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INSTITUTO OSWALDO CRUZ
GENOMA MITOCONDRIAL DE SIMULIUM SPP. E ONCHOCERCA VOLVULUS NA AMAZÔNIA
BRASILEIRA
RESUMO
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM BIOLOGIA COMPUTACIONAL E SISTEMAS

CARLOS HENRIQUE AGUIAR COSTA

As espécies de simulídeos são vetores de filárias, como as do gênero Onchocerca e
Mansonella, que são os agentes etiológicos da oncocercose e mansonellose,
respectivamente. Essas duas filárias ocorrem na região Amazônica brasileira e são
transmitidas pelas seguintes espécies de vetores: Simulium incrustatum, S. limbatum, S.
oyapockense, S. exiguum, S. guianense, e S. roraimense. As espécies de Simulium tem sido
designada com base em caracteres morfológicos, os quais, em alguns casos, não são bem
discriminativos. Recentemente, o gene mitocondrial Citocromo c-oxidase 1 (CO1) e a região
nuclear Internal Transcribed Spacer (ITS) tem sido utilizados para descriminar espécies e
definir populações dentro deste gênero. Entretanto, existe um grande gap acerca da
informação genética de Simulium, o qual é considerado a linha de base para estudos
ecológicos e populacionais. Considerando este cenário, nosso objetivo foi aplicar a
metagenômica para recuperar genomas mitocondriais de amostras brasileiras S. incrustatum
e S. oyapockense do foco de oncocercose e também a informação genética a respeito de
seus microbiomas. O DNA total de dez simulídeos, morfologicamente identificados como S.
incrustatum (3) e S. oyapockense (7) foram sequenciados randomicamente na plataforma
Illumina HiSeq 2500. Nós recuperamos dez genomas mitocondriais com cobertura média de
15,591 bp e conteúdo médio de GC de 22,94 %, apresentando o mesmo conteúdo gênico e
em sintenia. Baseado nestes mitogenomas, no gene mitocondrial CO1, e também na região
nuclear (ITS), realizamos análises filogenéticas que mostraram a presença de três espécies
conhecidas dentre as amostras: S. incrustatum, S. oyapockense e S. guianense, e também
um grupo de amostras pertencentes à Simulium spp. Nós também recuperamos um genoma
mitocondrial de Onchocerca volvulus da amostra aqui identificada como S. guianense.
Análises filogenéticas baseadas neste genoma mitocondrial mostraram sua relação próxima
com uma O. volvulus de um caso clínico da Amazônia brasileira. Análises taxonômicas do
microbioma dos simulídeos revelaram Proteobacteria e Ascomycota como os filos mais
abundantes. A análise funcional revelou que a família de enzimas das Transcriptases
Reversas são as mais abundantes. Portanto, nós contribuímos com informação genética
original preenchendo parte do viés a respeito das espécies de Simulium associadas ao foco
brasileiro de oncocercose.
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INSTITUTO OSWALDO CRUZ
MITOCHONDRIAL GENOME OF SIMULIUM SPP. AND ONCHOCERCA VOLVULUS FROM BRAZILIAN
AMAZON

ABSTRACT
MASTER DISSERTATION THESIS IN BIOLOGIA COMPUTACIONAL

CARLOS HENRIQUE AGUIAR COSTA

Simulium species are filarial vectors, such as those from Onchocerca and Mansonella genus
that are the etiological agents of onchocerciasis and mansonelliasis, respectively. These two
filariasis occur in the Brazilian Amazon region and are transmitted by the following vector
species: Simulium incrustatum, S. limbatum, S. oyapockense, S. exiguum, S. guianense, and
S. roraimense. Simulium species have been assigned based on morphological characters,
which are not well discriminative in some cases. Recently, the mitochondrial gene Cytochrome
c-oxidase 1 (CO1) and the nuclear Internal Transcribed Spacer (ITS) have been used to
discriminate species and define populations within this genus. However, there is an enormous
gap concerning Simulium genetic information, which is the base line for population and
ecological studies. Considering this scenario, our aim was to apply metagenomics to recover
mitochondrial genomes from S. incrustatum and S. oyapockense samples of the Brazilian
onchocerciasis focus as well as the genetic information concerning their microbiome. Total
DNA from ten simuliids morphologically identified as S. oyapockense (7) and S. incrustatum
(3) were shotgun sequenced in the Illumina HiSeq 2500 Platform. We recovered ten simuliids
mitochondrial genomes with an average length of 15,591 bp, and an average GC content of
22.94%, presenting the same gene content and synteny. Based on these mitogenomes, the
CO1 mitochondrial gene, and the nuclear region (ITS) we performed phylogenetic analyses
that showed the presence of three known species among the samples: S. incrustatum, S.
oyapockense and S. guianense, and a group of samples belonging to Simulium spp. We also
recovered an O. volvulus mitochondrial genome from the sample identified here as S.
guianense. Phylogenetic analysis based on this mitochondrial genome showed its close
relationship with a clinical O. volvulus from the Brazilian Amazon region. Taxonomic analysis
of the simuliids microbiome revealed Proteobacteria and Ascomycota as the most abundant
phyla. Functional analysis showed that Reverse Transcriptase was the most abundant protein
family. Therefore, we contributed with original genetic information filling part of the gap
concerning the Simulium species associated to the Brazilian Onchocerciasis focus.
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1. INTRODUÇÃO
Os simulídeos, também conhecidos como moscas-negras, pertencem ao gênero Simulium
(Diptera: Simuliidae). Seu habitat são rios de águas correntes e oxigenadas, onde as fêmeas
depositam seus ovos na vegetação (Crump et al, 2012). Possuem distribuição global, já tendo sido
identificados em todos os continentes (Andrade-Souza et al, 2017). No Brasil, particularmente na
região amazônica, os simulídeos atuam como vetores de filárias pertencentes aos gêneros
Onchocerca e Mansonella, causadoras da oncocercose e das mansonelloses, respectivamente. A
infecção em humanos é resultante de picadas das fêmeas de simulídeo que são hematófagas
(Crump et al, 2012).
Nas Brasil, já foram identificadas 91 espécies de simulídeos (Adler & Crosskey, 2017). No
foco amazônico da oncocercose, onde a infecção ainda persiste devido a fatores geográficos e
sociais, existem seis espécies descritas como vetores da filária Onchocerca volvulus: Simulium
exiguum, Simulium incrutatum, Simulium guianense¸ Simulium limbatum, Simulium oyapockense
e Simulium roraimense (Crainey et al, 2010).
A caracterização das espécies de simulídeo vetores do foco da oncocercose na Amazônia,
tem sido realizada, principalmente, com base na morfologia dos mesmos e, portanto, ainda existem
muitas controvérsias quanto às espécies que de fato existem nesta região. É fundamental que
abordagens genéticas sejam aplicadas para a caracterização deste gênero já que, as fêmeas de
algumas espécies, são dificilmente distinguíveis morfologicamente. A informação genética do
genoma mitocondrial tem sido uma base factível e robusta que vem sendo aplicada com esta
finalidade entre os insetos (Conceição et al, 2013).
O genoma mitocondrial (mtDNA) é menor, mais compacto e apresenta um acumulo de
mutações maior que o DNA nuclear sendo ideal para os estudos populacionais (Arias et al, 2003).
Diversos dos seus genes, como por exemplo: citocromo c-oxidase 1 (CO1) e NADH desidrogenase
II (NAD2), já são amplamente utilizados como marcadores genéticos em estudos populacionais.
Portanto, a informação global do genoma mitocondrial é a base para a definição de quais
genes seriam os mais robustos para marcador de espécie e/ou população. A metagenômica, é uma
abordagem que possibilita a obtenção de genoma mitocondrial a partir do sequenciamento de alto
desempenho (“High throughput Sequencing” - HTS) do DNA total de um organismo.
O sequenciamento randômico (“shotgun sequencing”), aplicado ao sequenciamento de
alto-desempenho, recupera a informação genéticapresente em um organismo de forma global.
1

Assim, além do seu genoma nuclear e mitocondrial, genomas de organismos presentes naquela
amostra, como o de sua microbiota, tanto cultiváveis como não cultiváveis, também são
sequenciados.
1.1. Simulídeos
Atualmente existem 1817 espécies de simulídeos, pertencentes ao gênero Simulium,
distribuídas em todos os continentes (Adler & Crosskey, 2017). Algumas destas espécies de
simulídeos picam tanto seres humanos quanto animais, por exemplo: Simulium vittatum, que pica
principalmente o gado e humanos, na América do Norte e Europa (Tsujimoto et al¸ 2012);
Simulium meridionale, picam principalmente pássaros (Adler & Crosskey, 2017).

Figura 1: Distribuição de moscas-negras pertencentes ao gênero Simulium nos continentes. Verde: há registro da presença
e branco: não há registro (Adler & Crosskey, 2017).

1.2. Oncocercose e Mansonellose
A Oncocercose, também chamada de “cegueira-dos-rios” (“River Blindness”), é uma
infecção causada pela forma microfilarial (mf) do nematódeo Onchocerca volvulus (Filarioidea:
Onchocercidae). A forma adulta da filária forma nódulos subcutâneos onde são geradas as
microfilárias (mf) que, ao se disseminar pelo organismo, podem produzir quadros clínicos
associados à oncocercose, cujo o mais severo, é a cegueira (Lima et al, 2016).
Este nematódeo já foi identificado em 27 países da África Subsaariana, no Iêmen, e em
seis países da América Latina (incluindo o Brasil). Sua introdução na América Latina está
associada ao tráfico de escravos, provenientes da África, durante os séculos XVI-XVIII (Basáñez
et al, 2006).
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Na África, o principal vetor é o Simulium damnosum enquanto que no Brasil e Venezuela –
países da América Latina onde ainda há a infecção pela oncocerca, a espécie vetora principal é a
Simulium oyapockense e Simulium metallicum, respectivamente. Além destas, na região do foco 3
da oncocercose na América do Sul, localizado entre Brasil e Venezuela (Figura 2), outras espécies
teriam papel como vetor da O. volvulus: Simulium incrustatum s.l Lutz e S. guianense s. l Wise
(Grillet et al¸ 2008).

Figura 2: Focos ativos de oncocercose na América Latina, adaptado de WHO, 2016.

A Mansonela foi identificada por Patrick Manson, em 1897, enquanto examinava o sangue
de ameríndios que viviam na antiga Guiana Inglesa. Duas espécies de mansonella, Mansonella
ozzardi e Mansonella perstans, são responsáveis pela infecção em humanos, sendo a primeira
exclusiva do continente americano, e a segunda prevalente no continente africano, mas também
presente na América Latina (Lima et al, 2016). Nos dois continentes estas filárias tem como vetor
dípteros de dois gêneros: mosquitos Culicoides e as moscas-negras do Simulium. A sintomatologia
da infecção causada por estes nemátodeos é caracterizada por edemas subcutâneos, coceira, dores
abdominais e eosinofilia (Gobbi et al, 2017).
1.3. Endossimbiontes de Insetos e Nemátodos
Os insetos, de forma geral, estão sujeitos a associações simbióticas com bactérias
intracelulares, em uma relação de endossimbiose. Nos artrópodos, tais associações são mais
frequentes entre os membros da ordem Homoptera, Blattaria e Coleoptera (Gómez-Valero et al,
2004). Em nematódeos, associações simbióticas com bactérias intracelulares também têm sido
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observadas (Murfin et al., 2013). Na maioria dos artrópodos e nos nematódeos endosimbionte é
uma bactéria do gênero Wolbachia. Esta ocorre como endossimbionte em 25-75% das espécies de
insetos, além de crustáceos, e alguns nematódeos (Pearlman & Gillette-Ferguson, 2007).
As Wolbachia foram descritas primeiramente como uma única espécie Wolbachia
pipientis, por Hertig 1936, a partir de amostras de tecido de Culex pipentis (Crainey, et al. 2009).
Estas foram recentemente classificadas em 17 supergrupos distintos (A-Q), com base em análises
de únicos genes e análises multi-locus que podem representar várias espécies (Comandatore, et
al., 2015).
As Wolbachia pertencentes aos supergrupos C, D, J são endosimbiontes de nemátodos. Já
membros supergrupo F são endosimbiontes tanto de nematódeos quanto de artrópodes. Os demais
supergrupos (A, B, E, G, H, I, K, M, N, O, P e Q) estão associados apenas aos artrópodes. Um
único supergrupo (L) infecta plantas (Leufolon et al, 2016). As Wolbachias dos nematódeos dos
gêneros Onchocerca e Mansonella pertencem aos supergrupos C e F, respectivamente.

Figura 3: Supergrupos de Wolbachia. Árvore de Máxima Verossimilhança (ML) baseada em sete marcadores genéticos
distintos (16S rDNA, groEL, ftsZ, coxA, fbpA e gatB). Em azul, amarelo e verde representando os supergrupos D, J e C,
respectivamente composto apenas por nematódeos. O supergrupo F, lilás, composto por nematódeos e insetos (Leufolon
et al, 2016).
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Em artrópodes, a presença da bactéria resulta em alterações no hospedeiro, que podem
variar da incompatibilidade citoplasmática, morte dos machos, indução à partenogênese, até a
feminização dos machos (Lima et al, 2016). Já em nematódeos, a ausência de Wolbachia, é que
resulta em diversos efeitos adversos no desenvolvimento do nematódeo: inibição da embriogênese,
infertilidade, inibição do desenvolvimento larval, morte de filárias adultas (Saint-André et al,
2002; Slatko et al, 2010). O impacto da ausência da Wolbachia na viabilidade dos nematódeos,
como por exemplo Oncocerca volvulus, tem levado a sua consideração como um alvo para a
terapia destas infecções.
1.3.1. Endosimbionte Wolbachia em simulídeos
Até o presente, há um único estudo que apresentou evidências da presença de Wolbachia
neste gênero. O estudo mostrou que na espécie Simulium squamosum, que é o principal vetor de
oncocercose na África, há a presença desta bactéria. As evidências foram sequências parciais de
12 genes: aspC, aspS, dnaA, fbpA, ftsZ, GroEL, hcpA, IDA, rpoB, rpe, TopI and wsp, e de um
pseudogene: ftsZ (Crainey et al, 2010).
1.4. Espécies de Simulium spp. no foco Amazônico de Oncocercose
Na região do foco Amazônico há pelo menos seis espécies de simulídeos descritas como
vetor de filariose: Simulium guianense, Simulium oyapockense, Simulium roraimense, Simulium
limbatum, Simulium inscrustatum e Simulium exiguum (Shelley, 2002). A caracterização
morfológica dessas espécies não é robusta devido à semelhança morfológica entre algumas delas.
Como citado por Shelley et al., 2002, S. oyapockense e S. roraimense só podem ser distinguidos
através de padrões morfológicos quando a amostra corresponde a um macho. As fêmeas,
responsáveis pela transmissão dos parasitas, são indistinguíveis morfologicamente. Esta limitação
tem levado a descrições não específicas como: S. oyapockense/ S. roraimense e S. incrustatum/ S.
limbatum (Shelley, 2002; Conceição et al, 2013).
1.5. Abordagens genética na identificação de simulídeos
Atualmente, o gene mitocondrial citocromo c-oxidase 1 (CO1), composto por uma
sequência de 1534 nucleotídeos, é o marcador mais utilizado em estudos populacionais e
taxonômicos em simulídeos. Um segmento deste gene de 648 nucleotídeos, correspondente a
porção 3’ do CO1, é a informação genética mais abundante relativa aos simulídeos (Day et al.,
2008). Além deste gene mitocondrial existem sequências nucleares da região intergênica
ribossomal (ITS), os quais se dividem em ITS-1 e ITS-2, localizados entre os genes de RNA
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ribossomais 18S e 5.8S (ITS-1), e 5.8S e 26S (ITS2-2), mas esta informação esta limitada a um
número de espécies do gênero Simulium.
1.5.1. Sequências de genomas mitocondriais de simulídeos
Existem duas sequências de mitocôndrias completas de moscas negras, pertencentes ao
gênero Simulium, sendo elas: Simulium variegatum (NC_033348.1) (Reino Unido), com 15,367
bp, e Simulium aureohirtum (NC_029753.1) (Tailândia), com 15,907 bp no banco de dados do
“National Center for Biotechnology and Information” (NCBI). Não há publicação associada à
estas sequencias.
1.6. Sequenciamento de Alto Desempenho (HTS) e Metagenômica
As tecnologias de sequenciamento de alto desempenho (HTS), a qual comprimem desde
os sequenciamentos por pirossequenciamento, sequencimento por semicondutores, e também,
como aplicado neste projeto, por síntese, possibilitam a obtenção de genomas completos desde
amostras de microrganimos isolados a amostras coletadas diretamente do ambiente (Reuter et al,
2016).
O atual projeto foi desenvolvido a partir de dados gerados em um sequenciador Illumina
HiSeq 2500, que pode gerar de um1 Gb à 1 Tb, ou 300 milhões à 4 bilhões de “reads” por corrida,
de sequências com fragmentos de até 500 bases, dependendo do tipo de biblioteca genômica
utilizada. Os sequenciadores da Illumina utilizam o método de “sequenciamento por síntese” no
qual as sequências são fragmentadas e ligadas à adaptadores, em ambas as porções 5’ e 3’, a
biblioteca genômica que é então sequenciada (Kirchner & Kelso, 2010).
A Metagenômica é um termo citado pela primeira vez por Handeslman, 1998, em torno da
possibilidade de recuperação de genes de bactérias de solo sem cultivo prévio (Handelsman et al,
1998). É um dos campos das ciências genômicas que compreende a análises do “pool” de
sequências provenientes de um organismo, um tecido ou uma amostra biológica qualquer.
Portanto, a tecnologia de sequenciamento de alto desempenho viabiliza a geração das informações
genéticas de forma a representar de forma mais completa o(s) genoma(s) do(s) organimo(s)
presentes na amostra.
1.7. Controle de qualidade de dados de sequenciamento
O passo inicial na análise de dados de sequenciamento de alto desempenho é a filtragem
dos dados (“raw reads”) recém-saídos do sequenciador, etapa da qual que consiste de dois passos:
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1) A remoção de sequências que tiveram uma qualidade inferior à 20 na escala Phred; e 2) A
remoção dos adaptadores utilizados no preparo das bibliotecas genômicas.
Como parâmetro para a remoção de sequências de qualidade baixa utiliza-se a escala de
Phred, definida pela fórmula (Q = -10 log 10P), onde, por exemplo: O valor de Q = 20 corresponde
a taxa de erro de 1 nucleotídeo a cada 100 bases, e Q = 30, correspondente de 1 erro à cada 1000
bases, e assim sucessivamente. Sendo que, por padrão valores de Phred >=28, são considerados
bons, P >= 20, são considerados aceitáveis, e abaixo, ruins, necessitando de um refinamento na
filtragem das sequências de uma amostra, caso contrário, erros podem ser inseridos nas análises
(Ewing et al, 2005).
1.8. Mapeamento e Identificação Taxonômica das reads.
As sequências filtradas das amostras de simulídeos contém “reads” pertencentes tanto da
mosca-negra, quanto dos microorganismos que compõem seu microbioma. Para realizar a
recuperação dos dados tanto de simulídeos quanto das filárias, assim como dos demais
microorganismos que também compõe o microbioma, é necessário o uso de “databases” (bancos
de dados) composto desequências nucleotídicas de organismos relacionados, sejam a nível de
espécie, gênero, família, ou até mesmo a nível de filo. As sequências que estão disponíveis no
“National Center for Biotecnology Information” (NCBI), são obtidas, e através de programas de
mapeamento de “reads”, como: Bowtie2 (Langmead et al, 2009) e BWA (Li & Durbin¸ 2009a), os
quais realizam um alinhamento das “reads” contra as sequências do banco de dados. E programas
como Samtools (Li & Durbin¸ 2009b) que permitem recuperar as reads que mapearam contra estes
bancos de dados, removendo-as do conjunto total de dados.
Para realizar a designação taxonômica das demais reads presentes nas amostras, programas
como Kraken (Wood & Salzberg, 2014) e One-Codex (Minot et al¸2015), utilizam de grandes
bancos de dados compostos de sequências de organismos distintos, que comparam contra os dados
metagenômicos e designam uma identificação taxonômica para as reads.
O programa Kraken (Wood & Salzberg, 2014), “quebra” as sequências, transformando-os
em k-mers, os quais são comparados contra um banco de dados, RefSeq (Bactérias, Arquéias,
Vírus, Plasmídeos), o qual é identificado o menor ancestral em comum (lowest common ancestor
– LCA) àquele kmer, e então designado sua classificação. One-Codex (Minot et al, 2015) é uma
webtool a qual consiste de três databases distintos One-Codex (37.183 sequências), RefSeq
Complete Genomes (8.210 sequências), e Targeted Loci (31.523 sequências), a últim aconsistindo
de um “database” de genes (5S, 16S, 23S, gyrB, rpoB, 18S, 28S e genes ITS), contendo em maioria
sequências de bactérias, arquéias, vírus e protozoários, assim como alguns eucariotos. A estratégia
adotada pela ferramenta é similar ao programa Kraken, consistindo na formação de k-mers, a partir
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das reads, e comparando contra os databases, e retornando os indivíduos cujo “hit” foram
detectados com os databases e buscando o menor ancestral em comum dentro da sequência.
Com base no “output” desses programas é possível avaliar a diversidade dentro desses
metagenomas e, além disto, possibilitar encontrar outros microorganismos (Ex: Bactérias, Vírus,
Protozoários) de interesse.
1.9. Montagem de genomas
Após a recuperação das reads pertencentes ao genoma mitocondrial, tanto de simulídeos
quanto de filárias, é necessário realizar uma montagem.
A montagem consiste em obter longas sequências, conhecidas como contigs, resultante da
sobreposição das reads, uma com as outras. Estes contigs podem representar tanto o genoma
mitocondrial completo, ou apenas uma parte do mesmo. Além disto, um conjunto de contigs pode
ser aglomerado em uma sequência ainda maior, conhecida como scaffold, seja através de reads
dentro próprio conjunto, ou a partir de outro sequenciamento da mesma amostra, o qual gera mais
informação, reads, que possam fechar o espaço entre esses dois contigs, formando um scaffold
(Ekblom & Wolf, 2014).
Existem duas metodologias distintas para realizar a montagem de genomas: de novo e
Referenciada. A abordagem conhecida como de novo consiste na montagem dos contigs sem o uso
de nenhuma referência, utilizando apenas a sobreposição entre as reads. Além disto, dentro da
abordagem, são existentes três algoritmos distintos: Grafos De-Bruijn (DBG); Consensus de
Layout de Sobreposição (Overlapping Layout Consensus - OLC); e algoritmos gulosos (Greedy
Algorithms), o qual pode usar tanto DGB quanto OLC (Miller et al, 2010).
A Montagem Referenciada (“Reference-Based Assembly”) permite ao usuário utilizar de
uma sequência de referência, que será utilizada como “guia” para a montagem dos contigs. Ao
contrário da montagem de-novo, que consiste no uso de grafos, na montagem referenciada as reads
são mapeadas em cima da referência utilizada, a qual gera como resultado uma sequência
consensus.
Além disso, ao contrário da abordagem de novo, os usos de genomas de referência podem
resolver situações como: a formação de muitos contigs, devido à falta de cobertura de reads de
uma determinada região durante o sequenciamento, ou porque a montagem para aquela região foi
ambígua, como demonstrado com os problemas com os DBG. Possibilitando ao usuário uma ideia
do tamanho do gap entre os contigs, o qual é preenchido com N’s na sequência (Silva et al, 2013).
Ainda que uma sequência consensus possa ser obtida através da abordagem referenciada,
a mesma ainda pode ser novamente utilizada novamente como uma referência para recuperar mais
reads que estejam flanqueando determinada sequência, quando a homologia entre o a sequência
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do objeto de estudo e as referências disponíveis são desconhecidas, e a informação disponível é
escassa. Desta forma, é possível minimizar os gaps existentes na sequência alvo. Ainda que, com
o uso de outras tecnologias de sequenciamento, como, por exemplo, Sanger, seja possível fechar
esses gaps entre as sequências (Silva et al, 2013).
1.10.

Anotação de Genomas

Após as etapas de recuperação de genomas a partir das montagens dos contigs é necessário
realizar a identificação dos genes presentes, no genoma, e inferir suas respectivas funções, etapa a
qual é conhecida como: Anotação Funcional.
Dentro de uma anotação funcional, a primeira etapa é realizar uma predição de Open
Reading Frames (ORFs), as quais são as regiões, dentro de um genoma, uma longa sequência, a
qual contém o conteúdo do gene que será transcrito em RNA mensageiro (mRNA). Sendo esta
identificação realizada através do códon, uma trinca de três nucleotídeos, de iniciação e término
de transcrição de um gene (Ekblom & Wolf, 2014). Entretanto, existem diferenças entre o que é
codificado em cada trinca de nucleotídeos, no caso de invertebrados, por exemplo, a trinca
representada por AUA, que codifica o aminoácido Metionina (M) no código genético padrão é
codificada pela trinca AUG. Ferramentas, como por exemplo: Augustus (Stanke et al, 2004),
ORFinder (Wheeler et al, 2003) e Prodigal (Hyatt et al, 2010), realizam a identificação dessas
ORFs.
Com as ORFs selecionadas, a função de cada uma pode ser designada a partir de uma
comparação das mesmas com um banco de dados de proteínas. O programa blastx (Camacho et
al, 2009), por exemplo, compara a sequência de ORFs, query, contra o database, subject, e retorna
os dados da sequência identificada. Inicialmente, o programa realiza uma transcrição e tradução
da sequência selecionada e comparando com a da busca. Retornando a quantidade de hits
(Aminoácidos da query iguais do subject), Score, e-value, dentre outros parâmetros que podem ser
selecionados pelo próprio usuário.
Além disso, no caso de genomas mitocondriais, pipelines automatizados, como MITOS
(Bernt et al, 2012), permitem ao usuário depositar a sequência do genoma completo, no formato
FASTA, onde o programa, num webserver, realizará as etapas de identificação de ORFs e
designação de função com base nos algoritmos de alinhamento do blastx.
1.10.1. Anotação de Metagenomas
No caso de metagenomas, ferramentas como MEGAN (Hunson et al, 2007, Hunson et al,
2016) e MG-Rast (Meyer et al, 2008) são ótimas alternativas para classificar funcionalmente as
sequências obtidas a partir da montagem de um metagenoma, quando não se tem uma classificação
taxonômica, onde o interesse é saber quais genes estão presentes.
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A ferramenta MEGAN, realiza uma comparação entre um conjunto de reads, contra um
dataset utilizando os algoritmos do BLAST (Camacho et al, 2009) e DIAMOND (Buchfink et
al¸2015), através de uma designação do menor ancestral em comum (Lowest Common Ancestor
– LCA), e assim designando a classificação das reads. Para a classificação funcional, o MEGAN,
utiliza de abordagens distintas, como: SEED (Overbeek et al¸ 2014), eggNOG (Jensen et al, 2008),
KEGG (Kanehisa & Goto, 2008), e InterProScan (Joneset al, 2014). O SEED (Overbeek et al¸
2014) é uma coleção de subsistemas de funções proteicas, os quais estão associados a um sistema
(uma via metabólica, por exemplo), o qual o MEGAN identifica, se está presente neste subsistema
e retorna ao usuário a classificação da read neste subsistema. Por outro lado, o eggNOG (Jensen
et al, 2008), é baseado no conceito de agrupamento de grupos ortólogos (genes encontrados em
organismos distintos, porém com a mesma função), no qual as reads são analisadas contra um DB
de genes ortólogos e classificados de acordo. O KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and
Genomes - Kanehisa & Goto, 2008) é um database de sistema, atualmente consistindo de 16
databases distintos, classificados como: Informação de Sistemas, Informação Genomica,
Informação Química, e Informação da Saúde; Onde as reads são classificadas de acordo como
cada um desses sistemas, cada um com sua respectiva função. E o InterProScan (Joneset al, 2014),
realiza a classificação funcional das reads baseado no GO (Gene Ontology), o qual as designa as
funções de acordo com a família proteica do InterPro, InterPro families.
Já o MG-RAST (Metagenomics Rapid Annotation using Subystem Tecnology) (Meyer et
al, 2008) é uma plataforma em webserver que faz uso do SEED, o qual permite ao usuário
depositar suas sequências, os quais são processados e filtrados.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral


Gerar metagenomas e recuperar genomas mitocondriais das espécies de
simulídeos identificadas como Simulium oyapockense e Simulium incrustatum.

2.2. Objetivos Específicos


A partir do metagenoma, recuperar e analisar o genoma mitocondrial das
espécies de simulídeos: Simulium oyapockense e Simulium incrustatum;



Recuperar e analisar genoma mitocondrial da filária Onchocerca volvulus.



Identificar taxonomicamente as sequências do microbioma dos simulídeos.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Obtenção das amostras de Simulium oyapockense e Simulium incrustatum
infectadas com filárias
Os espécimes de simulídeos, identificados morfologicamente como Simulium incrustatum
e Simulium oyapockense, foram coletados na área da Serra do Parima, Roraima, Brasil, dentro da
área indígena Yanomami, no pólo sanitário Homoxi (2°30’49.12”N; 63°43’57.02”O) e São
Francisco de Guaporé (12° 3'36.30"S/ 63°34'9.06"O), no estado de Rondônia, respectivamente.
As coletas dos indivíduos de Simulium incrustatum foram realizadas pelos técnicos do Distrito
Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEIY) – Entomologia do Programa Brasileiro de
Oncocercose, e armazenados em tubos devidamente identificados contendo álcool 100%. Os
espécimens de Simulium oyapockense foram coletados por colaboradores e membros do
laboratório de entomologia da FIOCRUZ Rondônia, identificados e armazenados em álcool 80%.
Ambas as amostras foram enviadas para o Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD, em Manaus,
no estado do Amazonas.
O DNA total das amostras de simulídeos foram obtidas a partir de cabeça de Simulium
incrustatum, onde a probabilidade de encontrar filárias (ex: O. volvulus e Mansonella spp.) é
maior, e tórax de Simulium oyapockense. As amostras contendo o material genético dos simulídeos
foram enviadas ao Laboratório de Genética Molecular e Microorganismos - LGMM, na Fundação
Oswaldo Cruz no Estado do Rio de Janeiro, onde a presença ou ausência de filárias foram
confirmadas através do sequenciamento da região nuclear ITS (Internal Transcribed Spacer). Dez
amostras positivas para filárias foram selecionadas para as etapas posteriores de análises.
3.2. Quantificação e Amplificação das amostras de DNA de S. oyapockense e S.
incrustatum
Dez amostras, três de S. incrustatum e sete de S. oyapockense foram selecionadas, e seu
DNA Total quantificado através do equipamento Qubit® Fluorometer (Thermo Fisher) dsDNA,
de acordo com as instruções do fabricante.
Foi realizado uma etapa de amplificação de DNA total das amostras realizada com o kit
Illustra™ Ready-To-Go™ GenomePhi™ V3 DNA Amplification Kit (GE Healthcare).
3.3. Sequenciamento de Alto-Desempenho (Illumina HiSeq 2500)
Após as etapas de quantificação e amplificação das amostras, as mesmas foram novamente
quantificadas no equipamento Qubit® Fluorometer (Thermo Fisher) dsDNA, da qual as amostras
com uma concentração de DNAmínima, de 1 ng/µL, foram selecionadas para a etapa de preparo
de bibliotecas genômicas e para o sequenciamento.
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As amostras, após amplificadas, passaram pela etapa de preparo de bibliotecas, dos quais
duas bibliotecas genômicas foram utilizadas para o sequenciamento: Illumina®TruSeq DNA PCRFree Library Prep, utilizado para nove, das dez amostras, (29T, 31T, 32T, 34T, 41T, 49T, I551,
I687, I691). E também a biblioteca genômica Agilent® SureSelectQXT Library Prep Kit, o qual
foi utilizado apenas para quatro das dez amostras (31T, 32T, 73T e I691).
O Sequenciamento de Alto-Desempenho foi realizado no equipamento Illumina HiSeq
2500, em uma única corrida, contendo ambas as bibliotecas genômicas em duas lanes,
separadamente, sendo uma para as bibliotecas Agilent, e outra para as bibliotecas Illumina.
Localizado na Plataforma de Sequenciamento de Alto-Desempenho, localizando do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC) /Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no Pavilhão 26 – Leônidas Deane,
no terceiro andar.
3.4. Análises Computacionais dos dados de sequenciamento
3.4.1. Avaliação da qualidade das reads e filtragem de dados
Para a visualização da qualidade geral das reads, geradas pelo sequenciamento (raw reads),
a ferramenta FastQC (Andrews, 2015) possibilitou observar a qualidade média de cada
nucleotídeo, o conteúdo de GC, o número de duplicatas dentro dos dados e também a presença de
adaptadores, os quais foram utilizados nas etapas de preparo das bibliotecas genômicas e
sequenciamento.
Para filtragem dos dados, ou trimagem, foi escolhida a ferramenta Trimmomatic (Bolger
et al, 2014), a qual é programada na linguagem Java, e possibilita a remoção dos adaptadores, de
acordo com a sequência fornecida pelo fabricante, no caso deste projeto Agilent e Illumina. Além
de possibilitar a remoção de reads de baixa qualidade, no caso, sequências cujo valor de Q < 20,
na escala Phred, caso presentes, a partir dos comandos: Leading, que corta nucleotídeos de baixa
qualidade a partir do início da sequência de reads; Trailing, o qual corta os nucleotídeos de baixa
qualidade a partir de uma posição ao final das reads; e SlidingWindow¸a qual permite o usuário
estabelecer uma “janela”, onde são selecionados nucleotídeos, e a média de suas qualidades devem
ou não ter um threshold determinado pelo usuário para serem filtrados, por exemplo
(SLIDINGWINDOW:4:20, a ferramenta buscará em cada sequência no intervalo de quatro em
quatro nucleotídeos, se a média da qualidades desses nucleotídeos é maior que 20). Ainda tendo
dois comandos Crop e Headcrop, que permitem ao usuário remover um determinado tamanho da
sequência sem nenhum parâmetro de filtragem, o primeiro permitindo cortar a sequência até um
determinado tamanho, e o segundo permite cortar, a partir do início, uma determinada quantidade
de nucleotídeos. Por fim, são gerados quatro arquivos, dois contendos reads pareadas/paired, dois
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contendo as reads que passaram pelo filtro, junto ao seu respectivo par, e dois arquivos, nos quais
engloba as reads cujo par não passou pela filtragem, chamado de não-pareado ou unpaired.
Ao término da etapa de remoção de adaptadores e filtragem de reads de baixa qualidade,
as amostras 31T, 32T e I691, as quais foram sequenciadas tanto para as bibliotecas Agilent quanto
Illumina, foram concatenadas em um único arquivo, para as análises posteriores.
3.4.2. Mapeamento das reads contra os genomas mitocondriais de referência
(Simulium aureohirtum e Simulium variegatum) e recuperação de reads de
Simulídeos.
Em paralelo à etapa de filtragem dos dados, as sequências de referencias de simulídeos S.
variegatum e S. aureohirtum, foram previamente, alinhadas e comparadas quanto ao seu conteúdo
médio de GC (%) e sua identidade através do programa EasyFig
Após a filtragem dos dados, as reads foram mapeadas contra os dois genomas
mitocondriais de simulídeos disponíveis no NCBI, Simulium variegatum (NC_033348.1) e
Simulium aureohirtum (NC_029753.1) a fim de recuperar as reads, dentro do conjunto de dados
metagenômicos, pertencentes ao genoma mitocondrial de simulídeos.
Para o mapeamento dos genomas mitocondriais, duas ferramentas Bowtie2 (Langmead et
al¸2009) e Samtools (Li & Durbin¸2009), foram utilizadas para a recuperação das reads. O
programa Bowtie2 utiliza o algoritmo de mapeamento baseado na Transformação BurrowsWheeler (BWT), consistindo na formação de indexes dos genomas de referência, no caso os
genomas mitocondriais de simulídeos, a fim de consumir menos memória computacional. Através
destes indexes as reads podem ser mapeadas contra os genomas de referências, gerando um arquivo
de mapeamento no formato SAM (Sequence Aligment Map format). E através do programa
Samtools, o arquivo (.sam) é convertido para o formato binário BAM (Binary Aligment Map
format), o qual ocupa menos espaço físico no disco rígido da máquina. Outras ferramentas, do
programa Samtools, possibilitam observar a quantidade de reads que mapearam contra a referência
utilizada, assim como as reads que não mapearam, unmapped reads¸ e das que mapearam em
arquivos FASTQ distintos.
Através do programa UGENE 1.7.2 (Okonechnikov, 2012) foi possível visualizar o
mapeamento das reads contra a referência. Além disso, o programa permite extrair uma sequência
consensus, referente ao mapeamento, onde nas regiões que não houveram cobertura genômica, são
inseridas gaps, os quais são representados pelo carácter (N), no arquivo no formato fasta. A partir
das sequências consensus extraídas dos mapeamentos contras os genomas de referências S.
variegatum e S. aureohirtum, uma única sequência consensus foi recuperada para cada um dos
conjuntos metagenômicos.
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3.4.3. Remapeamento e montagem de genomas Mitocondriais
As sequências consensus referentes a cada conjunto metagenômico (29T, 31T, 32T, 34T,
41T, 49T, 73T, I551, I687 e I691) foram utilizados em uma etapa de remapeamento, utilizando o
programa Bowtie2, junto do programa Samtools, a fim de recuperar a partir de cada dataset, a
maior quantidade de reads referentes aos genomas mitocondriais de simulídeos. As reads
recuperadas foram submetidas à uma etapa da montagem através do programa SPAdes (Bankevich
et al, 2012), utilizando as funções careful e trusted-contigs, utilizando o genoma consensus como
referência. A partir da etapa de montagem, os scaffolds gerados foram visualizados quanto seu
tamanho médio, e, quando necessário, utilizados em uma etapa de remapeamento e suas reads
utilizadas em uma segunda etapa de montagem genômica, utilizando os mesmos parâmetros. Os
passos de mapeamento e montagem foram utilizados iterativamente até que não houvessem mais
mudanças quanto a quantidade de reads obtidas a partir das etapas de mapeamento, e nem um
aumento no tamnho dos scaffolds produzidos pela montagem genômica.
Para a validação dos genomas mitocondriais obtidos, uma etapa de mapeamento contra
estes genomas foi realizada, utilizando os programas Bowtie2 e Samtools, e através da função
samtools depth, e os plots de coberturas gerados através do programa R, utilizando do pacote
ggplots.
3.4.4. Anotação dos genomas mitocondriais de simulídeos
Após a obtenção dos genomas, os mesmos foram submetidos a uma etapa da predição dos
genes presentes nos genomas mitocondriais, anotação funcional.
A anotação funcional foi realizada através da ferramenta MITOS (Bernt et al, 2012), a qual
realiza a predição dos genes dentro do genoma através do algoritmo do blastx, comparando o
genoma (query), com uma base de dados de sequências proteicas mitocondriais (subject),
referentes ao tipo do genoma mitocondrial do organismo, no caso, genomas mitocondriais de
invertebrados. Além disto, a ferramenta realiza uma etapa de detecção de start e stop códons,
dentro do genoma, a fim de identificar possíveis presenças de duplicados, frameshifts (paradas
prematuras), e também eventos de splicing dentro do genoma. Os RNAs Transportadores, tRNA,
são preditos através da ferramenta MITFI, inclusa no MITOS. Os resultados são gerados em
formato .GFF, .BED, .FASTA, e .TBL, além de um arquivo FASTA, contendo todos os genes e
tRNA presentes na sequência do genoma FASTA.
Para a visualização dos genomas mitocondriais, dos genomas anotados, o programa BRIG
(Blast Ring Image Generator) (Alikhan et al, 2011).
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3.4.5. Análises filogenéticas
Após a anotação dos genomas mitocondriais, cinco abordagens distintas foram utilizadas
afim de inferir a relação entre as sequências de simulídeos, utilizando: 1) Genoma Mitocondrial;
2) Genes concatenados (todos os genes mitocondriais) em uma única sequência para cada amostra;
3) Gene COX-1; 4) Com os demais genes mitocondriais. Em todas as abordagens, as sequências,
foram alinhadas através do programa de alinhamento múltiplo, MAFFT v.7.271 (Katoh et al,
2013), utilizando as configurações padrões do programa.
As árvores filogenéticas foram geradas utilizando o software MEGA 7.0 (Kumar et al,
2016), através do método de Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood), com 1000
replicadas de bootstrap, e também utilizando o método de UPGMA (Unweighted Pair Group
Method using Arithmetic mean). Sendo o primeiro um método o qual assume taxas evolutivas
diferentes, utilizando de um modelo probabilístico para indicar a melhor àrvore filogenética, o
segundo modelo assume que as taxas evolutivas entre as OTUs sejam iguais, e realiza uma
comparação par-a-par, formando uma matriz e agrupando as distâncias menores entre as OTUs em
clados.
Para a seleção do melhor modelo de substituição nucleotídica para o método de Máxima
Verossimilhança, foi utilizado o programa jModelTest 2.0 (Posada, 2008).
3.4.6. Identificação taxonômica das reads presentes no metagenoma
3.4.6.1.

Identificação de reads mitocondriais de nematódeos

Após a obtenção das mitocôndrias de simulídeos de cada amostra, suas respectivas reads
foram removidas num processo de mapeamento.
Após a obtenção dos conjuntos de reads sem a presença das reads dos simulídeos, foi
construído um banco de dados contendo apenas sequências nucleotídicas de genomas
mitocondriais completos de nematódeos disponíveis na base de dados do National Center for
Biotechnology and Information – NCBI, totalizando 329 sequências nucleotídicas. Estas
sequências foram processadas através do programa BLAST+ (Camacho et al, 2009), o qual
possibilita, em linha de comando realizar uma busca utilizando o algoritmo do BLAST com um
database customizado. Entretanto, para comparar o conjunto de read com o programa BLAST foi
necessário transformar os arquivos do formato FASTQ, para o formato FASTA, para isto, o
programa SEQTK, foi utilizado.
Utilizando as reads no formato FASTA como query, e o database como subject, foi
realizado um alinhamento utilizando o programa blastn (Camacho et al, 2009), com parâmetros
padrões do programa. O arquivo de output gerado foi processado pelo programa MEGAN (Hunson
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et al, 2007, Hunson et al, 2016), utilizando a base do NCBI de nucleotídeos, como parâmetro de
busca, no qual foi avaliado a abundância de nematódeos presentes em cada amostra.
3.4.6.2.

Identificação taxonômica do microbioma de simulideos

A fim de analisar a presença outras espécies potencialmente presentes nos conjuntos de
dados metagenômicos, as amostras também foram submetidas nos programas: Kraken (Wood &
Salzberg, 2014) e One-Codex Targeted-Loci e One-Codex RefSeq Complete Genomes (Minot et
al, 2015).
Ao todo foram gerados quatro outputs para cada um dos respectivos programas: Kraken,
One-Codex (Targeted Loci) e One-Codex (RefSeq Complete Genomes). Os dados de todas
amostras foram agrupados em uma tabela a nível de filo para cada um dos programas,
respectivamente (Tabela Suplementar 2-6). E a abundância de espécies identificada por cada
uma das ferramentas foi analisada no programa MEGAN.
3.4.7. Anotação funcional das reads presentes nos metagenomas
Em paralelo com a análise taxonômica foi realizada uma análise funcional das reads
observando quais genes, a fim de se comparar a capacidade funcional, estão presentes dentre as
diversas amostras metagenômicas de simulídeos. Inicialmente, as reads que não pertencem nem
ao genoma mitocondrial de simulídeos e nem ao genoma mitocondrial de filárias, foram
removidas, do conjunto de dados. Posteriormente, as reads restantes (reads não mapeadas) foram
montadas através do programa SPAdes 3.11.0 (Bankevich et al, 2012), com o módulo –metaspades, o qual é designado para montagem/assembly, de dados metagenômicos.
Após a montagem, os contigs obtidos passaram por uma etapa de predição de OpenReading-Frames (ORFs), para a qual foi utilizado o programa PRODIGAL (Hyatt et al, 2010).
Após isso, uma etapa de exclusão das ORFs redundantes foi realizada através da ferramenta CDHIT (Li & Godzik, 2006), no qual foi determinado sequências cuja similaridade fosse >= 90%
formassem clusters, reduzindo-se o número de sequências repetitivas dentro do conjunto de dados.
A designação funcional das ORFs anotadas foi realizada através do programa InterProScan
v.5 (Jones et al, 2015), utilizando a base de dados Protein Families – Pfam (v 31.0). Um heatmap
foi gerado através do script disponível no programa Metaphlan2 (Segata et al, 2013),
metaphlan_hclust_heatmap.py.
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4. RESULTADOS
Os metagenomas dos simulídeos foram obtidos por sequenciamento de alto desempenho a
partir de bibliotecas genômicas geradas com reagentes Agilent e reagentes Illumina. As amostras
de DNA total de simulídeos 31T, 32T, 73T e I691 foram processadas com a biblioteca genômica
Agilent, além disto, todas as amostras, com exceção da amostra 73T, também foram processadas
com a biblioteca genômica Illumina.
4.1. Comparação entre bibliotecas genomicas Sequenciamento utilizando reagentes
Agilent e Illumina
Comparando os dados gerados, output entre estas duas bibliotecas genômicas observamos
quea biblioteca Agilent gerou em torno de 10 vezes mais reads que a biblioteca Illumina
considerando as amostras 31T, 32T e I691). O somatório de reads obtidas nas nove amostras
preparadas usando o kit de bibliotecas Illumina, foi de 11.629.160, a quantidade total gerada pelas
quatroamostras preparads com o kit da Agilent foi de 75.762.052 reads. Contudo, esta discrepância
entre os dados gerados entre as bibliotecas se deve a diferença entre a quantidade pools utilizados
em cada lane, onde na lane a qual foi utilizada a biblioteca Illumina, foram 96 pools, e na Agilent
apenas 16 pools, gerando um favorecimento de reads em relação à biblioteca Agilent (Tabela 1).
A analise da qualidade das reads obtidas foi realizada no programa FastQC.Considerando
a média dos dados presentes em cada amostra, foram selecionados os parâmetros de filtragem de
dados adequados. A filtragem foi realizada no programa Trimmomatic (Figura 6).

Figura 4: Representação da Qualidade das reads por posição após a filtragem "trimming".

O programa Trimmomatic, gera como output quatro arquivos de reads, sendo dois
correspondentes às reads pareadas (paired) e dois correspondentes às reads não-pareadas
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(unpaired), cuja soma das reads dos quatro arquivos representa a quantidade total de reads
sobreviventes à etapa de filtragem (Tabela 1.).
Tabela 1: Output do sequenciamento de alto desempenho, antes e depois, da filtragem de dados

Amostra

Biblioteca
Genômica

Reads Cruas

Reads Filtradas

29T

Illumina

1062922

1017200

31T

Agilent

21294946

19523792

31T

Illumina

1704452

1616824

32T

Agilent

17789914

16622690

32T

Illumina

1234104

1180441

34T

Illumina

823296

736258

41T

Illumina

1106826

1053498

49T

Illumina

1449124

1381554

73T

Agilent

19647158

18073773

I551

Illumina

1139690

1083606

I687

Illumina

1930024

1848594

I691

Agilent

17030034

15823821

I691

Illumina

1178722

1124584

4.2. Comparação entre genomas mitocondriais de Simulium aureohirtum e Simulium
variegatum
Como existiam apenas esses dois genomas mitocondriais do gênero Simulium e os mesmos
seriam referências para nossas análises realizamos uma análise comparativa entre o mitogenoma
de S. aureohirtum e S. variegatum. Observamos que as duas sequências são sintênicas e
compartilham uma identidade de 82% além de apresentarem os mesmos genes RNA
transportadores (Figura 8).

Figura 5: Comparação entre os genomas mitocondriais de S. aureohirtum e S. variegatum realizada pelo programa
EasyFig
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4.3. Obtenção e anotação de genomas mitocondriais de simulídeos
Para obtenção dos mitogenomas dos simulídeos, as reads foram mapeadas contra
assequencias mitocondriais de S. aureohirtum (NC_029753.1) e S. variegatum (NC_033348.1),
previamente alinhados, a fim de normalizar o tamanho das sequências para o mapeamento, com o
programa Bowtie2. Após o mapeamento verificamos o número de reads mapeadas para cada uma
das amostras através do comando samtools flagstat <bam.file>. A partir deste mapeamento o
programa UGENE gerou a partir de reads correspondentes a cada uma de nossas amostras, duas
sequências consensus correspondentes aos genomas mitocondriais referência.
A sequencia final correspondente a cada uma de nossas amostras foi obtida a partir do
alinhamento das sequências consenso no programa BioEdit (52). Os eventuais gaps foram
resolvidos a partir de um remapeamento, utilizando o programa Bowtie2, com as reads filtradas, e
montagens, utilizando o programa SPAdes (Tabela 2).
Tabela 2: Métricas dos genomas mitocondriais dos simulideos deste estudo.

Amostra

Tamanho (bp)

Cobertura Conteúdo
Média (X) de GC (%)

Número de
Número de
tRNAS
Genes
Reads

S. aureohirtum

15.904

----

25.13

13

22

----

S. variegatum

15.397

----

27.03

13

22

----

29T

16.354

6.73

22.07

13

22

880 (0,08%)

31T

15.837

40.35

22.06

13

21

8971 (0,042%)

32T

15.601

32.79

22.19

13

21

6627 (0,037%)

34T

15.696

8.5

22.11

13

21

1205 (0,16%)

41T

16.294

54.20

22.11

13

22

6925 (0,65%)

49T

15.111

55.32

22.67

13

22

7054 (0,51%)

73T

16.239

693.88

22.10

13

22

89878 (0,49%)

I551
I687
I691

13.583
15.605
15.598

13.44
7.71
40.72

24.38
25.03
24.70

13
13
13

17
21
21

2345 (0,21%)
951 (0,05%)
9113 (0,05%)

As sequências referentes aos genomas mitocondriais completos foram validadas através do
mapeamento das reads contra os genomas obtidos, e a cobertura ao longo do genoma, e a presença
de gaps observada em cada genoma mitocondrial.
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Figura 6: Cobertura genômica ao longo da sequência dos genoma mitocondriais de simulídeos obtidos, linhas vermelhas
representam a cobertura média observada ao longo dos nucleotídeos.
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A identificação e designação funcional dos genes dos genomas mitocondriais foram
realizadas através da ferramenta da web MITOS (Bernt et al, 2012). As anotações foram
confirmadas manualmente utilizando os bancos de dados do NCBI. Na Figura 7 temos a
representação gráfica com a ordem e os genes de um dos mitogenomas deste estudo

Figura 7: Genoma mitocondrial da amostra 32T Imagem gerada pelo programa BRIG (Blast Ring Image Generator).

4.4. Análises filogenéticas
Realizamos análises filogenéticas a fim de estabelecer a relação entre as amostras dos
simulídeos deste estudo. Cinco conjuntos de sequências foram utilizadas com este objetivo: (1)
Genoma mitocondrial; (2); Os genes mitocondriais concatenados (ATP6, ATP8, CO1, CO2, CO3,
CYTB, NAD1, NAD2, NAD3, NAD4, NAD4L, NAD5 e NAD6); (3) O gene mitocondrial da
CO1; (4) os demais genes mitocondriais mitocondriais separadamente, e; (5) Utilizando a região
nuclear ITS, uma vez que a mesma, em simulídeos é utilizado para estudos populacionais, poderia
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ser recuperada dentro dos conjuntos metagenômicos. Para ambos os conjuntos as análises foram
conduzidas utilizando dois métodos distintos: Máxima Verossimilhança e UPGMA.
Nas análises filogenéticas utilizando os genomas mitocondriais completos de simulíudeos,
tanto utilizando o método de Máxima Verossimilhança (ML) quanto UPGMA, foram observados
a formação de quatro clados distintos, considerando nossos genomas mitocondriais de simulídeos.
As amostras previamente identificadas como S. oyapockense foram agrupadas em dois clados
distintos, em azul e verde. Duas sequências referentes às amostras identificadas com S. incrustatum
(I687 e I691) formaram um único clado, em vermelho. Enquanto a terceira amostra identificada
como S. incrustatum (I551), em amarelo agrupou-se num clado distinto na àrvore com o método
de ML, com um baixo valor de suporte de bootstrap, enquanto que utilizando UPGMA a mesma
foi mais similiar a sequência de S. variegtaum, do que dos demais genomas mitocondriais (Figura
11-12).

Figura 8: Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança dos genomas mitocondriais completos de simulídeos
(Alinhamento de 12976 bp). Realizada com o programa MEGA 7.0, utilizando o modelo de substituição nucleotídica
(GTR+G+I), com 1000 replicatas de bootstrap.
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Figura 9: Árvore filogenética de UPGMA dos genomas mitocondriais completos de simulídeos (Alinhamento de 12976 bp).
Realizada com o programa MEGA 7.0.

Nas análises, utilizando apenas os genomas mitocondriais concatenados de simulídeos
foi observado, assim como foi observado nas árvores filogenéticas utilizando os genomas
completos, a formação de quatro clados distintos dentre nossas sequências de genomas
mitocondriais completos. Tanto nas análises utilizando o método de ML quanto de UPGMA, a
sequência do genoma mitocondrial de simulídeo, identificado com S. incrusatum (I551),
formou um clado distinto das demais sequências obtidas em nosso estudo, sendo, pelo método
de UPGMA também mais similar às sequências de S. aureohirtum e S. variegatum do que as
de S. oyapockense e S. incrustatum (Figura 13-14).
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Figura 10: Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança dos genes mitocondriais concactenados de simulídeos
(Alinhamento de 9176 bp). Realizada com o programa MEGA 7.0, utilizando o modelo de substituição nucleotídica (GTR+G),
com 1000 replicatas de bootstrap.
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Figura 11: Árvore filogenética de UPGMA dos genes mitocondriais concatenados de simulídeos (Alinhamento de 9176 bp).
Realizada com o programa MEGA 7.0.

Em outra análise utilizamos o gene CO1 por ser o principal marcador molecular na
distinção de espécies de simulideos. Sequências de CO1 de simulídeos foram extraídas do NCBI.
Nas sequências obtidas foi observado que algumas correspondem apenas à uma parte do gene da
CO1, que em tamanho médio de 1,5 kb, sendo parte dessas sequências correspondentes a região
5', e outra à região 3'. Sendo assim, portanto, duas árvores filogenéticas foram construídas para
cada uma destas regiões.
Em relação às análises realizadas utilizando a região à linha 5' do gene da CO1, foram
selecionadas 20 sequências, relacionadas a espécies de simulídeos encontrados no foco Amazônico
de oncocercose (S. incrustatum, S. limbatum, S. roraimense, e S. exiguum). Tanto nas árvores
utilizando ML quanto UPGMA (Figura 15-16), foram observados sete clados distintos. E, assim
como fora observado nas àrvores utilizando as sequências dos genomas mitocondriais completos
e dos genes mitocondriais concatenados, nossas sequências foram agrupadas em quatro clados. As
sequências de genomas mitocondriais das amostras identificadas morfologicamente como
Simulium oyapockense formaram dois agrupamentos distintos, em azul (29T, 41T, 49T e 73T) e
em vermelho (31T, 32T e 34T), similar ao que foi observado nas análises utilizando tanto os
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genomas mitocondriais completos, quanto utilizando apenas os genes concatenados. Por outro
lado, as sequências referentes às amostras identificadas como Simulium incrustatum (I687 e I691),
formaram um agrupamento, em vermelho, junto à outras sequências de S. incrustatum proveniente
do banco de dados. Enquanto que a sequência da amostra identificada com S. incrustatum (I551),
se manteve como um singleton, em amarelo.

Figura 12: Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança dos gene mitocondrial da CO1, relativo à região 5’ (Alinhamento
de 413 bp). Realizada com o programa MEGA 7.0, utilizando o modelo de substituição nucleotídica (T92 + I), com 1000
replicatas de bootstrap.
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Figura 13: Árvore filogenética de UPGMA dos gene mitocondrial da CO1, relativo à região 5’ (Alinhamento de 413 bp).
Realizada com o programa MEGA 7.0.

Relativo à região 3' do gene CO1, apenas sequências de S. guianense estavam disponíveis,
no momento, e, uma vez que a mesma ainda não fora inclusa em nossas análises a mesma foi
selecionada. Tanto nas árvores filogenéticas de ML quanto de UPGMA, foram, novamente,
constatados a formação de quatro agrupamentos distintos (Figura 17-18), idênticos aos que foram
observados em nossas análises filogenéticas anteriores. Contudo, nossa sequência referente à
amostra de S. incrustatum (I551), formou um clado junto às sequências de CO1 de S. guianense,
sendo o mesmo suportado por um alto valor de bootstrap.
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Figura 14: Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança dos gene mitocondrial da CO1, relativo à região 3’ (Alinhamento
de 747 bp). Realizada com o programa MEGA 7.0, utilizando o modelo de substituição nucleotídica (GTR + I), com 1000
replicatas de bootstrap.

Figura 15: Árvore filogenética de UPGMA dos gene mitocondrial da CO1, relativo à região 3’ (Alinhamento de 747 bp).
Realizada com o programa MEGA 7.0.
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Como os demais genes mitocondriais também foram obtidos, análises filogenéticas, para
cada um, foram realizadas. Contudo, apenas as sequências de nossas amostras foram aqui
consideradas, visto que até o momento não há disponível sequências destes genes provenientes do
foco amazônico de oncocercoses (Tabela 2). Para todos genes, foram observados a formação de
quatro clados, assim como nas demais árvores filogenéticas. Como exemplo, apresentamos a
árvore filogenética construída com sequências do gene NAD1. (Figura 18-19).
Genes

Tamanho do Alinhamento (bp)

Modelo de Substituição
Nucleotídica

ATP6

462

HKY + I

ATP8

72

T92

COX2

529

T92 + G

COX3

632

GTR + I

CYTB

1019

GTR + I

NAD1

867

TN93 + G

NAD2

733

HKY + I

NAD3

255

T92 + G

NAD4

1170

TN93 + G

NAD4L

246

HKY + G

NAD5

1566

HKY + I

NAD6

461

HKY + I

34

Figura 16: Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança dos gene mitocondrial do NAD1 (Alinhamento de 867 bp).
Realizada com o programa MEGA 7.0, utilizando o modelo de substituição nucleotídica (TN93 + G), com 1000 replicatas de
bootstrap.

Figura 17: Árvore filogenética de UPGMA dos gene mitocondrial do NAD1 (Alinhamento de 867bp). Realizada com o
programa MEGA 7.0.

Uma vez que utilizamos toda informação genética mitocondrial disponível, a respeito das
espécies de simulídeos presentes no foco Amazônico de Oncocercose, optamos por utilizar uma
abordagem utilizando a região nuclear ITS (Internal Transcribed Spacer) visto que a mesma é
utilizada para estudos populacionais em simulídeos; e existem sequências de simulídeos (S.
oyapockense, S. limbatum, S. guianense) provenientes do foco Amazônico de oncocercose; além
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disso, dentro dos nossos dados metagenômicos é possível recuperar esta região, uma vez que todo
o indivíduo, simulídeo foi sequenciado.
Utilizamos o programa Bowtie2, junto com o programa Samtools e Bedtools para recuperar
as reads referentes à esta região em nossos dados metagenômicos, utilizando sequências de ITS de
S. oyapockense como referência. Após a obtenção das reads, as mesmas foram processas em uma
etapa de montagem, onde foram obtidos contigs referentes à estas sequências, em nove
metagenomas, com exceção do metagenoma da amostra 34T, o qual não se obteve cobertura o
suficiente na região em questão.
Em nossas análises, tanto com ML quanto UPGMA, cinco clados foram formados, sendo
que nossas amostras estão distribuídas em quatro clados. As sequências de ITS de S. oyapockense
do banco de dados formaram um clado junto à nossas sequências de S. oyapockense (29T, 41T,
49T, 73T), representado em azul, enquanto que as demais sequências de S. oyapocksense
mantiveram um clado separado das demais, em verde. Novamente, as sequências das amostras de
S. incrustatum formaram dois clados separados, as sequências I687 e I691 em vermelho, enquanto
que a sequência da amostra I551, formou, novamente, um clado junto às sequências S. guianense
(Figura 20-21).

Figura 18: Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança região nuclear ITS (Alinhamento de 399 bp). Realizada com o
programa MEGA 7.0, utilizando o modelo de substituição nucleotídica (T92 + G), com 1000 replicatas de bootstrap.
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Figura 19: Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança região nuclear ITS (Alinhamento de 399 bp). Realizada com o
programa MEGA 7.0, utilizando o modelo de substituição nucleotídica (T92 + G), com 1000 replicatas de bootstrap.
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4.5. Genomas mitocondriais de nematodos
Realizamos também o mapeamento dos metagenomas com a base de dados contendo
mitocôndrias de nematódeos mostrou a presença de 326 reads com identidade com o genoma
mitocondrial de Onchocerca volvulus (KT.599912.1). Este metagenoma pertencia a amostra I551,
nenhuma das demais amostras apresentou qualquer sinal para nematódeos. Para recuperar este
genoma mitocondrial completo realizamos um novo mapeamento utilizando a sequência de O.
volvulus (KT599912.1) como referência, com as reads da amostra I551, a qual de acordo com a
análise filogenética anterior, é identificada como Simulium guianense. Utilizando o programa
Bowtie2 e Samtools.
Desta forma um total de 1.680 reads foram identificadas dentro do genoma mitocondrial
de O. volvulus, a diferença entre estes números de reads mapeadas ocorre devido a diferença de
sensibilidade entre os algoritmos do Bowtie2 e blastn, sendo o bowtie2 mais flexível e sensível do
que o blastn. A sequência final contém 13.766 bp e conteúdo de GC 26.56 %. Esta foi anotada
com o programa MITOS (Bernt et al, 2012) e 12 genes, 18 tRNAs e dois genes rRNA foram
identificados e a representação deste mitogenoma esta na Figura 17.

Figura 20: Genoma mitocondrial de Onchocerca volvulus obtido a partir dos dados metagenômicos da amostra de S.
incrustatum (551); Anotação realizada através do programa MITOS (Bernt et al¸2012) e imagem gerada pelo programa
BRIG (Alikhan et al, 2011)
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O genoma mitocondrial obtido foi alinhado contra três outros genomas de Onchocerca
volvulus disponíveis: NC001861.1 proveniente de uma amostra clínica de Camarões (Keddie et al,
2016), KT599912.1, proveninente de uma amostra clínica da Amazônia brasileira/humana
(Crainey et al, 2016), e um outro genoma mitocôndrial de O. volvulus, o qual não há trabalhos
associados (AP017695.1).

Figura 21: Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança com o genoma mitocondrial de Onchocerca volvulus, realizada
no programa MEGA 7.0, utilizando o modelo evolutivo de GTR + G, com 1000 replicatas de bootstrap.

Para a detecção de variações de nucleotídeos únicas em nosso genoma mitocondrial de O.
volvulus, realizamos uma comparação entre nosso genoma quanto os outros três existentes
manualmente. Foram detectadas 14 variações únicas existentes em nosso genoma mitocondrial.
Contudo, uma vez que a posição de um nucleotídeo em um genoma mitocondrial depende da
quantidade de reads sobrepostas naquela região, remapeamos a sequência do genoma mitocondrial
de O. volvulus com suas reads, e observamos a frequência da variação nucleotídica de cada SNV
(Tabela 3).
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Tabela 3: Variações de Nucleotídeo Único (Single Nucleotide Variation - SNV), e suas respectivas frequências observadas no
mapeamento, entre o mitogenoma de O. volvulus da amostra I551 e três sequências de O. volvulus (NC001861.1) (KT599912.1)
(AP017695.1).

Posição
7921
8006
8007
8342
8617
8633
8644
8653
10722
10723
10820
10825
10827

Variação de Nucleotídeo Quantidade de Frequência da variação
Único (SNV)
Reads Mapeadas apresentada(%)
AG
AG
AT
CT
TG
TG
TC
TG
TG
CT
CG
TA
TG

2
1
1
1
259
310
296
276
2
1
1
1
1

50%
100%
100%
100%
96,13%
99,9%
99%
96%
50%
100%
100%
100%
100%
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4.6. Análise taxonômica dos metagenomas de simulídeos
Após a obtenção dos genomas mitocondriais de simulídeos e de filárias, as reads que
mapearam nestes genomas foram removidos do conjunto de dados. As reads restantes foram
submetidas aos programas de identificação taxonômica: Kraken (Wood & Salzberg, 2013),
OneCodex (Targeted Loci) e OneCodex (RefSeq Complete Genomes). Estes programas realizam
a identificação das sequências desde o nível de filo até espécie. As demais informações estão
descritas no Anexo deste trabalho.
O programa Kraken designou 35 filos (0,35% do total de reads em todos os metagenomas)
(Figura 22). O filo Proteobacteria é o mais abundante em todas as amostras (43,18% do
identificado), exceto na amostra I551, que tem o filo Firmicutes como o mais abundante (4,68%).
Foram utilizadas duas bases de dados distintas do programa OneCodex, RefSeq Complete
Genomes, composta por sequências genômicas completas, e Targeted-Loci, compostos por genes
marcadores. Foram designados, um total de 34 filos (0,26%), na base de dados RefSeq Complete
Genomes (Figura 23), sendo o filo mais abundante entre todas as amostras o filo Ascomycota
(57,71%), e entre somente bactérias e arquéias, sendo representado por 28 filos (32,59%), o filo
Proteobacteria (20,54%), como mais abundante. Utilizando a base dados Targeted-Loci (Figura
24) 37 filos (0,21%) foram identificados, sendo o mais abundante o filo Proteobacteria (17,98%),
e dentre bactéria e arquéias, foram identificados um total de 15 filos (33,37%).

Figura 22: Heatmap representando a abundância dos principais filos identificados pelo programa Kraken.
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Figura 23: Heatmap representando a abundância dos principais filos identificados pelo programa OneCodex, com a base
de dados RefSeq Complete Genomes.

Figura 24 Heatmap representando a abundância dos principais filos identificados pelo programa OneCodex, com a base de
dados Targeted-Loci.
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Para fins comparativos, em nossas análises, utilizamos as informações relativas à apenas
filos de bactérias e arquéias, uma vez que são filos comuns às três abordagens e que o programa
Kraken não contém sequências de fungos em seu banco de dados.
Ao compararmos apenas os filos bacterianos identificados pelos três programas,
observamos a prevalência dos filos Proteobacteria e Firmicutes nas três abordagens, sendo que
Kraken identificou 34 filos bacterianos (Figura 25), OneCodex (RefSeq Complete Genomes) 28
filos (Figura 26), e OneCodex (Targeted Loci) 15 filos (Figura 27). Além disto, 14 filos foram
identificados nas três abordagens. Kraken e OneCodex (RefSeq Complete Genomes),
identificaram juntos, 27 filos (Figura 28).

Figura 25: Heatmap representando a abundância dos principais filos bacterianos identificados pelo programa Kraken..
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Figura 26: Heatmap representando a abundância dos principais filos bacterianos identificados pelo programa OneCodex,
utilizando a base de dados RefSeq Complete Genomes.

Figura 27: Heatmap representando a abundância dos principais filos bacterianos identificados pelo programa OneCodex,
utilizando a base de dados Targeted Loci.
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Figura 28: Diagrama de Venn, filos identificados pelas três abordagens.
Tabela 4: Filos identificados e compartilhados por cada uma das abordagens

Abordagens
Kraken
RefSeq Complete Genomes
Targeted Loci

Kraken
RefSeq Complete Genomes

Kraken

Filos
Cyanobacteria, Fusobacteria, Proteobacteria,
Spirochaetes, Verrucomicrobia, Bacteroidetes,
Chlamydiae, Tenericutes, Thermotogae,
Euryarchaeota, Actinobacteria, Thaumarchaeota,
Chloroflexi, Firmicutes
Armatimonadetes, Crenarchaeota, Deferribacteres,
Fibrobacteres, Synergistetes, Thermodesulfobacteria,
Deinococcus-Thermus, Dictyoglomi,
Ignavibacteriae, Acidobacteria, Nitrospirae,
Aquificae, Chlorobi
Candidatus_Cloacimonetes, Calditrichaeota,
Kiritimatiellaeota, Gemmatimonadetes,
Candidatus_Korarchaeota, Elusimicrobia,
Caldiserica

RefSeq Complete Genomes
Nitrospinae
Targeted Loci
Lentisphaerae
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4.7. Análise funcional dos metagenomas de simulideos
A análise funcional dos metagenomas de simulídeos revelou uma grande divesidade de
famílias gênicas, totalizando, em todas as amostras, 4.902 famílias identificadas pelo programa
InterProScan com a base de dados Pfam. A Figura 29 apresenta a distribuição e abundância destas
famílias de genes.

Figura 29: Heatmap gerado pelo script metaphlan_hclust_heatmap.py, utilizando os dados da identificação funcional. A
variabilidade (10-3 a 10²), representa a abundância de hits encontrados dentre todas as famílias identificadas. Variando de
azul, pouco abundantes à laranja, muito abundante.
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5. DISCUSSÃO
Atualmente, mesmo com o avanço das tecnologias de sequenciamento de altodesempenho, ainda existem diversas lacunas a cerca das dinâmicas de vetores e seus parasitas na
questão da saúde pública. Estas tecnologias, e suas análises computacionais, podem contribuir de
forma significativa na geração de recursos genéticos relativos tanto ao vetor, quanto ao parasita,
assim como apresentado aqui, ao seu microbioma.
No presente estudo, o genoma mitocondrial de espécies de simulídeos foram recuperados
através de análises de bioinformática, a partir de dados metagenômicos destes organismos que
atuam como vetores de filarioses humana que impactam populações da Amazônia.
Inicialmente, vamos discutir a geração dos dados genômicos que foram a base do presente
estudo. O sequenciamento genômico de altodesempenho das amostras dos simulídeos foi realizado
na plataforma Illumina HiSeq 2500 utilizando dois tipos de bibliotecas genômicas criadas pelos
kits: Illumina®TruSeq DNA PCR-Free Library Prep e Agilent®SureSelectQXT Library Prep Kit.
Nestre trabalho, ambos os tipos de bibliotecas genômicos foram preparadas de acordo com as
instruções do fabricante. Apesar de ambos os tipos de bibliotecas serem preparadas de acordo com
as concentrações exigidas pelo fabricante, o output¸ quantidade de reads geradas, do
sequenciamento revelou uma diferença significativa entre ambas as bibliotecas, sendo a biblioteca
Agilent, com uma diferença de até 15x, em relação ao Illumina. Essa diferença entre ambas as
bibliotecas utilizadas ocorreu devido à um favorecimento para a biblioteca Agilent, a qual
diferentemente dos pools que foram preparados com a biblioteca Illumina, foram compostos de 16
indexes, comparados com 96 indexes da Illumina, sendo assim, durante o sequenciamento de altodesempenho, gerando uma quantidade maior de reads para cada uma das amostras da biblioteca
Agilent. Contudo, esta diferença entre os outputs de ambas as bibliotecas não comprometeu o
trabalho, uma vez que foi possível recuperar os genomas mitocondriais dos simulídeos para todas
as amostras, que foram preparadas tanto com as bibliotecas Agilent quanto Illumina. Além disto,
a cobertura genômica observada entre todas as amostras mesmo variando consideravelmente, foi
possível recuperar genoma mitocondrial completo em torno de 7X
Até o presente estudo havia uma lacuna considerável em relação a informação genética
relativa aos simulídeos que são vetores de filaríoses que impactam a saúde de populações da
amazônia. A partir deste estudo, novos quatro genomas mitocondriais de simulídeo vão se somar
aos dois únicos existentes, isto considerando que existem mais de mil espécies de simulídeos
descritas. Além de genes nucleares, como o ITS, que somam às sequências atualmente disponíveis.
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A análise filogenética com os genomas mitocondriais, os genes mitocondriais
concatenados, os genes mitocondriais separadamente, e com a região ITS dos espécimes de
simulídeos revelou que os mesmos pertencem não à duas espécies, como foram identificados
morfologicamente como S. incrustatum e S. oyapockense, e sim à três das espécies que ocorrem
no foco amazônico de oncocercose: S. oyapockense, S. incrustatum e S. guianense sendo os
indíviduos S. oyapockense oriundos do estado de Rondônia, porém também sendo uma espécie
vetora dentro do foco amazônico de oncocercose (Shelley et al, 2002). Além disso algumas das
amostras seriam de uma espécie ainda não associada ao foco, aqui referida apenas como Simulium
spp. (Crainey et al, 2010). Este resultado pode ter implicações epidemiológicas importantes já que
a diversidade e ocorrência de espécies vetoras impactam no controle e erradicação da infecção
(Kessing et al, 2006).
A recuperação de genoma mitocondrial da filária Onchocerca volvulus a partir do
metagenoma de um simulídeo da espécie S. guianense (neste estudo) tem várias implicações. Em
primeiro lugar, corrobora o papel da espécie como vetora no foco amazônico (Shelley et al, 2002)
e demonstra que o foco está ativo já que há presença de vetor infectado. Além disso, este genoma
mitocondrial apresentou uma variabilidade maior que aquele obtido de amostra humana (Crainey
et al, 2016) o que pode indicar distintas pressões seletivas ocorrendo no vetor e nos humanos.
Além disso não é possível dizer se tais SNVs estariam impactando a infectividade deste
nematódeo, uma vez que ainda são necessários estudos in vitro para confirmar a presença destes
SNVs visto que a cobertura genômica em algumas destas posições foi baixa.
Neste estudo, foram utilizadas três diferentes metodologias para realizar a designação
taxonômica dos metagenomas dos simulídeos, Kraken, OneCodex (RefSeq Complete Genomes) e
One Codex (Targeted Loci). Tanto os resultados apresentados pelo Kraken, quanto pelo One
Codex (RefSeq Complete Genomes) foram bastante similares, apesar da base de dados do Kraken
ser menos diversa, e composta apenas de sequências de bactérias, arquéias, vírus, e alguns poucos
eucariotos, em comparação com One Codex (RefSeq Complete Genomes), o qual também é
composto por fungos e outros protozoários. Ambos os resultados, estão em concordância com a
comparação de benchmarking realizados por Lindgreen et al, 2016, que comparou à nível de filo,
um dataset artificial composto por 17 filos distintos, no qual constataram a presença de um valor
próximo de 0,0% de falsos positivos, em ambas as ferramentas. Além disto, ao observamos apenas
filos bacterianos e de arquéias, as três metodologias compartilharam da identicação de 14 filos
bacterianos, enquanto que Kraken e One Codex (RefSeq Complete Genomes) compartilharam de
27 filos. Nas três abordagens filos como Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria,
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Bacteriodetes e Tenericutes estão entre os mais abundantes nos datasets metagenômicos. A
prevalência destes filos bacterianos já foi observada em trabalhos similares (Yun et al, 2014),
utilizando sequências de rRNA 16S composto de 218 sequências pertencentes à grupos
taxonômicos distintos de insetos, incluindo dípteros.
Na análise funcional dos metagenomas dos simulídeos obtivemos as famílias do tipo
Transcriptase Reversa como mais prevalentes. Estas enzimas são responsáveis pela síntese de
DNA complementar a partir de uma sequência de RNA, muito comum em vírus RNA.
(Tzertzinis et al¸2008). Como nossas bibliotecas foram criadas a partir de DNA estas transcriptases
reversa não teriam relação com a presença de vírus RNA. De fato, transcriptase reversa ocorre em
eucariotos e diferentes classes desta enzima são abundantes em bactérias (Zimmerly & Wu, 2015).
Assim, esta prevalência de TR estaria refletindo a prevalência de de bactérias carreadoras de genes
associados a esta família de enzimas.
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6. CONCLUSÃO
Neste trabalho, com o uso da abordagem metagenômica junto com o sequenciamento de
alto-desempenho foi possível recuperar quatro mitocôndrias de espécies de simulídeos, sendo três
presentes no foco amazônico de oncocercose: Simulium incrustatum e Simulium guianense,
Simulium oyapockense. E uma quarta espécie, a qual não há dados que corroborem que a mesma
seja vetor de filárias, aqui discriminada como Simulium spp. Além disto, foi possível recuperar um
genoma mitocondrial de Onchocerca volvulus a partir dos metagenomas de S. guianense,
considerado como vetor principal na região do foco, e também, o primeiro genoma mitocondrial
obtido a partir do vetor, somando à um outro genoma disponível proveniente de um caso clínico
da região.
Nossas análises taxonômicas revelaram uma alta prevalência dos filos Proteobacteria e
Firmicutes nos metagenomas de simulídeo. Já as análises funcionais demonstraram uma grande
quantidade de predominância de enzimas da família das transcriptases reversas.
Contudo, é necessário salientar a necessidade de estudos futuros acerca dos simulídeos,
uma vez que, de fato, o nematódeo O. volvulus está presente nos simulídeos do foco sendo assim
necessário um melhor entendimento das dinâmicas do vetor e do parasita na região, assim como o
papel do seu microbioma.

50

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Alikhan N-F, Petty NK, Ben Zakour NL, Beatson SA. BLAST Ring Image Generator (BRIG):
simple prokaryote genome comparisons. BMC Genomics. 2011;12(1):402.
2. Andrews S. FastQC: A Quality Control tool for high throughput sequence data. Available
online at: http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc, 2010
3. Arias MC, Francisco FO, Silvestre D. O DNA mitocondrial em estudos populacionais e
evolutivos de meliponíneos. Apoidea Neotropica: Homenagem aos 90 Anos de Jesus Santiago
Moure. Editora UNESC, Criciúma, 2003
4. Banic DM, Calvão-Brito RHS, Marchon-Silva V, Schuertez JC, de Lima Pinheiro LR, da Costa
Alves M, et al. Impact of 3 years ivermectin treatment on onchocerciasis in Yanomami
communities in the Brazilian Amazon. Acta Trop. 2009;112(2):125–30.
5. Bankevich A, Nurk S, Antipov D, Gurevich AA, Dvorkin M, Kulikov AS, et al. SPAdes: A
New Genome Assembly Algorithm and Its Applications to Single-Cell Sequencing. J Comput
Biol. 2012;19(5):455–77.
6. Basáñez MG, Churcher TS, Grillet ME. Chapter 11 Onchocerca-Simulium Interactions and
the Population and Evolutionary Biology of Onchocerca volvulus. Adv Parasitol.
2009;68(8):263–313.
7. Bazinet AL, Cummings MP. A comparative evaluation of sequence classification programs.
BMC Bioinformatics. 2012 Jan;13:92.
8. Bernt M, Donath A, Jühling F, Externbrink F, Florentz C, Fritzsch G, et al. Molecular
Phylogenetics and Evolution MITOS : Improved de novo metazoan mitochondrial genome
annotation. Mol Phylogenet Evol. 2012;
9. Bolger, A. M., et al. “Trimmomatic: A Flexible Trimmer for Illumina Sequence
Data.” Bioinformatics 30.15 (2014): 2114–2120. PMC. Web. 6 Sept. 2014.
10. Buchfink B, Xie C, Huson DH. Fast and sensitive protein alignment using DIAMOND. Nat
Methods. 2015 Jan;12(1):59-60. doi: 10.1038/nmeth.3176. Epub 2014, Nov 17
11. Camacho C, Coulouris G, Avagyan V, Ma N, Papadopoulos J, Bealer K, Madden TL.
BLAST+: architecture and applications. BMC Bioinformatics. 2009 Dec 15;10:421. doi:
10.1186/1471-2105-10-421.
12. Chevreux B, Pfisterer T, Drescher B, Driesel AJ, Müller WEG, Wetter T, et al. Using the
miraEST assembler for reliable and automated mRNA transcript assembly and SNP detection
in sequenced ESTs. Genome Res. 2004;14(6):1147–59.
13. Chevreux B, Wetter T, Suhai S. Computer Science and Biology: Proceedings of the German
Conference on Bioinformatics (GCB) 99, pp. 45-56. 1999
51

14. Comandatore F, Cordaux R, Bandi C, Blaxter M, Darby A, Makepeace BL, et al. Supergroup
C Wolbachia, mutualist symbionts of filarial nematodes, have a distinct genome structure.
Open Biol. 2015;5(12):150099-. Available from:
15. Conceição PA, Crainey JL, Almeida TP, Shelley AJ, Luz SLB. New molecular identifiers for
Simulium limbatum and Simulium incrustatum s.l. and the detection of genetic substructure
with potential implications for onchocerciasis epidemiology in the Amazonia focus of Brazil.
Acta Trop. 2013;127(2):118–25.
16. Crainey JL, da Silva TRR, Encinas F, Marín MA, Vicente ACP, Luz SLB. The mitogenome
of Onchocerca volvulus from the Brazilian Amazonia focus. Mem Inst Oswaldo Cruz.
2016;111(1):79–81.
17. Crainey JL, Mattos-Glória A, Hamada N, Luz SLB. New tools and insights to assist with the
molecular identification of Simulium guianense s.l., main Onchocerca volvulus vector within
the highland areas of the Amazonia onchocerciasis focus. Acta Trop. 2014;131(1):47–55.
18. Crainey JL, Wilson MD, Post RJ. Phylogenetically distinct Wolbachia gene and pseudogene
sequences obtained from the African onchocerciasis vector Simulium squamosum q. Int J
Parasitol. 2010;40(5):569–78.
19. Crump A, Morel CM, Omura S. The onchocerciasis chronicle: From the beginning to the end?
Trends Parasitol. 2012;28(7):280–8.
20. Day JC, Goodall TI, Post RJ. Confirmation of the species status of the blackfly Simulium
galeratum in Britain using molecular taxonomy. Med Vet Entomol. 2008 Mar;22(1):55-61.
21. Ekblom R, Wolf JB. A field guide to whole-genome sequencing, assembly and annotation.
Evol Appl. 2014 Nov;7(9):1026-42. doi: 10.1111/eva.12178. Epub 2014 Jun 24.
22. Ewing B, Hillier L, Wendl MC, Green P. Base-calling of automated sequencer traces using
phred. I. Accuracy assessment. Genome Res. 1998 Mar;8(3):175-85.
23. FASTX-Toolkit. http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/index.html
24. Glass EM, Meyer F. The Metagenomics RAST Server: A Public Resource for the Automatic
Phylogenetic and Functional Analysis of Metagenomes. Handb Mol Microb Ecol I
Metagenomics Complement Approaches. 2011;8:325–31.
25. Gobbi F, Beltrame A, Buonfrate D, Staffolani S, Degani M, Gobbo M, Angheben A, Marocco
S, Bisoffi Z. Imported Infections with Mansonella perstans Nematodes, Italy. Emerg Infect
Dis. 2017 Sep;23(9):1539-1542.
26. Gomez-Valero L, Soriano-Navarro, M. Pérez-Brocal V, Heddi A, Moya A, Gárcia-Verdugo
JM, Latorre A. Coexistence of Wolbachia with Buchnera aphidicola and a secondary symbiont
in the aphid Cinara cedri.J Bacteriol. 2004 Oct;186(19):6626-33.
52

27. Grillet ME, Villamizar NJ, Frontado HL, Cortez J, Escalona M, Botto C, et al. Vector
competence of Simulium oyapockense s.l. and S. incrustatum for Onchocerca volvulus:
Implications for ivermectin-based control in the Amazonian focus of human onchocerciasis, a
multi-vector-host system. Acta Trop. 2008;107(2):80–9.
28. Gurevich A, Saveliev V, Vyahhi N, Tesler G. QUAST: quality assessment tool for genome
assemblies. Bioinformatics. 2013 Apr 15;29(8):1072-5.
29. Hall AT. BioEdit : An important software for molecular biology. 2011;2(June):60–1.
30. Handelsman J, Rondon MR, Brady SF, Clardy J, Goodman RM. Molecular biological access
to the chemistry of unknown soil microbes: a new frontier for natural products. Chem Biol.
1998 Oct;5(10
31. Harrison RG, Larson EL. Hybridization, introgression, and the nature of species boundaries. J
Hered. 2014;105(S1):795–809.
32. Huson DH, Auch AF, Qi J, Schuster SC. MEGAN analysis of metagenomic data.Genome Res.
2007 Mar;17(3):377-86. Epub 2007 Jan 25.
33. Huson DH, Beier S, Flade I, Górska A, El-Hadidi M, Mitra S, Ruscheweyh HJ,Tappu R.
MEGAN Community Edition - Interactive Exploration and Analysis of Large-Scale
Microbiome Sequencing Data. PLoS Comput Biol. 2016 Jun 21;12(6)
34. Hyatt D, Chen GL, Locascio PF, Land ML, Larimer FW, Hauser LJ. Prodigal: prokaryotic
gene recognition and translation initiation site identification. BMC Bioinformatics. 2010 Mar
8;11:119.
35. Jensen LJ, Julien P, Kuhn M, von Mering C, Muller J, Doerks T, Bork P. eggNOG: automated
construction and annotation of orthologous groups of genes. Nucleic Acids Res. 2008
36. Jones P, Binns D, Chang HY, Fraser M, Li W, McAnulla C, et al. InterProScan 5: Genomescale protein function classification. Bioinformatics. 2014;30(9):1236–40.
37. Kanehisa M, Goto S. KEGG : Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. 2000;28(1):27–30.
38. Katoh K, Standley DM. MAFFT multiple sequence alignment software version 7:
Improvements in performance and usability. Mol Biol Evol. 2013;30(4):772–80.
39. Keesing F, Holt RD, Ostfeld RS. Effects of species diversity on disease risk. Ecol Lett. 2006
Apr;9(4):485-98. Review. PubMed PMID: 16623733.
40. Kircher M, Kelso J. High-throughput DNA sequencing--concepts and limitations. Bioessays.
2010 Jun
41. Kumar S, Stecher G, Tamura K. MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version
7.0 for Bigger Datasets. Mol Biol Evol. 2016 Jul;33(7):1870-4
42. Langmead B, Trapnell C, Pop M, Salzberg SL. Ultrafast and memory-efficient alignment of
53

short DNA sequences to the human genome. Genome Biol. 2009
43. Li H, Durbin R. Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform.
Bioinformatics. 2009a Jul 15;25(14):1754-60.
44. Li H, Handsaker B, Wysoker A, Fennell T, Ruan J, Homer N, Marth G, Abecasis G, Durbin
R; 1000 Genome Project Data Processing Subgroup. The Sequence Alignment/Map format
and SAMtools. Bioinformatics. 2009b Aug 15;25(16).
45. Li W, Godzik A. Cd-hit: A fast program for clustering and comparing large sets of protein or
nucleotide sequences. Bioinformatics. 2006;22(13):1658–9.
46. Lima NF, Veggiani Aybar CA, Dantur Juri MJ, Ferreira MU. Mansonella ozzardi: a neglected
New World filarial nematode. Pathog Glob Health. 2016 May;110(3):97-107.
47. Lovato R, Guevara A, Guderian R, Proaño R, Unnasch T, Criollo H, et al. Interruption of
Infection Transmission in the Onchocerciasis Focus of Ecuador Leading to the Cessation of
Ivermectin Distribution. PLoS Negl Trop Dis. 2014;8(5):1–8.
48. Martin M. Cutadapt removes adapter sequences from high-throughput sequencing reads.
EMBnet.journal. 2011;17(1):10.
49. Miller JR, Koren S, Sutton G. Assembly algorithms for next-generation sequencing data.
Genomics. 2010 Jun.
50. Minot SS, Krumm N, Greenfield NB. One Codex: A Sensitive and Accurate Data Platform for
Genomic Microbial Identification. bioRxiv. 2015;27607.
51. Murfin KE, Dillman AR, Foster JM, et al. Nematode-Bacterium Symbioses - Cooperation and
Conflict Revealed in the “Omics” Age. The Biological bulletin. 2012;223(1):85-102.
52. Pearlman E, Gillette-Ferguson I. Onchocerca volvulus, Wolbachia and river blindness. Chem
Immunol Allergy. 2007;92:254-65.
53. Okonechnikov K, Golosova O, Fursov M, Varlamov A, Vaskin Y, Efremov I, et al. Unipro
UGENE: A unified bioinformatics toolkit. Bioinformatics. 2012;28(8):1166–7.
54. Overbeek R, Olson R, Pusch GD, et al. The SEED and the Rapid Annotation of microbial
genomes using Subsystems Technology (RAST). Nucleic Acids Research. 2014;42(Database
issue):D206-D214. doi:10.1093/nar/gkt1226.
55. Posada D. jModelTest: Phylogenetic model averaging. Mol Biol Evol. 2008;25(7):1253–6.
56. Saint André AV, Blackwell NM, Hall LR, Hoerauf A, Brattig NW, Volkmann L, et al. The
Role of Endosymbiotic Wolbachia Bacteria in the Pathogenesis of River Blindness.
2002;295(March):1892–6.
57. Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proc
Natl Acad Sci [Internet]. 1977;74(12):5463–7.
54

58. Schmieder R, Edwards R. Quality control and preprocessing of metagenomic datasets.
Bioinformatics. 2011;27(6):863–4.
59. Segata N, Waldron L, Ballarini A, Narasimhan V, Jousson O, Huttenhower C. Metagenomic
microbial community profiling using unique clade- specific marker genes. Nat Methods.
2013;9(8):811–4.
60. SEQTK, disponível em: <https://github.com/lh3/seqtk>
61. Shelley AJ. Human onchocerciasis in Brazil : an overview Oncocercose humana no Brasil :
uma revisão. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 18, n. 5, p. 1167-1177, Oct. 2002
62. Silva GGZ, Dutilh BE, Matthews TD, Elkins K, Schmieder R, Dinsdale EA, et al. Combining
de novo and reference-guided assembly with scaffold _ builder. 2013;1–5.
63. Simpson JT, Wong K, Jackman SD, Schein JE, Jones SJM. ABySS : A parallel assembler for
short read sequence data ABySS : A parallel assembler for short read sequence data.
2009;1117–23.
64. Stanke M, Steinkamp R, Waack S, Morgenstern B. AUGUSTUS: a web server for gene finding
in eukaryotes. Nucleic Acids Res. 2004 Jul 1
65. Stewart JB, Chinnery PF. The dynamics of mitochondrial DNA heteroplasmy : implications
for human health and disease. Nat Publ Gr [Internet]. 2015;16(9):530–42.
66. Tang THT, López-Vélez R, Lanza M, Shelley AJ, Rubio JM, Luz SLB. Nested PCR to detect
and distinguish the sympatric filarial species Onchocerca volvulus, Mansonella ozzardi and
Mansonella perstans in the Amazon Region. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2010;105(6):823–8.
67. Thomas T, Gilbert J, Meyer F. Metagenomics - a guide from sampling to data analysis. Microb
Inform Exp. 2012;2(1):3.
68. Tsuji J, Frith MC, Tomii K, Horton P. Mammalian NUMT insertion is non-random. Nucleic
Acids Research. 2012;40(18):9073-9088. doi:10.1093/nar/gks424.
69. Tsujimoto H, Kotsyfakis M, Francischetti IMB, Eum JH, Strand MR, Champagne DE.
Simukunin from the Salivary Glands of the Black Fly Simulium vittatum Inhibits Enzymes
That Regulate Clotting and Inflammatory Responses. Dimopoulos G, ed. PLoS ONE.
2012;7(2).
70. Tzertzinis G, Tabor S, Nichols NM. RNA-dependent DNA polymerases. Curr Protoc Mol Biol.
2008;(SUPPL. 84):1–4.
71. Vandamme A. Basic concepts of molecular evolution. The Pylogenetic Handbook – A Pratical
Approach to Phylogenetic Analysis and Hypothesis Testing. First Edition, Cambridge.
2003:1–23.
72. Walker BJ, Abeel T, Shea T, Priest M, Abouelliel A, Sakthikumar S, et al. Pilon: An integrated
55

tool for comprehensive microbial variant detection and genome assembly improvement. PLoS
One. 2014;9(11).
73. Wheeler DL, Church DM, Federhen S, Lash AE, Madden TL, Pontius JU, et al. Database
resources of the National Center for Biotechnology. 2003;31(1):28–33.
74. Wood DE, Salzberg SL. Kraken: ultrafast metagenomic sequence classification using exact
alignments. Genome Biol. 2014;15(3):R46.
75. World Health Organization (WHO). Weekly epidemiological record Relevé épidémiologique
hebdomadaire. v. 91, n. 43, p. 501–516, 2016.
76. Young RM, Burkett-Cadena ND, McGaha TW, Rodriguez-Perez MA, Toé LD, Adeleke MA,
et al. Identification of Human Semiochemicals Attractive to the Major Vectors of
Onchocerciasis. PLoS Negl Trop Dis. 2015;9(1).
77. Yun JH, Roh SW, Whon TW, Jung MJ, Kim MS, Park DS, et al. Insect gut bacterial diversity
determined by environmental habitat, diet, developmental stage, and phylogeny of host. Appl
Environ Microbiol. 2014;80(17):5254–64.
78. Zerbino DR, Birney E. Velvet: Algorithms for de novo short read assembly using de Bruijn
graphs. Genome Res. 2008;18(5):821–9.
79. Zheng L, Crippen TL, Singh B, Tarone AM, Dowd S, Yu Z, et al. A Survey of Bacterial
Diversity From Successive Life Stages of Black Soldier Fly (Diptera : Stratiomyidae) by using
16S rDNA Pyrosequencing. Med Entomol. 2013;50(3):647–58.
80. Zimmerly S, Wu L. An Unexplored Diversity of Reverse Transcriptases in Bacteria. Microbiol
Spectr. 2015 Apr;3(2):MDNA3-0058-2014.

56

8. ANEXOS
Tabela Suplementar 1: Quantidade de Reads por Filo - Kraken

ID

29T

31T

32T

34T

41T

49T

73T

I551

I687 I691

Acidobacteria

1

0

0

0

0

0

9

0

0

8

Actinobacteria

106

2468

2228

86

112

147

2811

280

105

1693

Aquificae

6

54

68

6

6

5

88

6

2

4

Armatimonadetes

0

2

1

0

0

0

12

0

0

0

Bacteroidetes

190

3079

2735

165

164

246

2173

247

401

5141

Caldiserica

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Calditrichaeota

3

12

16

0

1

4

106

1

1

12

Candidatus_Cloacimonetes1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Candidatus_Korarchaeota 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Chlamydiae

2

42

37

0

1

2

64

3

8

43

Chlorobi

0

46

43

5

2

0

35

3

2

22

Chloroflexi

1

7

6

0

1

1

14

11

0

10

Crenarchaeota

9

13

18

0

2

2

18

0

3

14

Cyanobacteria

52

633

526

38

42

79

757

154

56

635

Deferribacteres

0

9

6

0

0

1

7

0

0

17

Deinococcus-Thermus

0

2

1

0

0

0

2

0

1

1

Dictyoglomi

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Elusimicrobia

28

754

707

24

26

30

926

0

22

147

Euryarchaeota

438

10260 7810

163

455

633

6117

641

298

10908

Fibrobacteres

0

0

0

0

0

2

0

1

0

Firmicutes

318

11543 7382

200

298

385

33334 13469 245

13738

Fusobacteria

277

572

381

57

334

397

607

70

15

66

Gemmatimonadetes

15

40

32

1

5

12

32

3

2

28

Ignavibacteriae

0

1

0

0

0

0

0

0

1

32

Kiritimatiellaeota

0

3

1

0

1

0

7

0

0

0

Nitrospirae

4

0

2

0

2

1

2

0

0

0

Planctomycetes

3

43

39

2

1

3

163

12

6

30

Proteobacteria

1271 24316 20825 1330 1355 3059 34797 4875

2690 29527

Spirochaetes

61

467

404

25

68

97

518

51

32

238

Synergistetes

0

16

19

0

3

2

11

2

1

8

Tenericutes

284

2149

1836

85

253

300

1629

115

98

606

Thaumarchaeota

0

1

2

0

0

0

2

0

0

13

Thermodesulfobacteria

4

23

21

0

4

3

15

0

1

10

Thermotogae

4

223

189

7

3

9

49

7

5

59

Verrucomicrobia

1

14

19

0

1

2

15

1

0

5

0
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Tabela Suplementar 2: Quantidade de Reads por Filo – One Codex (Targeted Loci)

ID

29T

31T

32T

34T

41T

49T

73T

I551

I687

I691

Actinobacteria

57

275

246

13

45

69

188

12

17

90

Apicomplexa

137

1674

1294

57

99

132

1060

61

103

496

Arthropoda

89

1448

1447

35

90

108

5586

112

110

1672

Ascomycota

624

9773

7731

276

572

804

5658

294

327

2303

Bacillariophyta

3

70

67

4

3

5

20

0

0

12

Bacteroidetes

2

23

15

0

2

3

18

5

4

199

Basidiomycota

359

3915

3062

140

259

443

3190

176

138

1293

Blastocladiomycota

9

122

89

7

4

12

68

4

6

26

Chlamydiae

1

0

4

0

1

0

0

0

0

0

Chloroflexi

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Chlorophyta

28

446

349

15

27

32

195

17

18

98

Chordata

2

68

73

0

2

3

114

7

8

48

Chytridiomycota

71

1185

941

34

58

83

1698

37

41

514

Cryptomycota

7

313

314

1

11

6

1490

21

24

751

Cyanobacteria

7

106

90

6

6

9

64

5

7

34

Entomophthoromycota

9

307

248

3

5

4

91

1

5

107

Euglenida

4

50

23

2

2

1

15

0

4

20

Euryarchaeota

2

13

14

0

2

1

9

1

3

7

Eustigmatophyceae

2

56

37

2

1

2

26

1

1

11

Firmicutes

1091

7196

5340

227

1001

1422

4200

272

215

1470

Fusobacteria

4

29

24

1

1

6

7

8

12

15

Glomeromycota

180

3010

2221

119

172

214

1387

105

77

437

Haplosporidia

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Lentisphaerae

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Microsporidia

7

281

264

10

4

10

187

10

14

130

Mucoromycota

425

6615

5127

228

394

518

3913

223

164

1095

Nematoda

0

51

50

0

4

0

273

3

46

872

Neocallimastigomycota

6

261

210

8

5

8

130

12

8

78

Phaeophyceae

69

1499

1274

52

44

61

558

61

64

716

Proteobacteria

732

10751

8383

403

632

901

6012

399

385

2535

Spirochaetes

11

81

68

7

9

7

46

6

6

36

Streptophyta

161

2305

1831

58

160

169

1316

97

51

423

Tenericutes

41

712

531

23

43

48

371

16

34

304

Thaumarchaeota

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

Thermotogae

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

Verrucomicrobia

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Zoopagomycota

44

1719

1586

104

37

48

2000

97

157

1100

58

Tabela Suplementar 3: Quantidade de Reads por Filo – One Codex (RefSeq Complete Genomes)

ID

29T

31T

32T

34T

41T

49T

73T

551

687

691

Acidobacteria

0

14

22

0

0

0

14

0

1

22

Actinobacteria

724

2274

1804

533

728

1360 2213

2152 2521 908

Aquificae

1

0

0

0

0

0

5

0

0

0

Armatimonadetes

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

Ascomycota

1563 18500 15341 951

1513 2259 55932 4053 4234 19829

Bacteroidetes

39

901

730

37

34

67

555

125

200

4996

Basidiomycota

102

1922

1648

64

97

120

2790

209

162

2024

Chlamydiae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Chlorobi

1

35

24

4

0

0

19

1

0

8

Chloroflexi

0

11

8

1

0

0

11

5

0

8

Chytridiomycota

1

13

18

1

0

1

29

2

0

13

Crenarchaeota

3

0

1

0

1

0

4

0

2

6

Cryptomycota

4

42

49

1

1

3

69

3

5

87

Cyanobacteria

19

192

184

9

19

19

230

22

18

714

Deferribacteres

0

3

3

0

0

0

1

0

0

3

Deinococcus-Thermus

0

2

1

0

0

0

2

0

0

1

Dictyoglomi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Euryarchaeota

48

170

139

12

27

75

158

40

11

157

Fibrobacteres

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Firmicutes

518

1388

965

317

472

788

1176

1896 1728 1219

Fusobacteria

0

20

4

3

0

3

7

1

4

8

Ignavibacteriae

0

1

0

0

0

0

0

0

1

24

Microsporidia

14

179

146

12

8

19

180

48

16

116

Nitrospinae

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Nitrospirae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Planctomycetes

0

1

1

0

0

1

9

0

0

2

Proteobacteria

212

14990 12817 1156 258

1849 7833

833

301

3951

Spirochaetes

3

43

39

2

0

2

20

4

7

70

Synergistetes

0

3

0

0

0

0

1

0

0

1

Tenericutes

0

32

30

0

2

1

10

2

4

26

Thaumarchaeota

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Thermodesulfobacteria 0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Thermotogae

0

100

89

5

0

0

0

1

0

1

Verrucomicrobia

1

2

2

0

1

2

17

1

0

5

59

