossomas são compostos por

moléculas rRNA e proteínas, veja a �gura 3.3 (a). Entre todas as moléculas rRNA de

um ribossoma á nrr = 4566 ribonucleótidos, e por cada ribossoma existem nrt = 9

ribonucleótidos em tRNA (41). Portanto, a partir da concentração de ribossomas Cr

podemos determinar a concentração ribonucleótidos de RNA estável na célula Cs,

Cs = ns,rCr, (3.4)

onde ns,r = nrr + nrt e e o número total de ribonucleótidos estáveis por ribossoma.

Conhecendo a concentração de ribossomas na célula poderemos determinar as con-

centrações das diferentes moléculas de RNA. A concentração de ribossomas depende

da atividade metabólica (16, 41) já que se uma bactéria cresce mais rápido esta vai

precisar fabricar mais proteínas; para catalizar as reações metabólicas, para polimerizar

mais DNA, mais RNA e até mesmo para fazer mais ribossomas, por que estes, por sua

vez, são compostos em parte por proteínas.

A taxa de polimerização de aminoácidos cp em um ribossoma, também chamada

taxa de elongação da cadeia peptídica é constante (41). Além disso, há muitos mais

substratos do que ribossomas, de forma que os ribossomas estão saturados na célula (11)

e a única forma de aumentar a taxa de síntese de proteínas fr (a velocidade com que

os aminoácidos estão sendo transformados em proteínas) é aumentando a concentração
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de ribossomas na célula. Então, o �uxo de proteínas é o produto da taxa de elongação

da cadeia petídica, pela a fração de ribossomas ativos na célula βr, pela a concentração

de ribossomas, fr = cpβrCr, de onde podemos obter a concentração de ribossomas na

célula

Cr =
fr
cpβr

. (3.5)

Substituindo (3.5) nas equações (3.3) e (3.4) encontramos as concentrações de mRNA

e sRNA respectivamente.

Cm =
1− ψs
ψs

ns,r
cpβr

fr (3.6)

Cs =
ns,r
cpβr

fr (3.7)

3.3.3 Concentração de proteínas

As proteínas intervém praticamente em todos os processos celulares. Elas são respon-

sáveis pela síntese de DNA e de RNA, pelas reações metabólicas, etc. Como podemos

observar na �gura 3.2, a concentração de proteínas na célula depende do metabolismo,

esta vai aumentado a medida que o período de duplicação diminui. Aqui vamos deter-

minar a concentração dos diferentes tipos de proteínas, dividindo-as em quatro tipos:

as proteínas ribossomais ou proteínas-r, RNA polimerase, enzimas do metabolismo e

�proteínas adicionais�, não sendo ribossomais, RNA polimerase nem metabólicas. Na

�gura 3.4 observam-se as concentrações destas proteínas em uma célula E. coli B/r

crescendo com uma taxa µ = 0.4 hr−1 a 37◦. De acordo com a �gura 3.2, 68% das

macromoléculas são proteínas. Do total de proteínas, 9% são proteínas-r (41), 0.9% são

RNA polimerase (56), 10% são enzimas do metabolismo e portanto o restante 80% são

outro tipo de proteínas.

Mais adiante, determinaremos as composições macromoleculares dos diferentes tipos

de proteínas, como função da atividade metabólica.

Enzimas metabólicas

Grande parte das reações metabólicas são catalizadas por enzimas. Dentro da célula,

a concentração dos substratos das reações enzimáticas, geralmente é muito maior do que

a concentração de enzimas (57), de modo que as enzimas encontram-se saturadas e as

velocidade das reações não dependem mais da concentração de substratos. Em tal situ-

ação, a taxa de uma reação enzimática i, só depende da concentração total de enzimas,
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Figura 3.4: - Frações dos diferentes tipos de proteínas em uma célula E. coli B/r

duplicando-se a cada 100 min a 37◦C

Ci, e do parâmetro cinético efetivo keff,i, o qual indica o número de vezes que o com-

plexo substrato enzima decai no produto, por unidade de tempo. No caso do modelo

de Michaelis-Menten, equação (1.4), keff,i = k2. Os coe�cientes cinéticos de algu-

mas das enzimas podem ser obtidos na base de dados BRENDA (http://www.brenda-

enzymes.org/).

Figura 3.5: - Distribuição do log10 dos parâmetro cinéticos efetivos das enzimas de uma

célula E. coli. Sobre o histograma foi ajustada uma gaussiana com média em k0 = 77.6s−1

e desviação estândar σ = 1.22.

Na �gura 3.5 mostra-se um histograma com o log10 da distribuição dos parâmetros

cinéticos das enzimas metabólicas de uma célula E. coli.

A concentração das enzimas do metabolismo vai ser a soma das concentrações de
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cada uma das enzimas que o compõem∑
i∈E

Ci =
∑
i

fi
keff,i

, (3.8)

onde E é o conjunto de reações catalizadas por enzimas.

RNA polimerase

Tal como no caso das enzimas metabólicas, a taxa de síntese de RNA está limitada

pela concentração da enzima RNA polimerase e não pela concentração de substratos. A

taxa de elongação da cadeia de sRNA (velocidade na qual o RNA polimerase transforma

os ribonucleótidos na cadeia de sRNA) é cp = 85 nucleótidos s−1. A taxa de elongação

do mRNA cm aumenta um pouco a medida que aumenta a taxa de proliferação (de 39

nucleótidos s−1 a µ = 0.6h−1 a 55 nucleótidos s−1 a µ = 2.5h−1 (41))

A taxa de síntese sRNA fs e de mRNA fm será o produto da concentração de

RNA polimerase vezes a taxa de elongação da cadeia petídica cs e cm, pela a fração

de RNA polimerase βp participando ativamente na transcrição, ou seja fs = csβpCp,s e

fm = cmβpCp,m. De onde obtemos que, as concentrações destas proteínas são

Cp,s =
fs
csβp

, (3.9)

Cp,m =
fm
cmβp

. (3.10)

Todas as constantes podem ser encontradas no apêndice C.

Proteínas ribossomais

Os ribossomas na célula estão compostos por 56 proteínas-r. Visto que as proteínas-

r estão aglomeradas conformando o ribossoma, podemos ver elas como um complexo

molecular. Assim, a concentração de este complexo é igual a concentração de ribosso-

mas Cr, encontrado na equação (3.5). Também podemos calcular a concentração de

aminoácidos em proteínas-r CA,r, multiplicando a concentração de ribossomas ( obtida

na equação 3.5) pelo número de aminoácidos por ribossoma nr = 7336 (41)

CA,r = nrCr =
nrfr
cpβr

. (3.11)

Proteínas adicionais

As proteínas servem funções variadas que não então relacionadas diretamente com

o metabolismo. Elas podem, por exemplo, servir como anticorpos no sistema imune (7)
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ou como elemento estrutural da célula, como o colágeno e a elastina. Nos referiremos

a estas proteínas como �proteínas adicionais�. A concentração de �proteínas adicionais�

C0, é o número de �proteínas adicionais� #P0, dividido pela massa celular M . Visto

que #P0 é a M variam com o tempo de duplicação (41), devemos calcular C0 usando

valores de #P0(τ) é aM(τ) com o mesmo período de duplicação. Calculando C0 assim,

temos suposto que a concentração não muda com τ . Para estes cálculos vamos a usar

τ = 100 min.

Podemos calcular #P0(τ) multiplicando a fração de �proteínas adicionais�, 0.8 (veja

�gura 3.4), por o número de aminoácido que conformam todas as proteínas #AAT (τ),

e dividido pelo número meio de aminoácidos por proteína n0 = 210, ou seja #P0(τ) =

#AAT (τ) ∗ 0.8/n0. Para determinar #AAT (τ) dividimos o peso de todas as proteínas

WP (τ) pelo peso de um aminoácido WAA = 126 g/mol (52), onde WP (τ) é calculando

multiplicandoM(τ) pela fração da massa celular que corresponde as proteínas 0.65 (41)

a τ = 100 min. Resumindo a discussão anterior

C0 =
#P0(τ)

M(τ)
=

#AAT (τ) ∗ 0.8

n0M(τ)
=

WP (τ)
WAA(τ) ∗ 0.8

n0M(τ)
= �

��M(τ) ∗ 0.65 ∗ 0.8

WAAn0���M(τ)
, (3.12)

onde τ = 100 min, obtemos C0 = 0.01965 mmol/gDW

3.3.4 Resumo

Nesta seção determinamos as concentrações das macromoléculas como função da taxa

de proliferação, a taxa de síntese por unidade de massa das proteínas fr, do sRNA fs, do

mRNA fm e as taxas por unidade de massa das reações metabólicas {fi}. Na tabela 3.1
mostramos a notação usada para denotar a concentração das diferentes macromoléculas

seguida da variável metabólica da qual concentração depende a concentração.

A taxa µ e os �uxos fd, fs, fm, fr e {fi} caracterizam a atividade metabólica de uma

célula. µ nos diz a taxa na qual a célula cresce e portanto determina as taxas de síntese

dos precursores da biomassa. As taxas das reações metabólicas {fi} determinam as vias

metabólicas que estão sendo usadas e com que taxas. As taxas de síntese das macro-

moléculas fd, fs, fm e fr dependem das necessidades da célula as quais dependem de

µ. Uma população de células que cresce mais rápido vai precisar sintetizar mais macro-

moléculas que uma população que cresce menos rápido, no capítulo seguinte deduzimos

as relações entre fd, fs, fm e fr e µ. Portanto as taxas de síntese também dependem da
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Macromolécula Concentração Variável Equação

DNA Cd µ (3.2)

sRNA Cs fr (3.7)

mRNA Cm fr (3.6)

RNA polimerase Cp fm e fs (3.9, 3.10)

enzimas
∑

iCi { fi } (3.8)

proteínas adicionais C0 - (3.12)

ribossomas Cr fr (3.5)

Tabela 3.1: Concentração das macromoléculas em uma célula média. Na primeira

coluna aparece o nome da macromolécula na segunda a notação usada para apresentar a

concentração da macromolécula, na terceira coluna expressamos a variável da qual depende

a concentração e na quarta coluna o número da equação onde foi obtida a relação.

atividade metabólica. Neste ponto cabe destacar o fato de que os �uxos fd, fs, fm, fr

não aparecem de maneira explícita nos modelos FBA tradicionais, como o apresentado

no capítulo anterior. As taxas de síntese das macromoléculas estão implícitas em µ via

�reação� de síntese de biomassa, veja seção 2.4.

As constantes usadas nas equações citadas na tabela 3.1 podem ser encontradas no

apêndice C.
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Construção de um modelo FBA

com sobrepopulação

macromolecular

No capítulo anterior se viu que as concentrações das macromoléculas na célula dependem

da atividade metabólica. Nos modelos tradicionais de análise de balanço de �uxos

(FBA), a composição macromolecular encontra-se de�nida no vetor de biomassa ~b o

qual é independente do estado metabólico, como se viu no capítulo 2. Aqui se propõe

um modelo onde as concentrações de DNA, RNA e proteínas variam com a atividade

metabólica, de acordo com as relações obtidas no capítulo anterior. Para isso, se excluem

os precursores do DNA, RNA e as proteínas do vetor de biomassa, e se de�nem reações

independentes de sínteses de estas macromoléculas. Os �uxos destas novas reações

são calibrados para que a concentração de cada macromolécula satisfaça a condição

de crescimento balanceado. A reação de síntese de biomassa é rede�nida com o resto

dos precursores da biomassa: lípidos, murinas e outras moléculas pequenas, os quais

continuam sendo sintetizados a uma taxa µ.

A segunda parte do modelo consiste em restringir as concentrações das macromolécu-

las, e com isto os �uxos metabólicos, para que o volume ocupado por estas não exceda

o que a célula dispor. A restrição de volume é de�nida se faz na seção 4.2.

Com a restrição de balanço de massa, a restrição de volume e a otimização do

objetivo da célula, se constrói um modelo para a obtenção dos �uxos metabólicos ~f que

melhor aproveitam os nutrientes para os converter em biomassa e sejam coerentes com
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a restrição de volume limitado no interior da célula.

Assim, dada uma taxa de proliferação µ, se procura o estado metabólito ~f que

minimiza o custo consumo de nutrientes

~c · ~f (4.1)

sujeitos às restrições de balanço de �uxos

ŝ ~f = ~r, (4.2)

e de sobrepopulação macromolecular

φ(~f) < φc, (4.3)

onde ~c é o vetor de custo, ŝ é a matriz estequiométrica, ~r é o vetor de balanço, φ(~f)

é o volume ocupado pelas macromoléculas do metabolismo é φc e o volume disponível

para estas moléculas no citoplasma. As componentes do vetor ~c, ci, indicam a massa

molecular mi do metabólito importado pelo de �uxo fi. Seja U , o conjunto de �uxos

de consumo de nutrientes, então.

ci =

{
0, parafi /∈ U
mi parafi ∈ U

(4.4)

No presente capítulo deduzimos o modelo enunciado nas equações (4.2-4.4) em ter-

mos de constantes, de µ é das variáveis do modelo ~f . Uma vez construído o modelo

usaremos técnicas de programação linear, como as apresentadas na seção 2.4.1, para

encontrar os �uxos.

O modelo é testado em um mapa metabólico simples e proposto para ser estudado

no mapa metabólico de uma bactéria E. coli K-12.

4.1 Restrição de balanço de massa

A restrição de balanço de massa garante a conservação dos compostos que participam

do metabolismo, na situação de crescimento estacionário. Os precursores da biomassa,

as moléculas de DNA, RNA, e proteínas são geradas com a mesma taxa de crescimento

que a população de bactérias, simulando crescimento balanceado. Para o resto das

moléculas, se supõe que os metabólitos não estão se acumulando no interior da célula
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como se viu na seção 2.3.1. A restrição pode ser expressada vetorialmente em termos da

matriz ŝ, o vetor de balanço ~r e o vetor de �uxos ~f . A matriz estequiométrica relaciona

as taxas das reações do metabolismo, ao que chamamos �uxos metabólitos.

Seguindo a mesma metodologia usada no capítulo 2, vamos de�nir as equações de

balanço dos metabólicos internos e das macromoléculas de DNA, RNA e proteínas,

incluindo no modelo as taxas de síntese do DNA fd, mRNA fm, RNA estável fs e

proteínas fr.

Começamos esta seção de�nindo as equações de balanço dos metabólicos internos e

depois derivamos as equações de balanço das macromoléculas.

4.1.1 Equações de balanço dos metabólitos

De acordo com o visto no capítulo 2, na fase de crescimento estacionário os compostos

não se acumulam na célula. A restrição de conservação do metabólico j é dada pela

equação (2.6) ∑
i

fisj,i −Bjµ−mj = 0, (4.5)

onde o primeiro termo do lado esquerdo representa os de �uxos consumo e síntese do

metabólito j devido as reações metabólicas. Bj e mj são as j-ésima componentes do

vetor de biomassa e manutenção respectivamente. O vetor de biomassa ~B contém as

frações dos metabólitos necessários para fazer 1gDW de biomassa. Portanto, o produto

de ~B por µ simula a demanda de metabólitos necessária para fazer 1gDW de biomassa

a uma taxa µ. Esto simula o crescimento balanceado da célula.

Na seção anterior vimos que as concentrações de DNA, mRNA, RNA estável e

proteínas também dependem da atividade metabólica. Para levar isso em consideração,

vamos de�nir um novo vetor de biomassa ~b, a partir de ~B só tirando de este último

os precursores do DNA, RNA e proteínas. Com os precursores das macromoléculas se

de�nem quatro vetores: ~pd, ~pm, ~ps e ~pr com os que irão se representar as reações de

síntese de DNA, mRNA, sRNA 1 e proteínas. O vetor ~py, com y = d,m, s, r, possui as

frações dos precursores de y necessárias para fazer uma molécula y,

∑
i

p−y,i
fy−→ y +

∑
i

p+y,i, (4.6)

1O RNA é separado no tipo estável e instável já que as taxas de síntese destes vetores são diferentes,

como se verá na seção 4.1.2
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onde p−y,i são os termos negativos do vetor ~py e p
+
y,i os termos positivos.

Trocando o vetor de biomassa Bj pelo vetor bj e os vetores ~pd, ~pm, ~ps e ~pr , a equação

de balanço de um metabólito j torna-se∑
i

fisj,i + pd,jfd + pm,jfm + ps,jfs + pr,jfr − bjµ−mj = 0. (4.7)

Incluindo os �uxos de síntese das macromoléculas na somatória

N∑
i

fisj,i − bjµ−mj = 0 (4.8)

onde os últimos quatro �uxos correspondem às taxas de síntese das macromoléculas

fN−3 = fd, fN−2 = fm, fN−1 = fs, fN = fr, de forma que sN−2,j = pm,j , sN−1,j = ps,j

e sN,j = pr,j . O número de reações metabólicas é N − 4. Os coe�cientes dos �uxos si,j

vão depender do mapa metabólito. Antes de ir para as redes metabólicas vamos deduzir

as equações de balanço das macromoléculas.

4.1.2 Equações de balanço do DNA, mRNA, RNA estável e das pro-

teínas

Na introdução vimos que na fase de crescimento balanceado de uma população de bac-

térias, a taxa de acumulação das macromoléculas que constituem a biomassa é igual a

taxa de proliferação da célula µ. Isto se deve ao fato de que a célula tem um período de

duplicação τ = ln(2)/µ, de modo que a cada tempo τ , toda célula tem que ter duplicado

o material celular: DNA, RNA, proteínas e os outros constituintes menores. Porém,

da mesma forma que a massa de uma população de bactérias cresce exponencialmente,

as moléculas que constituem a biomassa também satisfazem a lei dX/dt = µX, onde

X é a quantidade de biomassa ou alguma outra quantidade extensiva. A partir desta

relação, se derivam os taxas de síntese do DNA, RNA e proteínas.

Equação de balanço para o �uxo de DNA

A quantidade de DNA, D, satisfaz a relação de crescimento balanceado

dD

dt
= µD, (4.9)

onde dD
dt = Fd é a taxa de síntese de DNA. A solução da equação (4.10) é dada por

uma exponencial D(t) = D0e
µt, onde D0 é a quantidade de DNA no instante de tempo
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t = 0. A biomassa total satisfaz a mesma equação M(t) = M0e
µt, (com M0 a massa no

instante de tempo t = 0). Dividindo a D(t) por M(t) obtemos que a concentração de

DNA Cd = D0/M0 satisfaz a equação

fd = µCd, (4.10)

onde fd = Fd/M é a taxa de síntese de DNA por unidade de massa.

A concentração do DNA foi encontrada na equação (3.2), substituindo na equação

anterior obtemos

fd = µCd,0G(µ), (4.11)

onde G é o número de equivalentes genômicos obtido na equação (B.1).

Equação de balanço para o �uxo de mRNA

A equação de balanço do mRNA se obtém se obtém baixo a mesma lógica do que a

equação de balanço para o DNA. Só que ao contrario do DNA, o mRNA se degrada rap-

idamente, portanto devemos levar em consideração o �uxo de decaimento da molécula.

Assim, variação na população de moléculas de mRNA é o �uxo devido a síntese Fm da

molécula menos o �uxo devido a degradação Fm,deg.

dm

dt
= Fm − Fm,deg. (4.12)

Além disso, a condição de crescimento balanceado diz que o �uxo de moléculas de

mRNA é dm/dt = µm(t) = µm0e
µt, onde m0 é a quantidade de moléculas de mRNA

no instante de tempo t = 0.

A vida média de uma molécula de mRNA é aproximadamente 5min (9). De onde

obtemos que a taxa de decaimento é k = ln(2)/5min. Numa população que decai

com uma taxa constate k, �uxo devido ao decaimento é proporcional ao tamanho da

população

Fr,deg = km(t). (4.13)

Substituindo a equação (4.13) na equação (4.12) obtemos a equação de balanço para

o mRNA Fm = (µ+ k)m0e
µt, dividindo pela massa celular total M(t), obtemos a taxa

de síntese de mRNA por unidade de massa é

fm = (km + µ)Cm, (4.14)
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onde Cm = Co/M0 é a concentração de mRNA. Na seção anterior encontramos Cm na

equação (3.6), substituindo esta na equação (4.14) obtemos

fm(fr, µ) = (km + µ)
1− ψs
ψs

fr
cpβr

. (4.15)

Equação de balanço para o �uxo de RNA estável

O RNA estável, como seu nome o indica, tem vidas médias cumpridas comparadas

com o tempo de vida da célula, de modo que a equação de balanço é derivada de forma

semelhante à equação de balanço do DNA. A taxa de síntese de sRNA por unidade de

massa fs é

fs = µCs, (4.16)

onde Cs é a concentração de sRNA, a qual foi obtido na seção anterior, equação (3.7)

obtemos,

fs(fr, µ) = µns,r
fr
cpβr

. (4.17)

Equação de balanço para o �uxo de proteínas

Existe uma ampla variedade de proteínas dentro da célula e cada uma destas têm

diferentes quantidades de aminoácidos. Por exemplo, um ribossoma está composto por

várias proteínas que no total somam 7336 aminoácidos, enquanto isso, o RNA polimerase

possui 3407 aminoácido, ao passo que uma enzima do metabolismo possui apenas 965

aminoácidos em média. Para não nos preocupar pelas taxas de síntese de cada tipo

de proteína, vamos a de�nir a taxa de sínteses de proteínas Fr em termos da taxa de

transformação dos aminoácidos (A) em proteínas. Então, Fr = dA
dt = µA. Dividindo

estas quantidades pela biomassa total M(t) obtemos a equação intensiva de �uxo de

proteínas

fr = µCA, (4.18)

onde fr é a taxa de síntese de proteínas por unidade de massa é CA é a concentração

de aminoácidos nas proteínas. A concentração de aminoácidos é igual à soma das

concentrações de aminoácidos nos diferente tipos de proteínas. Separando-as em quatro

tipos de proteínas: ribossomas, RNA polimerase, enzimas do metabolismo e demais
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proteínas, a concentração de aminoácidos é CA = CA,r+CA,p+
∑

iCA,i+CA,0, onde CA,r,

CA,p, CA,i e CA,0 são as concentrações de aminoácidos em ribossomas, RNA polimerase,

na i-ésima enzima e demais proteínas respectivamente. Finalmente, a concentração de

aminoácidos em uma proteína X é o produto da concentração da proteína CX , e do

número de aminoácidos nX em X, ou seja

fr = µ
(
n0C0 + npCp,m + npCp,s + nrCr +

∑
i

niCi
)
, (4.19)

onde n0 é o número médio de aminoácidos nas proteínas não metabólicas, np é o número

de aminoácidos no RNA polimerase, nr é o número de aminoácidos em um ribossoma e

ni é o número de aminoácidos na i-ésima enzima.

A equação (4.19) representa a taxa de síntese de proteínas dada a taxa de proliferação

µ, como função das concentrações de proteínas, as quais forem obtidas nas equações

(3.8-3.12), substituindo estas na equação anterior obtemos

fr(fm, fs, {fi}, µ) = µ

(
n0C0 +mp

fm
nmβp

+ np
fs
nsβp

+ nr
fr
npβr

+
∑
i

ni
fi

keff,i

)
. (4.20)

Isolando fr, encontramos a equação de balanço para as proteínas

fr(fm, fs, {fi}, µ) =
µ

1− µ nr
cpβp

(
n0C0 + np

fm
cmβp

+ np
fs
csβp

+
∑
i

ni
fi

keff,i

)
. (4.21)

Todas as constantes usadas em estas equações podem ser encontradas no apêndice

C.

4.1.3 Representação matricial da restrição de balanço de massa

Nas seções anteriores deduzimos as equações de balanço dos metabólitos, do DNA, do

sRNA, do sRNA e das proteínas, na situação de crescimento balanceado. Na tabela 4.1

reunimos tais equações

Na tabela 4.1, são mostradas as equações de balanço de massa, deixando do lado

esquerdo da igualdade os termos que dependem dos �uxos e do lado direito os que não

dependem das variáveis do problema. As equações de balanço podem ser expressas

mediante uma equação matricial ŝ ~f = ~r. Seja M × N o tamanho da matriz ŝ, então,

o vetor dos �uxos é ~f = (f1, . . . , fN−4, fd, fm, fs, fr). O vetor de balanço é ~r =

~βµ+ ~m. O vetor ~β contem todos os termos proporcionas à taxa de proliferação, como
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Molécula Equação de balanço Equação

metabólito j
∑N

i fi,jsi,j = bjµ+mj (4.8)

DNA fd = µCd,0G(µ) (4.11)

mRNA fm − (km + µ)1−ψs

ψs

1
cpβr

fr = 0 (4.15)

sRNA fs − µns,r 1
cpβr

fr = 0 (4.17)

proteínas (1− µnr

cpβp
)fr − µ

(
npfm
cmβp

+
npfs
csβp

+
∑

i
nifi
keff,i

)
= µn0C0 (4.21)

Tabela 4.1: Equações de balanço dos metabólitos e das macromoléculas. Na primeira

coluna temos o nome da molécula, na segunda a equação de balanço e na terceira o número

da equação. O índice j da primeira linha numera os metabólitos j = 1, . . . ,M − 4.

os precursores de biomassa e o termo do lado direito da equação de balanço do DNA. O

vetor ~m possui os coe�cientes da �reação� de manutenção. Portanto o vetor de balanço

é

~r = µ~β + ~m = µ



b1
...

bM−4
Cd,0G(µ)

0
0

n0P0


+



m1
...

mM−4
0
0
0
0


. (4.22)

Nas primeiras M − 4 linhas de ŝ, temos os coe�cientes de balanço dos metabólitos. Nas

últimas quatro linhas temos os coe�cientes das equações de balanço das macromoléculas,

denotando por j o índice das linhas: j = M − 3 para o DNA, j = M − 2 para o mRNA,

j = M − 1 para o sRNA e j = M para as proteínas. Analogamente para as colunas,

nas primeiras N − 4 colunas temos os coe�cientes das reações do metabolismo, e nas

últimas 4, os coe�cientes das reações de síntese das macromoléculas: i = N − 3 para o

DNA, i = N − 2 para o mRNA, i = N − 1 para o sRNA e i = N para as proteínas,

onde i é o índice das colunas de ŝ. A matriz ŝ seria

ŝ =



s11 . . . pd,1 pm,1 ps,1 pr,1
...

. . .
...

...
...

...
sM−4,1 . . . pd,M−4 pm,M−4 ps,M−4 pr,M−4

0 . . . 1 0 0 0

0 . . . 0 1 0 − (km+µ)(1−ψs)ns,r

ψscpβr

0 . . . 0 0 1 −µns,r

cpβr

− µni

keff,i
. . . − µni

keff,i
− µnp

cmβp
− µnp

csβs
1− µnr

cpβr


. (4.23)
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4.1 Restrição de balanço de massa

ŝ é a matriz estequiométrica1, cujo nome vem dos coe�cientes estequiométricos das

reações metabólicas, representados em esta matriz pelos termos sij . Os valores de sji

vão depender das reações que compõem a rede metabólica. Embaixo construímos a

matriz estequiométrica de um mapa metabólico simples. Além disso, apresentamos as

características do mapa metabólito de uma bactéria E. coli.

Mapa metabólito simples

Figura 4.1: - Mapa metabólito simples

Consideremos um mapa metabólico similar ao do exemplo visto na seção 2.4.2,

com as seguintes diferenças: permitimos que as reações internas sejam reversíveis e

acrescentamos as reações de síntese de DNA, mRNA, sRNA e proteínas. Na �gura

4.1 mostra-se o mapa metabólito simples, este possui 4 metabólitos A, B, C e D,

oito reações metabólicas, quatro reações de síntese de macromoléculas e a �reação� de

síntese de biomassa. Portanto o vetor dos �uxos é ~f = (f1, . . . , f8, fd, fm, fs, fr). O

metabólito B é precursor do DNA, das proteínas e da biomassa. O metabólito A é

1veja a seção 2.3.1
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precursor do RNA e das proteínas. As reações da rede são

f1 : → A
f2 : A→ C
f3 : C → A
f4 : C → B
f5 : B → C
f6 : 2A→ B +D
f7 : B +D → 2A
f8 : D →
fd : B → DNA
fm : A→ mRNA
fs : A→ sRNA
fr : 0.4A+ 0.6B → proteina
µ : B → �biomassa�

(4.24)

A partir de estas reações escrevemos as equações de balanço para os 4 metabólitos

A : f1 − f2 + f3 − 2f6 + 2f7 − fm − fs − 0.4fr = 0
B : f4 − f5 + f6 − f7 − fd − 0.6fr = µ
C : f2 − f3 − f4 + f5 = 0
D : f6 − f7 − f8 = 0

. (4.25)

Onde supomos que não se acumulam metabólitos dentro da célula.

O único precursor da biomassa é o metabólito B. Visto qe não há precursores de

manutenção ~m = ~0, então o vetor de balanço é

~r = µ~β = µ



0
1
0
0

Cd,0G(µ)
0
0

n0P0


. (4.26)

Com as equações de balanço dos metabólitos (4.25) e as equações de balanço das macro-

moléculas (4.11), (4.15), (4.17) e (4.21) podemos escrever a matriz estequiométrica ŝ

1 −1 1 0 0 −2 2 0 0 −1 −1

0 0 0 1 −1 1 −1 0 −1 0 0

0 1 −1 −1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 −1 −1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 −µni

ke,i
−µni

ke,i
−µni

ke,i
−µni

ke,i
−µni

ke,i
−µni

ke,i
0 −µni

ke,i
− µnp

cmβp
− µnp

csβs


, (4.27)
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4.1 Restrição de balanço de massa

onde temos abreviado keff,i por ke,i.

A solução a equação ŝ ~f = ~r de�ne o espaço dos �uxo do mapa simples que conser-

vam os metabólitos em uma situação de crescimento estacionário. Como não há mais

restrições sobre os �uxos o espaço de soluções é in�nito. Com a restrição de volume

pretende-se truncar o espaço, de forma apenas �quem os estados cujas composições

macromoléculas de DNA, RNA e proteínas posam caber dentro da célula. Antes de

de�nir a restrição de volume se vem algumas das propriedades do mapa metabólico de

uma célula E. coli.

Mapa metabólito de uma bactéria E. coli

O mapa metabólito de uma E. coli mais completo hoje dia foi desarrolhado pelo

grupo de B. Ø. Palsson em 2007 (52), esta rede metabólica é identi�cada pelo nome

iAF1260. A rede esta composta por 1668 metabólitos e 2385 reações, das quais 848 são

reversíveis. Separando as reações reversíveis em duas, obtemos 3233 reações irreversíveis

ocorrendo nos diferentes lugares da célula: no citoplasma, no periplasma, na membrana

interna, e reações de transporte em cada um destes diferentes ambientes: exterior-

periplasma, periplasma-membrana, membrana-citoplasma. Na �gura 4.2 mostram se os

diferentes compartimentos de uma bactéria E. coli.

Há 303 reações de consumo de nutrientes, 20 de estas reações representam o meio

mínimo que a célula precisa para crescer (veja seção 2.3.2). A rede iAF1260 inclui

também o vetor de síntese de biomassa e o vetor de manutenção.

Figura 4.2: - Compartimentos em uma bactéria E. coli

A matriz estequiométrica ŝ de este mapa metabólico possui 1672 �las, as 1668 dos
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metabólitos, mais as 4 das macromoléculas, e possui 3237 colunas, 3233 das reações

metabólicas, mais 4 das reações de síntese das macromoléculas. Esta matriz não será

impressa por respeito às árvores, além de que é difícil extrair informação de uma matriz

de 3 mil por mil. Contudo, a estrutura da matriz é a mesma daquela mostrada em

(4.22).

4.2 Restrição de volume limitado sobre o DNA, RNA e as

proteínas

A equações de balanço de massa restringem a dimensão do espaço dos �uxos, de N+2 a

um espaço de dimensão N + 2−rango(s). Este espaço não é limitado, podendo ter nele

�uxos tão altos que precisem mais enzimas ou ribossomas dos que a célula pode albergar.

Com a restrição de volume se leva em consideração a fração de volume ocupada pelas

macromoléculas: DNA, RNA e proteínas cujas concentrações dependem da atividade

metabólica como se viu no capítulo 3, e se restringem para que não excedam a fração

de volume que a célula dispõe para estas moléculas.

Seja φy a fração de volume ocupada pela macromolécula y, com y = d para o DNA,

y = m para o mRNA, y = s para o sRNA, y = r para os ribossomas, y = p para o RNA

polimerase, y = i para as enzimas do metabolismo e y = 0 para os �outras proteínas�,

não sendo enzimas, nem ribossomas. Então a restrição de volume seria

φ0 + φd + φm + φs + φr + φp +
∑
i

φi ≤ φc. (4.28)

onde φc = 0.4 é a fração de volume que a célula dispor para as macromoléculas no

citoplasma (58). A fração de volume ocupada pela macromolécula y é simplesmente o

produto da concentração Cy de moléculas y pelo volume molar vy, φy = Cyvy. Usando

as concentrações das macromoléculas obtidas na seção anterior, a restrição de volume é

C0n0v0 + φd,0G+ arfr + ap,mfm + ap,sfs +
∑
i

aifi ≤ φc, (4.29)

onde ap,m = vp/(βpcm) é o coe�ciente de multidão associado com a síntese de mRNA,

ap,s = vp/(βpcs) é o coe�ciente de multidão associado com a sínteses de RNA estável,

ai = vi/keff,i é o coe�ciente de multidão das enzimas que catalizam a reação i, e

ar = vm((1−ψs)/ψs+ vr)(βrcp)
−1 é o coe�ciente de multidão associado aos ribossomas

e ao mRNA. O termo φd,0 = 0.03 (52) é a fração de volume ocupada por um genoma.
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4.3 Formulação do modelo de balanço de �uxo com limi-

tação de volume

Em seguida reunimos as equações obtidas ao longo de este capítulo para enunciar o

modelo FBAwMC. A estrutura do modelo esta dada pelas equações (4.2-4.4), enunciadas

no começo de este capítulo. Só falta de�nir as condições de contorno que determinem o

meio em que a célula esta crescendo. Do conjunto de reações de importação de nutrientes

U , de�nimos o conjunto de reações cujos nutrientes estão disponíveis como UX .

Agora estamos prontos para indicar o problema. Dada a taxa de proliferação, se

estimam os �uxos metabólitos que satisfazem o problema de otimização:

Determinar os fi que minimiza a soma dos costos de importação de nutrientes∑
i∈U

cifi, (4.30)

sujeitos as restrições de balanço de massa dos metabólitos e as macromoléculas∑
i

sjifi = rj , com j = 1, . . . ,M (4.31)

Restringido ao hiperquadrante de �uxos positivos

0 ≤ fi ≤ ∞, (4.32)

com as condições de contorno

fi = 0, para i ∈ U, i /∈ UX (4.33)

(4.34)

e a restrição de volume

arfr + ap,mfm + ap,sfs +
∑
i

aifi ≤ φc − C0n0v0 − φd,0G(µ), (4.35)

onde M é o número de metabólitos (M − 4) mais as 4 macromoléculas e N é o número

de reações metabólicas (N − 4) mais as quatro reações de síntese das macromoléculas.

Os sij são os elementos da matriz (4.22) é rj são os elementos do vetor (4.23). Os

coe�cientes a da restrição de volume estão dados na seção 4.2.

O modelo descrito nas equações (4.30-4.35) é muito parecido ao resolvido na seção

2.4.2, salvo que neste último temos uma restrição de desigualdade a mais. Fora disso
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temos uma função custo a otimizar, a restrição de balanço de massa e a restrição de

�uxos positivos e as condição de contorno1 Visto que todas as equações e desigualdades

são lineares como função dos �uxos, podemos usar programação linear para obter os

�uxos metabólicos.

Este modelo é aplicado ao mapa metabólico simples apresentado na seção 4.1.3, para

o qual se calculam os �uxos como função do parâmetro µ. Os �uxos são calculados com

a função glpk de Octave, como se fez no exemplo da seção 2.4.2. No capítulo seguinte

mostraremos os resultados obtidos.

1Note que no mapa metabólico simples só há uma condição de contorno não trivial, f1 6= 0, porque

U só contem o �uxo f1, e se este é zero, só há solução para µ = 0 com �uxos nulos em todas as reações

da rede.
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Resultados no modelo simples

Foi realizado um análise de balanço de �uxos que considera o espaço disponível para

macromoléculas que compõem a célula (FBAwMC), o modelo é testado sobre a rede

simples mostrado na �gura 4.1. Os �uxos metabólitos forem obtidos minimizando o

consumo de nutrientes para diferentes taxas de proliferação µ.

Como não conhecemos os números de ativação das enzimas, estes forem gerados

aleatoriamente de acordo com a distribuição da �gura 3.5. Para cada conjunto dos

número de ativação se determinam os �uxos metabólicos como função de µ e se observa

que, para alguns conjuntos, os �uxos da rede são rearranjados a partir de certos valores

de µ. Estes rearranjos nos �uxos também são chamados de switchs metabólicos.

A seguir apresentamos e discutimos os resultados obtidos para uma con�guração dos

números de ativação, e posteriormente os resultados médios para 1000 con�gurações de

números de ativação.

5.1 Resultados para uma con�guração de números de ati-

vação

Para entender melhor os resultados estadísticos, tomamos um exemplo particular para

ilustrar o comportamento metabólico que resulta do FBAwMC.

Na �gura 5.1 observam-se as curvas das frações de volume; disponível pela célula

�volume disponível�; o volume ocupado pelo metabolismo considerando a restrição de

volume �volR� e sem considerar a restrição e volume �volNR�. A �gura mostra que a

célula cresce na situação restrita ate chegar á taxa µmax = 2.5h−1. Observa-se que volR
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Figura 5.1: - Frações de volume na célula; disponível (linha azul); ocupada pelas enzimas

de acordo com o problema não restrito (bolas vermelhas); e ocupada pelas macromoléculas

na situação restrita (quadros verdes). O ponto T1 mostra o rearranjo dos �uxos devida a

restrição de volume e T2 mostra o rearranjo devida a minimização do custo.
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é volNR são iguais ate T1, isto é porque neste ponto a restrição de volume começa a ser

importante. Depois de T1, volNR excede o volume que a célula dispor, e volR passa a

ocupar o volume máximo disponível, dado pela curva azul. T1 é um switch metabólico

devido a restrição de volume, a qual da origem a uma descontinuidade na primeira

derivada de volR como função de µ. A taxa de crescimento a qual acontece T1 é neste

caso µT1 = 1.5hr−1.

Outro ponto destacado na �gura 5.7 é a descontinuidade em volR e volNR indicada

por T2, este ponto também representa um switchmetabólico, dado que diminui o volume

ocupado pelos �uxos. O rearranjo T2 ocorre em µT2 = 2.3. Ao contrario de T1, o switch

T2 não é consequência da restrição de volume, dado que as frações do volume ocupados

pelas enzimas na situação restrita é não restrita são iguais (vol = volNR). O rearranjo

T2 é consequência do melhor aproveitamento dos nutrientes e da não linearidade da taxa

de síntese de proteínas com µ.

Na �gura 5.2 mostram-se os �uxos das reações da rede. T1 e T2 indicam switchs

metabólicos a medida que a célula vai para taxas de proliferação maiores. Os �uxos na

direção oposta a síntese de biomassa f3, f5 e f7 são sempre zero, pois as reações r3, r5

e r7 não otimizam o consumo de nutrientes. Como vimos no exemplo do capítulo 2, a

rota metabólica das reações r2 e r3, p23, é a que otimiza a produção de biomassa, é por

isso, os �uxos f2 e f3 são os únicos diferentes de zero para taxas de proliferação menores

a µT1 . Em T1 o volume ocupado pelas macromoléculas afeta a organização metabólica e

começa a usar-se a via p6 da reação r6, a qual é menos ótima porque implica a excreção

da reação r8, mas que ocupa menos volume porque só possui uma enzima. Portanto

em T1 os �uxos f6 e f8 deixam de ser nulos. Em T2, a demanda de nutrientes, o custo,

devida a síntese de proteínas pela via p24 é maior que a da via da reação p6, portanto

os �uxos em p24 caem para zero. Este comportamento dos �uxos metabólicos parece

contraintuitivo, pois diz que a via ótima é a que possui excreção de biproduto, e não a

que transforma todos os nutrientes em biomassa. Esta aparente contradição é devida a

que a via p24 precisa mais enzimas que a via p6, mais enzimas implica uma maior taxa

de síntese de proteínas fr é esto implica uma maior demanda dos �uxos de produção

dos metabólitos A e B.

Os grá�cos anteriores ilustram um exemplo onde os números de ativação forem gera-

dos aleatoriamente, já que em geral não se conhecem todos os números de transformação

das reações metabólicas. Porém não podemos a�rmar que os grá�cos discutidos acima
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Figura 5.2: - Fluxos metabólitos e de síntese das macromoléculas.

representem o comportamento metabólico do mapa de simples. Por exemplo, há casos

nos que só obtemos um switch ou nenhum, ver �gura 5.3.

5.2 Resultados médios para 1000 con�gurações de números

de ativação

Agora que temos visto as propriedades dos �uxos metabólitos para um exemplo particu-

lar, estamos em posição de entender os resultados estadísticos. Nesta secção analisamos

as taxas de proliferação dos switchs metabólicos T1, µT1 e T2, µT2 , e a taxa de cresci-

mento máxima, para 1000 conjuntos de números de ativação gerados aleatoriamente.

Na tabela 5.1 mostra-se o valor de µmax, e os valores médios de µT1 e µT2 , condicionados

a ocorrência dos switchs metabólicos T1 e T2 respectivamente. No caso de T1, só em

424 casos foi encontrado o switch, e no caso de T1 só em 78 dos 1000 conjuntos foi

encontrado o switch.

Nas �guras 5.4, 5.5 mostram-se os histogramas de µmax e µT1 respectivamente, onde

nos dois primeiros dois grá�cos observa-se a tendencia para um valor privilegiado, ao
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.3: Fações de volume de quatro conjuntos distintos de números de ativação para

as enzimas. Fração de volume disponível para as enzimas �volume disponível�, fração de

volume ocupado pelas enzimas na situação de volume ilimitado volNR e fração de volume

ocupada pelas enzimas do metabolismo na situação restrita vol.

Biomassa Valor médio Desviação Estândar

(hr−1) (hr−1)

µmax 2.30 0.13

µT1 2.18 0.23

µT2 1.11 0.66

Tabela 5.1: Taxas µ médias.
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Figura 5.4: - Histograma de µmax de crescimento para 1000 células.

Figura 5.5: - Histograma com a µT1
para 1000 células.
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Figura 5.6: - Histograma com a µT2
para 1000 células.

contrario do histograma de µT2 para o qual observa-se uma distribuição praticamente

uniforme. Estes comportamentos eram de se esperar porque µmax e µT1 dependem da

fração de volume disponível na célula a qual só depende de µ. Pelo contrario, como

vimos no começo do capítulo T2 não depende da restrição de volume, dado que esta

ocorre da mesma maneira para o modelo com restrição de volume e no modelo sem

restrição. O rearranjo T2 e consequência da minimização do custo de consumo de

nutrientes e da relação não linear de fr. O �uxo fr depende das propriedades das

vias metabólicas, como quantas enzimas precisam nas vias e portanto os números de

transformação das enzimas, os quais são gerados aleatoriamente. Portanto a distribuição

de µT2 condicionada a ocorrência de T2 não mostra nenhuma tendência.

5.3 Perspectivas do modelo sobre o mapa metabólito de

uma bactéria E. coli

O modelo descrito no capitulo 4 foi motivado no comportamento de um bactéria E. coli.

A rede metabólica de escala genética de uma E. coli possui mais de 3 mil reações, de
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forma que resulta trabalhoso interpretar o interpretar um espaço de soluções de 3 mil

dimensões.

Contudo o comportamento geral dos �uxos sobre o mapa metabólico iAF1260 é

similar ao obtido com o mapa metabólico simples. Observam-se os dois tipos de switchs

metabólitos T1 e T2 a medida que a célula vai para taxas de proliferação maiores.

Na �gura 5.7 observam-se as curvas das frações de volume; disponível pela célula

�volume disponível�; o volume ocupado pelo metabolismo na situação restrita vol e não

restrita volNR. Como no modelo simples, a célula cresce na situação restrita ate chegar

a taxa µmax = 0.393370h−1. Observa-se que volR é volNR são iguais ate T1 é depois

observa-se o switch T1 tanto no problema restrito como no não restrito.

Figura 5.7: - Frações de volume como função da taxa de produção de biomassa da célula

em h−1. A curva azul representa a fração de volume disponível para as enzimas. Em

círculos vermelhos mostra-se a fração de volume ocupado pelas enzimas sem considerar a

restrição de volume limitado, volNR indica a fração de volume ocupado pelas enzimas do

metabolismo, considerando a restrição de volume em triângulos pretos, vol.
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Concluções

Nesta dissertação propomos um modelo FBA para estudar os �uxos em uma rede

metabólica, baixo duas novas considerações: (1) a rede�nição da composições da biomassa

como dependente da atividade metabólica e (2) a restrição de volume limitado no inte-

rior da célula. O modelo é motivado nas propriedades metabólicas e �siológicas de uma

bactéria E. coli e é testado sobre um mapa metabólico simples.

A rede�nição da composição macromolecular é feita separado do vetor de biomassa

os precursores do DNA, RNA e as proteínas e acrescentando ao modelo as reações de sín-

tese cada uma destas macromoléculas, cujas taxas dependem da atividade metabólica.

Geralmente as concentrações dos substratos na célula são muito maiores que as

concentrações de enzimas (metabólicas, RNA polimerase, e ribossomas) que os trans-

formam. Isto nos permite aproximar as taxas das reações a primeira ordem das concen-

trações das enzimas catalizadoras. A partir da concentração de enzimas determinamos

a fração de volume ocupado por cada reação metabólica e portanto pelo metabolismo.

Restringimos os �uxos na rede para que o volume ocupado pelas macromoléculas não

exceda o volume que a célula dispor.

O modelo FBAwMC é construído rede�nindo a composição macromolecular e acres-

centando a restrição de volume na célula em um modelo FBA. As taxas das reações

metabólicas de uma bactéria, são simuladas na fase de crescimento estacionário, onde

os metabólitos não se acumulam no interior da célula. O FBAwMC, é testado so-

bre um mapa metabólico simples. Simulamos o crescimento da bactéria otimizando o

aproveitamento dos nutrientes do meio, isto é feito �xando a taxa de crescimento da

célula é minimizando o consumo dos nutrientes. Com este modelo se calculam os �uxos
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metabólicos que melhor aproveitam os nutrientes na produção da biomassa, e satisfazem

a restrição de volume. Também são determinados os �uxos metabólicos sem considerar

a restrição de volume. Na situação restrita pelo volume, os �uxos apresentam dois tipos

de rearranjos ou switchs metabólicos, os quais denotamos por T1 e T2, enquanto que a

situação não restrita, unicamente observa-se o switch T2. O rearranjo T2 manifesta-se

como uma descontinuidade em alguns dos �uxos da rede. Este switch é devido a (1),

e é consequência de que a taxa de síntese de proteínas não e uma função lineal de µ.

O switch T1 é caracterizado por uma descontinuidade na primeira derivada de alguns

�uxos metabólicos. Este switch e devido a restrição de volume limitado.

Ambos rearranjos representam a ativação é inativação de vias metabólicas a medida

que aumentamos a taxa de crescimento da célula. Este fenômeno é observado em células

de levadura e é chamado "Crabtree e�ect". Isto sugere que a rede�nição da composição

macromolecular como dependente da atividade metabólica e a limitação espacial podem

ser fatores importantes na organização metabólica.

Os resultados obtidos do modelo mapa metabólico simples podem ser úteis ao inter-

pretação o comportamento dos �uxos sobre o mapa metabólico de uma célula real, onde

a complexidade é muito maior devida ao número de reações e metabólitos envolvidos.
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Apêndice A

Cinética Enzimática

A.1 Equação de Michaelis Menten

A forma mais simples de explicar a cinética enzimática é com o modelo de Michaelis-

Mentens. Este modelo serve para determina a velocidade de uma reação catalizada por

uma enzima que transforma um substrato num produto (13).

Consideremos uma reação catalizada pela enzima E, que leva o substrato A no

produto P

S + E
k1
�
k−1

EA
k2−→ P + E, (A.1)

onde EA é o complexo ativado do substrato com a enzima. A reação catalítica esta

composta por dois passos: (1) a formação do coplexo ativado, e (2) o decaimento do

complexo ativado no produto P . A velocidade de cada passo é proporcional às concen-

trações dos reagentes desse passo. A constante de proporcionalidade, ki da reação i,

indica o número de vezes que ocorre a reação i por unidade de tempo e por substrato.

Então v1 = k1[E][S], v−1 = k−1[ES] e v2 = k2[ES]. Usamos a notação da molécula

entre colchetes para indicar a quantidade da mesma.

A equação de conservação de ES é

∂[ES]

∂t
= v1 − v−1 − v2. (A.2)

Na maior parte das enzimas observa-se que o equilíbrio E + S � ES é atingido rapi-

damente, em umas quantas décimas de segundo (13). Uma vez atingido o equilíbrio, a

concentração de ES permanece constante, já que quando ES se transforma em E+P , á
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enzima livre E se associa rapidamente com outra molécula de S, formando-se novamente

o complexo ES, portanto

∂[ES]

∂t
= 0 (A.3)

obtendo a relação para as velocidades das reações v1 = v−1 + v2, que em termos das

concentrações das moléculas torna-se

[E][S]k1 = k−1[ES] + k2[ES], (A.4)

isolando, [E][S]

[ES] =
[E][S]k1
k−1 + k2

. (A.5)

Como as enzimas não são parte do produto �nal da reação, porém o número de

enzimas e conservado. Estas só podem estar livres E ou ativadas ES, de modo que

o número total de enzimas e [Et] = [E] + [ES], substituindo [Et] na equação (A.5) e

isolando [ES] obtemos

[ES] =
[Et][S]

k−1+k2
k1

+ [S]
. (A.6)

De�nindo KM = k−1+k2
k1

, uma constante de descomposição do complexo (ES). KM e

chamada a constante de Michaelis.

A velocidade da reação v e dada pela taxa na qual aparece o produto P , v = v2 =

dP
dt = k2(ES), porém

v = k2
[Et][S]

KM + [S]
. (A.7)

Mantendo constante a quantidade total de enzimas, podemos determinar a veloci-

dade da reação como função da quantidade de substrato. Na �gura A.1 se mostra um

grá�co da quantidade de substrato, normalizado [S]
KM

contra a velocidade normalizada
v

k2[Et]
. Onde se observa que para concentrações baixas de substrato, a velocidade da

reação aumenta linearmente com [S] e para concentrações baixas a velocidade de reação

não muda muito, re�etindo a saturação das enzimas disponíveis.
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Figura A.1: Velocidade da reação enzimática como função da concentração de substrato,

de acordo com o modelo de Michaelis-Menten
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Apêndice B

Número de equivalentes genômicos

B.1 Equação de Cooper-Helmstetter

Um genoma contem toda a informação que uma célula precisa codi�cada em moléculas

de DNA. Portanto toda célula possui pelo menos um genoma. A replicação de um

cromossoma pode começar antes de que termina a do anterior, podendo ter mais de um

genoma por célula. Denotamos por G ao número médio de genomas por célula.

Antes de determinar G, vejamos como ocorre a replicação do cromossoma. Cada

cromossoma possui um ponto O chamado origem, a partir do qual o cromossoma começa

a ser replicada, e um ponto T, onde o cromossoma termina a replicação. A partir de

O se abre um laço com dois garfos em cada extremo a partir dos quais a molécula de

DNA é sintetizada. Na coluna 2 da �gura 3.2 mostram-se os cromossomas de uma célula

media, com idade 0.4, a diferentes taxas de proliferação. A origem do cromossoma está

marcado com um circulo e o ponto T com um triângulo. Cada cromossoma demora um

tempo C em replicar-se (sintetizar o cromossoma tudo de O ate T). Após a replicação,

transcorre um tempo C antes de que o novo cromossoma seja usado em uma nova célula.

Durante o intervalo de tempo C a célula não sintetiza DNA, esta prepara suas moléculas

é organelos para a divisão. Portanto, transcorre um tempo C + D entre que a origem

de síntese de um novo cromossoma O é transformado em um genoma funcional dentro

de uma célula nova.

Vamos determinar a concentração média de genomas por célula, G, supondo que

a célula esta crescendo balanceadamente. A concentração média total de genomas G
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satisfaz a relação dG/dt = µG. Dividindo G pelo número de células N obtemos G,

G =
G

N
=

1

µN

dG

dt
. (B.1)

Na fase de crescimento balanceado, o número de células também satisfaz a relação de

crescimento exponencial dN/dt = µN , de forma que

N(t) = N0e
µt. (B.2)

A taxa de síntese de DNA, dG/dt, é igual ao número de garfos F (pontos de síntese)

por a taxa de síntese de cada garfo vF . Cada garfo sintetiza a metade de um cromossoma

em um tempo C, portanto a vF = 1/2C. Para determinar F vamos fazer uma analogia

do cromossoma com uma árvore binaria, como é mostrado na �gura B.1. O número

de rami�cações na última geração da árvore OA é igual ao número de origens O, então

O = OA. O número de T, T , e igual ao número de árvores NA, T = NA, e o número de

garfos (bifurcações no cromossoma) F é duas vezes o número de garfos na árvore FA,

F = 2FA. O número de garfos em uma árvore binaria é FA = OA − 1, então o número

de garfos em NA arvores binárias é FA = OA −NA, multiplicando por dois, obtemos o

número de garfos nos cromossomas F = 2(O− T ). Portanto, a taxa de síntese de DNA

é
dG

dt
=
O − T
C

. (B.3)

Figura B.1: - Comparação de um cromossoma com uma árvore binária.

O número de origens e de pontos de termo são quantidades extensivas, de forma que

na situação de crescimento balanceado satisfazem as relações

O(t) = O0e
µt, (B.4)

T (t) = T0e
µt. (B.5)

Substituindo as equações (B.3), (B.4) e (B.5) em (B.1) obtemos

G =
O0 − T0
CN0

. (B.6)
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As constantes O0, T0 e N0 não são independentes. Note que N(D + C) = O(0), dado

que transcorre um tempo C +D desde que um origem aparece para sintetizar um novo

cromossoma até que este se encontra em uma célula nova, portanto O0 = N0e
(C+D)µ.

No caso de T, N(C) = T (0), dado que T se duplica um tempo D antes do que a célula.

Isto implica que T0 = N0e
(D)µ. Portanto, o número de equivalentes genômicos por

célula é

G =
e(C+D)µ − eDµ

µC
. (B.7)
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Apêndice C

Constantes

ns,r Número de ribonucleótidos em moléculas de RNA estável por ribossoma, nr,s =

4575 (41).

nrr Número de ribonucleótidos em um ribossoma, nrr = 4566 (41).

nrt Número de ribonucleótidos em um tRNA, nrt = 9 (41).

nr Número de aminoácidos em um ribossoma, nr = 7336 (41).

np Número de aminoácidos em uma enzima RNA polimerase, np = 3407 (41).

cs Taxa de elongação do sRNA, cs = 85 nucleótidos por segundo (41).

cp,m Taxa de elongação do mRNA, cp,m = 55 nucleótidos por segundo (41).

Cd,0 Concentração do DNA, correspondente a um genoma por célula, bd = 0.1mmol/gDW(52).

φ0 Fração de volume ocupada por um genoma, φ0 = 0.03 (52).
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φc Fração de volume no citoplasma disponível para as proteínas, φc = 0.4 (52).

ψs Fração do total de RNA que é estável, ψs = 0.97 (41).

vm Volume molar do mRNA, vm = 0.56L/mol. Estimado como o produto do volume

especí�co do RNA (0.569 ml/g) (59)) pelo peso molecular médio de um ribonu-

cleótido numa E. coli (499 g/mol (52)).

vp Volume molar do RNA polimerase, vp = 0.56L/mmol. Estimado como o produto do

volume do RNA polimerase (930nm3 (60)) pelo número de Avogadro (6.03×1023).

vr Volume molar do ribossoma, vr = 1.6L/mmol. Estimado como o produto do volume

de um ribossoma (2680 nm3 (61)) pelo número de Avogadro (6.03× 1023).

vi Volume molar da i-ésima enzima metabólica, vi = 1.6L/mmol. Aproximado como o

produto do peso molecular de uma enzima media (121 900 g/mmol) pelo volume

especí�co típico de uma proteína esférica (0.79 mL/g (62)).

v0 Volume molar médio das proteínas, excluindo as proteínas nas enzimas e nos ribosso-

mas, v0 = 0.021L/mmol. Aproximado como o produto do peso molecular de uma

proteína média (26552 g/mol) (52)) pelo volume especí�co típico de uma proteína

esférica (0.79 mL/g (62)).

βr Fração do total de ribossomas envolvidos ativamente na transcrição, βr = 0.8 (41).
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