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1 Introdução

Esta aula prática visa consolidar o aprendizado sobre análise de dados gerados pela
técnica de RNA-seq, ou seja, sequenciamento de RNAs utilizando equipamentos de alto
desempenho. Para tanto, iremos utilizar um pipeline computacional para análise de RNAs
pequenos não codificadores. O pipeline inclui a avaliação inicial das sequências, filtragem
por qualidade, mapeamento das sequências em um genoma de referência e visualização
dos resultados.

2 Objetivos

• Estudar etapas de pipeline computacional para a tecnologia do Illumina aplicado ã
análise de sequências de pequenos RNAs:

– avaliar a qualidade de sequências

– realizar a etapa de filtragem baseada em qualidade de sequências

– utilizar programa de mapeamento

– utilizar programa de vizualização

3 Páginas importantes

• SRA: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra

• FASTQC: http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc

• PRINSEQ: http://prinseq.sourceforge.net

• Bowtie: http://bowtie-bio.sourceforge.net/index.shtml

• IGV: http://www.broadinstitute.org/igv/download
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4 Exerćıcios

Para esta prática, trabalharemos com dados públicos do transcritoma de células em-
brionárias de camundongo e dispońıveis no SRA (Sequence Read Archve: http://www.

ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX152138). Por questão de tempo, o download do arquivo
FASTq já foi executado.

4.1 Avaliando a qualidade das sequências

Nesta etapa, vamos avaliar a qualidade geral das sequências obtidas pelo sequencia-
mento Illumina.

1. Encontre a pasta contendo os arquivos FASTQ.

2. Navegue para dentro dessa pasta e veja quantas sequências foram obtidas. Para
isso, você pode utilizar por exemplo o comando grep -c.

3. De fora dessa pasta, execute o programa FASTQC [?] utilizando o comando fastqc

nome do arquivo

4. A partir dos resultados obtidos, avalie a qualidade geral das sequências pela análise
do arquivo .html gerado utilizando um browser, como o firefox por exemplo.

4.2 Trimming

Nesta etapa iremos remover sequências de baixa qualidade

1. Execute o programa PRINSEQ (http://prinseq.sourceforge.net/) com o co-
mando prinseq -help. Observe o grande número de opções que podem ser utili-
zadas.

2. A partir dos resultados anteriores obtidos com o FASTQC, faremos uma remoção
simplificada usando a seguinte linha de comando:

prinseq-lite.pl -fastq teste.fastq -out_format 3 -trim_qual_right 20

-trim_qual_window 50 -trim_qual_step 25

-trim_qual_type mean

-min_qual_mean 20 -min_len 50

3. Avalie o resultado do trimming no FASTQC

4. Você também pode testar outras possibilidades de filtragem, mas lembre-se sempre
de fazer uma avaliação pelo FASTQC.

2



4.3 Mapeamento

1. Utilize as sequências de RNAs pequenos geradas pelo sequenciador de alto desem-
penho Illumina para realizar o pipeline:

(a) Por questão de tempo esta etapa já foi executada. Abaixo está o comando uti-
lizado para construir o ı́ndice para posterior mapeamento das reads no genoma
de referência do camundongo:

./bowtie-build <nome do genoma>.fasta <nome do ı́ndice>

(b) Para mapear as reads ao genoma, executar o comando

./bowtie -t -v 2 -k 10 --best -S <nome do ı́ndice> <nome do arquivo>.fastq >

<nome da saida>.sam

4.4 Análise dos dados

(c) Para visualizar o mapeamento, é necessário ordenar e criar um ı́ndice do ar-
quivo .sam gerado no passo anterior. Para fazer isso execute:

samtools sort <nome da saida>.sam <nome da saida>.sorted

samtools index <nome da saida>.sorted.bam <nome da saida>.sorted.idx

2. Utilize o programa IGV para vizualização do mapeamento.

(a) Para abrir o visualizador execute:

cd IGV_1.5.14; chmod 755 ./igv_linux.sh; ./igv_linux.sh

(b) Caso não exista o genoma e versão que foram utilizados na etapa de mapea-
mento, importe o genoma de referência selecionando File → Import Genome.

(c) Na caixa que se abrir, coloque qualquer nome no campo Name. Clique na caixa
a direita do campo Sequence File, navegue até a pasta onde está o genoma e
escolha o arquivo correspondente em fasta. Deixe os outros campos em branco
e clique em Save, salve o arquivo na pasta onde foi instalado o IGV

(d) Carregue as reads mapeadas selecionando File → Load from File, escolhendo
o arquivo alinhamentoReadsSorted.sam gerado no passo 4, se aparecer uma
mensagem dizendo que é necessário criar um ı́ndice, clique no botão Go.

(e) Procure por genes de RNAs não codificadores com a ferramenta Search do
IGV.

(f) Aumente o zoom e verifique o ńıvel de expressão nos genes pesquisados.
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