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Resumo 

 

O sequenciamento de genomas completos fornece um conjunto de dados que, 

juntamente com ferramentas computacionais cada vez mais sofisticadas, podem ser 

explorados em diversas áreas. Uma aplicação interessante é a identificação de genes 

influenciados por seleção natural, os quais apresentam assinaturas específicas quando 

comparados a outras regiões genômicas. Um exemplo destas assinaturas é a ocorrência de 

regiões codificantes em que as taxas de mutação sinônima e não-sinônima sejam 

significativamente distintas, o que pode ser investigado com base em dados genômicos ou 

através do estudo direto de transcritos processados (mRNAs). Neste último caso, pode-se 

utilizar o método de RNA-Seq para sequenciamento de bibliotecas de transcritos, as quais 

podem ser analisadas de duas formas: (i) mapping-first, que consiste em alinhar as reads a um 

genoma de referencia, e (ii) assembly-first, ou de novo assembly, que não necessita de uma 

referência para sua construção, permitindo a realização de estudos em espécies não-modelo. O 

presente estudo utiliza esta abordagem para investigar o transcriptoma da onça-pintada 

(Panthera onca), um felídeo selvagem de grande porte nativo das Américas, que até o 

momento não foi alvo de estudos genômicos. O objetivo do trabalho é identificar regiões 

codificantes no genoma da onça que estiveram sob algum tipo de seleção natural. Para tal, 

através de dados de RNA-Seq de três tecidos amostrados (sangue, músculo e diferentes 

regiões da pele), construímos o transcriptoma de novo do animal com o software Trinity. A 

seguir realizamos uma busca por genes ortólogos em genomas de cinco outros mamíferos 

(Ailuropoda melanoleuca, Bos taurus, Canis lupus, Felis catus e Homo sapiens) utilizando o 

programa BLASTN 2.2.25+. Dos 19.798 transcritos distintos caracterizados inicialmente em 

onça-pintada, identificamos prováveis ortólogos para 19.454 em F. catus, 16.159 em A. 
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melanoleuca, 15.539 em C. lupus, 12.291 em B. taurus e 10.581 em H. sapiens. A adição de 

filtros e testes estatísticos para a validação destes dados é ainda necessária, mas os resultados 

preliminares já indicam padrões interessantes, como o declínio no número de prováveis 

ortólogos à medida que a distância filogenética entre os táxons comparados aumenta. As 

próximas etapas do projeto incluem a contagem de substituições sinônimas e não sinônimas 

em cada transcrito para cada uma das comparações de táxons, a fim de identificar padrões 

sugestivos de desvios da neutralidade teórica. 

 


