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RESUMO 

 

Oliveira AL. GenSeed-HMM: desenvolvimento de uma plataforma para reconstrução de 

sequências e sua aplicação em dados de sequenciamento de nova geração. [Dissertação 

(Mestrado em Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro)]. São Paulo:  Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

O sequenciamento de DNA se tornou uma técnica universal e de ampla aplicação para 

desvendar a complexidade do genoma dos organismos vivos. Com o desenvolvimento 

das novas plataformas de sequenciamento, a quantidade de dados gerados cresceu em 

várias ordens de grandeza. Como consequência, muitos projetos de sequenciamento 

genômico apenas disponibilizam dados parcialmente montados ou mesmo sequências 

não montadas. Como muitas das questões biológicas estão dirigidas a alvos moleculares 

simples, a reconstrução de sequências específicas é uma tarefa muito comum. A maioria 

dos programas convencionais de montagem utilizam a abordagem sobreposição-leiaute-

consenso. Nesse método, o processo se inicia com uma comparação das leituras todas-

contra-todas, de forma a determinar as sobreposições entres elas e computar uma 

estrutura de grafo. Na fase do leiaute, o grafo é simplificado removendo-se as 

informações redundantes, e um esquema consistindo da posição relativa das leituras é 

estabelecido. Finalmente, o programa constrói um múltiplo alinhamento de sequências a 

partir da qual a sequência consenso é obtida. Essa abordagem computacional é de 

complexidade quadrática e dispendiosa em termos de memória alocada, podendo se 

tornar impraticável para alguns grupos de pesquisa que não dispõem de grandes 

recursos computacionais. Esse problema nos motivou a desenvolver um método de 

montagem progressiva dirigida por semente, o qual permite reconstruir sequências de 

DNA para montagem alvo-específicas partindo-se de sequências iniciais curtas de DNA 

ou proteína. O programa GenSeed, que implementa esse método, foi descrito pelo 

nosso grupo e pode ser aplicado para a reconstrução de fragmentos genômicos, 

extracromossômicos e cDNAs. Embora esse método tenha se mostrado eficiente para a 

reconstrução de sequências usando sementes e bases de dados derivados do mesmo 

organismo, a reconstrução de sequências de amostras heterólogas pode se tornar 

problemática. Modelos probabilísticos têm sido utilizados em perfis de alinhamentos 

múltiplos de sequências proteicas para estabelecer relações entre proteínas ortólogas. 

Um HMM de perfil transforma o alinhamento múltiplo de sequências em um sistema de 

pontuação posição-específico, adequado para encontrar sequências homólogas remotas 

em bases de dados de proteína. Com base nisso, esse trabalho teve como objetivo o 

desenvolvimento do GenSeed-HMM, uma versão do GenSeed, capaz de utilizar HMMs 

de perfis como sementes para a reconstrução de sequências específicas, e de processar 

dados gerados pelas novas plataformas de sequenciamento, incluindo leituras curtas. O 

presente trabalho relata a implementação do programa GenSeed-HMM, e sua validação 

utilizando dados reais de diferentes plataformas de sequenciamento, originados de 

procariotos, eucariotos, bem como de amostras metagenômicas. 

 

Palavras-chave: Bioinformática. Reconstrução de sequências. Sequenciamento de nova 

geração. HMMs de perfis. Metagenômica.  

 

  



ABSTRACT 

Oliveira AL. GenSeed-HMM: development of a platform for sequence reconstruction 

and application on next-generation sequencing data. [Master’s thesis in Biology of 

Host-Pathogen Relationship)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo;  2012. 

 

DNA sequencing has become a mainstream high-throughput technique to unravel the 

complexity of the genome of living organisms. With the development of new 

sequencing platforms, the amount of generated data has increased by several orders of 

magnitude. As a consequence, many genome sequencing projects only provide partially 

assembled data or even unassembled sequences. Since many biological questions rely 

on simple molecular targets, sequence reconstruction of specific targets is a very 

common task. Most of the currently available DNA assembly programs implement the 

overlap-layout-consensus approach. Briefly, the process starts with an all-versus-all 

comparison to determine all overlaps among reads and to compute a graph structure. In 

the layout phase, the graph is simplified by redundancy elimination, and a layout 

consisting of the relative position of the reads is established. Finally, the program builds 

a multiple sequence alignment that permits to derive a consensus sequence. This 

computational approach is highly demanding in terms of allocated memory and 

processing capacity, and may become unfeasible for research groups that do not have 

large computational resources. This problem motivated us to develop a seed-driven 

progressive assembly method for target-specific assembly of DNA sequences, starting 

from short DNA or protein sequences. The program GenSeed, that implements this 

method, has been described by our group and can be applied to the reconstruction of 

genomic fragments, extrachromosomal genomes, and cDNAs. Although this method 

has proven effective for sequence reconstruction using seeds and databases derived 

from the same organism, sequence reconstruction from heterologous samples may 

become problematic. Probabilistic models have been used in multiple sequence 

alignment profiles of protein sequences to establish relationships among orthologous 

proteins. A profile HMM transforms a multiple sequence alignment into a position-

specific scoring system suitable to find homologous sequences in protein databases. On 

this basis, we aimed at developing GenSeed-HMM, a new version of GenSeed program 

that can use profile HMMs as seeds for the reconstruction of specific sequences, and 

incorporates the ability to work with data generated by the new sequencing platforms, 

including short reads. The present work reports the implementation of GenSeed-HMM 

program and its validation using real life data produced by different next-generation 

sequencing platforms, and originated from prokaryotic, eukaryotic and metagenomic 

samples. 

 

Keywords: Bioinformatics. Sequence reconstruction. Next-generation sequencing. 

Profile HMM. Metagenomics.  
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1.1 O sequenciamento de DNA 

 

1.1.1 O sequenciamento do tipo Sanger 

 

O primeiro genoma a ser totalmente sequenciado foi o do bacteriófago phi-X174 

(Sanger et al., 1977) no qual utilizou-se uma técnica denominada plus-and-minus 

(Sanger e Coulson, 1975). Em 1977, duas novas metodologias de sequenciamento de 

DNA foram propostas: o método de sequenciamento químico (Maxam e Gilbert, 1977) 

e o método de terminação de cadeia (Sanger et al., 1977). Embora ambos os métodos 

fossem bastante eficientes, o de terminação de cadeia acabou se tornando o método 

padrão para o sequenciamento de DNA por toda a comunidade internacional, graças 

principalmente à sua maior facilidade de execução (Schuster, 2008). O método de 

terminação de cadeia se baseia no uso de inibidores sintéticos 2’3’- 

didesoxirribonucleotídeos durante a etapa de polimerização, atuando como 

competidores dos análogos naturais 2’-desoxirribonucleotídeos. Os inibidores sintéticos, 

por não apresentarem a hidroxila no carbono 3’, quando incorporados na cadeia 

nascente de DNA, não permitem a adição de novos nucleotídeos, visto que se torna 

impossível para a polimerase catalisar a reação de síntese da ligação fosfodiéster. Como 

a reação ocorre sob a presença de ambos os tipos de nucleotídeos, em concentrações 

cuidadosamente planejadas, as fitas nascentes de DNA são interrompidas em diferentes 

pontos de sua síntese, de acordo com a incorporação ou não dos terminadores. A etapa 

final consiste numa corrida eletroforética que permite a separação dos produtos de 

síntese de diferentes tamanhos, para cada tipo de terminador utilizado (T, C, G ou A). A 

técnica original utilizava uma marcação isotópica de um dos desoxirribonucleotídeos 

(geralmente o [
32

P]dATP). Posteriormente utilizaram-se terminadores marcados 

radioativamente. Finalmente, passou-se a empregar terminadores conjugados a 

moléculas fluoróforas, que sob a incidência de um feixe de laser, emitem luz em 

diferentes comprimentos de onda, correspondentes às cores vermelho, azul, verde e 

amarelo. Todo o sistema de detecção passou a ser automatizado, permitindo assim 

aumentar muito a quantidade de dados gerados. Finalmente, a corrida eletroforética que 

era realizada em géis muito finos de poliacrilamidada passou a ser feita por eletroforese 

capilar empregando-se múltiplos capilares em sistemas robotizados. 

Utilizando-se o método de Sanger, centenas de organismos tiveram o seu 

genoma sequenciado. Entre os marcos do sequenciamento genômico, podemos citar os 
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seguintes: o sequenciamento genômico do primeiro organismo celular, a bactéria 

Haemophilus influenzae (Fleischmann et al., 1995), do primeiro eucarioto unicelular, a 

levedura Saccharomyces cerevisae (Goffeau et al., 1996),  do primeiro eucarioto 

multicelular, o helminto Caenorhabditis elegans (C. elegans Sequencing Consortium, 

1998), da mosca Drosophila (Adams et al., 2000) e, finalmente, a publicação da versão 

rascunho (draft) do genoma humano (Lander et al., 2001). Em paralelo a esses esforços 

de sequenciamento, novas tecnologias foram incorporadas aos equipamentos de 

sequenciamento permitindo a sua automatização, como a marcação fluorescente dos 

nucleotídeos e sua detecção automática.  

Apesar do método de Sanger ter sido amplamente utilizado para o 

sequenciamento genomas, ele apresenta várias limitações:  

a) é necessária uma grande quantidade inicial de amostra de DNA para realizar 

o sequenciamento;  

b) a metodologia apresenta várias etapas susceptíveis a erros e vieses biológicos, 

pois depende da clonagem e amplificação do material que se deseja 

sequenciar em vetores;  

c) mesmo com as mais modernas máquinas de sequenciamento a capacidade de 

geração de dados é baixa;  e finalmente;  

d) o custo por base sequenciada e infraestrutura necessária para realizar um 

projeto de sequenciamento são muito elevados. 

 

Dessa maneira, Metzker (2005), estimou que o tempo e o custo necessários para 

gerar um rascunho com alta qualidade de um genoma da ordem de bilhões de pares de 

bases (como o de mamíferos), é respectivamente, de cerca de seis meses e 12 milhões 

de dólares. As limitações anteriormente descritas, associadas com as novas tecnologias 

emergentes de sequenciamento, levaram à produção de novas máquinas capazes de 

gerar uma quantidade de dados dramaticamente superior e a um custo muito menos 

elevado, se comparadas à metodologia tradicional de Sanger (Pop e Salzberg, 2008). 

Esses novos equipamentos, denominados de sequenciadores de nova geração ou 

sequenciadores maciçamente paralelos, estão revolucionando o campo do 

sequenciamento genômico, permitindo explorar e responder questões biológicas com 

uma velocidade e precisão nunca antes atingida.  
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1.1.2 As novas plataformas de sequenciamento de DNA 

 

 Cada uma das novas plataformas de sequenciamento apresenta a sua própria 

metodologia de sequenciamento, porém, uma característica em comum entre todas essas 

novas máquinas, é a capacidade de gerar uma grande quantidade de dados em um tempo 

muito curto. O fluxo de trabalho para se produzir as bibliotecas de DNA para o 

sequenciamento pode ser dividida em três principais etapas: na primeira os fragmentos 

de DNA genômico sofrem um processo de reparo em suas pontas e adaptadores 

específicos são ligados em ambas às extremidades desses fragmentos,  em seguida os 

adaptadores específicos ligados aos fragmentos de DNA são hibridizados com 

adaptadores complementares fixos a uma superfície (lâmina de sílica ou uma 

microesfera), e finalmente uma PCR ocorre. As reações de sequenciamento ocorrem nas 

superfícies anteriormente citadas e as bases nucleotídicas são detectadas utilizando um 

sensor que captura a emissão de luz liberada pelo processo de pirosequenciamento, ou 

por uma emissão fluorescente (Mardis, 2006).  

A plataforma de sequenciamento 454 (Roche, Connecticut, Estados Unidos da 

América) foi a primeira plataforma de sequenciamento maciçamente paralela a ser 

introduzida no mercado em meados de 2004. Esse sequenciador trabalha com o 

principio do pirosequenciamento introduzido por Ronaghi et al. (1996), onde uma 

cascata de reações enzimáticas iniciadas pela liberação de um pirofosfato durante reação 

de incorporação de um nucleotídeo na cadeia nascente pela DNA polimerase, gera ao 

final do processo um sinal de luz que é capturado por uma câmera que faz parte do 

sequenciador (Margulies et al., 2005). Em 2006, a plataforma de sequenciamento 

Illumina (Illumina, San Diego, Estados Unidos da América) foi lançada no mercado 

apresentando a capacidade de gerar simultaneamente milhões de leituras curtas de 

DNA, permitindo o sequenciamento de um bilhão de bases nucleotídicas em uma única 

corrida.  Recentemente, foi lançada a primeira plataforma de sequenciamento que 

realiza a detecção de bases sem se apoiar em emissões de luz geradas durante o 

processo de identificação das bases. Essa detecção “não óptica” das sequências de DNA 

é feita pela plataforma Ion Torrent PGM (Life Technologies, São Francisco, Estados 

Unidos da América), e se apoia na modificação do pH que ocorre no chip de sílica no 

qual acontece todo o processo de sequenciamento (Rothberg et al., 2011). 
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1.2 Aplicações do sequenciamento de DNA na biologia 

 

Com o desenvolvimento das autodenominadas novas plataformas de 

sequenciamento, várias aplicações foram aprimoradas ou originalmente desenvolvidas 

no campo do sequenciamento de DNA como:  

a) sequenciamento de novos genomas; 

b) identificação de nucleotídeos de polimorfismo único (SNPs), inserções e 

deleções em projetos de ressequenciamento;  

c) caracterização do transcriptoma de genomas inteiros (RNA-seq);  

d) identificação de regiões de interação entre DNA-proteína (ChIP-seq); 

e) estudos metagenômicos;  

f) descobertas de RNAs não codificantes (nc-RNAs); 

g) paleogenômica (estudo de amostras de DNA fóssil). 

 

 Graças ao Projeto Genoma Humano e ao esforço de centenas de grupos de 

pesquisa, o primeiro rascunho do genoma humano foi publicado (Lander et al., 2001), 

representando um ponto de virada para o entendimento da genética humana e o ponto de 

partida para os estudos genômicos humano em larga escala (Gonzaga-Jauregui et al., 

2012). Em meados do ano de 2007, foi criado o Projeto Microbioma Humano (HMP), 

que consiste em uma extensão lógica e conceitual do Projeto Genoma Humano 

(Turnbaugh et al., 2007). Os microrganismos que vivem em associação com os 

humanos nos diferentes ambientes (nasal, oral, pelos, gastrointestinal e urogenital), e 

que formam a microbiota, superam em número as próprias células somáticas e 

germinativas humanas em várias ordens de grandeza. Se os humanos são compostos por 

células humanas que convivem diretamente com células microbianas, cria-se uma 

situação na qual os genes humanos e microbianos definem as nossas características 

metabólicas. Assim, a compreensão de nossa diversidade fisiológica, passa pelo 

conhecimento da distribuição desses microrganismos e seu papel biológico. Esse tipo de 

estudo envolve não apenas um único genoma de um organismo conhecido, mas 

múltiplos genomas de organismos não necessariamente identificados ou isolados, 

constituindo-se no que se denomina metagenômica. Essa ciência tem se expandido e 

transformado nossa visão sobre o mundo microbiano (Wooley et al., 2010). De fato, 

cerca de 99% dos taxa não são cultiváveis em laboratório (Amann et al., 1995). A 

metagenômica é uma ferramenta que permite transcender essas limitações técnicas, 
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além de nos permitir estender nossos conhecimentos muito além do escopo laboratorial. 

Com as novas plataformas de sequenciamento, os estudos metagenômicos foram se 

tornando economicamente mais viáveis, e as comunidades microbianas humanas 

passaram a ser mais estudadas. 

 Ao lado dos estudos envolvendo bactérias, a metagenômica viral tem permitido 

vislumbrar melhor a complexidade de vários ecossistemas, não somente pela descoberta 

de novos vírus, como também pelo aumento do nosso conhecimento sobre a diversidade 

viral e a ecologia dos sistemas. Está bem estabelecido que os vírus, tanto de RNA 

quanto de DNA, estão presentes em ambientes aquáticos e, portanto, é importante 

conhecer a biomassa viral total do ambiente e seus impactos na estruturação das 

comunidades (Djikeng et al., 2009). Aproximadamente 75% das sequências obtidas em 

estudos metagenômicos virais não apresentam correspondência com quaisquer genes da 

base de dados não redundante (nr) do GenBank, sugerindo que a maioria da diversidade 

viral permanece ainda não caracterizada. Esse fato se reveste da maior importância se 

atentarmos que as comunidades virais são as mais diversas entre todas as entidades 

biológicas estudadas até o momento (Breitbart e Rohwer, 2005). Os desafios técnicos 

relacionados ao cultivo de novos sistemas vírus-hospedeiros têm representado um 

impedimento primário para a descoberta de novos vírus. Se na abordagem tradicional é 

requerido que células do hospedeiro e seus vírus sejam passíveis de cultivo, a 

metagenômica, viral surgiu para contornar essas dificuldades, acessando diretamente o 

vírus e seu hospedeiro em seu local de origem, sem requerer um cultivo laboratorial 

durante o processo (Schoenfeld et al., 2009). Além do mais, numerosas doenças 

crônicas e agudas com etiologia desconhecida podem ser causadas por vírus não 

identificados, e a busca sistemática por vírus desconhecidos é uma tarefa científica de 

máxima importância. Esse aspecto, ainda que tecnicamente muito desafiador, é um 

ponto crucial para estudos de doenças infecciosas (Allander et al., 2005).  

 Um caso emblemático da aplicação de técnicas de metagenômica para a 

elucidação da etiologia de uma virose foi reportada por Palacios et al. (2008). Três 

mulheres na Austrália receberam órgãos viscerais (fígado e dois rins) transplantados de 

um único homem doador, e faleceram de uma doença febril, em quatro a seis semanas 

após o transplante. O doador havia falecido de hemorragia cerebral três meses após ter 

visitado a área rural da antiga Iugoslávia. Todos os testes realizados foram incapazes de 

apontar a etiologia da doença. Esses testes incluíram a cultura, PCR e ensaios 

sorológicos, bem como uma análise usando um arranjo de oligonucleotídeos contra uma 
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variedade de agentes infecciosos. O isolamento do RNA dos órgãos transplantados 

seguido de sequenciamento em larga escala com um equipamento 454 permitiu 

identificar sequências de arenavirus do Velho Mundo, associadas a vírus de 

coriomeningite linfocítica. Testes sorológicos complementares comprovaram a infecção 

das pacientes receptoras. Ainda, nessa mesma vertente, Chen et al. (2011) utilizando o 

sequenciamento de novo geração (Illumina), conseguiram associar a morte (devido a 

uma pneumonia aguda) de vários macacos do Novo Mundo (Cellicebus cupreus), a um 

adenovírus nunca antes identificado. Esses trabalhos demonstram de forma inequívoca o 

potencial uso de técnicas de metagenômica e sequenciamento em larga escala no 

diagnóstico etiológico de surtos de doenças. 

 Concomitantemente aos estudos acima descritos, vários outros foram realizados 

focando-se em loci genéticos únicos, como o DNA mitocondrial, e até em genomas 

completos de espécies e populações extintas (Stoneking e Krause, 2011). Esses estudos 

são importantes, pois podem ajudar a responder perguntas de longas datas relacionadas 

à evolução molecular dos organismos, as bases moleculares da especiação e evolução 

dos genes (Poinar et al., 2006). Nos últimos anos, vários trabalhos relacionados ao DNA 

fóssil têm sido publicados, entre eles podemos citar o  sequenciamento do DNA nuclear 

do urso da caverna (Noonan et al., 2005), do mamute-lanoso (Miller et al., 2008; Poinar, 

et al., 2006), o sequenciamento e produção do rascunho do genoma do neandertal 

(Green et al., 2010), e de uma cepa da organismo Yersinia pestis, agente causador da 

peste negra, de cerca de 600 anos atrás (Bos et al., 2011). 

 

1.3 Montagem de sequências 

 

Como mencionado nas seções 1.1 e 1.2, o sequenciamento de DNA se tornou 

uma técnica padrão para investigar o genoma dos organismos. Contudo, as atuais 

metodologias de sequenciamento genômico conseguem apenas sequenciar fragmentos 

de dezenas ou centenas de pares de bases. Assim, fragmentos maiores de DNA precisam 

ser subdivididos em fragmentos menores, que por sua vez são então sequenciados. As 

leituras de DNA originadas através desse processo são então montadas com a ajuda de 

programas computacionais especializados, denominados montadores de DNA (DNA 

assemblers). A maioria dos programas convencionais de montagem como o Phrap1  e o 

                                                      
1
 Phil Green, não publicado. 
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CAP3 (Huang e Madan, 1999) utiliza a abordagem sobreposição-leiaute-consenso para a 

montagem de sequências. Porém, com a introdução dos sequenciadores de nova 

geração, a quantidade de dados gerados cresceu em várias ordens de grandeza, ao passo 

que o tamanho das leituras diminuiu significativamente, dificultando a montagem de 

sequencias e as análises bioinformáticas subsequente (Kunin et al., 2008). Dessa 

maneira, a montagem das leituras de DNA foi complicada pela introdução de novos 

tipos de erros e vieses, e pelo tamanho pequeno e grande quantidade de leituras 

produzidas (Pop, 2009). Esse aspecto incentivou e levou ao desenvolvimento de novos 

montadores destinados a lidar com esses novos tipos de dados. 

 

1.3.1 Abordagem da sobreposição-leiaute-consenso 

 

A abordagem de sobreposição-leiaute-consenso é tipicamente utilizada para 

realizar a montagem de leituras longas do tipo Sanger. Os montadores que utilizam essa 

abordagem realizam a montagem dos genomas seguindo três principais etapas. A 

primeira consiste em uma comparação das leituras todas-contra-todas, de forma que ao 

final desse processo todas as sobreposições existentes em cada uma dessas leituras são 

encontradas. As sobreposições encontradas são sensíveis ao tamanho e ao percentual 

mínimo de identidade permitido entre as sobreposições, que são definidos pelo usuário. 

O programa CAP3, por exemplo, antes de iniciar as comparações entre as leituras 

remove regiões com baixa qualidade nas extremidades das leituras de DNA, eliminando 

falsas sobreposições e simplificando o processo de montagem.  As informações obtidas 

através das comparações são então utilizadas para construir um grafo de sobreposições 

onde as arestas correspondem às sobreposições encontradas entre as leituras, e os nós 

são as próprias leituras de DNA. Na segunda etapa, a fase do leiaute, o grafo de 

sobreposições é simplificado pela eliminação da redundância entre as leituras e um 

esquema consistindo da posição relativa das leituras é estabelecido. A montagem dos 

segmentos do genoma é feita pela determinação do caminho no grafo onde cada vértice 

é visitado apenas uma única vez, sendo esse procedimento é conhecido como caminho 

Hamiltoniano. Encontrar esse circuito é um problema NP-completo, o que significa que 

é efetivamente impossível calcular uma solução ótima (Paszkiewicz e Studholme, 

2010). Por isso, a abordagem de sobreposição-leiaute-consenso não fornece 

necessariamente a melhor solução para o problema de montagem, mas sim uma 

aproximação ou uma heurística muito próxima da solução “ótima”. Finalmente, todas as 
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leituras encontradas ao longo do caminho Hamiltoniano são recrutadas, e o programa 

constrói um alinhamento múltiplo de sequências a partir da qual a sequência consenso é 

obtida. A abordagem descrita acima é computacionalmente intensa e pode se tornar 

inviável quando aplicada a conjuntos de dados compostos por milhões de leituras curtas, 

como as originadas pelas novas plataformas de sequenciamento. A falta de um 

algoritmo eficiente para a solução desse problema levou ao desenvolvimento de 

montadores baseados em uma abordagem diferente, a qual utiliza grafos de de Bruijn 

(ou caminhos Eulerianos). 

 

1.3.2 Abordagem dos grafos de de Bruijn 

 

A abordagem Euleriana para montagem de sequências foi descrita pela primeira vez 

por Pevzner et al. (2001), se transformando em uma alternativa à abordagem da 

sobreposição-leiaute-consenso. Esses autores definiram essa nova abordagem de uma 

maneira muito ilustrativa:  

 

Nosso novo algoritmo [...] é muito diferente da abordagem 

tradicional (sobreposição-leiaute-consenso) – nós nunca tentamos 

encontrar a sobreposição entre os pares de fragmentos, e muito 

menos temos a etapa de sobreposição. Ao invés disso, nós fazemos 

uma coisa muito contra intuitiva (alguns dirão infantil): nós 

cortamos os pedaços existentes de um quebra cabeça em pedaços 

ainda menores de tamanho definido. Embora essa operação pareça 

infantil e irresponsável, nós fazemos isso de propósito [...] Essa 

operação transposta à montagem do quebra cabeça do complicado 

mundo do leiaute para dentro do mundo Euleriano, com algoritmos 

polinomiais para realizar essa montagem (Pevzner et al., 2001, p. 

1). 

  

 Os programas que utilizam essa abordagem realizam a montagem dos genomas 

seguindo algumas etapas principais. A primeira etapa consiste em se extrair as palavras 

nucleotídicas de tamanho definido (kmer ou câmero) a partir leituras de DNA, e realizar 

a construção de uma tabela (hash) que contém todas as palavras nucleotídicas criadas. A 

fase de construção do grafo de câmeros (ou de de Bruijn) é realizada rapidamente, 

apoiando-se nas informações armazenadas na tabela anteriormente descrita, onde os 

câmeros são representados por nós dentro do grafo, e as sobreposições entre os câmeros 

são representadas pelas arestas. A sobreposição é sempre definida como o tamanho da 

palavra nucleotídica menos um (câmero - 1), ou seja, se a palavra nucleotídica tiver 
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tamanho 25, o grafo é construído com todos os câmeros de tamanho 25 que se 

sobrepõem uns aos outros por 24 nucleotídeos. Esse procedimento pode consumir 

grandes quantidades de memória, porém o grafo representa cada câmero apenas uma 

única vez, não importando quantas vezes esse mesmo câmero apareceu nas leituras 

(Miller et al., 2010). Dessa maneira, é possível lidar com as grandes quantidades de 

leituras extremamente redundantes (cobertura elevada) originadas pelas novas 

plataformas de sequenciamento sem aumentar a complexidade do grafo e o custo 

computacional. Após a construção dos grafos, esses são simplificados através de uma 

correção dos erros que são introduzidos durante o processo de sequenciamento. Esses 

erros de sequenciamento são identificados através de mudanças na topologia dos grafos, 

que são facilmente localizadas pelos programas. Alternativamente, outra maneira de se 

localizar erros de sequenciamento é através da frequência dos câmeros extraídos das 

leituras de DNA. As palavras nucleotídicas “verdadeiras”, aquelas livres de erros de 

sequenciamento, apresentam teoricamente uma frequência muito mais elevada dentro da 

amostra sequenciada do que aquelas que contêm erros. Assim, utilizando um limiar 

delimitado pelo usuário, os programas conseguem remover palavras nucleotídicas com 

baixa frequência e, consequentemente, os erros de sequenciamento. Finalmente, após os 

grafos serem construídos, simplificados e eliminados de erros, os montadores 

encontram o melhor caminho Euleriano, visitando cada aresta apenas uma única vez e, a 

partir desse caminho, a sequência reconstruída é originada.  

 A maior desvantagem da abordagem dos grafos de de Bruijn é a perda da 

informação causada pela decomposição das leituras em palavras nucleotídicas. 

Comparados aos montadores convencionais, onde uma leitura representa um único nó 

em um grafo de sobreposição, os montadores que utilizam os grafos de de Bruijn criam 

múltiplos nós para uma mesma leitura, e esses nós podem não formar um caminho 

linear entre uma leitura e outra (Schatz et al., 2010). 

 

1.4 GenSeed e a montagem progressiva dirigida por semente 

 

Como visto nas seções anteriores (1.3.1 e 1.3.2), a abordagem computacional 

para montagem de genomas é dispendiosa em termos de memória alocada e 

processamento computacional,  podendo se tornar impraticável para a maioria dos 

grupos de pesquisa se as bases de dados utilizadas forem muito grandes (problema que é 

potencializado com as novas plataformas de sequenciamento). Além disso, muitas das 
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questões biológicas estão dirigidas a alvos moleculares simples, e a reconstrução de 

sequências específicas é uma tarefa muito comum. Existem duas maneiras possíveis de 

se identificar uma sequência alvo ou região específica em projetos de sequenciamento:  

a) identificá-la com programas que realizam uma busca de similaridade caso as 

leituras sequenciadas já estejam montadas; 

b) realizar a montagem global dessas leituras para somente depois identificar o alvo 

específico que se quer encontrar.  

 

Esses problemas e limitações motivaram o nosso grupo a criar um método para a 

montagem alvo-específica de sequências de DNA. O método, denominado montagem 

progressiva dirigida por semente, consiste na reconstrução de sequências específicas a 

partir de dados não montados, partindo-se de sequências iniciais curtas de DNA ou 

proteína, as quais denominamos de sementes. 

O algoritmo do programa GenSeed, desenvolvido pelo nosso grupo (Sobreira e 

Gruber, 2008), consiste em um processo iterativo de seleção e montagem de sequências 

que apresentam sobreposições com a sequência semente. O processo inicia-se com uma 

busca de similaridade da semente contra uma base de dados de leituras não montadas. 

As leituras que apresentam sobreposições com a semente e que, portanto, estendem as 

extremidades dessa semente, são selecionadas.  Essas leituras são então montadas com a 

própria semente, resultando numa sequência consenso mais longa. As extremidades 

dessa sequência consenso são então utilizadas como sementes secundárias na próxima 

rodada de extensão, e o processo é iterado certo número de vezes, resultando numa 

extensão progressiva da sequência semente original. O programa aceita tanto sequências 

nucleotídicas como proteicas como sementes (Figura 1A). Em termos de base de dados, 

qualquer conjunto de sequências em formato FASTA pode ser utilizado, sem 

necessidade de se fornecer os arquivos de eletroferogramas, ou dados de qualidade. No 

caso de a base de dados não estar formatada, o GenSeed invoca o programa formatdb, 

do pacote BLAST (Altschul et al., 1997), gerando automaticamente os arquivos de 

índices (Figura 1B). O programa automaticamente detecta a natureza da sequência 

semente. Se a semente for nucleotídica, ela é submetida a uma busca de similaridade por 

BLASTN contra a base de dados (Figura 1C). No caso de ser proteica, o programa 

TBLASTN é executado. Todas as leituras positivas na busca são recuperadas com o 

programa fastacmd, também do pacote BLAST. Caso as sequências recrutadas 
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necessitem serem mascaradas contra vetores, o programa Cross_match2 é executado 

As sequências são então montadas com o programa CAP3, os arquivos de saída da 

montagem são inspecionados, e somente as sequências que contém a sequência semente 

original são armazenadas e continuam no processo de montagem progressiva. O 

processo iterativo de montagem prossegue até sua exaustão, detectada pela ausência de 

novas leituras que estendam a sequência, ou se não houver aumento do comprimento da 

sequência consenso por duas rodadas consecutivas. Alternativamente, o usuário pode 

definir dois critérios adicionais de término: o número máximo de rodadas e o 

comprimento máximo da sequência consenso. Após o término do processo de 

montagem progressiva, o GenSeed executa uma etapa de montagem final na qual todas 

as leituras recrutadas ao longo de todos os ciclos são utilizadas, gerando assim uma 

sequência consenso final (Figura 1D). O programa armazena arquivos de todas as etapas 

intermediárias, incluindo as saídas de BLAST, montagem do CAP3, além de relatórios 

gráficos em formato HTML, que demonstram a reconstrução progressiva da sequência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Phil Green, não publicado. 
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Figura 1 – Fluxo de trabalho do algoritmo do programa GenSeed 

 

O GenSeed detecta automaticamente o tipo de sequência biológica (A) utilizada como semente e (B) 

formata, se necessário, o arquivo FASTA da base de dados para gerar os arquivos de índices do BLAST. A 

sequência semente é introduzida num processo iterativo de montagem dirigida por semente (C), o qual 

resumidamente consiste numa busca de similaridade, recuperação de sequências e montagem. O processo 

de caminhada é concluído quanto um critério de término é preenchido (ver texto para detalhes). Todas as 

leituras selecionadas durante os ciclos de extensão são então montadas e a sequência reconstruída é 

armazenada (D).  

Fonte: Sobreira e Gruber (2008) 
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Dois outros programas descritos na literatura implementam conceitos similares 

aos do GenSeed: Genotrace (Berezikov et al., 2002) e Tracembler (Dong et al., 

2007), mas apresentam um conjunto de limitações que impedem seu uso no escopo de 

aplicações que o GenSeed apresenta. O programa GenSeed quando comparado aos 

dois outros programas apresenta várias vantagens como, a capacidade de realizar 

reconstruções uni ou bidirecionais, checagem iterativa das sequências reconstruídas, 

visando manter no processo de reconstrução progressiva apenas as sequências que 

contem a semente original, e finalmente, a flexibilidade de poder ser aplicado em 

qualquer bases de leituras em formato FASTA. 

O método desenvolvido e implementado no GenSeed se mostrou bastante 

eficiente para a reconstrução de sequências usando sementes de bases de dados 

derivadas do mesmo organismo. Contudo, a reconstrução de sequências de organismos 

filogeneticamente mais distantes pode se tornar problemática. Modelos probabilísticos 

têm sido utilizados em perfis de alinhamentos múltiplos de sequências para estabelecer 

relações entre proteínas de mesma função, ainda que pertencentes a organismos 

distantes. Assim, a base Pfam (Punta et al., 2012) consiste numa grande coleção de 

HMMs de perfis de milhares de diferentes famílias proteicas, onde cada família consiste 

em um conjunto de proteínas ortólogas. A similaridade entre as sequências protéicas e 

os HMMs de perfis é detectada utilizando programas presentes no pacote 

HMMER3(Eddy, 2009). 

 

1.5 Modelos Ocultos de Markov (HMMs) e HMMs de perfis 

 

 Os métodos tradicionais de alinhamento pareado (como o BLAST) assumem que 

todas as posições dos aminoácidos representam caracteres independentes uns em relação 

aos outros, e não consideram as informações relativas à posição-específica de cada 

resíduo na sequência. Um alinhamento de múltiplas sequências proteicas, por outro 

lado, pode ser útil para se deduzir quais resíduos são mais conservados em cada 

posição, bem como para identificar as regiões de inserções e deleções mais frequentes. 

Dessa maneira, definir um perfil proteico a partir de um alinhamento de múltiplas 

sequências é uma maneira mais intuitiva, eficaz e flexível de se caracterizar proteínas ou 

famílias de proteínas, do que o simples alinhamento par a par (Eddy, 1996). 
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Krogh et al. (1994) relataram uma arquitetura baseada em modelos ocultos de 

Markov (HMM) muito adequada para representar perfis de alinhamento de múltiplas 

sequências. Nessa arquitetura, atribui-se um estado de correspondência ou match para a 

maioria das colunas (caracteres) de um alinhamento de múltiplas sequências. Esses 

estados de correspondência modelam a distribuição de um resíduo de aminoácido para 

cada uma das colunas, refletindo a probabilidade de se observar um dado resíduo 

específico nessa posição. Cada um dos estados de correspondência é acompanhado por 

dois outros estados, os de inserção e deleção, permitindo, assim, modelar a inserção e a 

deleção de um ou mais resíduos de aminoácidos entre uma coluna e as demais (Eddy, 

1998). Assim, um HMM de perfil é um modelo probabilístico derivado de um 

alinhamento de múltiplas sequências que captura informações posição-específicas de 

cada uma das colunas, levando em consideração que colunas são mais conservadas e 

quais os resíduos mais prováveis em cada uma delas.   

Uma das vantagens de se utilizar HMMs é a base probabilística formal associada 

ao método, que serve como guia para definir os parâmetros durante a construção dos 

HMMs de perfis, além de se embasar numa teoria consistente para o ajuste dos escores 

de inserção e deleção. Além disso, o método é robusto e automatizável, permitindo a 

criação de bases de dados de contendo centenas de HMMs de perfis, e a sua aplicação 

em projetos de grande escala como a análise de genomas inteiros (Eddy, 2010).   

 

1.6 Um novo programa para reconstrução de sequências: GenSeed-HMM 

 

A implementação do uso de HMMs como sementes dentro da utilização do 

programa GenSeed poderia incrementar muito o escopo de aplicações do programa, 

especialmente no que diz respeito à reconstrução de sequências filogeneticamente mais 

distantes em relação às sementes. Diante do que foi exposto nas seções anteriores, 

decidimos aumentar a abrangência e a aplicação do programa original GenSeed, 

incorporando o uso de sementes de HMMs de perfis e a capacidade de realizar 

reconstruções sitio-dirigidas em bases de dados originados pelas novas plataformas de 

sequenciamento. O desenvolvimento desse novo programa, denominado GenSeed-

HMM, é um dos objetivos do presente trabalho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS
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 Desenvolver uma ferramenta genérica, denominada GenSeed-HMM, para a 

reconstrução de sequências utilizando HMMs de perfis como sementes e leituras 

geradas por plataformas de sequenciamento de nova geração; 

 validar o GenSeed-HMM utilizando-se conjuntos de dados de organismos 

procariotos, eucariotos e amostras metagenômicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES
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 Foi desenvolvido o GenSeed-HMM, um programa para a montagem progressiva de 

sequências a partir do uso de sementes de sequências nucleotídicas, proteicas e de 

HMMs de perfis; 

 o programa permite utilizar dados de sequenciamento de diferentes plataformas, 

incluindo leituras do tipo Sanger, Illumina e 454; 

 foi desenvolvido o Seeder, ferramenta gráfica para a geração assistida de arquivos 

de configuração do GenSeed-HMM; 

 testes de validação demonstraram que o GenSeed-HMM pode ser aplicado de forma 

eficiente na reconstrução de loci específicos em bases de dados originadas de 

organismos procariotos, eucariotos e de amostras metagenômicas; 

 o GenSeed-HMM permite reconstruir famílias de genes codificadores de proteínas, a 

partir de uma semente de HMM de perfil; 

 o GenSeed-HMM abre a perspectiva de se poder realizar prospecções automáticas de 

novos genomas virais e do levantamento da diversidade biológica a partir de dados 

metagenômicos. 
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