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RESENHAS

QDD: um software 
para identificação de 
regiões microssatélites 
e desenho de primers 
usando dados de 
sequenciamento de 
nova geração
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Os primeiros métodos para isolamento e obtenção de 
sequências microssatélites de um organismo foram 

realizados por meio de técnicas laboriosas que envolviam 
a construção de bibliotecas genômicas enriquecidas com 
regiões repetitivas ou bibliotecas de cDNA (DNA com-
plementar). Entretanto, o desenvolvimento e constante 
aprimoramento das tecnologias de sequenciamento de 
nova geração (NGS - Next-Generation Sequencing) e dos 
programas de bioinformática para análise de dados têm 
possibilitado a identificação de centenas de milhares de 
regiões microssatélites, com posterior desenvolvimento de 
marcadores moleculares, para uso tanto em espécies mo-
delos como nas não modelos.
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Dentre os diversos programas de bioin-
formática existentes para identificar 

regiões microssatélites e realizar o desenho 
de primers, pode-se citar o QDD. O QDD 
é um programa desenvolvido em linguagem 
Perl, por um grupo de pesquisadores de ins-
tituições francesas (Universidade Aix-Mar-
seille, Montpellier SupAgro e Institut National 

de la Recherche Agronomique), disponível nas 
plataformas Windows e Linux, e que pode 
ser usado por meio de linhas de comando 
(perl pipe1.pl -input_file arquivo.fasta; Figura 
1) ou pela plataforma Galaxy (qddGalaxy; 
Figura 2). Atualmente, o programa é distri-
buído gratuitamente no endereço eletrônico: 
http://net.imbe.fr/~emeglecz/qdd.html.

Figura 1.
Imagem do uso do software 

QDD na plataforma Linux.

O programa funciona através de um pro-
cessamento sequencial divido em quatro 
etapas (pipelines), onde os resultados gera-
dos pelo processamento de uma etapa (ou-
tputs ou arquivos de saída), servem como 
entrada (inputs ou arquivos de entrada) 
para a próxima etapa de execução. 

O primeiro pipeline (PIPE1) é para iden-
tificação das regiões microssatélites. O 
programa usa como arquivo de entrada 

os reads gerados pelo sequenciamento ou 
contigs e scaffolds obtidos pela montagem 
dos reads. Como resultado, é obtido um 
output em formato fasta (pipe1_for_pipe2.
fas) que contém as regiões microssatélites 
identificadas para o organismo em estudo, 
e deve ser usado como input para a próxi-
ma etapa. 

O segundo pipeline (PIPE2) realiza uma 
análise de similaridade entre os micros-
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Figura 2.
Imagem do software QDD na 

plataforma Galaxy.

satélites identificados por BLAST de 
modo a manter somente sequências únicas 
(singletons), potenciais para o desenho de 
iniciadores ou primers. O terceiro pipeline 
(PIPE3) usa o programa Primer3 (http://
primer3.sourceforge.net/) para o desenho 
de primers. Os parâmetros para o Primer3 
podem ser selecionados pelo usuário e os 
resultados são sumarizados em uma tabela 
(pipe3_primers.tabular). Essa tabela é en-
tão usada como arquivo de entrada para 
a quarta etapa (PIPE4) que verifica se os 
microssatélites identificados possuem si-
milaridade com elementos transponíveis 
(TEs) conhecidos utilizando o programa 
RepeatMasker. 

O QDD pode ser utilizado para diversas ati-
vidades, tanto em pesquisa, quanto na sala 
de aula, para estudantes de graduação e pós-
-graduação. O site do programa contém di-
versos exemplos do seu uso, tanto por meio 
de linhas de comando como no qddGalaxy 
(http://net.imbe.fr/~emeglecz/qdd_run.
html#examples). Recomenda-se o seu uso 
em aulas práticas sobre microssatélites para 
que os estudantes adquiram familiaridade 
com este programa e suas aplicabilidades. 
Além disso, o site também tem uma série 
de sugestões para orientar pesquisadores na 
escolha de primers para a pesquisa genética 
(http://net.imbe.fr/~emeglecz/qdd.html#-
choice).
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