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Introdução

Metagenoma: é o estudo do conteúdo genômico de uma mistura
complexa de microrganismos encontrados em um determinado
habitat;

Os principais objetivos são:
- Identificar as populações de microrganismos que estão presentes em 
uma microbiota;

- Identificar as funções que cada microrganismo tem dentro desse 
ambiente;

- Descobrir potenciais genes de interesse biotecnológicos.



Genoma X Metagenoma

- Quando sequenciar um genoma?
- Organismo isolado em meio de cultura;
- Estudo detalhado do organismo;

- Tamanho do genoma;
- Presença de plasmídeo;
- Sequenciamento do DNA total;- Sequenciamento do DNA total;
- Número de genes e suas funções;
- Operon;
- Famílias multigênicas;
- Genoma comparativo;
- Estudos de Sintenia.

- Estudos pós-genômicos
- Análise funcional



Genoma X Metagenoma

- Quando sequenciar um metagenoma?
- Organismos não cultiváveis em laboratório;

- Estudo da microbiota;

- Interação entre os organismos da mesma espécie e as
que vivem no mesmo habitat;

- Identificação de organismos que vivem em habitats
específicos, com o propósito de buscar genes de
interesse biotecnológicos.



Primeiro passo de um projeto

- O primeiro passo de um projeto metagenômico é deixar bem
claro qual seu objetivo e o melhor método para alcançá-lo.
- Identificação da microbiota;
- Busca de genes de interesse;
- Ambos.- Ambos.

- Selecionar corretamente as amostras;
- Padronizar o método de extração do DNA;
- Clonar as sequências em bibliotecas.

?



Primeiro passo de um projeto

- Método de sequenciamento das amostras
- Direcionadas

- Driving functional;
- Hibridização em lâminas de microarranjo;
- PCR com o uso de primers degenerados.

-- Seqüenciamento do DNA total da amostra
- Calcular o número de reads necessários para obter uma
boa representatividade dos genes.

- Exemplo:
Um ambiente com cerca de mil organismos diferentes
com o tamanho médio de 3.5 Mb, 100 mil reads
sequenciados com média de 400 bases, cada
organismo terá em torno de 1% de seu genoma
representado.



Estimar a população de uma amostra 

- Estimar a população de microrganismos presentes na amostra;
- Um método utilizado para estimar a população de uma amostra é
gerar uma curva de rarefação com marcadores moleculares, como
é o caso de 16S (procarioto) e 18S (eucarioto).

- Para isso é necessário criar uma biblioteca de 16S ou 18S,
sequenciar e gerar a curva de rarefação;sequenciar e gerar a curva de rarefação;

- Os indivíduos das amostras são representados como uma
unidade taxonômica operacional (OTU);

- O seqüenciamento do DNA total da amostra dificilmente
conseguirá gerar uma curva de rarefação, pois em média, a
cada 100 mil reads, 100 fragmentos de 16S são obtidos.



Curva de rarefação

- Problemas com os marcadores
16S/18S.
- Transferência horizontal
- Múltiplas cópias;
- Recentes trabalhos mostram
que podem variar de 1 a 15 o
número de cópias de 16S.número de cópias de 16S.

- Como alternativa, ou mesmo
complemento aos marcadores
16S/18S são os genes chamados
de “housekeeping”.
- Genes sugeridos: rpoB, amoA,
pmoA, nirS, nirK, nosZ, and
pufM.



Softwares para análises de biodiversidade

- EstimateS
- Colwell RK (2005) EstimateS - statistical estimation of species richness
and shared species from samples;

- MOTHUR
- Schloss PK (2008) Mothur - the one-stop source for your computational
microbial ecology needs;microbial ecology needs;

- PyCogent
- Knight R, Maxwell P, Birmingham A, Carnes J, Caporaso JG, et al.
(2007) PyCogent: a toolkit for making sense from sequence. Genome
Biol 8: R171;

- PHACCS
- Angly F, Rodriguez-Brito B, Bangor D, McNairnie P, Breitbart M, et al.
(2005) Phaccs, an online tool for estimating the structure and diversity
of uncultured viral communities using metagenomic information. BMC
Bioinformatics 6: 41.



O que sequenciar e quanto?

- O ideal de um projeto metagenômico seria fazer:
- Sequenciamento de uma biblioteca de 16S para análise da
biodiversidade microbiana;

- Sabendo da diversidade, estimar o número de reads ideal para
obter uma boa representatividade dos genes presentes naobter uma boa representatividade dos genes presentes na
amostra;

- Não apenas saber quais os genes presentes em uma amostra,
mas se possível, fazer um Metatranscriptoma para identificar
quais os genes que estão sendo expressos no momento que a
amostra foi extraída.



Filtragem dos dados

- Quando se filtra uma amostra ambiental, independente do
tipo de filtro os objetivos são:
- Obter o máximo possível do que você quer;
- Excluir o máximo possível do que você não quer.

- Os tipos de filtro:- Os tipos de filtro:
- Por meio de protocolos específicos de extração de DNA

- Ex. Extração de DNA bacteriano você tenta reter o máximo
possível de DNA de plantas, fungos, animais, etc...

- Por meio de softwares após o seqüenciamento das amostras
usando busca por similaridade em genes e genomas anotados
- Ex. Rodando os softwares Blast ou cross_match para
identificar ou mascarar as seqüências “contaminantes”.



Filtragem dos dados

- Seqüências curtas ou de baixa qualidade
- Ex. software Lucy.

Hui-Hsien Chou and Michael H. Holmes. (2001) DNA sequence
quality trimming and vector removal. Bioinformatics 17: 1093-1104



Filtragem dos dados

- Artefatos
- Artefatos são reads replicados artificialmente, isto é, cópias de
uma mesma sequência gerada durante o processo de
seqüenciamento;

- Estas cópias não foram produzidas de forma natural, isto se- Estas cópias não foram produzidas de forma natural, isto se
deve a uma limitação na plataforma de seqüenciamento (454
Life Sciences);

- Muitas sequências geradas pelo 454 são idênticas, começando
na mesma posição e do mesmo tamanho tanto em projetos
genomas como metagenomas.



Artefatos



Artefatos

- Análise estatística

A probabilidade de vários reads ocorrerem exatamente na
mesma posição, vindo do seqüenciamento de uma comunidade
microbiana (Environmental Shotgun Sequencing – ESS), baseando-
se no elemento mais abundante da comunidade, a probabilidade é ase no elemento mais abundante da comunidade, a probabilidade é a
seguinte:

- Fórmula:

P = R x (p x q)n-1



Artefatos

P = R x (p x q)n-1

P = Probability;
R = number of reads; # 400,000
q = % of the community that is the most abundant member # OTU = 5%

L = length of the genome of the most abundant member; # 3 x106
p = 1/L; # 1/ (3 x106);
n = number of reads that start at the same position. # 3 reads

P = 400,000 x ((1/ 3 x106) x 0,05)2 = 1.1 x 10-10

Gomez-Alvarez V, Teal TK, Schmidt TM. (2009). Systematic artifacts in 
metagenomes from complex microbial communities. ISME J 11:1314-7.



Artefatos – Possíveis Causas
- Briggs et al. (2007) sugere que os artefatos são gerados quando:

- o DNA amplificado se liga a “bead” vazia durante o processo de
PCR de emulsão;

- o sinal óptico durante o processo de seqüenciamento é captado
no espaço de uma “well” vazia.no espaço de uma “well” vazia.

Briggs AD, Stenzel U, Johnson PLF, Green RE, Kelso K, Prüfer K et al.
(2007). Patterns of damage in genomic DNA sequences from a
Neandertal. Proc Natl Acad Sci USA 104: 14616–14621.



Artefatos - Consequências

- Consequências da presença de artefatos no:
- Projeto genoma;

- Erro de uma sequência propagado várias vezes. Mas este
erro pode ser corrigido pelas demais sequências na mesma
região;

- - Alta cobertura, confundir com uma região repetitiva- - Alta cobertura, confundir com uma região repetitiva

- Projeto metagenoma

- Se o read replicado estiver em uma região gênica, este
gene pode ser superestimado na população.

- O mesmo acontecendo ao organismo atribuído a este
read;

?



Softwares para análises de artefatos

- Replicates
- Vicente Gomez-Alvarez, Tracy K Teal, Thomas M Schmidt (2009).

Systematic artifacts in metagenomes from complex microbial
communities. The ISME journal, Nature Publishing Group 3: 1314-1317.

- Versão online:

- (http://microbiomes.msu.edu/replicates);- (http://microbiomes.msu.edu/replicates);

- CD-HIT-454
- Niu, B., et al., Artificial and natural duplicates in pyrosequencing reads

of metagenomic data. BMC Bioinformatics, 2010. 11: p. 187.

- Versão online:

- (http://weizhong-lab.ucsd.edu/cdhit_454/cgi-bin/index.cgi);



Versão online para análises de artefatos
Replicates - http://microbiomes.msu.edu/replicates



Versão online para análises de artefatos
CD-HIT-454 - http://weizhong-lab.ucsd.edu/cdhit_454/cgi-bin/index.cgi



Metadata

- Metadata é o conjunto de dados que descreve e dá informações
sobre outros dados.

- Exemplo de metadata em projetos metagenômicos:
- Local onde as amostras foram obtidas;
- Quando;- Quando;
- Em quais condições;

- O metadata das amostras obtidas do oceano teríamos:
- Hora e data;
- Profundidade;
- Salinidade;
- Intensidade da luz;
- Coordenada geográfica
- pH



Metadata

- O Genomic Standards Consortium (http://gensc.org) é um
grupo que está trabalhando para criar normas para descrição
de dados genômicos e metagenômicos;

- Para isso, foi sugerido um padrão chamado de Minimum
Information of Genomic and Metagenomic (MIGS/MIMS);Information of Genomic and Metagenomic (MIGS/MIMS);

- O objetivo do consórcio é que os padrões MIGS/MIMS sejam
adotados pelas revistas como um requisito de publicação
para quando os dados forem depositados.

- Exemplo MIAME para microarray;



Sequenciamento

- Sequenciamento pelo método de Sanger (Primeira Geração);
- Reads maiores (~600 bases) e nos dois sentidos (forward e
reverse);

- Necessidade de Clonar os fragmentos;
- Problema de clonagem;
- Maior Tempo e Custo;- Maior Tempo e Custo;
- Menos sequências por corrida;

- Seqüenciamento de Genomas;
- Mascarando a seqüência do vetor usado na clonagem, todos
os fragmentos de DNA de são do mesmo organismo;



ABI 3730 DNA Analyzer

Eletroferograma



Sequenciamento

- Sequenciamento de segunda geração (piroseqenciamento);
- Seqüenciamento direto sem a necessidade de clonar os
fragmentos de DNA;

- Menor Tempo e Custo;
- Grande quantidade de sequência por corrida;
- Reads ~ 400 bases;- Reads ~ 400 bases;
- Problemas com homopolímero

- Mais de 3 bases idênticas consecutivas, exemplo:
ATCGGGGAT....

- Maior probabilidade de erro no seqüenciamento ~3-4%;
- Necessidade de alta cobertura, mínimo 15x recomendado;
- Frameshift gerado por problema de homopolímero;



Sequenciadores de Segunda Geração

Roche 454                  Solexa – Illumina               Solid – Applied 
Biosystems 



Montagem Metagenômica

- Em projeto genoma, todos os fragmentos sequenciados
pertencem apenas a um organismo
- Erros de sequenciamento são resolvidos pela alta cobertura de
reads

- Em projeto metagenoma, dependendo da biodiversidade da
amostra, cada genoma terá apenas algumas seqüênciasamostra, cada genoma terá apenas algumas seqüências
- A tentativa de montar metagenomas com muitos organismos
diferentes, pode gerar contigs com mais de um organismo
(chimera).

- Quanto maior a biodiversidade da amostra a montagem
resulta:
- Menor número de contigs
- Contigs menores (~ 2 a 5 kb)
- Contigs com alto número de bases discrepantes



Montagem Metagenômica

- Os softwares de montagem foram desenvolvidos para
montar sequências de um único genoma
- A montagem de um genoma já ocorrem vários problemas,
principalmente em regiões repetitivas

- É recomendado o uso de mais de uma plataforma de
seqüenciamento para aumentar a confiança da montagemseqüenciamento para aumentar a confiança da montagem

- Se a montagem de um genoma não é trivial, então o que
dizer de seqüências que vieram de dezenas ou centenas de
organismos diferentes.



Name Type Technologies Last updated

ABySS genomes Solexa, SOLiD 2010 

IDBA (large) genomes Sanger 2010 

Celera WGA Assembler / CABOG (large) genomes Sanger, 454, Solexa 2010 

CLC Genomics Workbench genomes Sanger, 454, Solexa, SOLiD 2010 

Forge (large) genomes, EST, metagenomes 454, Solexa , SOLID, Sanger 2010 

Geneious genomes Sanger, 454, Solexa 2010 

MIRA genomes, ESTs Sanger, 454, Solexa 2010 

SOPRA genomes Solexa, SOLiD, Sanger, 454 2010 

Newbler genomes, ESTs 454, Sanger 2009 

Sequencher (small) genomes Sanger 2009 

SOAPdenovo genomes Solexa 2009 

QSRA genomes Sanger, Solexa 2009 

Velvet (algorithm) (small) genomes Solexa, SOLiD 2009 

AMOS genomes Sanger, 454 2008 

EDENA genomes Sanger, solexa-Illumina, 454 2008 

Edena genomes Solexa 2008 

Euler-sr genomes 454, Solexa 2008 

NextGENe (small)  genomes 454, Solexa, SOLiD 2008 

Phrap genomes Sanger, 454 2008 

SeqMan NGen (small) genomes, ESTs Sanger, 454, Solexa 2008 

Staden gap4 package BACs (small genomes) Sanger 2008 

SHARCGS (small) genomes Solexa 2007 

SSAKE (small) genomes Solexa 2007

VCAKE (small) genomes Solexa 2007

TIGR Assembler genomic Sanger 2003

Phusion assembler (large) genomes Sanger 2003



Visualização da montagem 

- Visualização da montagem com o programa Consed



Visualização da montagem 

- Visualização da montagem com o programa Consed



Visualização da montagem 

- Visualização da montagem com o programa Consed



Predição gênica

- A predição gênica é feita após a montagem do genoma, por 
meio de programas específicos

- Esses programas usam aprendizagem de máquina para fazer a 
predição em um genoma.

Ex. Glimmer: Você treina o programa usando um genoma mais 
próximo filogeneticamente, a depois faz a predição no genoma próximo filogeneticamente, a depois faz a predição no genoma 
sequenciado

-Outra forma de identificar um gene é o uso de programas de 
alinhamento, por exemplo, BLAST (Basic Local Alignment Search 
Tool).

- O Blast faz o alinhento entre duas sequencias e retorna a 
similaridade entre elas.



Predição gênica

- Em metagenoma, os organismos estão fragmentados, você não tem
um organismo modelo para treinar seu programa e na maioria das vezes
o gene está parcial.

- Uma alternativa é o uso de programas que faz busca em banco de
dados de proteínas, famílias e domínios conservados.

- Dependendo das amostras, você pode ter de 40 a 60% de
seqüências que não dão similaridade com nenhuma seqüência
depositada nos bancos.

- Quando acontece isso, uma alternativa é o uso de ferramentas de
predição que foram elaboradas para identificar ORFs (Open Reading
Frame) em seqüências mategenômicas.



Softwares para predição gênica em 
seqüências metagenômicas

- MetaGene Annotator
- Noguchi, Hideki, Taniguchi, et al. (2008). MetaGeneAnnotator:

detecting species-specific patterns of ribosomal binding site for precise
gene prediction in anonymous prokaryotic and phage genomes. DNA
research.

- Orphelia- Orphelia
- Hoff, Katharina J, Lingner, Thomas, et al. (2009). Orphelia: predicting

genes in metagenomic sequencing reads. Nucleic acids research.



Clusterizar as sequências

- O uso de softwares que clusterizam os dados por similaridade entre
as sequências podem ser usados para identificar domínios
conservados.
- Um programa que clusteriza as sequências de forma rápida e
eficiente é o CD-HIT

- Este programa também tem a versão online, encontrada em:
(http://weizhong-lab.ucsd.edu/cdhit_suite)

Li W, Godzik A: Cd-hit: a fast program for clustering and comparing large sets

of protein or nucleotide sequences. Bioinformatics 2006, 22(13):1658-1659



Clusterizar as sequências



Binning

- Além de fazer a montagem do metagenoma e identificar os
genes, é interessante saber quais são os organismos
presentes na amostra

- Alguns programas que identificam os organismos:
- MEGAN - MEtaGenome Analyzer- MEGAN - MEtaGenome Analyzer

- CARMA - Characterizing Short Read Metagenomes



Binning

- PhyloPythia
- Faz a classificação filogenética de fragmentos grandes,
maiores de 5kb. Usado para fazer a classificação
filogenética de contigs.



Ferramentas de análises Metagenômicas e 
Metagenômica Comparativa

- MEGAN - MEtaGenome Analyzer

- Utiliza o algoritimo Lowest Common Ancestor (LCA) para
atribuir a qual espécie, genero, classe, etc, que veio uma
sequência.

- Baseado no resultado do BLAST

- O processamento do programa Blast contra os bancos do
genbank pode levar dias, ou semanas dependendo do
número de sequências e o poder de processamento da
máquina

- Depois de processado, a análise é rápida e roda em um
desktop ou laptop com no mínimo 1Gb de RAM.



Ferramentas de análises Metagenômicas 
e Metagenômica Comparativa

- Megan



Ferramentas de análises Metagenômicas 
e Metagenômica Comparativa



Megan – Classificação dos reads



Função gênica (COG)



Função gênica (GO)



Metagenoma Comparativa



Ferramentas de análises Metagenômicas e 
Metagenômica Comparativa

- CARMA - Characterizing Short Read Metagenomes
- Baseado no banco do PFAM para analisar os dados

- Atribui a qual organismo o read é mais próximo usando o
programa phylip e o algoritmo neighbor join;programa phylip e o algoritmo neighbor join;



Perfil Taxonômico



Perfil funcional (GO)



Web Carma

- Uma alternatica a instalação do programa CARMA e rodar todas as
análises no computador local é a versão online
- Web Carma (http://webcarma.cebitec.uni-bielefeld.de)



MetaRep – Metagenomics Reports

- Metagenomics Reports (MetaRep) é uma ferramenta de
código aberto (open source) para análises de sequencias
metagenômicas;

- Por meio de um navegador de internet é possível visualizar,
fazer consultas e comparar as ORFs identificadas nos readsfazer consultas e comparar as ORFs identificadas nos reads
das sequências dos metagenomas;

- A ferramenta MetaRep é desenvolvida pelo J. Craig Venter
Institute (JCVI) e pode ser feito donwload no seguinte
endereço web http://jcvi.org/metarep/





MetaRep – Metagenomics Reports



MetaRep – Species



MetaRep – Kegg Pathways



MetaRep – PFAM, TIGRFAM



MetaRep – Common Names



Outras ferramentas

- Além das ferramentas CARMA, MEGAN e MetaRep, existem outras
ferramentas para análises de dados metagenômicos, tanto local,
quanto na Web

- RAMMCAP – (The Rapid Analysis of Multiple Metagenomes with a
Clustering and Annotation Pipeline)Clustering and Annotation Pipeline)
- Gera resultados contra os bancos: PFAM, GO, Tigrfam, COG
- Faz predição de sequências de tRNA e rRNA (5S, 16S e 23S)

- Phymm: (metagenomic phylogenetic classification with interpolated
Markov models)

- Classificação taxonômica (binning)



Ferramentas online

- CAMERA – (Community Cyberinfrastructure for Advanced Marine
Microbial Ecology Research and Analysis)
- Resultados contra os bancos: PFAM, GO, Tigrfam, COG;
- Predição de sequências de tRNA e rRNA (5S, 16S e 23S);
- Comparação dos resultados contra os metagenomas públicos

depositados no site;depositados no site;

- MG-RAST – (Metagenome Rapid Annotation using Subsystem
Technology)
- Classificação taxonômica baseada em:
- Sequências de 16S identificadas nos bancos: GreenGenes,

RDP-II e European ribosomal RNA database.
- Perfil metabólico baseado no SEED Database;
- Compara os reads contra o banco do KEGG;
- Comparação dos resultados contra os metagenomas públicos;
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