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Resumo
RIBEIRO, A. H.

Análise de expressões gênicas com erros de medida e aplicação em da-

dos reais. 2014. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2014.

Toda medida, desde que feita por um instrumento real, tem uma imprecisão associada. Neste
trabalho, abordamos a questão das imprecisões em experimentos de microarranjos de cDNA de dois
canais, uma tecnologia que tem sido muito explorada nos últimos anos e que ainda é um importante
auxiliar nos estudos de expressões gênicas.
Dezenas de milhares de representantes de genes são impressos em uma lâmina de vidro e hibridizados simultaneamente com RNA mensageiro de duas amostras diferentes de células. Essas amostras
são marcadas com corantes uorescentes diferentes e a lâmina, após a hibridização, é digitalizada,
obtendo-se duas imagens. As imagens são analisadas com programas especiais que segmentam os
locais que estavam os genes e extraem estatísticas dos píxeis de cada local. Por exemplo, a média,
a mediana e a variância das intensidades do conjunto de píxeis de cada local (o mesmo é feito
normalmente para uma área em volta de cada local, chamada de fundo). Estimadores estatísticos
como o da variância nos dão uma estimativa de quão precisa é uma certa medida.
Uma vez de posse das estimativas das intensidades de cada local, para se obter a efetiva expressão de um gene, algumas transformações são feitas nos dados de forma a eliminar variabilidades
sistemáticas. Neste trabalho, mostramos como podem ser feitas as análises a partir de uma medida
de expressão gênica com um erro estimado. Mostramos como estimar essa imprecisão e estudamos,
em termos de propagação da imprecisão, os efeitos de algumas transformações realizadas nos dados,
por exemplo, a remoção do viés estimado pelo método de regressão local robusta, mais conhecido
como

lowess.

Uma vez obtidas as estimativas das imprecisões propagadas, mostramos também como utilizá-las
na determinação dos genes diferencialmente expressos entre as amostras estudadas. Por m, comparamos os resultados com os obtidos por formas clássicas de análise, em que são desconsideradas
as imprecisões das medidas.
Concluímos que a modelagem das imprecisões das medidas pode favorecer as análises, já que os
resultados obtidos em uma aplicação com dados reais de expressões gênicas foram condizentes com
os que encontramos na literatura.

Palavras-chave: expressão gênica, microarranjos, imprecisões.
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Abstract
Gene expression analysis taking into account measurement errors and
application to real data. 2014. Master's thesis - Instituto de Matemática e Estatística, Univer-

RIBEIRO, A. H.

sidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Any measurement, since it is made for a real instrument, has an uncertainty associated with
it. In the present paper, we address this issue of uncertainty in two-channel cDNA Microarray
experiments, a technology that has been widely used in recent years and is still an important tool
for gene expression studies.
Tens of thousands of gene representatives are printed onto a glass slide and hybridized simultaneously with mRNA from two dierent cell samples. Dierent uorescent dyes are used for labeling
both samples. After hybridization, the glass slide is scanned yielding two images. Image processing
and analysis programs are used for spot segmentation and pixel statistics computation, for instance,
the mean, median and variance of pixel intensities for each spot. The same statistics are computed
for the pixel intensities in the background region. Statistical estimators such as the variance gives
us an estimate of the accuracy of a measurement.
Based on the intensity estimates for each spot, some data transformations are applied in order to
eliminate systematic variability so we can obtain the eective gene expression. This paper shows how
to analyze gene expression measurements with an estimated error. We presented an estimate of this
uncertainty and we studied, in terms of error propagation, the eects of some data transformations.
An example of data transformation is the correction of the bias estimated by a robust local regression
method, also known as

lowess.

With the propagated errors obtained, we also showed how to use them for detecting dierentially
expressed genes between dierent conditions. Finally, we compared the results with those obtained
by classical analysis methods, in which the measurement errors are disregarded.
We conclude that modeling the measurements uncertainties can improve the analysis, since the
results obtained in a real gene expressions data base were consistent with the literature.

Keywords: gene expression, DNA microarrays, uncertainty.
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Capítulo 1

Introdução
A partir do estudo das expressões dos genes, podemos compreender o funcionamento das células
e abordar questões especícas sobre diferentes fenótipos.
A tecnologia de microarranjos, que provocou um grande impacto nas pesquisas do nal da década
de 90 (Hughes

et al.

(2000)) e ainda é muito utilizada para o estudo das expressões gênicas, permite

analisarmos, simultaneamente, expressões de milhares de genes.
No entanto, mesmo sendo uma ferramenta muito utilizada em pesquisas biomédicas, os microarranjos ainda geram respostas muito ruidosas e, por isso, a conabilidade das análises é afetada.
Neste trabalho, nos focaremos em estudar os métodos de análise de dados de microarranjos
de dois canais, mostraremos algumas formas de utilizar as imprecisões das medidas nas análises e
veremos o impacto dessas abordagens nos resultados.
A tecnologia de microarranjos de dois canais permite compararmos os níveis das expressões gênicas de duas amostras de células diferentes. Nesse caso, cada tipo de amostra de DNA é identicado
com um uoróforo diferente, permitindo que ambas as amostras sejam hibridizadas simultaneamente
na lâmina de microarranjos. Em seguida, é feito uma digitalização especial da lâmina, obtendo-se
imagens com as intensidades de uorescência de cada corante.
É durante o processamento dessas imagens que ocorre a principal fonte de variação que estamos interessados neste estudo. A análise das imagens é feita com a intenção de obter, para cada
amostra, os valores representativos das expressões dos fragmentos genéticos impressos na lâmina de
microarranjos.
A expressão de um fragmento genético é assumida ser proporcional à intensidade de uorescência
do corante na região da lâmina onde ele foi impresso. No entanto, em cada região, são obtidas
as intensidades de vários píxeis e essas intensidades podem ser muito distintas. Isso se deve às
imprecisões no sistema de medição, incluindo limitação na denição das imagens, congurações da
digitalização, imprecisões dos algoritmos de segmentação e comportamentos inesperados durante a
hibridização.
É por esse motivo, que muitos programas de análise dessas imagens não nos fornecem apenas
um valor para a expressão de cada gene, mas sim estatísticas das intensidades de cada conjunto de
píxeis de cada canal, como média, mediana, moda e variância. Além disso, são obtidas medidas que
avaliam a qualidade e conabilidade do local, como sua área, perímetro e circularidade.
Diante desse quadro, podemos nos questionar se há alguma forma de incorporar essas informações na representação das expressões gênicas ou nas análises.
A estimação das medidas de expressões gênicas mais popular é a desenvolvida por Brown

et al.

(2001), em que utiliza-se a razão da média das intensidades do canal da amostra de teste, pela
média das intensidades do canal da amostra de controle. Essa medida, que usualmente é utilizada
após uma transformação logarítmica, permite um controle nos experimentos com várias lâminas, já
que a amostra controle é utilizada em todas as lâminas e a expressão em estudo será sempre relativa
à mesma expressão de controle.
No trabalho de Brown

et al.

(2001), a correção do sinal pela remoção do fundo também é

considerada, mas, novamente, a partir de uma medida de tendência central, como a média das
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intensidades do fundo. Ou seja, essa abordagem descarta as informações de imprecisão das medidas.
O uso da mediana para representar os sinais de cada canal também é bastante comum, já que
essa medida é mais robusta a possíveis píxeis

outliers.

No entanto, é mais uma abordagem que

despreza os erros da medição.
Como é mostrado na seção 1.1.1, poucos trabalhos tentam obter um valor que represente as
expressões utilizando as demais estatísticas obtidas durante o processamento das imagens.
Em uma abordagem conhecida como

modelagem do ruído ou propagação das incertezas, também

encontramos, embora poucos, trabalhos que levam em consideração a variabilidade de cada canal.
Como veremos na seção 1.1.2, geralmente nesses trabalhos há a suposição de que as intensidades de
cada canal seguem uma distribuição de probabilidade em que a variância é composta de um termo
aditivo, para a inuência do fundo, por exemplo, e um fator multiplicativo para modelagem dos
demais erros sistemáticos. Embora seja uma abordagem interessante, essas modelagens têm sido
pouco utilizadas, já que aumenta consideravelmente a complexidade das análises.
Neste trabalho, mostramos como podemos levar em consideração os erros das medidas nas
análises de dados de microarranjos de dois canais, como uma extensão dos métodos convencionais de
análise de dados gênicos. Isso permite aplicarmos as propostas aqui sugeridas utilizando ferramentas
já bastante difundidas na comunidade cientíca.
Com base na representação convencional da expressão gênica, que é medida de expressão relativa proposta por Brown

et al.

(2001), propomos algumas representações da expressão gênica que

levam em consideração as imprecisões dos sinais. Determinamos tanto uma estimativa da média
da expressão gênica que considera as variâncias dos píxeis em cada canal, como também propomos
uma representação das expressões por dados intervalares, indicando medidas de expressões gênicas
com erro.
Além disso, mostramos como podemos minimizar e estimar os erros acumulados durante os
métodos de pré-processamento, em especial, a normalização com o bem conhecido método lowess,
e assim adicioná-los ao erro de medição.
Finalmente, mostramos como determinar os genes diferencialmente expressos a partir das expressões gênicas médias e dos erros estimados e avaliamos o impacto em relação aos métodos convencionais.

1.1 Trabalhos relacionados
A medida de expressão relativa, isto é, a razão entre as medidas das intensidades dos sinais
de cada canal (ou o seu logaritmo), é muito utilizada para a representação das expressões gênicas
nas análises. No entanto, como comentam os autores Newton

et al.

(2001), uma série de fatores

pode afetar a acurácia com que essas razões representam a expressão relativa verdadeira. Um dos
fatores é que os sinais muito baixos são muito ruidosos e, assim, tornam as estimativas das razões
altamente variáveis.
Com essa grande imprecisão das medidas das intensidades de uorescência associadas a cada
local genético, muitos estudos foram feitos na tentativa de encontrar o valor que represente a
expressão gênica adequadamente, como os que serão apresentados na seção 1.1.1.
Além desses erros, que consideramos como erros de medição, temos os erros sistemáticos e
os aleatórios. O pré-processamento dos dados, que inclui a remoção do fundo e a normalização
(Yang

et al.

(2000) e Quackenbush

(2002)), é realizado exatamente para reduzir os efeitos dos

erros sistemáticos nas análises das expressões gênicas. No entanto, nem todo erro consegue ser
removido, inando as estimativas dos erros aleatórios. Por isso, alguns estudos foram focados na
modelagem da propagação das incertezas, ou seja, na modelagem dos erros aleatórios. Mostramos
alguns desses modelos na seção 1.1.2.

1.2

TRABALHOS RELACIONADOS

3

1.1.1 Representações da expressão gênica
No estudo de Nunez-Garcia

et al.

(2004), foi questionado o uso da mediana em relação às outras

medidas de tendência central, tais como a média e a moda. Segundo eles, a intensidade mediana não
é a medida mais apropriada em muitos casos, dentre eles quando o local genético se apresenta na
imagem digitalizada na forma de donut. Esse é um caso em que a moda é a medida mais próxima da
intensidade esperada. Eles também comentam que devido às variabilidades sistemáticas, geralmente
temos que a distribuição dos píxeis não é normal. Ela costuma ser, no entanto, assimétrica e com
cauda esquerda mais pesada. Assim, temos um deslocamento maior para a média e para a mediana,
enquanto a moda é mais estável.
Uma abordagem que vai contra a ideia de utilizar a razão entre os sinais de cada canal para
representar as expressões gênicas é a sugerida por Tran

et al.

(2002). Eles argumentam que as

intensidades associadas a genes raramente expressos são geralmente perdidas nos tratamentos convencionais de pré-processamento, como a tomada da razão entre as intensidades dos canais, a correção do fundo e a transformação logarítmica. Assim, eles defendem o uso de uma simples correlação
entre a média e a mediana das intensidades, argumentando que as medidas de baixa intensidade
não são perdidas e a não acurácia dos sinais é eliminada.
Outra proposta mais complexa é a de Bakewell e Wit (2005). Considerando a média, a variância
e o número de píxeis dos canais, Bakewell e Wit (2005) estimam as expressões dos locais genéticos
por um método de máxima verossimilhança. Eles argumentam que esse método é mais eciente que
o estimador convencional justamente por não usar apenas a média das intensidades, mas também
as variâncias.
Um trabalho mais recente é o de Chan e Chang (2009). Os autores desenvolveram um algoritmo
chamado META que pondera as razões entre as intensidades de cada canal com o inverso da
variância do local, criando, assim, um estimador mais robusto para as expressões gênicas. Além
disso, eles propõem uma métrica para avaliar a qualidade do local.

1.1.2 Modelagem da propagação das incertezas
A modelagem dos erros propagados tem por objetivo explicar melhor os efeitos nos erros aleatórios, que são as utuações nos dados deixadas após as correções dos erros sistemáticos.
Se alguma variabilidade importante nos dados não for considerada no modelo, então os erros
aleatórios, que deveriam apenas representar a variabilidade natural dos dados, serão estimados de
forma inada. Não é possível prever o valor exato desses erros, mas a variância dos erros aleatórios
pode ser utilizada nas análises para tornar os testes estatísticos mais conáveis.
Os testes de hipóteses realizados nas análises da expressão gênica diferencial são altamente
inuenciados pela estimativa da variância de cada grupo de dados (expressões de amostras com
fenótipos diferentes) e, assim, devemos obtê-la de forma conável.
A intensidade da variância em medidas de microarranjos é dependente das intensidades, fenômeno já discutido pelos autores Tu

et al.

(2002). Muitos modelos de erro foram desenvolvidos para

descrever a variância da medida das expressões gênicas (Chen

et al.

(1997) e Li e Wong

(2001)).

O que percebe-se nesses modelos é que a variância tende a ser maior em altas intensidades.
Há dois tipos de abordagem para modelar a variância do erro dependente das intensidades. Uma,
puramente obtida pelos dados, é dada pela superfície de regressão que descreve a relação entre as
intensidades e a variância, que pode ser obtida por lowess. Exemplo de estudo que utiliza essa técnica
é o de Jain

et al.

(2003). A outra abordagem é por modelagem clássica dos erros, que faz uso do

conhecimento de uma causa real do erro. Os artigos de Rocke e Durbin
(2001) e Dror

(2001), Theilhaber

et al.

(2001) mostram exemplos desses modelos de erros. O modelo de erro Rosetta,

desenvolvido por Weng

et al.

(2006), também foi construído de forma a capturar o comportamento

previsível da variância dos erros em relação às intensidades para dados de microarranjos de dois
canais. Nesse modelo, o erro da intensidade é estimado e usado para estabilizar a estimação da
variância.
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1.2 Organização do trabalho
No capítulo 2, vemos com mais detalhes como são geralmente obtidas as medidas representativas
das expressões gênicas e mostramos os principais pré-processamentos realizados no sinal. Discutimos
com cuidado a transformação logarítmica, a correção para remoção da inuência do fundo e a
normalização para correção do viés causado pela dependência que os corantes têm das intensidades.
Concluímos com uma breve descrição sobre a análise convencional feita para a determinação dos
genes diferencialmente expressos.
No capítulo 3, mostramos como pode ser feita a estimação das médias das expressões gênicas considerando uma medida de tendência central e as medidas de variância e covariância das
intensidades de cada canal, todas disponibilizadas pelos programas de análise das imagens dos microarranjos. Além disso, mostramos como a correção por subtração da intensidade média do fundo
inuencia a nossa estimativa e, assim, discutimos o uso de um método mais elaborado, o

normexp,

para a correção do fundo.
Também mostramos como obter uma estimativa da variância das expressões gênicas após as
transformações nos dados. Esse medida pode ser usada, em um primeiro momento, como critério
de qualidade dos dados. Discutimos também como utilizá-la, assumindo a normalidade da distribuição dos logaritmos das expressões gênicas relativas, para determinarmos os erros das medidas e
construirmos as representações intervalares dos dados.
Já no capítulo 4, fazemos um estudo detalhado do método de regressão polinomial local robusto,
conhecido por lowess.
As medidas das expressões gênicas, independente da forma com que foram estimadas, apresentam muitos ruídos provenientes de variabilidades sistemáticas e, por isso, precisamos realizar
algumas transformações nos dados a m de obtermos a efetiva expressão de um gene.
Uma das maiores fontes de variação sistemática é a dependência que os corantes têm da intensidade do local. Para corrigirmos esse efeito nos dados, realizamos um processo de normalização
intra-lâmina, em que uma estimativa desse viés, obtida geralmente pelo método lowess, é subtraída
das medidas.
Mostramos nesse capítulo como cada parâmetro do lowess inuencia na estimação da superfície
de suavização e revisamos os critérios que avaliam a qualidade do modelo. Uma estimação inadequada do viés do corante pode acarretar em correções inapropriadas dos sinais, adicionando mais
ruídos ou até mesmo causando perda de informações.
Por isso, no capítulo 5, propomos um algoritmo de seleção dos parâmetros do lowess para que,
de forma automatizada, o processo de normalização de cada lâmina seja realizado adequadamente,
reduzindo a quantidade de ruído proveniente do método.
No capítulo 5, também mostramos como combinar as imprecisões originais das medidas com
as provenientes da estimação do lowess e como realizar o processo de normalização tanto com as
expressões representadas pelas suas médias como por intervalos.
No capítulo 6, discorremos sobre o modelo de regressão linear misto e mostramos como utilizá-lo
para a análise dos genes diferencialmente expressos quando há erros na medida.
Finalmente, no capítulo 7 utilizamos uma base de dados de experimentos de microarranjos da
plataforma Agilent para compararmos os métodos propostos com os convencionais e para analisarmos o efeito de incluir os erros das medidas tanto nos pré-processamentos como na determinação
dos genes diferencialmente expressos.

Capítulo 2

Análise de expressões gênicas
Neste capítulo, descreveremos alguns conceitos básicos sobre expressão gênica e microarranjos,
além de descrever como são realizadas as análises convencionais das expressões gênicas obtidas em
um experimento com microarranjos de dois canais e quais os principais problemas relacionados.
Expressão gênica é o processo no qual a informação do gene é usada para a síntese de produtos
funcionais. Quando o gene está em atividade, ocorre a fabricação de produtos que usam a sua
informação, como proteínas ou moléculas de RNAs (ácidos ribonucleicos). Inicialmente, a informação
do gene que está na molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico) é copiada, base por base, formando
o RNA mensageiro (RNAm). Esse processo é conhecido como transcrição. Em seguida, o RNAm
leva a informação do núcleo (quando em organismos maiores) até o citoplasma da célula, onde
ocorrerá o processo de tradução. Nesse processo, os ribossomos decodicam o RNAm criando uma
cadeia de aminoácidos especíca, que, mais tarde, formará uma proteína ativa.
As quantidades de proteínas geradas a partir dos genes determinam tanto a morfologia como
a funcionalidade da célula. Pequenas alterações nos níveis das expressões gênicas podem determinar
mudanças grandes no organismo e até mesmo provocar uma doença como um câncer (Devereux

et al.

(1998)).
Por isso, tecnologias que permitem a comparação dos níveis das expressões gênicas entre diferentes amostras de células despertam tanto interesse da comunidade cientíca.
A necessidade de analisar simultaneamente níveis de expressões de muitos genes impulsionou o
aparecimento de várias tecnologias, dentre elas, os microarranjos. Com seu surgimento, foi possível
a análise de expressões de milhares de genes simultaneamente, proporcionando grandes avanços
cientícos, especialmente no campo da biologia molecular.

2.1 Tecnologia de microarranjos
Os microarranjos são pequenos arranjos de moléculas de DNA dispostos sobre uma lâmina,
geralmente um substrato de vidro ou plástico. Em cada arranjo, há milhares de locais genéticos
organizados em forma de matriz. Esses locais genéticos são alguns picomols de uma sequência
especíca do DNA impressos na lâmina, que podem ser, por exemplo, uma pequena parte de um
gene. Dependendo da tecnologia de fabricação das lâminas, essas moléculas podem ser fragmentos
de DNA, DNA complementares (cDNA) ou oligonucleotídeos.
Os arranjos são fabricados de acordo com o experimento a ser feito. Durante a fabricação da
lâmina, sequências de DNA são impressas em cada local a m de representar os genes que serão
estudados e também outras cadeias arbitrárias que servem para ampliar as análises dos dados. Neste
trabalho, denotamos essas regiões por

locais genéticos.

Durante o experimento, as lâminas são misturadas a uma solução que contém cadeias simples
de DNA da amostra a ser estudada, algumas complementares às sequências impressas na lâmina.
Essas cadeias podem ser obtidas, por exemplo, por transcrição reversa dos RNAm presentes na
amostra. Com isso, as cadeias que possuem uma sequência complementar depositada no substrato
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dos arranjos são hibridizadas. Quando há uma grande quantidade de cadeias hibridizadas em um
local, dizemos que o gene a ele associado está muito ativo ou muito expresso.
Essa técnica permite, portanto, estudarmos os níveis das expressões de cada fragmento genético
impresso na lâmina. Nesse tipo de estudo, as cadeias de DNA da amostra são identicadas com um
corante uorescente. Assim, é possível medir, a partir da intensidade de uorescência de cada local,
a quantidade de RNAm proveniente do gene representado.
Esse processo pode ser realizado para várias amostras de DNA, identicando cada uma delas
com um corante diferente. Nesse caso, a solução com todas as amostras é usada para a lavagem da
lâmina de microarranjos iniciando um processo de hibridização competitivo. Experimentos desse
tipo são conhecidos como de multicanais.
Um experimento bastante comum e que será estudado neste trabalho é o experimento de dois
canais, feito quando estamos interessados em comparar a expressão dos genes entre dois grupos,
por exemplo, uma amostra de tecido tumoral e outra de tecido saudável. Nesse caso, é comum
identicarmos a amostra do tecido de referência com o corante Cy3 (verde) e a amostra que estamos
interessados em estudar com o corante Cy5 (vermelho). No entanto, outros corantes também podem
ser utilizados.
Por causa das propriedades de uorescência desses corantes, é possível fazer uma digitalização
das lâminas usando fontes de luzes apropriadas e obter uma imagem com as intensidades das
uorescências para cada canal.
Durante o processamento dessas imagens, são identicados os locais de cada fragmento genético
e são obtidas estatísticas das intensidades dos píxeis de cada local. Como essas intensidades podem
ser relacionadas à quantidade de RNAm presente na amostra, temos que as medidas obtidas para
um dado local descrevem a expressão do fragmento genético correspondente.

2.2 Variações indesejadas nas medidas das expressões gênicas
Por causa da variabilidade de cada processo realizado durante um experimento com microarranjos, os valores obtidos para as expressões gênicas tendem a ser bastante ruidosos.
Ao nal do processamento das imagens obtidas após a digitalização da lâmina, o valor associado
a cada local deveria representar precisamente a quantidade de RNAm presente na solução que
hibridizou a lâmina neste local. No entanto, como essas variabilidades não podem ser controladas e
muitas delas não são nem lineares (Yang

et al.

(2002)), não podemos fazer uma associação direta

entre os valores obtidos e as expressões dos genes que estamos interessados.
Além disso, os altos custos dos experimentos tornam inviável a realização de um número grande
de réplicas do experimento para que esses erros sejam absorvidos nos modelos estatísticos.
É por isso que existem tantos esforços na tentativa de criar um método que modele adequadamente essas variações experimentais e, assim, permita a remoção dos artefatos dos dados. Métodos
que apresentam esse objetivo se enquadram num processo conhecido como normalização, que veremos em mais detalhes na seção 2.5. Ele é essencial para tornar os dados comparáveis na análise das
expressões gênicas, principalmente quando precisamos combinar dados de diferentes lâminas.

2.2.1 Imprecisão do sistema de medição
Além das variações experimentais comentadas anteriormente, uma questão de grande importância mas que nem sempre é levada em consideração nas análises é a imprecisão do sistema de
medição das intensidades dos locais genéticos.
Assim, por um lado, temos as variações experimentais que distorcem o valor verdadeiro da
expressão do gene. Mas, por outro lado, esse valor, mesmo que distorcido, não pode ser capturado
com precisão pelos sistemas de imageamento. O que temos são estatísticas dos conjuntos de píxeis
considerados associados a cada um dos locais genéticos. E essas devem ser utilizadas para descrever
a expressão de cada fragmento genético.

2.3
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Exemplos dessas medidas são média, mediana e variância. Além disso, geralmente são obtidas
as medidas de correlação entre os canais para cada conjunto de píxeis.
No entanto, por causa de imprecisões nos processos de análise das imagens, essas medidas podem
não estar associadas a somente a região correspondente de cada fragmento genético. Em especial,
o processo de segmentação, no qual é feita a identicação da posição e da extensão dos conjuntos
de píxeis de cada local genético e a classicação dos píxeis de cada um deles como sinal, fundo ou
ruído, ainda é bastante impreciso.
Como os locais genéticos da lâmina são dispostos, em geral, em forma de matriz, parece simples
implementar um algoritmo computacional que encontra a localização dos fragmentos genéticos de
forma precisa. No entanto, temos uma grande variabilidade na fabricação das lâminas.
As dimensões e espaçamentos dos locais de cada arranjo variam. Também, pode ocorrer falta de
alinhamento desses locais e variações no posicionamento de cada microarranjo da lâmina. Os locais
da lâmina também não possuem nem um formato regular e nem possuem o mesmo tamanho.
Além das características da lâmina, também há questões relacionadas com a própria hibridização. Como pode ocorrer hibridização de sequências de DNA em regiões inesperadas da lâmina,
alguns píxeis podem ser associados a partículas de sujeira e até mesmo contaminação nos locais
genéticos.
Assim, além do real local do fragmento genético poder estar bem distante do estimado pela
análise da imagem e da região estimada não ter o contorno exato de cada local, ainda é possível
que a medida seja bastante diferente do que deveria ser. Isso afeta diretamente a conabilidade dos
dados das expressões gênicas.
Ainda não temos um modelo de análise denitivo para corrigirmos todos esses problemas. Assim,
neste trabalho, propomos melhorar a medida da expressão gênica deixando de representá-la por
apenas uma medida de tendência central das intensidades de cada canal, passando a representá-la
também a partir das demais estatísticas disponibilizadas pelos algoritmos de análise das imagens.
Uma medida estatística de grande interesse e que geralmente é descartada no modelo da expressão genética é a variância dos píxeis de cada canal. Assim, se modelarmos as expressões utilizando
essa medida de variabilidade, poderemos alcançar uma representação mais el da intensidade do
sinal de cada canal, para cada local genético. Apresentamos no capítulo 3 como isso pode ser feito.

2.3 Medidas de expressão gênica
Como já foi discutido, em experimentos com dois canais, são obtidas duas imagens após a
digitalização da lâmina de microarranjos. Uma com as intensidades do corante utilizado na amostra
de teste e outra com as intensidades associadas à amostra de referência. No processamento de cada
uma dessas imagens, a localização de cada fragmento genético depositado na lâmina é estimado e
são obtidas estatísticas que descrevem o conjunto de píxeis associado a esse local.
Podemos, então, considerar a resposta de cada canal como uma variável aleatória. Como geralmente o uoróforo Cy5, de cor vermelha, identica a amostra de teste, e o uoróforo Cy3, de cor
verde, identica a amostra de referência, nos referiremos às intensidade desses canais, para um dado
local genético

i,

respectivamente pelas variáveis aleatórias

Ri

e

Gi .

As estatísticas disponibilizadas pelos programas de análise das imagens são, portanto, estimativas de estatísticas dessas variáveis aleatórias. Assim, temos disponíveis estimativas como a média
amostral de cada canal,

Ri

e

Gi ,

e variância amostral de cada canal,

ˆ
Var(R
i)

e

ˆ
Var(G
i ).

Veremos nesta seção como utilizar essas estatísticas para obter um valor que representa a expressão de cada local genético.

2.3.1 Representação das expressões gênicas
Em experimentos com dois canais, costuma-se utilizar as medidas de expressões gênicas relativas
para representar a expressão de cada fragmento genético disponível na lâmina de microarranjos.
Assim, sendo

Ri

a variável que representa as intensidades de uorescência do local genético

i

no
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canal da amostra de teste e

Gi

a variável que representa as intensidades de uorescência da amostra

de referência, temos que a expressão relativa é dada por

Ri /Gi .

Devido a vários fatores, é recomendável por Wu e P. Xing

(2008), Dudoit

et al.

(2002) e

Dr ghici (2012), aplicar a transformação logarítmica nessas medidas relativas, geralmente de base
dois.
Uma das razões para essa transformação ser feita é que os valores cam mais fáceis de interpretar,
além de mais signicativos do ponto de vista biológico, já que mudanças que afetam as intensidades
pequenas podem ser comparadas às mudanças que ocorrem ao redor das intensidades altas.
Também temos uma maior estabilidade numérica, já que podemos realizar os cálculos utilizando
subtração, ou seja, temos que


log2

Ri
Gi


= log2 (Ri ) − log2 (Gi ).

Outra razão é que a transformação logarítmica reduz a variabilidade da amostra e modica a
distribuição dos dados tornando-a mais simétrica e próxima da normal. Isso possibilita o uso de
muitos métodos de análise de dados que fazem a suposição de normalidade e homoscedasticidade,
como a análise de variância.
Para a determinação de uma superfície de ajuste no método de normalização das lâminas de
microarranjos, a suposição de normalidade pode ser relaxada utilizando um método de regressão
robusta, como o

lowess. Apresentamos em detalhes a teoria e propriedades desse método no capítulo

4.
Na gura 2.1, esboçamos, para uma das lâminas de microarranjos, que contém 45015 locais
genéticos, as médias de

Ri , Ri ,

pelas médias de

Gi , Gi ,

com

i = 1, . . . , 45015,

antes e depois da

transformação logarítmica. Assim, é possível ver como essa transformação reduz a variabilidade nas
medidas.

No gráco à esquerda, é possível ver que a dispersão das observações Gi é maior que a das
observações Ri . Essa heteroscedasticidade é bastante reduzida com a transformação logarítmica, como vemos
no gráco à direita. Essa lâmina, de identicação 251485069614_1_4, faz parte da base de dados utilizada
em nossa aplicação, melhor descrita no capítulo 7.

Figura 2.1:

Com essas transformações, passamos, então, a descrever a expressão do fragmento genético de
um dado local

i,

por uma nova variável aleatória,

Mi :

.
Mi = log2 (Ri ) − log2 (Gi ).
Assim,

Mi

descreve a expressão relativa do local genético

i

(2.1)
em escala logarítmica.

É nessa transformação que, convencionalmente, ocorre um simplicação excessiva nas variáveis

2.3

aleatórias

Ri
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e

Gi ,

Ri

Gi .

e

Apesar de estarem disponíveis diversas estatísticas que descrevem as variáveis

elas passam a ser representadas simplesmente por uma medida de tendência central, como

a média ou mediana. E, nesse caso, a expressão gênica de um local

i é comumente representada por:

.
M̂i = log2 (Ri ) − log2 (Gi ).
Devemos observar que as médias amostrais

Ri

e

Gi

(2.2)

devem ser sempre positivas, já que o lo-

garitmo não é denido para valores não positivos. Assim, qualquer processo de correção dessas
medidas, como a remoção do efeito do fundo, deve manter as medidas ainda positivas. Quando
isso não ocorre para a resposta corrigida de algum canal, uma abordagem comum é descartar essa
medida, o que pode não ser interessante.
Outra medida importante utilizada nas análises é a intensidade média da expressão gênica. Para
um dado local

i,

temos que essa medida é descrita pela variável aleatória

Ai ,

que é determinada

pela média das intensidades de cada canal, mas em escala logarítmica, ou seja:

. log2 (Ri ) + log2 (Gi )
Ai =
.
2

(2.3)

Novamente, quando utilizamos apenas uma medida de tendência central das variáveis
para obter o valor de

Ai ,

Ri

e

Gi

fazemos uma simplicação excessiva na representação dessa medida. No

caso particular de utilizarmos as médias de

Ri

e

Gi ,

passamos a utilizar nas análises a seguinte

estimativa:

. log2 (Ri ) + log2 (Gi )
Âi =
.
2

(2.4)

No capítulo 3, discutimos como podemos obter uma representação da variável
as imprecisões das variáveis

Ri

e

Mi

considerando

Gi .

2.3.2 Gráco M -A
As variáveis

Mi

e

Ai

podem ser denidas também como as coordenadas do vetor resultante na

transformação feita sobre o par de variáveis

(Gi , Ri ):

(Gi , Ri ) 7−→ (Ai , Mi ).

(2.5)

Essa transformação é denida pela aplicação do logaritmo nos vetores
rotação de

π/4

√

2
2

0

√0
2

(Gi , Ri ),

seguida de uma

radianos no sentido horário e uma mudança de escala:

!


 
  
cos(π/4) sin(π/4)
log2 Gi
(log2 Ri + log2 Gi ) /2 . Ai
=
=
.
− sin(π/4) cos(π/4)
log2 Ri
log2 Ri − log2 Gi
Mi

Uma forma de observar as expressões gênicas é por grácos que esboçam

log2 (Ri )

por

(2.6)

log2 (Gi ).

No entanto, como a transformação (2.6) pode ser vista como uma mudança no sistema de
coordenadas, é equivalente à visualização por grácos que esboçam

Mi

por

Ai .

Podemos observar essa transformação geométrica na gura 2.2. Os grácos foram gerados a
partir das médias de

Ri

e

Gi

de uma lâmina de microarranjos com 45015 locais genéticos (i

=

1, . . . , 45015).
Esse gráco, conhecido como gráco
(Martin Bland e Altman

M -A,

é uma aplicação do conhecido gráco Bland-Altman

(1986)) em estatística médica (gráco de diferenças), pois ele ilustra a

diferença entre as medidas, isto é,

log2 Ri − log2 Gi ,

em relação à média delas, isto é,

(log2 Ri +

log2 Gi )/2.
O seu uso é aconselhado para identicarmos mais facilmente artefatos e dependências em relação
às intensidades. A rotação e mudança de escala permite melhor visibilidade da diferença dada por
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Figura 2.2: Na gura, podemos visualizar o efeito da transformação geométrica que dene o gráco M -A.
Os vetores (log2 Gi , log2 Ri ), no gráco à esquerda, sofreram uma mudança de escala e uma rotação de
π/4 radianos em sentido horário, resultando nos vetores (Ai , Mi ), à direita. Essa lâmina, de identicação
251485069614_1_4, faz parte da base de dados utilizada em nossa aplicação, melhor descrita no capítulo 7.

M

e dá ênfase aos
As

log2 Ri

outliers,

eliminando as falsas noções de concordância que podem ocorrer no

log2 Gi .
nomenclaturas M e A

gráco de

por

respectivamente, uma

foram inspiradas nas palavras em inglês

subtração

e uma

soma

Minus Add
e

por serem,

dos logaritmos das intensidades.

Assim, para as análises das expressões gênicas, usaremos os pares de variáveis
No caso de utilizarmos uma medida de tendência central das variáveis

Gi

e

Ri

(Ai , Mi ).
para representá-

las, a transformação (2.5) é dada por:

(Gi , Ri ) 7−→ (Âi , M̂i ),
em que

Âi

e

M̂i

são as medidas já denidas, respectivamente, em (2.4) e (2.2).

2.4 Correção do ruído do fundo
Durante o processamento das imagens, estatísticas do fundo são calculadas a partir das intensidades dos píxeis que estão ao redor de cada local genético.
Como discutido na seção 2.2, há muitos ruídos nas medidas de expressões gênicas. Um deles
está associado à interferência da intensidade do fundo. É comum que a intensidade observada para
o local seja uma composição entre a uorescência do fundo e a uorescência da amostra de RNAm
hibridizada. Nesse caso, para obtermos um valor proporcional apenas à quantidade de RNAm, é
necessário fazer uma correção no sinal de cada canal utilizando as estatísticas disponíveis sobre o
sinal do fundo.
Essa correção deve ser feita nas medidas das intensidades de cada canal e deve ser feita antes
de qualquer transformação discutida na seção 2.3.1. Dessa forma, o método de correção utilizado
não deve interferir na determinação das medidas
Como discutido em Brown

et al.

Mi

e

Ai .

(2001), o método mais comum de correção desse efeito é a

subtração de uma das medidas de tendência central (média, mediana ou moda) das intensidades do
fundo, que são disponibilizadas pelos programas de análise das imagens dos microarranjos.

BgRi e BgGi sendo as variáveis aleatórias que caracterizam, respecRi e Gi . Denotaremos ainda as medidas de tendência central de
mediana) por, respectivamente, BgRi e BgGi .

Nesse caso, consideremos

tivamente, os fundos dos canais
interesse (usualmente a

Assim, aplicamos a seguinte transformação para a remoção do efeito do fundo:

2.4
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(Gi , Ri ) 7→ (Gi − BgGi , Ri − BgRi ),

para

11

i = 1, . . . n.

A partir dessa correção, as transformações nos dados podem ser feitas como descrito na seção
2.3.1.

2.4.1 Efeitos da subtração do fundo
A correção do sinal feita pela subtração do fundo é bastante polêmica. Em textos mais antigos ou
mais gerais sobre análise de dados de microarranjos, como os de Chen

et al.

(1997) e Hegde

et al.

(2000), é comum encontrarmos diretrizes apontando que a subtração direta das intensidades dos
fundos deve ser feita, pois torna as intensidades dos locais mais próximas dos valores que representam
a quantidade de RNAm hibridizados, ou seja, reduz o viés das medidas de
Porém, como comenta Scharpf
a variabilidade das observações de

et al.

(2007) e Kooperberg

et al.

Mi .

(2002), essa correção aumenta

Mi .

Também, como comenta Dr ghici

(2012), ao fazermos a suposição de que o sinal real é obtido

por uma simples subtração da intensidade do fundo, estamos desconsiderando que as propriedades
de interação entre os RNAm das amostras, os genes impressos e a própria lâmina inuenciam as
intensidades.
Outro problema dessa correção é que ela pode causar perda de informações. Em geral, as intensidades dos fundos são baixas em relação às intensidades dos canais, mas pode ocorrer do valor
da intensidade média do fundo ser maior que o valor da intensidade média do local. Nesse caso,
teríamos um sinal negativo após a correção. Como o domínio da transformação logarítmica são os
reais estritamente positivos, precisamos descartar esses dados. Como comentam ainda Brown

et al.

(2001), o método de subtração do fundo não é preciso e faz com que certa de 1 a 5% dos locais
genéticos de uma lâmina de microarranjos comum tenha intensidades negativas sem sentido.
Na gura 2.3, podemos observar um exemplo de dados de microarranjos em que há a necessidade
de uma correção do sinal pela remoção do fundo, pois há locais em que a intensidade é alta devido a
uma inuência alta do fundo. No entanto, constatamos também que a simples subtração da média
do fundo não é um método bom, pois há locais em que a intensidade do fundo é maior que a
intensidade do sinal.

Nesse experimento, alguns locais possuem a intensidade média do canal menor que a intensidade média do fundo. Nesse caso, a correção pela subtração do fundo fará com que esses locais tenham
uma intensidade média negativa e não poderão ser utilizados na análise. Essa lâmina, de identicação
251485069395_1_1, faz parte da base de dados utilizada em nossa aplicação, melhor descrita no capítulo 7.
Figura 2.3:

É possível encontrar na literatura métodos mais cuidadosos que uma simples subtração do fundo,
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et al.

como o método de Kooperberg

(2002).

No entanto, atualmente temos opiniões, como a de Scharpf

et al.

(2007), de que é questionável o

uso das intensidades do fundo para a correção do sinal. Em seu artigo, Scharpf

et al.

(2007) usa as

correlações entre as intensidades dos locais e as intensidades dos fundos para dizer se devemos ou não
fazer a subtração do fundo. Além disso, ele mostra como podemos observar o balanço viés-variância
por simulações.
Com isso, durante esse processo do tratamento do sinal, é importante avaliar com cuidado as
medidas das intensidades do fundo para que não sejam feitas correções inapropriadas no sinal.

2.4.2 Correção usando o modelo de convolução normal-exponencial
Vimos que, após a análise das imagens obtidas em um experimento de microarranjo de dois

Ri e Gi correspondentes às intensidades dos
i para, respectivamente, o canal da amostra de teste e o canal da amostra de controle.

canais, temos estatísticas que descrevem as variáveis
sinais do local

Além disso, temos também as estatísticas das intensidades dos fundos para um dado local
genético i, que denotamos por

BgRi

BgGi

(associado ao canal da amostra de teste) e por

ao canal da amostra de controle).
Para a remoção das intensidades dos fundos nos sinais de cada canal, Silver
senvolveram o modelo, conhecido como

normexp, que faz as seguintes suposições:

et al.

Ri = BgRi + BRi + SRi

BRi e BGi são
as intensidades ambientais residuais não explicadas por, respectivamente, BgRi e BgGi .
No modelo, os autores assumem que SRi é distribuído exponencialmente com média αRi , en2
quanto que BRi é normalmente distribuído com média µRi e variância σR . Analogamente para o
i
canal da amostra de referência, assumem que SGi é distribuídos exponencialmente com média aGi ,
2
enquanto que BGi é normalmente distribuído com média µGi e variância σG . Todas as variáveis
i
em que

e

SGi

(2009) de-

(2.7)

Gi = BgGi + BGi + SGi .
SRi

(associado

são as verdadeiras expressões dos sinais (sem o efeito do fundo) e

são assumidas serem independentes.
Como as expressões para as intensidades do canal da amostra de teste e do canal da amostra
controle são similares, descreveremos a abordagem apenas para a expressão da amostra de teste,

Ri .
XRi = Ri −BgRi a intensidade com o sinal do fundo subtraído. Dessa forma, das suposições

isto é, para
Seja

vistas em (2.7), temos que:

XRi = BRi + SRi .
Dado que

SRi

é distribuída exponencialmente e, assim, sua função de densidade de probabilidade

para valores positivos (s

> 0)

é

fSRi (s; αRi ) =
BRi é distribuída
b e σRi > 0, igual a

e dado que
para todo

(2.8)

1 −s/αR
i,
e
α Ri

normalmente, ou seja, com função de densidade de probabilidade,

2
1
−(b−µRi )2 /2σR
i.
fBRi (b; µRi , σRi ) = q
e
2
2πσR
i

temos que, para

s > 0,

a densidade conjunta de

BRi

e

S Ri ,

sob independência, é dada pelo produto

de suas funções densidades individuais:

fBRi ,SRi (b, s; µRi , σRi , αRi ) =

2
1 −s/αR
1
−(b−µRi )2 /2σR
i q
i.
e
e
α Ri
2πσ 2

Ri

2.4
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Podemos multiplicar a primeira exponencial e dividir a segunda exponencial por
1

e α (−x+s+µ+σ
Considerando a expressão (2.8) para

2 /(2α)

).

XRi , que nos permite reescrever b como x−s, e rearranjando
XRi e SRi , para s > 0:

os termos das exponenciais, conseguimos a seguinte densidade conjunta de

1
fXRi ,SRi (x, s; µRi , σRi , αRi ) =
e
α Ri

2
σR

i
2α2
Ri

−

x−µR
αR

!
i

−

1

i

q

e

(s−x+µR +σ 2 /α)2
i
2
2σR
i

Ou ainda, denotando a função densidade de probabilidade normal por

fXRi ,SRi (x, s; µRi , σRi , αRi ) =
em que

s>0

e

−

x−µR
i
αR
i

φ,

temos:

!
2
φ(s; µS.X , σR
),
i

2 /α .
µS.X = x − µRi − σR
Ri
i

fXRi (x; µRi , σRi , αRi ) =
Φ

i
2α2
Ri

1
e
α Ri

Para determinarmos a densidade marginal de

em que

2
σR

.

2
2πσR
i

1
e
αRi

XRi ,

2
σR

i
2α2
Ri

−

basta integrarmos em

x−µR
i
αR
i

s:

!


2
1 − Φ(0; µS.X , σR
) ,
i

é a função de distribuição gaussiana.

Dividindo a densidade conjunta pela densidade marginal, temos a densidade condicional de
dado

XRi .

Assim, para

s > 0,
fSR

temos

|XRi (s|x; µRi , σRi , αRi )
i

Como podemos conferir em Barr e Sherrill

a ≤ y ≤ ∞,

SRi

=

2 )
φ(s; µS.X , σR
i
2 )
1 − Φ(0; µS.X , σR
i

(1999), uma variável

.

(2.9)

Y ∼ N (µ, σ 2 ),

com valores

tem função densidade de probabilidade truncada gaussiana, dada por

f (y; µ, σ, a, b) =

1
2
σ φ(y; µ, σ )
1 − Φ(a; µ, σ 2 )

e valor esperado igual a

E(Y | Y > a) = µ + σ

φ(a; µ, σ 2 )
.
1 − Φ(a; µ, σ 2 )

Com isso, podemos ver que a função (2.9), a menos de um fator multiplicativo igual a

2 ,
µS.X e variância σR
i
SRi |XRi é

distribuição gaussiana de média
Assim, o valor esperado de

E(SRi |XRi = x) = µS.X +

truncada no intervalo

2 )
σ 2 φ(0; µS.X , σR
i
2 )
1 − Φ(0; µS.X , σR
i

σ,

é uma

(0, ∞).

.

(2.10)

A partir da equação (2.10), podemos obter, para um dado sinal com o fundo subtraído, que
denotamos por
denotamos por

XRi ,
SRi .

o valor esperado para o sinal verdadeiro (sem interferência do fundo), que

O sinal obtido pela subtração direta do fundo,

XRi ,

pode ser obtido pela diferença entre as

medidas de tendência central do sinal medido (por exemplo,

BgRi ).

Ri )

e do sinal do fundo (por exemplo,

Essas medidas são geralmente disponibilizadas pelo programa que analisa as imagens dos

microarranjos.
A correção do fundo deve ser realizada para cada arranjo e para cada canal, resultando nas
estimativas estritamente positivas

ŜRi ,

para o canal da amostra de teste, e

ŜGi ,

para o canal da
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amostra de referência. Assim, a correção que remove a inuência do fundo é dada pela transformação:

(Gi , Ri ) 7→ (SGi , SRi ),
As medidas

Gi

e

Ri

corrigidas podem ser utilizadas para estimar

Mi

e

Ai

com as transformação

vistas na seção 2.3.1.
Para isso, precisamos determinar os parâmetros desconhecidos
ver em Silver

et al.

2
µRi , σ R
i

e

α Ri .

Como podemos

(2009) os parâmetros podem ser estimados por máxima verossimilhança usando

estimativas ponto de sela para valores iniciais.
Usando a aproximação ponto de sela, Ritchie

et al.

(2007) mostraram que o método

normexp

acompanhado de um deslocamento foi o que resultou em menor taxa de falsos positivos quando
comparado a diversos outros métodos de correção de fundo.
Além disso, Rocke e Durbin (2003) e Ritchie

et al.

intensidades corrigidas por um valor pequeno positivo

(2007) também mostraram que deslocar as

k , ou seja, aplicar a correção para a remoção

do fundo como

(Gi , Ri ) 7→ (SGi + k, SRi + k),
ajuda a estabilizar a variância das medidas

Mi , já que desloca as intensidades para valores distantes

de zero.
Nesse estudo, os autores escolheram o valor

k = 50

com base em conhecimento prévio de dados

experimentais de microarranjos de cDNA.
A redução da variabilidade das medidas
deslocamento de

k,

Mi

vem do fato dos valores de

Ri

e

Gi

carem, após o

distantes do zero e, portanto, a razão entre essas medidas também.

Esse resultado torna-se também bastante atraente a métodos que esperam que as intensidade
dos canais

Ri

e

Gi

não sejam muito baixas, como os que apresentamos no capítulo 3.

Nas guras 2.4 e 2.5, mostramos um exemplo de como a remoção das intensidades dos fundos a
partir do método
das médias de

Gi

normexp afeta as intensidades dos sinais. Nesse exemplo, utilizamos as estimativas
e de

Ri

fornecidas pelo programa de análise das imagens dos microarranjos. Para

os sinais observados do fundo, utilizamos as medianas, também já disponíveis.

Gráco M -A antes (a) e depois (b) da remoção das intensidades dos fundos utilizando o método
normexp. Lâmina de microarranjos com identicação 251485069614_1_4, onde foi hibridizada uma amostra
de estômago com metaplasia grau II.
Figura 2.4:
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Gráco dos valores de M i em relação aos índices dos fragmentos genéticos representados da
lâmina de microarranjos 251485069614_1_4 antes (a) e depois (b) da remoção das intensidades dos fundos
utilizando o método normexp.

Figura 2.5:

2.5 Normalização
Controlar os efeitos dos erros sistemáticos mantendo ainda a variação biológica devido a grupo
é uma tarefa crítica para conseguirmos bons resultados na análise dos dados de microarranjos.
Uma das maiores fontes de variação sistemática é a dependência que os corantes têm da intensidade. É feita a suposição de que os logaritmos das intensidades relativas,
média dos logaritmos das intensidades de cada canal,

Ai .

Mi ,

são independentes da

E que qualquer dependência que apareça

entre esses dados não é resultado de um efeito do gene, mas sim de uma variação sistemática que
deve ser removida.
No artigo de Yang

et al.

(2000), é reportado que, até mesmo em experimentos com duas amos-

tras idênticas de RNAm, identicadas com corantes diferentes e hibridizadas na mesma lâmina,
as médias das intensidades dos corantes não são iguais. Inclusive, é comum que as intensidades
da amostra identicada com Cy3 (corante verde) sejam mais altas que as intensidades da amostra
quando é identicada com Cy5 (corante vermelho).
Isso corrobora com a hipótese de que o viés nas medidas

Mi

é um efeito do corante e não de

algum gene. Mas, esse viés pode ser resultado de fatores que vão desde características particulares
do corante, como eciência de incorporação, sensibilidade à luz e ao calor e meia-vida relativa do
corante, até variabilidades do processo, como congurações do digitalizador.
Como esse viés nas medidas

Mi

impossibilita a comparação dos níveis das expressões gênicas

entre lâminas diferentes é necessário removê-lo.
As transformações que vimos nas seções anteriores podem ser úteis para estabilizar as variâncias
e minimizar o efeito do local, mas não reduzem os efeitos provocados por essas características dos
corantes nos dados.
e

Gi , vários

M -A,

é comum

Com o propósito de minimizar esses efeitos e balancear as intensidades dos canais

Ri

métodos foram propostos em um processo conhecido como normalização.

2.5.1 Normalização de dados dependentes da intensidade
Ao observarmos as medidas das expressões gênicas de uma lâmina no gráco
que exista uma tendência das observações

Mi

em relação às observações

Ai .

Nesse caso, temos

que as medidas das intensidades relativas são dependentes da intensidade média do local e, assim,
podemos estimar uma função

f

tal que

Mi ≈ f (Ai ).
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Para tornarmos essas medidas independentes e, assim, recuperar os valores dos níveis de expressão sem esse efeito, podemos subtrair de cada observação

f

no ponto

Mi

o valor de uma estimativa da função

Ai .

Esse processo é um dos métodos de normalização intra-lâmina de experimentos de dois canais
e pode ser descrito pela seguinte transformação:

(Ai , Mi ) 7−→ (A∗i , Mi∗ ) = (Ai , Mi − f (Ai )).
Para estimarmos a função
como

f,

é comum o uso da regressão polinomial local robusta conhecida

lowess. Esse método é discutido em detalhes no capítulo 4.

Assim, o processo de normalização é feito substituindo os valores dos níveis de expressão observados pelo resíduo da regressão que determina a função
Segundo Yang

et al.

f.

(2000), para utilizarmos o lowess, precisamos que o par de amostras hi-

bridizadas em cada arranjo deve ter poucos genes diferencialmente expressos ou que as médias dos
níveis de expressão dos genes subexpressos e superexpressos sejam normalmente distribuídas. Com
isso, ao nal da normalização, a média dos valores normalizados de uma lâmina deve estar próxima
de zero.

2.6 Análise da expressão diferencial
Um dos interesses da análise de microarranjos é identicar quais são os fragmentos genéticos,
dentre os representados na lâmina, que apresentam níveis de expressão signicantemente alterados
entre as amostras em estudo. Esses genes são denominados

genes diferencialmente expressos.

Nesta seção, faremos apenas uma descrição breve do método mais simples de determinação dos
genes diferencialmente expressos, que é por ajuste de um modelo linear para dados sem erro e
homoscedásticos. No capítulo 6 descrevemos uma abordagem que permite incluirmos os erros das
medidas, além de modelar uma possível heteroscedasticidade nos dados.
Apesar das bibliotecas para programas computacionais permitirem o uso de extensões do método
básico nesta análise (Smyth

(2005)), as funções, em sua forma padrão, em geral descrevem um

ajuste linear simples. Assim, consideramos essa abordagem como convencional e a utilizamos em
nossa aplicação no capítulo 7 para efeito de comparação com o método trabalhado no capítulo 6.
A determinação dos genes diferencialmente expressos pode ser feita em experimentos que incluem amostras de várias grupos. Assim, é possível determinar em qual condição um gene tem
uma expressão maior (superexpresso) ou uma expressão menor (subexpresso) em relação às demais
condições em estudo.
Genes diferencialmente expressos em grupos diferentes são importantes, pois podem explicar
a variação entre esses fenótipos e alavancar um estudo a nível biológico para a criação de novos
tratamentos.
Geralmente, o experimento inclui várias lâminas para estudo de um mesmo grupo. Assim, conseguimos, para cada condição de interesse, uma amostra de expressões de cada um dos genes.
Como comentamos, na abordagem convencional para a determinação dos genes diferencialmente
expressos ajustamos, para cada gene, um modelo linear sobre os valores de expressão. Assim, obtemos a expressão média de cada condição experimental e o problema passa a ser um simples teste
de comparação das médias. Uma análise de variância (ANOVA) clássica pode ser utilizada para
resolver esse problema.

K fenótipos em
k = 1, . . . , K , temos um conjunto de nk lâminas de
Temos, então, para um dado gene i, os seguintes vetores de expressões:


(Mi∗ )(k) = (Mi∗1 )(k) , (Mi∗2 )(k) , . . . , (Mi∗n )(k) , k = 1, . . . , K.

Para ilustrarmos melhor a metodologia, consideremos um experimento com
estudo e que, para cada condição experimental
microarranjos.

k

Os componentes

(Mi∗l )(k) , l = 1, . . . , nk ,

de cada vetor

obtidas após o processo de normalização de cada lâmina l.

k = 1, . . . , K ,

são expressões do gene

i

2.6
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Para obtermos a expressão média do gene

i

em cada condição

k,

fazemos um ajuste de um

∗ (k) . Assim, assumimos que as expressões
modelo linear sobre as observações de cada vetor (Mi )
podem ser modeladas da seguinte forma:

(k)

(Mi∗l )(k) = µi + τi

l = 1, . . . , nk ;

k = 1, . . . , K,
(k)

i independente da condição da amostra; τi é efeito da
(k)
é o fator residual da l-ésima expressão do gene i na
expressão do gene i pertencer à condição k e εi
l
condição k . Os fatores residuais, que descrevem a natureza aleatória dos dados, são supostamente
2
normais e com variância σ desconhecida.

em que

µi

(k)

+ εi l ,

é a média das expressões do gene

Equivalentemente, podemos escrever esse modelo em notação matricial:

Mi∗ = Xβi + εi ,
em que

Mi∗

perimentais;

é o vetor com as expressões do gene

X

de cada expressão observada;
estimados e

εi

i

normalizadas, para todas as

K

condições ex-

é a matriz de delineamento do experimento, especicando os grupos das amostras

(1)

(K)

βi = (µi , τi , . . . , τi

)

é o vetor dos coecientes que deverão ser

é o vetor dos valores residuais.

Nesse caso, o modelo tem como efeito xo o grupo da amostra e, assim, é possível testar se, para
esse determinado gene

i,

os coecientes estimados para cada fator desse efeito xo é signicativo.

Podemos construir uma matriz

C

de contrastes, cujas linhas determinam as restrições lineares

(testes) de interesse. Assim, podemos testar a seguinte hipótese:

H0 : Cβi = b,
em que

b

(2.11)

é uma constante para ajuste da hipótese.

Essas restrições são combinações lineares dos coecientes de cada grupo. Então, para testarmos,
por exemplo, se o gene

i é diferencialmente expresso nas condições k = 1 e k = 2, basta construirmos

uma restrição que teste se os coecientes associados a essas condições são iguais. Isto é, construímos
a seguinte hipótese:

(1)

H0 : βi
Para uma matriz

C

(2)

− βi

que agrupa, em suas linhas,

c

= 0.
restrições de interesse, podemos avaliar as

hipóteses nulas pelo seguinte teste estatístico:


−1
(C β̂i − b)t σ̂ 2 C(X t X)−1 C t
(C β̂i − b)
F0 =
,
c
(1)

(K)

β̂i = (µ̂i , β̂i , . . . , β̂i ) é o vetor com as estimativas dos coecientes do modelo.
Como (C β̂i − b) mede quanto os coecientes observados (C β̂i ) diferem da hipótese (Cβi ),

em que

se

F0
t
também. Qualquer desvio do 0 seria devido à amostragem ou a um efeito aleatório. Assim, (Cβi −b)
 2

−1
t
−1 C t
e (Cβi − b) representam o quadrado desses desvios. O termo central, σ̂ C(X X)
normaliza
a hipótese nula for verdadeira, então essa diferença deve ser 0 e, consequentemente, o teste

esses desvios para uma escala unitária, já que é exatamente a variância desses desvios:

Var(C β̂i − b) = C Var(β̂)C t = σ 2 C(X t X)−1 C t .
Obtido o valor da estatística de teste

F0 , precisamos ver se ele é maior que o resultante por uma

variação aleatória.
Isso pode ser feito obtendo o p-valor do teste, ou seja, a probabilidade, sob a hipótese nula, de
observar uma estatística tão extrema quanto a que obtivemos.

FP
0 , sob a hipótese nula, é uma distribuição F com
N = k nk é o número de observações, K é o número

Nesse caso, assumimos que a distribuição de
graus de liberdade

c

e

N − (K + 1), em que
c é o número de

de variáveis independentes e

restrições.
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Se o p-valor do teste pertencer à região crítica para alguma das restrições de interesse, então
podemos rejeitar a hipótese nula e dizer que o gene está associado à variação do grupo descrita pelo
contraste.
Como desejamos fazer esse teste para milhares de genes, temos um problema de múltiplos testes
e devemos fazer uma correção nos p-valores. Isso porque, se utilizarmos, por exemplo, um corte de
0,05 para o p-valor na determinação da região crítica (onde rejeitamos a hipótese nula do teste),
esperamos que 5% dos genes encontrados sejam determinados como diferencialmente expressos por
acaso. Assim, se zermos, por exemplo, 10.000 testes separados, esperamos que 500 deles sejam
falsos positivos, o que geralmente é muito.
Uma alternativa é fazer a correção dos p-valores controlando a taxa de falsos positivos (FDR
- do inglês,

false discovery rate ),

ou seja, controlando a proporção de falsos positivos no conjunto

dos genes para os quais a hipótese nula (7.1) foi rejeitada (Benjamini e Hochberg (1995)).

Capítulo 3

Expressões gênicas com erros de medida
3.1 Representação das expressões gênicas pelas médias
Vimos na seção 2.3, que as variáveis

Mi

(2.1) e

Ai

pressão gênica relativa e a média das intensidades do

(2.3) representam, respectivamente, a ex-

i-ésimo

local genético de uma lâmina de

microarranjos, ambas em escalas logarítmicas.
Essas medidas são obtidas a partir das variáveis que representam as intensidades dos canais Ri
Gi . Para não carregarmos mais a notação, assumiremos, a partir deste capítulo, que as variáveis
Gi e Ri já sofreram a correção para a remoção do fundo. Além disso, assumiremos que essa correção
e

não afetou as medidas de variabilidade (covariância e variância) dessas variáveis.

Mi

Comentamos também, na seção 2.3, que é muito comum estimar a média das variáveis

e

Ai

(média dos píxeis de cada local genético) utilizando apenas uma medida de tendência central das

Ri ,

intensidades de cada canal, por exemplo, a média amostral do canal da amostra de teste,
média amostra do canal da amostra de referência,

Gi .

e a

Essa abordagem descarta as imprecisões das

intensidades dos píxeis de cada canal, que são descritas pelas suas variâncias.
Em particular, quando utilizamos a média das intensidades de cada canal, o que estamos calculando ao obter

Mi

e

Ai .

M̂i

(2.2) e

Âi

(2.4) é uma aproximação das médias, respectivamente, das variáveis

Como será melhor discutido nas seções 3.3.3 e 3.3.4, essas aproximações correspondem às

médias da expansão de Taylor dessas variáveis em apenas um termo.
Dessa forma, uma extensão natural, que será mostrada neste trabalho, é obter uma aproximação
da média da função dessas variáveis a partir de uma expansão que inclui mais termos. Particularmente, adotaremos neste trabalho, as expansões de segunda ordem de Taylor de
estimação é uma aplicação do

Método Delta Multivariado (Casella e Berger

Mi

e de

Ai .

Essa

(1990) e Leite e Singer

(1990)), que permite aproximar a média e a variância de funções de variáveis aleatórias. Detalhes
dessa estimação são mostrados nas seções 3.3.3 e 3.3.4, onde também é possível observar que os
novos termos da expansão são expressões que dependem da variância e da covariância de

Gi

Ri

e de

e, portanto, levamos em consideração a dispersão dessas variáveis.
Assim, a primeira proposta deste trabalho para incluir os erros das medidas nas análises é

Mi e Ai .
Mi , serão denotadas, respectivamente,

representar as expressões gênicas por uma estimativa melhorada das médias de
Essas novas estimativas para as médias das variáveis
por

Mi

e

Ai

e

Ai .

Na gura 3.1, mostramos um exemplo de gráco
valores das médias de

Mi

e

Ai

M -A

de uma lâmina de microarranjos, com

obtidos com os estimadores convencionais,

estimadores, que consideram as imprecisões das medidas,

Mi

e

Ai .

M̂i

e

Âi ,

e com os novos

Na gura 3.2 podemos observar

as diferenças entre as medidas em relação ao índice do fragmento genético.
Na gura 3.3, vemos como os estimadores afetam individualmente as médias de

Ai

e

Mi

da

mesma lâmina de exemplo que usamos na gura 3.1.
Mais um exemplo de como os novos estimadores para as médias de

Mi

e

Ai , se comportam em relação aos estimadores convencionais, M̂i

guras 3.4, 3.5 e 3.6.
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Grácos M -A com (a) médias obtidas pelos estimadores Âi e M̂i , que descartam a imprecisão
das medidas, e com (b) médias obtidas pelos estimadores Ai e M i , que consideram as imprecisões das
medidas. Lâmina de microarranjos com identicação 251485069614_1_4, onde foi hibridizada uma amostra
de estômago com metaplasia grau II.
Figura 3.1:

Figura 3.2: Grácos, em relação ao índices dos fragmentos genético, dos valores das médias de M (a)
obtidas pelo estimador M̂i , que descarta a imprecisão das medidas, e (b) obtidas pelo estimador M i , que
considera as imprecisões das medidas. Lâmina de microarranjos com identicação 251485069614_1_4, onde
foi hibridizada uma amostra de estômago com metaplasia grau II.

3.2 Representação das expressões gênicas por intervalos
Na estimação da média mais renada das variáveis

Mi

e

Ai ,

já utilizamos as informações de

variabilidade dos píxeis de cada canal. No entanto, podemos ainda utilizar essa variabilidade para
construir não uma medida pontual da expressão gênica, mas sim uma medida intervalar. Dessa
forma, representamos as expressões gênicas como medidas com erro.
Utilizando novamente as expansões de Taylor de

Mi

e

Ai , podemos obter
σ̂(Mi ) e σ̂(Ai ).

as estimativas das

variâncias e, assim, dos desvios padrões, que denotaremos por
Com isso e fazendo a suposição de que a variável
obter o intervalo que contém a média de

Mi ,

Mi

segue uma distribuição normal, podemos

com um nível de conança

α,

da seguinte maneira:

3.2
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Figura 3.3: Grácos mostrando a relação entre os dois estimadores vistos para as médias de Ai , em (a),
e de Mi , em (b). Lâmina de microarranjos com identicação 251485069614_1_4, onde foi hibridizada uma
amostra de estômago com metaplasia grau II.

Grácos M -A com (a) médias obtidas pelos estimadores Âi e M̂i , que descartam a imprecisão
das medidas, e com (b) médias obtidas pelos estimadores Ai e M i , que consideram as imprecisões das
medidas. Lâmina de microarranjos com identicação 251485069514_1_2, onde foi hibridizada uma amostra
de estômago com metaplasia grau II.
Figura 3.4:


.
IMi = M i − cσ̂(Mi ), M i + cσ̂(Mi ) ,

(3.1)

c é o quantil da distribuição normal correspondente ao nível de conança α desejado. Assim,
95%, basta usarmos c = 1, 96.
Podemos fazer o mesmo para a variável Ai . Assim, o intervalo que contém a média de Ai , com
uma conança determinada pelo quantil c da distribuição normal, é:
em que

para uma conança de


.
IAi = Ai − cσ̂(Ai ), Ai + cσ̂(Ai ) .
Mostraremos, nas seções 3.3.3 e 3.3.4, como podemos obter estimativas para

Var(Ai ),

que denotamos por

σ̂ 2 (Mi )

e

σ̂ 2 (Ai ).

(3.2)

Var(Mi )

e a

Tomando as raízes quadradas desses estimadores,

teremos os estimadores dos desvios padrões necessários para determinarmos esses intervalos.
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Figura 3.5: Grácos, em relação ao índices dos fragmentos genético, dos valores das médias de M (a)
obtidas pelo estimador M̂i , que descarta a imprecisão das medidas, e (b) obtidas pelo estimador M i , que
considera as imprecisões das medidas. Lâmina de microarranjos com identicação 251485069514_1_2, onde
foi hibridizada uma amostra de estômago com metaplasia grau II.

Figura 3.6: Grácos mostrando a relação entre os dois estimadores vistos para as médias de Ai , em (a),
e de Mi , em (b). Lâmina de microarranjos com identicação 251485069514_1_2, onde foi hibridizada uma
amostra de estômago com metaplasia grau II.

Na gura 3.7, podemos observar um exemplo de gráco
que inclui as médias de

Mi

M -A,

onde está ressaltado o intervalo

com uma conança de 95%. É possível ver que as imprecisões das

medidas são maiores quando a intensidade média é baixa. Isso pode ser observado também pelos
grácos da gura 3.8
Com os dados dessa mesma lâmina de microarranjos, ilustramos na gura 3.9 o gráco dos
tamanhos dos intervalos de conança, tanto para as médias de

Ai ,

quanto para as médias

Mi ,

em

relação aos índices dos fragmentos genéticos. Podemos observar que, para essa lâmina, a imprecisão
da medida parece também estar relacionada com a localização do fragmento genético.
Os intervalos de conança nos mostram quais são os fragmentos genéticos cujas medidas possuem
maior imprecisão e como essas imprecisões podem estar associadas com a localização na lâmina e
com as intensidades médias das medidas.
Podemos ver outros exemplos desses grácos que ressaltam os intervalos de conança, obtidos

3.3
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Gráco M -A ressaltando o intervalo que inclui as médias de Mi com uma conança de 95%.
Lâmina de microarranjos com identicação 251485069614_1_4, onde foi hibridizada uma amostra de estômago com metaplasia grau II.

Figura 3.7:

Tamanho do intervalo de conança em relação à média estimada para Mi (a) e para Ai
(b). Lâmina de microarranjos com identicação 251485069614_1_4, onde foi hibridizada uma amostra de
estômago com metaplasia grau II.

Figura 3.8:

com dados de uma outra lâmina de microarranjos, nas guras 3.10, 3.11 e 3.12.
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Figura 3.9: Tamanhos dos intervalos de conança, tanto para as médias de Ai (a), quanto para as médias
de Mi (b), em relação aos índices dos fragmentos genéticos representados nessa lâmina de microarranjos. Lâmina de microarranjos com identicação 251485069614_1_4, onde foi hibridizada uma amostra de
estômago com metaplasia grau II.

Gráco M -A ressaltando o intervalo que inclui as médias de Mi com uma conança de
95%. Lâmina de microarranjos com identicação 251485069395_1_1, onde foi hibridizada uma amostra de
estômago saudável.
Figura 3.10:

3.3 Estimação da média e da variância por expansão de Taylor
Das denições das variáveis

Mi

(2.1) e

Ai

(2.3), vemos que elas são funções das variáveis

Ri

e

Gi .
Assim, podemos obter estatísticas dessas variáveis a partir da expansão de Taylor das funções

3.3
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Figura 3.11: Tamanho do intervalo de conança em relação à média estimada para Mi (a) e para Ai
(b). Lâmina de microarranjos com identicação 251485069395_1_1, onde foi hibridizada uma amostra de
estômago saudável.

Figura 3.12: Tamanhos dos intervalos de conança, tanto para as médias de Ai (a), quanto para as médias
de Mi (b), em relação aos índices dos fragmentos genéticos representados nessa lâmina de microarranjos. Lâmina de microarranjos com identicação 251485069395_1_1, onde foi hibridizada uma amostra de
estômago saudável.

que as denem.
Como estamos interessados na esperança e na variância das variáveis

Mi

e

Ai ,

precisamos obter

as expressões que determinam as aproximações dessas estatísticas para uma variável determinada
por uma função de duas variáveis,

f (Ri , Gi ). Faremos isso a partir da expansão de Taylor de segunda

f.
f (Ri , Gi ), uma função de duas variáveis aleatórias, Ri
ordem de f ao redor do ponto (E(Ri ), E(Gi )) é dada por:

ordem de

Sendo
segunda

e

Gi ,

a expansão de Taylor de
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∂f
∂f
f (Ri , Gi ) ≈ f (E(Ri ), E(Gi )) +
(E(Ri ), E(Gi ))(Ri − E(Ri )) +
(E(Ri ), E(Gi ))(Gi − E(Gi ))+
∂Ri
∂Gi

1 ∂2f
∂2f
(E(Ri ), E(Gi ))(Ri − E(Ri ))2 + 2
(E(Ri ), E(Gi ))
2
2 ∂Ri
∂Ri ∂Gi

∂2f
2
(E(Ri ), E(Gi ))(Gi − E(Gi )) .
[(Ri − E(Ri ))(Gi − E(Gi ))] +
∂G2i
(3.3)

3.3.1 Estimação de E(f (Ri , Gi )):
Podemos obter uma aproximação de segunda ordem de
termos da expansão segunda ordem de Taylor de

f,

E(f (Ri , Gi )) calculando a esperança dos

obtidos em (3.3).

Pela linearidade da esperança, basta aplicá-la nos termos dessa expansão:

∂f
(E(Ri ), E(Gi ))E(Ri − E(Ri ))+
∂Ri



∂f
1 ∂2f
(E(Ri ), E(Gi ))E(Gi − E(Gi )) +
(E(Ri ), E(Gi ))E (Ri − E(Ri ))2 +
2
∂Gi
2 ∂Ri
2
∂ f
(E(Ri ), E(Gi ))E[(Ri − E(Ri ))(Gi − E(Gi ))]+
2
∂Ri ∂Gi



∂2f
2
(E(R
),
E(G
))E
(G
−
E(G
))
.
i
i
i
i
∂G2i

E(f (Ri , Gi )) ≈ E[f (E(Ri ), E(Gi )))] +

Lembrando que



Var(Ri ) = E (Ri − E(Ri ))2 ,


e
Var(Gi ) = E (Gi − E(Gi ))2
Cov(Ri , Gi ) = E [(Ri − E(Ri ))(Gi − E(Gi ))] ,

conseguimos simplicar a expressão, resultando na seguinte aproximação da esperança de

f:


1 ∂2f
E(f (Ri , Gi )) ≈ f (E(Ri ), E(Gi )) +
(E(Ri ), E(Gi )) Var(Ri )+
2 ∂Ri2

∂2f
∂2f
(E(Ri ), E(Gi )) Cov(Ri , Gi ) +
(E(Ri ), E(Gi )) Var(Gi ) .
2
∂Ri ∂Gi
∂G2i

(3.4)

3.3.2 Estimação de Var(f (Ri , Gi )):
Var(f (Ri , Gi )) pode ser dada a partir da expansão de Taylor de primeira
f (Ri , Gi ). Não usaremos o termo de segunda ordem pois aparecerão estatís2
são desconhecidas como, por exemplo, Var(Ri ).

Uma estimativa de
ordem da variância de
ticas que geralmente
Assim, temos:

3.3
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2
∂f
(E(Ri ), E(Gi )) Var(Ri − E(Ri ))+
Var(f (Ri , Gi )) ≈ Var(f (E(Ri ), E(Gi ))) +
∂Ri

2
∂f
(E(Ri ), E(Gi )) Var(Gi − E(Gi ))+
∂Gi



∂f
∂f
(E(Ri ), E(Gi ))
(E(Ri ), E(Gi )) Cov(Ri , Gi ).
2
∂Ri
∂Gi


Simplicando um pouco mais a expressão, obtemos a seguinte aproximação da variância de


Var(f (Ri , Gi )) ≈

2

2
∂f
∂f
(E(Ri ), E(Gi )) Var(Ri ) +
(E(Ri ), E(Gi )) Var(Gi )+
∂Ri
∂Gi



∂f
∂f
2
(E(Ri ), E(Gi ))
(E(Ri ), E(Gi )) Cov(Ri , Gi ).
∂Ri
∂Gi

f:

(3.5)

3.3.3 Estimação de E(Mi ) e Var(Mi )
Podemos aproximar

E(Mi ) = E(log2 (Ri ) − log2 (Gi )),

obtendo a esperança de uma expansão de

segunda ordem de Taylor da função

.
f (Ri , Gi ) = log2 (Ri ) − log2 (Gi )
ao redor do ponto

(E(Ri ), E(Gi )).

Para isso, podemos utilizar o resultado obtido na equação (3.4), que nos fornece uma expressão
para essa aproximação da esperança, dada uma função

f

de duas variáveis.

Precisamos, então, calcular as derivadas de primeira e segunda ordem da função
às duas variáveis,

Ri

e

f,

em relação

Gi .

Os resultados são mostrados a seguir:

∂f
1
;
=
∂Ri
Ri ln(2)
1
∂2f
=− 2
;
2
∂Ri
Ri ln(2)

∂f
1
;
=−
∂Gi
Gi ln(2)
∂2f
1
= 2
;
2
∂Gi
Gi ln(2)

(3.6)

∂2f
= 0.
∂Ri ∂Gi

Substituindo os valores dessas derivadas na equação (3.4), temos:

E(Mi ) = E(log2 (Ri ) − log2 (Gi ))

Var(Ri )
Var(Gi )
−
+
ln(2)E2 (Ri ) ln(2)E2 (Gi )


1
Var(Ri ) Var(Gi )
− 2
+ 2
.
= log2 (E(Ri )) − log2 (E(Gi )) +
2 ln(2)
E (Ri )
E (Gi )

1
≈ log2 (E(Ri )) − log2 (E(Gi )) +
2

Podemos utilizar as médias amostrais

Ri

e

Gi



e as variâncias amostrais,

ˆ
Var(R
i)

e

ˆ
Var(G
i ),

das intensidades dos píxeis, respectivamente, do canal da amostra de teste e do canal a amostra de
referência, todas disponibilizadas pelo programa de análise das imagens dos microarranjos.
Com essas estatísticas, concluímos o estimador da esperança de

.
M i = log2 (Ri ) − log2 (Gi ) +
assumindo que

Ri

e

Gi

1
2 ln(2)

sejam diferentes de zero.

Podemos observar, com isso, que

−

ˆ
Var(R
i)
2

Ri

Mi ,

+

que é dado por

ˆ
Var(G
i)
2

Gi

!
,

(3.7)
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1
M i = M̂i +
2 ln(2)
Ou seja, a abordagem original, que dene
tir do primeiro termo da expansão de Taylor

(E(Ri ), E(Gi )).

ˆ
Var(R
i)

−

2

+

ˆ
Var(G
i)
2

Ri
M̂i ,
de f

!
.

Gi

é uma aproximação de

E(Mi )

obtida a par-

apenas, que é o valor da função

f

no ponto

Nessa abordagem, medidas de mesma intensidade média, mas com variância dife-

rente, são representadas pelo mesmo valor. Já com a aproximação dada por

M i , que não descarta a

informação de que alguns dados são mais imprecisos que outros, essas medidas seriam diferenciadas.
Além disso, observando a expressão

M i,

vemos que a diferença entre os estimadores de

E(Mi )

aumenta conforme a diferença entre os seguintes termos aumenta:

ˆ
Var(R
i)
2
Ri

ˆ
Var(G
i)

e

2

.

Gi

A partir do resultado obtido na equação (3.5) e usando novamente os valores das derivadas

Var(Mi ).
f (Ri , Gi ) = log2 (Ri ) − log2 (Gi ), essa estimativa será obtida
primeira ordem da função f ao redor do ponto (E(Ri ), E(Gi )).

calculados em (3.6), podemos obter uma aproximação
Como

Mi

é descrito pela função

partir da expansão de Taylor de

a

Assim, substituindo os valores das derivadas na equação (3.5), obtemos:





Var(Mi ) = Var log2

Ri
Gi



2

2
1
1
Var(Ri ) + −
Var(Gi )+
≈
ln(2)E(Ri )
ln(2)E(Gi )



1
1
2
−
Cov(Ri , Gi )
ln(2)E(Ri )
ln(2)E(Gi )


1
Var(Ri ) Var(Gi )
Cov(Ri , Gi )
= 2
+ 2
−2
E (Gi )
E(Ri )E(Gi )
ln (2) E2 (Ri )


Usando novamente as estatísticas já disponibilizadas pelo programa de análise das imagens dos
microarranjos e assumindo que

Ri

e

.
ˆ
Var(M
i ) = σ̂ (Mi ) =
2

Gi

são diferentes de zero, denimos a estimativa:

ˆ
Var(R
i)

1
2
ln (2)

2

Ri

+

ˆ
Var(G
i)
2

Gi

ˆ
Cov(R
i , Gi )
−2
R i Gi

!
.

(3.8)

3.3.4 Estimação de E(Ai ) e Var(Ai )
De forma semelhante à estimação de
ximar

E(Ai )

e

Var(Ai )

E(Mi )

e de

Var(Mi ),

vista na seção 3.3.3, podemos apro-

utilizando agora para representar a variável

Ai

a função

. log2 (Ri ) + log2 (Gi )
.
f (Ri , Gi ) =
2
Assim, para utilizarmos a expressão da esperança aproximada obtida na equação (3.4), precisamos obter as derivadas de primeira e segunda ordem da função

f.

Com essas derivadas obtidas,

∂f
1
=
;
∂Ri
2 ln(2)Ri
∂2f
1
=−
;
2
∂Ri
2 ln(2)Ri2
determinamos a seguinte estimativa de

∂f
1
=
;
∂Gi
2 ln(2)Gi
∂2f
1
=−
;
2
∂Gi
2 ln(2)G2i
E(Ai ):

∂2f
= 0,
∂Ri ∂Gi

(3.9)
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Var(Ri )
1
Var(Gi )
1
−
E(Ai ) ≈ (log2 (E(Ri )) + log2 (E(Gi ))) +
−
2
2
2 ln(2)E2 (Ri ) 2 ln(2)E2 (Gi )


1
Var(Ri ) Var(Gi )
1
= (log2 (E(Ri )) + log2 (E(Gi ))) −
.
+ 2
2
4 ln(2) E2 (Ri )
E (Gi )
A partir das estatísticas disponíveis pelo programa de análise das imagens de microarranjos e

Ri

assumindo que

e

Gi

Ai :

são diferentes de zero, denimos o estimador para a esperança de

ˆ
Var(R
i)


1
. 1
Ai =
log2 (Ri ) + log2 (Gi ) −
2
4 ln(2)

2
Ri

+

ˆ
Var(G
i)
2

!
.

(3.10)

Gi

Âi é uma aproximação de E(Ai ) dada apenas pelo valor da
(E(Ri ), E(Gi )). A medida que estamos sugerindo, Ai , é uma aproximação melhor,

Novamente, vemos que a medida
função

f

no ponto

já que é determinada tanto pelos termos de primeira quanto os de segunda ordem da expansão de
Taylor. Ou seja, temos que

ˆ
Var(R
i)

1
Ai = Âi −
4 ln(2)
Observando a expressão de

E(Ai ),

Ai ,

2

ˆ
Var(G
i)

+

2

Ri

!
.

Gi

vemos que ocorrerá diferença entre as estimativas

Âi

e

Ai

de

se a seguinte soma não for nula:

ˆ
Var(R
i)
2

+

ˆ
Var(G
i)
2

Ri

.

Gi

Como temos apenas valores positivos nessas razões, qualquer variância nas medidas fará com
que haja uma diferença nos estimadores.
A estimativa da
descreve

Ai .

Var(Ai )

pode ser obtida utilizando a expressão (3.5) com a função

f

que

Teremos, com ela, uma aproximação da variância obtida a partir da expansão de

Taylor de primeira ordem da função

f

ao redor do ponto

(E(Ri ), E(Gi )).

Utilizando novamente os valores das derivadas calculados em (3.9), obtemos a seguinte aproximação de

Var(Ai ):
2

2
1
1
Var(Ai ) ≈
Var(Ri ) +
Var(Gi )+
2 ln(2)E(Ri )
2 ln(2)E(Gi )



1
1
Cov(Ri , Gi )
2
2 ln(2)E(Ri )
2 ln(2)E(Gi )


1
Var(Ri ) Var(Gi )
Cov(Ri , Gi )
=
+
+
2
.
E2 (Gi )
E(Ri )E(Gi )
4 ln2 (2) E2 (Ri )


Novamente, a partir das estatísticas disponibilizadas pelo programa de análise das imagens dos
microarranjos e assumindo que
variância de

Ai

Ri

e

Gi

são diferentes de zero, podemos denir o estimador da

por:

1
.
2
ˆ
Var(A
i ) = σ̂ (Ai ) =
4 ln2 (2)

ˆ
Var(R
i)
2

Ri

+

ˆ
Var(G
i)
2

Gi

ˆ
Cov(R
i , Gi )
+2
R i Gi

!
(3.11)

3.4 Consideração das imprecisões nas medidas com correção de
fundo
Como vimos, nos novos estimadores tanto da média como da variância das variáveis
aparecem pelo menos algum dos seguintes termos:

Ai

e

Mi ,
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ˆ
Var(R
i)
2

;

Ri

ˆ
Var(G
i)
2

Gi

e

ˆ
Cov(R
i , Gi )
.
R i Gi

Durante a estimação, para que não ocorra divisão por zero, é esperado que as variáveis não
possuam média próxima de zero.
No entanto, como os métodos de correção do fundo procuram remover o efeito causado pelas
intensidades ao redor dos locais genéticos, os valores corrigidos para

G ci ,

Ri

e

Gi ,

denotados por

Rci

e

podem car muito próximos do zero.

Nos modelos mais comuns de correção do fundo, é suposto que o sinal verdadeiro é obtido pelo
sinal observado subtraído por alguma constante estimada.
O método mais simples, por exemplo, consiste de simplesmente subtrair uma medida de tendência central da variável que descreve as intensidades dos fundos.

normexp, que vimos ser o melhor método para correção do fundo em microarranjos
de dois canais segundo Ritchie et al. (2007), também supõe que o sinal verdadeiro é dado a partir
Já o método

da subtração do sinal observado por uma constante associada ao fundo. Porém, essa constante não
é apenas a média das intensidades observadas dos fundos. Ela inclui uma quantidade estimada
referente às intensidades ambientes não explicadas pelas intensidades já observadas.
Assumindo, assim, que a correção é feita pela subtração de alguma constante, podemos fazer a
suposição de que a variância do sinal corrigido é a mesma que a do sinal original. Ou seja, a correção
do fundo apenas provocou um deslocamento da média da distribuição das variáveis

Ri

e

Gi .

Para que não tenhamos problemas com os valores de intensidade muito próximos do zero após

oset )

a correção do fundo, podemos utilizar o recurso de deslocamento (
correção do fundo por

normexp

utilizado no método de

e descrito na seção 2.4.2.

Esse deslocamento é feito para todos os locais genéticos e, como já comentamos, torna os valores

Ai

sempre positivos e mais afastados do zero. Além disso, o deslocamento também reduz a

variabilidade entre as medidas

Mi

de uma lâmina de microarranjos. Como apontado também na

seção 2.4.2, um valor de deslocamento comumente utilizado na literatura é

k = 50.

Capítulo 4

Lowess para dados de expressões gênicas
Como vimos na seção 2.5.1, o método mais comum para a estimação do viés causado por
fatores sistemáticos, dentre eles a diferença nas características dos corante usados na identicação
das amostras simultaneamente hibridizadas nas lâminas de microarranjos, é o lowess. Com essa
estimativa, podemos reduzir o viés em um processo conhecido como normalização intra-lâmina. O
processo da correção do viés, incluindo a aplicação do lowess em cada lâmina do experimento de
microarranjos, será visto em detalhes no capítulo 5.
Devido a algumas características particulares dos dados de expressões gênicas, o método lowess,
em sua forma padrão, pode não nos fornecer a melhor estimativa da superfície de regressão.
Neste capítulo, analisaremos essas características dos dados e mostraremos tanto os cuidados
que devem ser tomados na escolha dos parâmetros do lowess como algumas adaptações que devem
ser feitas para que a estimação da superfície de regressão seja adequada.
O lowess é um método de regressão polinomial local ponderada robusto à

outliers.

Assim, na

seção 4.1, iniciaremos um estudo sobre o método, apresentando os conceitos que fundamentam a
regressão polinomial local.
Em seguida, na seção 4.2, veremos como é feita a adaptação do método quando temos dados
heteroscedásticos (a variância das expressões dos genes de uma mesma lâmina não é constante),
umas das principais características dos dados de expressões gênicas.
O uso de regressão ponderada é o artifício clássico utilizado quando os dados são heteroscedásticos. Porém, na estimação da superfície de lowess, em sua forma padrão, a ponderação dos resíduos
do modelo local é feita apenas para determinar a vizinhança de suavização, assumindo que os erros
são homoscedásticos. Como essa suposição não é válida para muitos dados de expressões gênicas,
apresentamos o modelo que considera essa variabilidade, permitindo uma estimação mais honesta
da superfície de suavização. Mostramos ainda na seção 4.2 como são ajustados esses pesos de forma
a tornar o método robusto à

outliers.

Para concluir este capítulo, mostramos na seção 4.4 algumas propriedades estatísticas do modelo
e analisamos, na seção 4.5, como cada parâmetro inuencia na qualidade da estimação da superfície
de regressão.
Este capítulo nos fornece a base teórica necessária para a aplicação do método lowess durante
o processo de normalização e para o entendimento do algoritmo de seleção dos parâmetros que
propomos no capítulo 5.

4.1 Conceitos preliminares
Os conceitos apresentados nesta seção são importantes para uma compreensão básica da regressão local. A partir deles, poderemos facilmente entender os conceitos do método lowess e, assim,
utilizá-los de forma rigorosa no processo de normalização.
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4.1.1 Por que regressão local?
Muitas vezes, temos interesse em saber como uma variável depende de uma ou mais variáveis.
Os métodos de suavização tentam construir uma relação funcional entre as diferentes medidas.
O método de regressão local é interessante pois nos permite estimar superfícies de regressão sem
a necessidade de escolher uma classe paramétrica.
Consideremos

Y : Ωy 7→ R

X : Ωx 7→ Rp

um vetor de variáveis aleatórias independentes e suponhamos que

é uma variável aleatória que depende de

Podemos, então, fazer

(X1 , . . . , Xp ),

n

observações de

Y,

X.

juntamente com as respectivas observações de

X=

e formar a seguinte base de dados:

{Yi , Xi1 , . . . , Xip }ni=1 ,
em que

Xi = (Xi1 , . . . , Xip ) é o i-ésimo vetor de observações das variáveis preditoras e Yi é a variável

resposta correspondente.
Uma técnica clássica é a regressão linear, onde consideramos que os dados são gerados a partir
do modelo

Y = µ(X) + ε = β0 + β1 X1 + β2 X2 + . . . + βp Xp + ε,
em que

ε

é um erro aleatório não observável e

β0 , β1 , . . . , βp

são coecientes constantes.

Esses coecientes são estimados de forma com que as observações da base de dados satisfaçam
o modelo, ou seja:

Yi = β0 + β1 Xi1 + β2 Xi2 + . . . + βp Xip + εi ,

i = 1, . . . , n.

Nesse caso, os dados que não podem ser explicados por uma função am são considerados ruídos.
A resposta média é dada, nesse caso, da seguinte forma:

E(Y |X = x = (x1 , . . . , xp )) = µ(x) = β0 + β1 x1 + β2 x2 + . . . + βp xp .
Portanto, se a interação entre as variáveis tiver um comportamento não linear ou bastante
peculiar, a regressão linear produzirá uma estimativa com um grande viés.
Para resolvermos esse problema, uma alternativa é aumentar o número de parâmetros da regressão polinomial, ou seja, aumentar o grau do polinômio a ser ajustado. No entanto, polinômios
não são adequados para ajustar superfícies com diferentes graus de suavização em diferentes pontos,
além de serem muito sensíveis a

outliers. Em Fan e Gijbels

(1996), podemos ver vários exemplos nos

quais polinômios de grau até quatro falham em ajustar os pontos de forma visualmente satisfatória
e os polinômios de grau maior são numericamente instáveis.
O que poderíamos fazer é, então, ajustar funções mais complexas, como o que ocorre nos métodos
de regressão por

splines

e por séries ortogonais. Poderíamos também, em vez de tentar resolver um

único problema paramétrico difícil, usar uma abordagem local.
Nesse caso, para cada ponto que queremos conhecer sua superfície de suavização, ajustamos em
sua vizinhança um função simples, como um polinômio de grau baixo. Com isso, não precisamos
mais escolher antecipadamente a família paramétrica da função

µ(x)

e passamos a apenas supor

que na vizinhança do ponto de interesse a função é suave. Isso permite estimarmos qualquer função
suave, o que abrange uma classe muito maior em relação à classe de funções paramétricas. Esse
método é conhecido como regressão polinomial local.

4.1.2 O modelo local
No método de regressão polinomial local, precisamos aplicar o método para cada ponto que
quisermos conhecer sua superfície de suavização. Assim, a função

µ(x)

não é determinada global-

mente por uma família paramétrica, como ocorre no modelo de regressão paramétrico, mas sim
pelas vizinhanças e pela família paramétrica da superfície ajustada localmente.
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Descrevendo o método de regressão local mais formalmente, temos que a superfície que descreve
um dado ponto

x0

é dada por:

∀Xi ∈ Vx0 ,

Yi = µx0 (Xi ) + σ(Xi )εi ,

(4.1)

em que:

• Vx0

x0 ;

é vizinhança de

• µx0 é uma função que associa valores da vizinhança Vx0
E(Y |X = x);
• εi

a valores reais, denida por:

µx0 (x) =

representa o erro aleatório ou a variabilidade das fontes que não estão inclusas em

• σ(Xi )

é uma função das variáveis independentes

Xi

Xi ;

e

que permite a modelagem da heterosce-

dasticidade dos erros.
Assim,

µx0 (x)

é a função média da variável

x0

Por isso, enfatizamos a dependência de

Y

apenas para valores de

X

que pertencem à

Vx0 .

na determinação dos parâmetros desse polinômio.

Nesse modelo, fazemos a suposição de que os erros são independentes, com média 0 e, para
simplicação dos cálculos,

V ar(εi ) = 1.

Com isso, temos que

Var(Y |X = Xi ) = Var(σ(Xi )εi ) = σ 2 (Xi ) Var(εi ) = σ 2 (Xi ).
Não são feitas suposições globais sobre a função

µ,

apenas supomos que ele é aproximável

localmente por um polinômio.
De forma mais precisa, se quisermos que
uma vizinhança de raio

h(x0 ),

µ x0

seja estimada por um polinômio de ordem

q

em

denimos

.
Vx0 = Bh(x0 ) (x0 ),
h(x0 ) centrada em x0 , e supomos que µx0 ∈ C q+1 (Bh(x0 ) (x0 )),
estamos supondo que a derivada q + 1 existe e é contínua.
Com isso, podemos determinar a expansão de Taylor de µx0 (x) em torno de x0 ,
isto é, a bola aberta de raio

X ∂ α µx (x0 )
0
(x − x0 )α + Rq+1 (x, x0 ),
α!

µx0 (x) =

x ∈ Bh(x0 ) (x0 ),

|α|≤q

que está representada usando uma notação com multi-índice de dimensão

• α = (α1 , . . . , αp ) ∈ Zp+ ;
• |α| = α1 + . . . + αp ;
• α! = α1 ! . . . αp !;

e, nalmente, se

• xα = x1 α1 . . . xp αp ;
α

• ∂ α = ∂xα11 . . . ∂xpp =

x = (x1 , . . . , xp ) ∈ Rp ,

então:

e

∂ |α|
α .
α
∂x11 ...∂xpp

Portanto, podemos estimar

µ x0

µx0 (x) ≈

pelo polinômio de Taylor de grau

X
|α|≤q

βα (x0 )(x − x0 )α ,

q:

x ∈ Bh(x0 ) (x0 ),

p,

ou seja,

isto é,

34

4.1

LOWESS PARA DADOS DE EXPRESSÕES GÊNICAS

βα (x0 )
multi-índice α.

em que

é o coeciente do polinômio de Taylor de ordem

No entanto, no conceito de regressão local,
superfície de suavização no ponto

x0 .

q

em

x0 ,

associado a um dado

µx0 (x) é estimado apenas para conhecermos o valor da
µx0 (x0 ),

Assim, precisamos conhecer apenas da estimativa de

que é dada por:

µ̂x0 (x0 ) =

X

β̂α (x0 )(x0 − x0 )α = β̂(0,...,0) (x0 ).

|α|≤q
Podemos determinar o vetor das estimativas dos coecientes de Taylor, que denotamos por

(β̂α )|α|≤q (x0 ),

solucionando o problema de mínimos quadrados residuais ponderados.

O uso de pesos no problema de mínimos quadrados permite tanto a determinação da vizinhança
de suavização, o que torna a abordagem local, como também permite que a regressão seja feita
em observações com variância não constante. A escolha adequada desses pesos será vista com mais
detalhes nas próximas seções.

β̂(0,...,0) (x0 ) é uma combinação linear das observações Yi , cujos coecil(x0 ), conhecido como diagrama de pesos. Assim, como apenas esse vetor

Nesse caso, teremos que
entes compõem um vetor
é dependente de

x0 ,

podemos escrever a função de suavização global por:

µ̂(x) = β̂(0,...,0) (x) =

n
X

πi (l(x))Yi ,

i=1
em que

πi

é a função projeção na coordenada

i.

4.1.3 A vizinhança de suavização
Um parâmetro crítico na determinação da superfície de suavização associada a um dado ponto

x0

é o raio da sua vizinhança, mais conhecido como largura da banda (do inglês,
A partir desse parâmetro, determinamos quais observações

Xi

bandwidth ).
x0

e, portanto,

Bh(x0 ) (x0 ),

temos que o

são vizinhas a

serão utilizadas na estimativa do polinômio local.
Como a vizinhança de

x0 ,

de largura de banda

h(x0 ),

é denida por

conjunto das observações pertencentes à vizinhança é:

{Xi : d(Xi , x0 ) < h(x0 ), ∀i = 1, . . . , n}.
Utilizaremos apenas essas observações para estimarmos a média condicional de
está restrito à

Bh(x0 ) (x0 ).

Y

quando

X

Portanto, para a escolha da vizinhança, precisamos denir uma função distância

d : Rp ×Rp → R.

d(u, v) = |u − v|.

Mas, em proble-

Em problemas de apenas uma dimensão, costumamos denir

mas multidimensionais, é possível que as variáveis independentes tenham sido medidas em diferentes
escalas. Por isso, devemos primeiro padronizá-las, o que pode ser feito dividindo a observação pelo
seu desvio padrão. Depois, podemos aplicar a função distância, que pode ser, por exemplo, a norma
euclidiana padronizada. Nesse caso, obtemos a seguinte métrica adaptada:

v
uX

2
u p
u
−
v
j
j
d(u, v) = t
,
σj
j=1

em que

σj

é o parâmetro de escala, dado pelo desvio padrão da variável da

j -ésima

dimensão.

Para muitos problemas, o ideal é termos uma largura de banda adaptativa, ou seja, termos um
largura para cada ponto. Assim, para cada ponto

x0 ,

representamos por

h(x0 )

a largura de banda

ótima. Essa é a melhor abordagem para modelar as características locais. No entanto, na prática, é
difícil escolher tal função.
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Por outro lado, poderíamos denir a largura de banda por uma função constante, isto é,
Mas essa também não é uma boa abordagem. Se as observações

Xi

35

h(x) = h.

seguirem uma distribuição

não uniforme, devido à esparsidade dos dados, é possível determinarmos vizinhanças vazias. Isso
ocorreria frequentemente em problemas de alta dimensão e nas estimativas associadas a pontos
perto das fronteiras ou das regiões das caudas.
A alternativa simples que resolve esse problema da esparsidade é denir a função pelos vizinhos
mais próximos (

nearest neighbour bandwidth ).

Nessa abordagem,
para

k = bnαc,

h(x)

é denida por um parâmetro de suavização

α ∈ ]0, 1],

de forma que,

temos:

.
h(x) = k -ésima

menor distância entre

Com essa denição, o parâmetro

α

x

e

Xi ,

com

i = 1, . . . , n.

determina a porcentagem de pontos da amostra que perten-

cerá à vizinhança de suavização. Assim, temos uma função de largura de banda adaptativa, mas
com a quantidade de observações pertencentes à vizinhança constante.

4.2 Adaptações para dados heteroscedásticos
4.2.1 Detecção de heteroscedasticidade
Uma das características dos dados de expressões gênicas é a heteroscedasticidade, ou seja, a
variância das expressões relativas dos genes (variável
longo da variável independente (variável

M ) de

uma mesma lâmina não é constante ao

A).

Essa característica ca bastante evidente quando esboçamos as medidas de expressões gênicas
no gráco

M -A, visto na seção 2.3.2. Mesmo após a aplicação de métodos para a remoção do fundo,

é comum vermos esses grácos com os dados dispostos em forma de leque, ou seja, com uma
variabilidade crescente em relação às intensidades de expressões médias. Também é comum vermos
dados com uma variabilidade maior para os valores medianos da variável

A.

Alguns exemplos desse

gráco podem ser vistos nas guras 2.2 e 2.4.
Outra forma de analisarmos gracamente a heteroscedasticidade é esboçando os resíduos absolutos não padronizados,

|ε̂i |,

pelos valores ajustados,

µ̂(Xi ),

ou pelas variáveis preditoras

primeiro caso, podemos vericar se a variância dos resíduos é dependente de

µ̂(Xi ).

Xi .

No

No segundo

caso, vericamos a dependência da variância em relação a uma ou mais variáveis preditoras. Se os
resíduos apresentarem algum padrão especial, ou seja, se não estiverem aleatoriamente distribuídos
ao redor do zero, então dizemos que há heteroscedasticidade. Podemos observar um exemplo de
dados de expressões gênicas com variância não constante na gura 4.1.
Há alguns testes estatísticos que podem ser feitos para conrmar essa condição nos dados.
Quando, por exemplo, os resíduos aumentam, ou diminuem, consistentemente conforme os valores de variável preditora aumentam, podemos fazer o teste Goldfeld-Quandt (Goldfeld e Quandt
(1965)). Já quando há uma pequena variância nas observações centrais e uma grande variância nas
extremidades, podemos utilizar o teste Glejser (Glejser

(1969)). Mais detalhes sobre esses testes

podem ser vistos em Berry e Feldman (1985).
No modelo escolhido para a suavização local, dado na equação (4.1), consideramos a possibilidade dos erros não possuírem uma variância constante. Fizemos isso, permitindo que essa variância
seja modelada em função das variáveis independentes

Xi ,

ou seja,

Var(Y |X = x) = σ 2 (Xi ) Var(εi ) = σ 2 (Xi ).
Se a heteroscedasticidade não for vericada em nenhum dos grácos, então podemos considerar
um modelo de regressão com erros homoscedásticos, isto é, com

σ 2 (Xi )

constante. Essa variância

pode ser estimada pela equação (4.7).
Quando ocorre heteroscedasticidade, podemos estimar a função de variância a partir da equação
dada em (4.6). Nesse caso, se a variância for estimada com a equação (4.7), que supõe homosce-

36

4.2

LOWESS PARA DADOS DE EXPRESSÕES GÊNICAS

dasticidade, as estimativas dos coecientes da regressão serão maiores do que deveriam, além de,
possivelmente, enviesadas.

Gráco de diagnóstico da variância das observações Mi . Vemos que tanto em relação às observações da variável preditora, Ai , como em relação aos valores ajustados, a variância de Mi não é constante,
já que os resíduos absolutos não estão aleatoriamente distribuídos.

Figura 4.1:

4.2.2 Resolução por mínimos quadrados residuais ponderados
O uso de mínimos quadrados residuais ponderados é necessário, a princípio, para que a abordagem da regressão seja local. Para estimarmos a superfície associada a um dado ponto

x0 , precisamos

determinar a vizinhança de suavização. Isso é feito atribuindo um peso maior às observações mais
próximas de

xO

e um peso nulo para aquelas que não devem pertencer à vizinhança.

No entanto, podemos atribuir também mais um conjunto de pesos que penaliza as observações
com maior variância no caso dessas não possuírem variância constante. Assim, a solução de mínimos
quadrados ponderados nos permite, diferentemente da solução de mínimos quadrados ordinários,
encontrar os coecientes da superfície de suavização das observações

Yi

mesmo se os erros residuais

forem heteroscedásticos e correlacionados.
Como os dados de microarranjos costumam não satisfazer a suposição de homoscedasticidade,
o uso desse método torna-se adequado no pré-processamento das medidas de expressão gênica
relativas.

x0 , precisaremos determinar, além do
grau q do polinômio e da vizinhança do ponto x0 , uma função K que atribui um peso às observações
Para estimarmos a superfície associada a um dado ponto

da vizinhança.
Em geral, queremos que quanto mais próxima uma observação estiver de

x0 ,

maior é a sua

inuência no formato da superfície estimada. Isso pode ser alcançado atribuindo um peso maior a
essas observações na função objetivo do problema de minimização.
Além disso, como queremos que apenas observações dentro da vizinhança de
radas na estimativa, podemos escolher uma função peso
que atribui peso nulo às observações que distam

h(x0 )

K,

ou mais de

x0 .

função não negativa e unimodal, podemos denir o peso da observação


ϕi = K

d(Xi , x0 )
h(x0 )

x0

sejam conside-

também conhecida por função
Dessa forma, sendo

Xi

Kernel,
K

uma

como:


.

(4.2)

4.2
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Do modelo de regressão, dado pela equação (4.1), temos que os resíduos são dados por:

εi =

Yi − µx0 (Xi )
.
σ(Xi )

Assim, a soma dos resíduos quadrados é dada por:


n 
n
X
Yi − µx0 (Xi ) 2 X
1
=
(Yi − µx0 (Xi ))2 .
2
σ(Xi )
σ (Xi )
i=1

i=1

Com isso, o problema a ser minimizado é:

n
X

1
ϕi (Yi − µx0 (Xi ))2 I
2
σ (Xi )

i=1

I

em que a função indicadora

h(x0 )

em relação a

x0




d(Xi , x0 )
≤1 ,
h(x0 )

permite que apenas observações

Xi

(4.3)

com distância de no máximo

sejam avaliadas no problema.

Devemos observar que no caso homoscedástico, em que temos

σ 2 (Xi ) = σ 2
e, portanto, temos uma variância de

Yi

∀i = 1, . . . n,

constante,

Var(Yi ) = Var(σεi ) = σ 2 Var(εi ) = σ 2 ,
podemos tirar a constante

σ2

do problema de otimização, já que ela não afeta o resultado. Já

quando os erros são heteroscedásticos, lembrando que
variância de

Yi

Var(Yi ) = σ 2 (Xi ),

temos que o inverso da

tem o papel de penalizar as observações com maior variância.

Em vez de usarmos a função indicadora na equação (4.3), podemos alcançar o mesmo objetivo

K (4.2), que dene os pesos ϕi , por uma função que
[0, 1]. Dessa forma, a função se encarregará de eliminar

de restrição da vizinhança denindo a função
tenha um suporte compacto contido em

as observações não pertencentes à vizinhança atribuindo a elas peso nulo. Nesse caso, podemos
simplicar o problema (4.3) para:

n
X

ϕi
2
σ (Xi )
i=1

K

A escolha de uma função

(Yi − µx0 (Xi ))2 .

(4.4)

com suporte compacto não é obrigatória. Apenas é necessário que

ela tenha um decrescimento rápido o suciente para eliminar o impacto causado por pontos bem
distantes de

x0 .

No entanto, para simplicarmos o problema, é comum a escolha de uma função

[0, 1].

contínua, denida nos reais positivos, com pico em 0 e suporte em

K

A escolha mais comum é

a função tricubo:

(
(1 − |u|3 )3 , se 0 ≤ u < 1;
K(u) =
0,
u ≥ 1.
Como vimos na seção 4.1.2, para determinar
linômio de Taylor de ordem
Sendo

.
β = (βα )|α|≤q

q

µ̂x0 (x)

precisamos estimar os coecientes do po-

associado ao nosso ponto de interesse

x0 .

o vetor desses coecientes ordenados lexigracamente, podemos estimá-lo

fazendo a minimização da soma ponderada dos quadrados dos resíduos.
Caso os valores de

σ(Xi ),

que representam a variância de

Yi ,

sejam desconhecidos, é possível

utilizar estimativas desses valores. Veremos na seção 4.3 como essa estimação pode ser feita.
A solução desse problema será dada por:

.
β̂(x0 ) = (β̂α )|α|≤q (x0 ) = arg min Jx0 (β),
β
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em que a função objetivo

Jx0

é denida por:

Jx0 (β) =

2



n
X

ϕi
2
σ (Xi )
i=1

X

Yi −

βα (Xi − x0 )α  .

|α|≤q

µ̂x0

Podemos ver na seção A.1, que a estimativa local

determinada pela solução do problema de

mínimos quadrados ponderados é dada por:

µ̂x0 (x0 ) = β̂(0,...,0) (x0 ) =

n
X

πi (l(x0 ))Yi ,

i=1
em que

πi

i.
x0 ,

é a função projeção na coordenada

Assim, para qualquer ponto de interesse
a estimativa no ponto

x0

existe um diagrama de pesos

é uma combinação linear das observações

Yi .

l(x0 ) ∈ Rn

tal que

Além disso, podemos ver

também na seção A.1, que ele é expresso por:

−1 t
.
l(x0 )t = et1 At V W A
A V W,
em que os valores das matrizes
são independentes, a matriz
das observações

V

AeW

são dependentes do ponto

x0 e, com a suposição de que os erros

é diagonal e corresponde à inversa da matriz de variância-covariância

Yi .

Concluímos que, como a dependência de

x0

está apenas na determinação do diagrama de pesos,

podemos escrever a estimativa da função de suavização, para qualquer ponto

µ̂(x) = β̂(0,...,0) (x) =

n
X

x,

da seguinte forma:

πi (l(x))Yi .

(4.5)

i=1

4.2.3 Algoritmo iterativo para robustez à outliers
O método lowess é uma extensão do método de regressão polinomial local ponderada, agregando
um algoritmo que determina pesos

δi , i = 1, . . . , n,

que serão multiplicados aos pesos

problema de mínimos quadrados ponderados de forma a diminuir a inuência dos

ϕi
no
σ 2 (Xi )

outliers.

Esses pesos são determinados a partir de um algoritmo constituído de um laço que, a cada
iteração, estima a superfície de suavização e avalia o tamanho dos resíduos resultantes. Se algum
resíduo for grande, o valor do peso associado à essa observação será reduzido.
Mais especicamente, com pode ser visto em Cleveland (1979), se o resíduo for menor que 6 vezes
o valor da mediana de todos os resíduos, o peso será ajustado de acordo com a função biquadrada.
Se ele for maior, a observação associada será desconsiderada na determinação da estimativa.
Com isso, precisamos de mais um parâmetro para estimar a função
o número

t

µ

em um dado ponto

x0 :

de iterações necessárias para a estimação dos pesos de robustez. Segundo Cleveland

(1979), um valor de

t=3

é adequado para a maioria das situações.

Assim, em cada iteração

k

do laço do algoritmo, é determinado um conjunto de pesos

(k)

δi

.

. (t)
(t)
Uma vez que os pesos δi foram determinados na t-ésima iteração, denimos δi = δi e o ajuste
δi ϕi
local associado ao ponto x0 é determinado como antes, mas com pesos 2
. Ou seja,
σ (Xi )
.
β̂(x0 ) = (β̂α )|α|≤q (x0 ) = arg min Jx0 (β), ∀i = 1, . . . , n,
β
em que a função objetivo

J x0

é agora dada por:


2
n
X
X
δ i ϕi 
Yi −
βα (Xi − x0 )α  .
Jx0 (β) ≈
σ 2 (Xi )
i=1

Como resultado, teremos um diagrama de pesos

|α|≤q

l(x0 , t),

tal que:
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µ̂x0 (x0 ) =

n
X
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πi (l(x0 , t))Yi .

i=1
Se usarmos o mesmo número de iterações para a estimação da superfície em qualquer ponto,
podemos deixar implícito o parâmetro

t

e, assim, a função de suavização, para qualquer ponto

x

é

dada por:

µ̂(x) =

n
X

πi (l(x))Yi .

i=1

Determinação dos pesos de robustez
Como vimos, no método lowess, as observações serão ponderadas pelo inverso da variância de

Yi ,

1
, pelos valores
σ 2 (Xi )

ϕi ,

denidos pela função

do algoritmo de robustez, isto é,
Em cada iteração
minado.

k

W

δi ,

e por

os pesos obtidos na

t-ésima

. (t)
δi = δi .

desse algoritmo, com

k = 1, . . . , t,

um conjunto de pesos

(k)

{δi }ni=1

iteração

é deter-

.
(k)
β (k) (Xi ) = (β̂α )|α|≤q (Xi ) do polinômio
ajustado ao redor de cada observação Xi , i = 1, . . . , n.
(k) (X ), com i = 1, . . . , n, estimamos os seus coecientes usando
estimativa µ̂
i

Para isso, precisamos das estimativas dos coecientes
local de grau

q,

a ser

Assim, para cada

a solução do problema:

.
(k)
β̂ (k) (Xi ) = (β̂α(k) )|α|≤q = arg min JXi (β), ∀i = 1, . . . , n,
β (k) (Xi )

em que a função objetivo

(k)

JXi

é dada por:

n
. X (k)
(k) (k)
JXi (β (Xi )) =
δi
i=j

2


ϕi
2
σ (Xi )

Yi −

X

βα(k) (Xi )(Xj − Xi )α  ,

|α|≤q

com



d(Xj , Xi )
h(Xi )



ϕi = K
; e

1, 

(k)
(k−1)
δi =
ε̂i
B
,
6 Mediana(|ε̂(k−1) |)

Para a denição de

(k)

δi

se

k = 0;

se

k ≥ 1.

, usamos as seguintes notações:

(
(1 − u2 )2 , se 0 ≤ u < 1;
B(u) =
0,
u ≥ 1,
(k−1)

ε̂i



(k−1)
= Yi − µ̂Xi (Xi ) ,

ε̂(k−1) =



(k−1)

ε̂1

para

, . . . , ε̂(k−1)
n



i = 1, . . . , n;

e

, para k ≥ 1.

de predição da base de dados

L,

cuja

i-ésima

linha é dada pelo diagrama de

(t)

{δi }ni=1 e a matriz
pesos l(Xi , t).

Assim, ao nal da t-ésima iteração, teremos o conjunto de pesos de robustez
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A relação entre loess e lowess
Lowess e loess são ambos métodos de regressão polinomial local ponderada e aparecem muitas
vezes associados na literatura, gerando assim algumas confusões e discussões sobre suas denições.
A característica principal que difere ambos os métodos é que apenas o lowess agrega um algo-

outliers.
LOcal WEighted RegreSSion ) foi como cou conhecido o método de regressão

ritmo que aumenta a robustez em relação aos
Lowess (do inglês,

local robusto sugerido por Cleveland

(1979). Com o método lowess, ajustamos localmente um

polinômio de grau genérico e univariado, e, assim, estimamos a média de observações independentes.
No entanto, a principal diferença em relação aos demais métodos de regressão polinomial local é o
uso de um algoritmo para aumentar a robustez à

outliers.

Com eles, os pesos das observações no

problema de mínimos quadrados ponderados são ajustados de acordo com os resíduos resultantes.
O método loess, de Cleveland e Devlin

(1988), estende o método lowess permitindo que o

modelo local seja multivariado. Exceto pelo algoritmo que aumenta a robustez aos

outliers,

são

estabelecidas as mesmas especicações do lowess. Os coecientes do modelo local no método loess
também são obtidos minimizando os quadrados dos resíduos ponderados, logo podemos encontrar
superfícies que ajustam observações com erros residuais heteroscedásticos.
Tanto no método lowess como no loess são sugeridas a função tricubo para aumentar o peso das
observações mais próximas e a especicação da função de vizinhança por vizinhos mais próximos.
Uma curiosidade é que o nome loess, além de ter sido inspirado no nome em inglês do método,

LOcal regrESSion, tem um signicado a mais. Em geologia, loess (do alemão Löss, solto) é um solo
amarelado formado por sedimentos nos como argila, areia e limo, depositados pelo vento. Eles
são comuns em vales de rios. Assim, em uma seção transversal do planeta Terra, onde poderíamos
observar as diferentes camadas do solo, o depósito de loess apareceria como uma camada na e
curva ao longo da seção, semelhante à curva de regressão estimada pelo método.
Na gura 4.2 vemos como os pesos de robustez modicam a estimativa da superfície de suavização. A superfície obtida pelo método lowess é muito mais estável na presença de

outliers.

4.3 Estimativa da variância da variável resposta
4.3.1 Variância não homogênea
Como vimos na seção 4.2.1, é possível que as observações
Nesse caso, se a função

σ 2 (x) = Var(Y |X = x)

Yi

não sejam homoscedásticas.

for conhecida, vimos que podemos modicar

o critério de mínimos quadrados, dado em (4.4), adicionando como peso o inverso dessa variância.
Nesse caso, o diagrama de pesos resultante do problema de minimização é dado por:

−1 t
.
A V W,
l(x0 )t = et1 At V W A
em que

V

é uma matriz diagonal cuja

i-ésima

entrada é igual a

No entanto, caso a variância condicional de

Y

1/σ 2 (Xi ).

não seja conhecida, devemos estimá-la. Como

zemos a suposição de que a variância dos erros é uma função das variáveis independentes, uma
alternativa fácil de implementar é a sugerida por Loader (1999). Nesse caso, estimaremos a variância
localmente. Assim, a estimativa da variância condicional de

ˆ
Var(Y
|X = x0 ) = σ̂ 2 (x0 ) =

Y , para um dado ponto x0 , é dada por:

Pn
tr(W )

ex0 (Xi ))2
i=1 ϕi (Yi − µ
,
− tr((At W A)−1 (At W 2 A))

(4.6)

em que o numerador é a soma dos resíduos quadrados resultantes de uma suavização com vizinhança
bem pequena e o denominador são os graus de liberdade residuais dessa estimativa.
Para a determinação da estimativa

µ
ex0 (x)

e dos graus de liberdade residuais, Loader

sugere utilizarmos localmente um polinômio quadrático com um parâmetro de suavização

(1999)

α = 0, 1.

Além disso, como essa estimativa costuma apresentar muito ruído, a autora sugere melhorá-la com
uma suavização local gama.

4.4
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Figura 4.2: Neste gráco, podemos ver a diferença entre as curvas estimadas, uma usando por loess e
outra usando lowess. Claramente vemos que a estimativa com loess é mais sensível aos outliers. Como os
demais parâmetros foram xados, podemos ver que o efeito é causado pelos pesos de robustez determinados
no algoritmo do lowess.

4.3.2 Variância homogênea
Caso a variância das observações seja constante, igual

Var(Yi ) =

σ2,

podemos utilizar a estimativa de

σ 2 sugerida por Cleveland e Devlin (1988).

O problema de mínimos quadrados, dado em (4.4), pode, nesse caso, ser modelado sem a ponderação devida à variância. No entanto, como uma constante não altera a solução do problema de
otimização, ele pode ser formulado como antes.
Ela é obtida também assumindo que a estimativa

.
ˆ i ) = σ̂ 2 =
Var(Y

1
n + ν2 − 2ν1

µ̂(Xi ) é não enviesada.
" n
#
X
2
(Yi − µ̂(Xi )) .

Com isso, temos:

(4.7)

i=1

Os detalhes da estimação dessa variância podem ser vistos na seção A.3.
Por causa dessa suposição de não enviesamento da estimativa

µ̂(Xi ),

é recomendável, em méto-

dos de seleção de parâmetros, implementar essa estimativa utilizando um ajuste particular, calculado
com os parâmetros de suavização que proporcionam o menor viés em questão.
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4.4 Medidas de qualidade do modelo
4.4.1 Erro quadrático médio
Uma medida bastante utilizada para avaliar a qualidade do modelo é o erro quadrático médio
do estimador, denido por:

E((µ(x) − µ̂(x))2 ).
Com a decomposição viés-variância do erro quadrático médio entre

µ

e

µ̂,

que pode ser vista no

apêndice A.2, temos que:

E((µ(x) − µ̂(x))2 ) = Vies2 (µ̂) + Var(µ̂).
Essa decomposição é interessante pois nos permite avaliar a qualidade do modelo apenas observando o comportamento da variância e do viés. Assim, se quisermos vericar qual combinação
de parâmetros nos fornece um modelo mais adequado em relação ao erro quadrático médio, basta
compararmos o viés e a variância das estimativas resultantes.
Para facilitar alguns cálculos, determinaremos as expressões para o viés e para a variância da
estimativa

µ̂(x),

em função da sua solução por mínimos quadrados ponderados, isto é, utilizando

que

µ̂(x) =

n
X

πi (l(x))Yi ,

i=1
como determinamos na equação (4.5).

4.4.2 Viés
O viés do modelo é dado por:

.
Vies(µ̂(x)) = E(µ̂(x)) − µ(x).
Dessa forma, para encontrarmos uma expressão para o viés, precisamos primeiro determinar a
esperança do modelo. Assim, temos que:

E(µ̂(x)) = E

n
X

!
πi (l(x))Yi

i=1

=
=

n
X
i=1
n
X

πi (l(x))E(Yi )
πi (l(x))µ(Xi ).

i=1
Para o resultado dado na última linha, precisamos lembrar da teoria de regressão, onde temos
que

µ(x) = E(Y |X = x).
Portanto,

Vies(µ̂(x)) = E(µ̂(x)) − µ(x)
n
X
=
πi (l(x))µ(Xi ) − µ(x).
i=1
Infelizmente, como essa expressão depende da função média desconhecida

µ(x),

ela não é

muito útil para estudarmos seu comportamento para diferentes combinações de parâmetros. No
entanto, na seção 4.5.2, comentaremos sobre a expansão assintótica dessa expressão determinada
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por Ruppert e Wand (1994) e mostraremos como ela pode nos dar as informações que precisamos
para entender o comportamento do viés.

4.4.3 Variância
Assumindo que as observações

Yi

são independentes, a variância da estimativa

µ̂(x)

pode ser

obtida como a seguir:

Var(µ̂(x)) = Var

n
X

!
πi (l(x0 ))Yi

i=1

=
=
=

n
X
i=1
n
X
i=1
n
X

Var(πi (l(x))Yi )
(4.8)

2

πi (l(x)) Var(Yi )
πi (l(x))2 σ 2 (Xi ).

i=1
Na seção 4.5.2 veremos que também foi determinada uma expansão assintótica da variância e a
usaremos para entender o seu comportamento conforme alteramos os parâmetros que determinam
a estimativa

µ̂(x).

4.4.4 Avaliando o viés e a variância da estimativa gracamente
Podemos dizer se a superfície de regressão tem pouco viés se, no gráco das observações independentes

Xi

pelas observações dependentes

Yi ,

a curva está bem ajustada aos dados.

Porém, se a superfície de regressão ajustada captura até as características dos dados que são
consideradas ruídos, esse super ajuste resultará em pouco viés, mas virá acompanhado de muita
variância.
Quando o oposto ocorre, ou seja, quando a superfície não captura as características importantes
do comportamento, dizemos que ela tem muito viés, porém a variância costuma ser pequena.
Outra maneira de observar se o viés da superfície de regressão ajustada é pequeno é a partir do
gráco dos resíduos
Se a estimativa

ε̂i , por cada variável independente
µ̂(Xi ) for não enviesada, então

de

Xi .

E(µ̂(Xi )) = µ(Xi ) = E(Yi ).
Com isso,

E(ε̂i ) = E(Yi − µ̂(Xi ))
= E(Yi ) − µ(Xi )

(4.9)

= E(Yi ) − E(Yi )
= 0.

Assim, se os resíduos carem centrados no zero e não houver dependência, então a estimativa
da superfície de suavização tem pouco viés.
Apesar dos recursos grácos terem sua limitação, eles podem ser interessantes para diagnosticarmos se a estimação, para uma certa combinação de parâmetros, foi dada com um bom balanço
entre viés e variância.
Na gura 4.3, mostramos esses grácos para dados de expressões gênicas obtidas em uma lâmina
de microarranjos. Podemos observar diferentes comportamentos do viés e da variância para o ajuste
dos dados de uma lâmina de microarranjos. Quando o parâmetro

α,

que determina a porcentagem

de observações pertencentes à vizinhança de suavização, é muito pequeno, temos uma estimativa

44

4.5

LOWESS PARA DADOS DE EXPRESSÕES GÊNICAS

com pouco viés, mas com grande variância. Exatamente o oposto ocorre quando escolhemos um
valor grande para

α.

A limitação do recurso gráco ca evidente na presença de dados heteroscedásticos, como ocorre
no exemplo dessa gura. Como o comportamento dos dados não é muito nítido, ca complicado
visualizar qual estimativa descreve adequadamente o comportamento dos dados. Com isso, mostrase necessário um método de seleção dos parâmetros por algum critério de qualidade, como veremos
na seção 4.6.

4.5 Efeitos dos parâmetros na superfície de suavização
Como vimos, nos métodos lowess e loess já temos predenidas a função peso, dada pela função
tricubo, e a especicação da função de largura da banda, dada por vizinhos mais próximo. Por
isso, nesta seção, avaliaremos apenas os parâmetros que ainda precisamos escolher: o parâmetro de
suavização

α,

que determina a porcentagem de observações pertencentes à vizinhança, e o grau do

polinômio a ser ajustado.
Esses dois parâmetros são os mais críticos para a qualidade do modelo, pois ambos afetam o
nível de viés e de variância do modelo. A função peso afeta pouco o balanço viés-variância, tendo
um maior efeito no visual da superfície ajustada.
Para uma dada vizinhança, o ajuste local de um polinômio de grau alto possui um viés menor
que um ajuste feito com um polinômio de grau baixo. No entanto, o aumento do grau do polinômio
introduz uma parametrização adicional, resultando em uma grande variabilidade dos parâmetros
estimados e, consequentemente, em uma estimativa numericamente instável.
Com o parâmetro de suavização

α, ocorre o contrário. Se ele for muito pequeno, a quantidade de

observações a ser considerada na estimativa será insuciente, resultando em um ajuste muito ruidoso, ou seja, com grande variância. No entanto, se ele for muito grande, um polinômio simples pode
não se adaptar bem a todas as observações da vizinhança, distorcendo ou ignorando características
importantes. Nesse último caso, teremos um ajuste com um grande viés.

α cam confundidos.
α xado, a estimativa local quadrática é mais variável que a estimativa local dada
mas esse aumento da variância pode ser compensado com um valor maior de α.

Com isso, podemos ver que os efeitos do grau do polinômio e do parâmetro
Por exemplo, com
por uma reta,

4.5.1 O efeito do grau do polinômio
A ideia da regressão local é reduzir a complexidade das funções estimadas. Assim, devemos
escolher um polinômio simples, ou seja, de grau baixo, para o modelo local.
Como vimos, ao aumentarmos o grau do polinômio, diminuímos o viés, mas aumentamos a
variância da estimativa. Assim, é difícil escolher o grau do polinômio local.
Uma interessante discussão sobre os graus de polinômios é feita em Loader

(1999). Segundo a

autora, o uso de polinômios constantes, isto é, de grau zero, é muito suscetível a viés e raramente é
adequado. Já as retas são mais adequadas nas fronteiras. Polinômios de grau dois podem ser mais
adequados por reduzirem o viés, embora possam ser um problema especialmente nas fronteiras.
Polinômios de grau três ou maior raramente melhoram a estimativa.
No entanto, o aumento da variância não é constante com o aumento do grau do polinômio. A
variância assintótica somente aumenta se o grau aumentar de um valor ímpar para um valor par.
Assim, ela aumenta se mudarmos o grau de um para dois, mas não há perda se aumentarmos de
zero para um. Assim, é fortemente sugerido por Fan e Gijbels

(1996) e Ruppert e Wand

(1994),

que apenas polinômios de ordem ímpar sejam considerados, já que o ganho no viés não é associado
a uma perda na variância.
Com isso, uma boa alternativa é nos concentrarmos na seleção do valor do parâmetro de suavização

α,

que determina a largura de banda, e xarmos o grau do polinômio em um.

Podemos observar o comportamento das estimativas ao variarmos os graus do polinômio na
gura 4.4, onde foi usado o loess, e na gura 4.5, com lowess. Conrmando a discussão anterior,
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Gráco M -A com as curvas de regressão obtidas para diferentes valores de α.

(b)

Resíduos dos ajustes realizados com diferentes valores de α.

O gráco M -A com as curvas de suavização dos dados para diferentes valores de parâmetros
de suavização (a) e os grácos dos resíduos (b) desses diferentes ajustes permitem analisar o balanço viésvariância.
Figura 4.3:
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a reta é muito mais adequada para o ajuste nas fronteiras. A robustez do lowess permite uma
estimativa estável na fronteira com o polinômio de grau dois, mas, com grau três, as estimativas
obtidas com ambos os métodos claramente não foram adequadas.

Podemos observar, neste gráco, o efeito do grau do polinômio local. As estimativas foram
obtidas com o método loess e parâmetro de suavização α xado em 0, 2. Com polinômios de graus dois e
três, as estimativas foram bem mais instáveis nas fronteiras que quando estimadas com polinômio de grau
um.
Figura 4.4:

4.5.2 O efeito da largura da banda
A largura de banda, determinada pela função

h(x), tem um efeito crítico no nível de suavização

µ̂(x).
h(x) = 0, teremos uma estimativa que é, essencialmente, a interpolação dos dados.
lado, se h(x) = ∞, o método de regressão local será equivalente ao método de regressão

da estimativa
Quando
Por outro

clássico, onde o ajuste é feito globalmente, isto é, abrangendo todas as observações. Com isso, vemos
que a complexidade do modelo é efetivamente controlada pela largura da banda.
No entanto, para denir a função

h(x)

de forma adequada, precisamos utilizar os dados para

concluir se determinada especicação de função pode ou não ser descartada, o que é muito difícil.
Como vimos na seção 4.1.3, uma boa alternativa é usar a especicação dos vizinhos mais próximos. No entanto, essa denição ainda depende do parâmetro de suavização

α,

que determina

a porcentagem de pontos pertencentes à vizinhança de suavização. Logo, herdamos os mesmos
problemas na determinação do valor do parâmetro

α.

Quando a função nos dá valores muito grandes de largura de banda, temos uma suavização
muito forte, sendo claro que a escolha não foi adequada. Mas, se a função nos dá larguras de banda
muito pequenas, é difícil julgar se as características adicionais encontradas no modelo são mesmo
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Figura 4.5: O efeito do grau de polinômio local com o método lowess pode ser observados nessas estimativas.
Com o parâmetro de suavização α xado em 0, 2, apenas a estimativa obtida com polinômios cúbicos locais
foi instável na fronteira.

reais ou se são apenas ruídos aleatórios nos dados. Em um primeiro momento, camos induzidos a
dizer que são ruídos aleatórios, já que na natureza nada é perfeito, mas é impossível concluir se isso
é verdade a partir do gráco.
Nas guras 4.6 e 4.7 podemos ver como as estimativas mudam quando variamos o valor do

α.

parâmetro de suavização

Idealmente, o que precisamos é de uma estimativa com pouco viés e pouca variância. Por isso,
precisamos entender como o viés e a variância são afetados com a largura de banda.

µ̂(x)

Na seção 4.4.2, vimos que o viés da estimativa
depende da função

µ(x)

não pode ser obtido diretamente, pois

que é desconhecida.

Por isso, Fan e Gijbels

(1992) estabeleceram algumas propriedades assintóticas para o viés

e a variância condicional da estimativa

µ̂(x).

No entanto, seus resultados são limitados ao caso

univariado.
Os resultados para o caso multivariado foram dados por Ruppert e Wand

(1994). Eles encon-

traram uma expansão assintótica para essa expressão do viés usando uma expansão de Taylor de
baixa ordem da função

µ

e fazendo uma aproximação da soma por integrais.

Uma versão simplicada dessa expansão para o viés, mostrada por Loader (2012), é:

00

2

Vies(µ̂(x)) ≈ µ (x)h
onde os termos dependentes da função peso
da somatória dos termos de Taylor de

µ

K

v 2 K(v)dv
R
,
2 K(v)dv

R

correspondem à uma aproximação por integrais

e também do diagrama de pesos dos ajustes em cada
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Podemos observar que, com o método loess, as estimativas determinadas com valores de α
menores que 0, 6 foram muito ruidosas. Assim, aparentemente, utilizar vizinhanças que incluem 60% ou
menos das observações não é adequado. Por outro lado, a estimativa com 100% das observações não se
ajusta bem aos dados. As demais estimativas parecem ser adequadas, mas é difícil de julgar a partir do
gráco.
Figura 4.6:

observação

Xi .

Apesar da dependência de

µ00 (x),

que é desconhecida, com essa expressão é possível ver facil-

mente que o viés cresce quadraticamente com a largura de banda

h.

Além disso, podemos observar que, se a segunda derivada da média real for grande, isto é, se o
gráco da função tem uma curvatura elevada, então uma estimativa obtida com largura de banda
grande não será muito precisa, ou seja, ela terá um viés grande.
No mesmo artigo, Ruppert e Wand (1994) também determinaram uma aproximação assintótica
para a variância, aproximando as somas por integrais.
A versão simplicada da expansão da variância, que assume homoscedasticidade, também mostrada por Loader (2012), é:

R
K(v)2 dv
σ2
R
Var(µ̂(x)) ≈
,
nhf (x) ( K(v)dv)2
onde

f (x)

é a função densidade da qual foram amostrados todas variáveis independentes

é o tamanho da amostra e

h

Xi , n

é a largura da banda.

Nessa expressão, podemos interpretar o termo

1/(nhf (x)) como o inverso do tamanho da amos-

tra usada no ajuste local. Assim, esperamos que a variância aumente conforme essa amostra diminui.
Consequentemente, podemos ver que a variância diminui com a largura de banda. Portanto, essas
análises validam a nossa intuição.
Para escolhermos uma estimativa com pouco viés e pouca variância, é necessário fazermos um
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Com o método lowess, o valor do parâmetro é menos crítico. Podemos ver que a estimativa
determinada com 60% das observações não sofreu tanta inuência dos outliers quanto a observada na gura
4.6. Novamente, apenas observando o gráco é difícil de julgar se as demais estimativas são adequadas.

Figura 4.7:

balanço entre essas duas medidas. Uma forma de avaliarmos a qualidade do modelo é pelo erro
quadrático médio, já que ele é uma medida que incorpora tanto a variância quanto o viés.
Usando a decomposição viés-variância vista no apêndice A.2, temos que a expressão assintóticas
do erro quadrático médio é dada por:

R
v 2 K(v)dv
K(v)2 dv
σ2
R
E((µ(x) − µ̂(x)) ) ≈ µ (x) h R
+
.
nhf (x) ( K(v)dv)2
2 K(v)dv
2

00

2 4

R

Com essa expressão, podemos ter uma ideia melhor de como deve ser feito o balanço entre viés
e variância para reduzir o erro quadrático médio.

4.6 Critérios de avaliação da qualidade do modelo
Nesta seção, mostraremos algumas denições e critérios importantes para avaliar a qualidade
do ajuste obtido pelo lowess e, como veremos na seção 5.1, que podem ser usados na construção de
um método de seleção de parâmetros adequados.

4.6.1 Caracterização global do modelo: graus de liberdade do ajuste
Apesar da superfície de suavização ter sido determinada localmente, é interessante ter uma
medida que caracteriza a complexidade do modelo de forma global. Os graus de liberdade do
modelo de regressão observado de forma global podem satisfazer essa necessidade. É importante
salientar que esses graus de liberdade são diferentes dos graus de liberdade residuais.
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O seu uso é bastante utilizado em seleção de modelos, pois permite uma comparação justa de
estimativas obtidas por diferentes combinações de parâmetros, mas usando a mesma base de dados.
Fornecendo um critério global para a caracterização da função de suavização, podemos comparar,
por exemplo, modelos determinados usando diferentes graus do polinômio ou diferentes larguras de
banda. Esse é o princípio utilizado pela ferramenta gráca

M -plot,

que será vista em detalhes na

seção 5.1.3.
A denição de graus de liberdade do ajuste global, segundo Ye (1998) é a soma da sensitividade
dos valores ajustados com respeito aos valores de resposta observados.
Dessa forma, em modelos de regressão lineares, isto é, em que o mapeamento das observações
aos valores ajustados é feito por uma matriz de predição

L, os graus de liberdade podem ser obtidos

por características dessa matriz.
Em métodos de regressão que não são baseados nas projeções dos mínimos quadrados ordinários,
como é o caso das regressões por mínimos quadrados generalizadas, que incluem as regressões por
mínimos quadrados ponderados, a matriz de predição
ortogonal. A matriz de predição do

lowess,

L

não é mais um operador de projeção

por exemplo, muitas vezes não é nem simétrica e nem

idempotente.
Assim, as somas dos quadrados não são mais uma distribuição proporcional à

χ2

e a denição

de graus de liberdade convencional a partir da dimensão do domínio dos vetores aleatórios deixa de
ser útil.
A partir da denição de graus de liberdade do ajuste de Ye

(1998), foram denidas algumas

expressões para a obtenção dos graus de liberdade que são apropriadas para muitos métodos de
regressão. Essas expressões caram conhecidas como

graus de liberdade efetivos

e algumas delas

são:

.
ν1 = tr(L);

e

(4.10)

.
ν2 = tr(Lt L).

(4.11)

No método de mínimos quadrados ordinários, as denições (4.10) e (4.11) são equivalentes, já
que a matriz

L

é idempotente. Além disso, os graus de liberdade para o ajuste obtidos dessa forma

são os mesmo obtidos da forma usual.

4.6.2 Erro quadrático médio de predição
Um dos possíveis critérios de avaliação da estimativa de suavização é o erro quadrático médio
de predição, dado por:

EQMP(µ̂) = E(Ynovo − Ŷnovo )2 = E(Ynovo − µ̂(xnovo ))2 .
Com esse critério, podemos medir a adequação do modelo quanto à predição de uma nova
observação, denotada por

Ynovo .

Podemos estimar esse critério usando validação cruzada, descrita por:

n

VC(µ̂) =

1X
(Yi − µ̂−i (Xi ))2 ,
n

(4.12)

i=1

em que

µ̂−i (Xi )

é a estimativa de

µ(Xi )

calculada usando todos os pontos da base exceto

Xi .

Como esse cálculo é muito custoso computacionalmente, é possível utilizar uma estimativa de

VC(µ̂),

conhecida como critério de validação cruzada generalizada:

n
X
n
VCG(µ̂) =
(Yi − µ̂(Xi ))2 ,
2
(n − ν1 )
i=1

em que

ν1

são os graus de liberdade da curva ajustada, como vimos em (4.10).

(4.13)
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Essa estimativa só é válida quando temos que
entrada da diagonal da matriz de predição

L

πi (l(Xi )) < 1, ∀i = 1, . . . , n,

isto é, quando toda

for menor que um. No caso em que os erros são

homoscedásticos, isso é verdade sempre que zermos uma suavização maior que simplesmente a
interpolação dos dados, como pode ser conferido em Loader (1999)
Podemos compreender como essa aproximação foi determinada no apêndice A.4.

4.6.3 Erro quadrático médio da estimativa
Enquanto o critério

VCG

nos fornece uma medida de qualidade avaliando o erro da predição, o

erro quadrático médio da estimativa do ajuste, dado por

E[(µ(x) − µ̂(x))2 ],
nos permite medir o quão próximo da média real está a estimativa do ajuste.
Dependendo se a função de variância das observações

Yi

é ou não constante, escolhemos um

critério diferente para avaliar o erro quadrático média da estimativa da superfície de suavização.

Erro quadrático médio da estimativa com erros homoscedásticos
No caso dos erros do modelos possuírem a mesma variância e, assim, a variância das observações

Yi

ser constante igual a

σ2,

usamos o critério

Cp

de Cleveland e Devlin (1988).

A versão normalizada do erro quadrático nesse caso é dada pela seguinte função de risco:

R(µ, µ̂) =

n

1 X 
2
E
(µ̂(X
)
−
µ(X
))
.
i
i
σ2
i=1

Como essa função depende da função média desconhecida

µ, não podemos avaliá-la diretamente.

Por isso, um critério que foi inicialmente desenvolvido por Mallows

(1973) para regressões para-

métricas, foi estendido por Cleveland e Devlin (1988) para regressão local, fornecendo, assim, uma
estimativa não enviesada de

R(µ, µ̂),

isto é,

E(Cp(µ̂)) = E(R(µ̂, µ)).
Esse critério é dado por:

n
1 X
(Yi − µ̂(Xi ))2 − n + 2ν1
Cp(µ̂) = 2
σ

(4.14)

i=1

O nome Cp foi herdado da estimativa original de seleção de modelos Cp, de Mallows.
Para calcular o valor de

Cp,

podemos utilizar a estimativa de

σ2

vista em (4.7). No entanto,

para compararmos diversos modelos usando essa estatística, devemos, para todos os modelos, usar
a mesma estimativa

σ2.

Além disso, ela deve ser calculada com os parâmetros da estimativa de

menor viés, por exemplo, o menor valor de

α

em consideração.

Como esse critério é não enviesado, podemos comparar

E(Cp(µ̂))

e

E(R(µ̂, µ))

e entender como

ele foi desenvolvido. Essa vericação pode ser vista no apêndice A.5.

Erro quadrático médio da estimativa com erros heteroscedásticos
Para o caso da regressão ser modelada sobre observações com diferentes variâncias, Liu e Okui
(2013) deniram o critério

HRCp,

que também é uma extensão do método Cp de Mallows

para regressões paramétricas. O nome

HRCp

vem do inglês,

Heteroskedasticity-Robust Cp.

Esse critério fornece uma estimativa da medida de qualidade de
risco:

µ̂

(1973)

dada pela seguinte função de
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R(µ, µ̂) =

n
X



E (µ̂(Xi ) − µ(Xi ))2 .

i=1
O critério é denido da seguinte forma:

HRCp(µ̂) = R̂(µ, µ̂) =

n
X

(Yi − µ̂(Xi ))2 + 2 tr(Σ L),

(4.15)

i=1

L é a matriz de predição da regressão que determina µ̂ e Σ é a matriz de variância-covariância
εi . Assumindo que os erros são não correlacionados, a matriz Σ é diagonal n × n onde
cada entrada Σii é dada por Var(Yi ).
Temos que o critério HRCp é, a mesmo de uma constante, um estimador não enviesado de
R(µ, mu)
ˆ . Ou seja, temos que

em que

dos erros

E(HRCp(µ̂)) = E(R(µ̂, µ)) +

n
X

σ 2 (Xi ).

i=1
Essa vericação pode ser vista no apêndice A.6.
Para o caso em que não são conhecidos os valores de
dadas pela equação (4.6).

Var(Yi ),

pode-se utilizar as estimativas

Capítulo 5

Normalização das expressões gênicas
com erros de medida
O último método de pré-processamento que devemos aplicar nos dados de expressões gênicas
é a normalização. Como vimos na seção 2.5, o objetivo da normalização é remover o viés ou tendência dos dados proveniente possivelmente da dependência que o corante utilizado nas amostras
hibridizadas têm das intensidades médias.
É comum observarmos um viés crescente, porém não linear, nas intensidades medidas para as
expressões gênicas de cada local genético. Isto é, conforme a intensidade média do local genético aumenta, a distância entre a intensidade medida e a intensidade correspondente apenas à hibridização
também aumenta. Assim, esse viés, que é a estimativa da suavização do lowess sobre as medidas

M

e

A, deve ser removido dos dados com o objetivo de tornarmos as observações mais próximas da

real medida da expressão dos genes.
Esse processo deve ser realizado em cada uma das lâminas de microarranjos do experimento.
Por isso, esse método é conhecido por normalização intra-lâmina.
Em um experimento de microarranjos é comum termos dezenas ou até centenas de lâminas hibridizadas. Assim, torna-se inviável a seleção por ferramentas visuais dos parâmetros mais adequados
na determinação da estimativa de lowess para cada uma das lâminas.
Na seção 5.1, mostraremos algoritmos que determinam, para cada lâmina, a combinação de
parâmetros para o método lowess que resulta na melhor estimativa de suavização segundo um
critério de qualidade bem denido. Também proporemos um método de seleção dos parâmetros que
leva em consideração às características dos dados gênicos. Dessa forma, garantimos que a quantidade
de ruído que será acumulado aos dados ao nal do processo de normalização seja mínima.
Na seção 5.2, veremos como estimar o erro acumulado durante o processo de normalização e,
assim, ajustar os erros das medidas nos dados de expressões gênicas representados por intervalos.
Finalmente, nas seções 5.3 e 5.4, mostramos como é realizada a normalização tanto quando as
expressões gênicas são representadas pelas suas médias como quando representadas por intervalos
que descrevem os erros das medidas.

5.1 Algoritmos de seleção dos parâmetros do lowess para aplicação
em larga escala
Na seção 4.6, mostramos alguns critérios que estimam tanto o erro quadrático médio da estimativa como o erro quadrático médio de predição.
Esses critérios nos fornecem uma medida de qualidade do modelo, para uma dada escolha de
parâmetros. Quanto menor for essa medida, mais adequado está o modelo. Assim, aplicar um
algoritmo de minimização desses critérios é a forma mais natural de selecionarmos adequadamente
os parâmetros do lowess.
Como vimos na seção 4.5, a escolha dos valores do parâmetro de suavização
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a largura de banda quando esta é especicada por vizinhos mais próximos, e do grau do polinômio

q

é crítica. Assim, precisamos de um método para selecionar esses parâmetros de forma a obtermos

uma estimativa adequada.
Na seção 4.5.1, vimos que devemos escolher polinômio de grau baixo para simplicarmos as
estimativas e, também, vimos que ajustar uma reta localmente é a forma mais estável quando há
dados esparsos, como é o caso dos dados provenientes de microarranjos, especialmente nas regiões
de menos e maior intensidade média. Assim, neste trabalho, xaremos o grau do polinômio em um
e, assim, nos concentrarmos apenas na escolha do parâmetro de suavização

α.

Uma forma automática de selecionar os parâmetros é minimizar algum dos critérios estudados
da seção 4.6. No entanto, veremos que esse método de seleção de parâmetros não é o melhor, pois
descarta algumas propriedades intrínsecas da curva determinada por esses critérios.
Nesta seção, veremos com mais detalhes os processos de minimização desses critérios e mostraremos algumas ferramentas grácas que são usadas para uma análise exploratória das características
dessas curvas. Por m, proporemos um método automatizado que leva em consideração tanto um cri-

VCG (Validação Cruzada Generalizada, denido em (4.13)), Cp (denido
Heteroskedasticity-Robust Cp, denido em (4.15)) , além das características

tério de qualidade, como
em (4.14)) ou

HRCp

(

que são geralmente apenas exploradas gracamente.

5.1.1 Minimização do erro quadrático médio de predição
Ao minimizarmos o erro quadrático médio de predição, visto na seção 4.6.2, em relação a um
vetor de parâmetros, obtemos os parâmetros que nos fornecem a estimativa mais adequada para
predição.
Como estamos interessados apenas no valor do parâmetro de suavização

α,

faremos a minimi-

zação apenas em relação a esse parâmetro.
A estimativa

VCG

nos fornece uma medida com custo computacional baixo em relação ao

critério de validação cruzada (VC, denida em (4.12)). Assim, para a minimização, determinaremos
a medida

VCG

para cada estimativa dada por um valor de

α

diferente.

Nesse caso, se quisermos avaliar as estimativas determinadas por

l valores diferentes, {α1 , . . . , αl },

teremos a seguinte família de estimativas:

F = {µ̂αk ; αk ∈ {α1 , α2 , . . . , αl }}.
A solução do problema será, então, dada por:

.
α∗ = arg min VCG(µ̂αk ),

tal que

αk

µ̂αk ∈ F.

5.1.2 Minimização do erro quadrático da estimativa
Outra forma de escolher o valor do parâmetro
para diferentes valores de

α,

se aproxima da média verdadeira

Y

é minimizando o erro quadrático entre

µ

e

µ̂α ,

µ.

Para isso, podemos calcular a estimativa
resposta

α

visto na seção 4.6.3. Com isso, determinaremos a estimativa que mais

Cp,

ou

HRCp

no caso das observações da variável

serem heteroscedásticas, para uma família de ajustes e selecionar o valor de

α

que nos

fornece a estimativa de melhor valor.
Na implementação do critério

Cp, é necessária uma estimativa de σ 2 . Para isso, podemos usar a

estimativa expressa na equação (4.7). No entanto, ela somente é não enviesada se o viés da estimativa

µ̂ for tão pequeno que pode ser ignorado. Assim, seguiremos a recomendação de Cleveland

e Devlin

(1988) de usar a estimativa determinada pela combinação de parâmetros que produz, dentre as
combinações em avaliação, o menor viés.
Já na implementação do critério
equação (4.6).

HRCp,

podemos utilizar as estimativas de

Var(Yi )

dadas pela
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Devemos utilizar as mesmas estimativas de

Var(Yi ) para o cálculo do critério de todos os modelos

em avaliação.
Assim, com a família de estimativas

F = {µ̂αk ; αk ∈ {α1 , α2 , . . . , αl }},
o valor do melhor parâmetro

α

quando os dados são homoscedásticos é dado por:

.
α∗ = arg min Cp(µ̂αk ),

tal que

αk

µ̂αk ∈ F.

Quando os dados forem heteroscedáticos, devemos optar pelo critério HRCp, que é robusto a
essa característica. Nesse caso, o valor do melhor parâmetro

.
α∗ = arg min HRCp(µ̂αk ),

α

tal que

αk

é dado por:

µ̂αk ∈ F.

5.1.3 M -plot : ferramenta de visualização do erro quadrático médio
O

M -plot

é um método gráco que mostra a contribuição do viés e da variância na determinação

do erro quadrático médio, para diferentes combinações de parâmetros de suavização.
Vimos na seção 4.5, que o tamanho da vizinhança e o grau do polinômio inuenciam no viés e na
variância das estimativas das superfícies de suavização. No entanto, observando apenas as estimativas dos erros quadráticos médios, é difícil ver como a variância e o viés são afetados individualmente
quando alteramos o valor desses parâmetros.
Saber como é dado esse efeito de forma separada, pode ser interessante em várias situações.
Dependendo da aplicação, pode ser preferível ter um viés muito pequeno, permitindo uma compensação com um aumento da variabilidade. Esse é o caso de quando a seleção de parâmetros é feita
para uma regressão que será utilizada apenas como ferramenta gráca exploratória, já que nossos
olhos podem ignorar certos ruídos e queremos detectar todas característica estruturais da superfície
de regressão.
Também pode ocorrer de ser preferível um ajuste com menor variância, mesmo que isso cause
um aumento do viés. Esse seria o caso quando o tamanho da amostra é pequeno ou quando queremos
modelos mais simples, que capturem apenas as características mais salientes.
O

M -plot

permite tal análise esboçando o gráco do erro quadrático médio pelo número de

graus de liberdade efetivos do ajuste quando visto de forma global. A denição para os graus de
liberdade efetivos para o ajuste foi mostrada na seção 4.6.1.
Lembrando que os graus de liberdade do ajuste representam a complexidade do modelo, temos
que, quanto menor a largura de banda, maior a complexidade do modelo e, portanto, maior será
o número de graus de liberdade do ajuste. Com isso, a variância é uma função crescente com o
número de graus de liberdade e o viés é uma função decrescente.
Analisando o crescimento, ou decrescimento, das estimativas do erro quadrático médio em relação ao número de graus de liberdade, podemos, portanto, entender como está sendo feita a compensação entre o viés e a variância.
Além disso, uma característica importante da curva do erro quadrático médio, que já foi apontada por Cleveland e Devlin (1988) e Loader (1999), é seu achatamento perto do número de graus
de liberdade que a minimiza. Ou seja, há um intervalo de valores para o parâmetro

α

que resultam

em estimativas com um erro quadrático médio parecido, mas com um número de graus de liberdade
diferente. Assim, podemos escolher propriedades diferentes de viés e de variância para a estimativa,
sem alterar signicativamente o erro quadrático médio.
Dessa forma, utilizar o

M -plot

para os valores dos critérios de qualidade das estimativas de

interesse nos permite analisar tanto a compensação entre viés e variância como também informações
sobre a variabilidade da amostra. O critério pode ser, por exemplo, algum dos vistos na seção 4.6,
incluindo

VCG, Cp

e

HRCp.

Uma seleção de parâmetros dada a partir de análises desse tipo pode,

certamente, resultar em estimativas mais apropriadas para uma aplicação especíca.
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Autores, como Mallows

(1973), Cleveland e Devlin

(1988) e Loader

(1999), concordam que

fazer uma escolha de parâmetros apenas minimizando uma função de estimativa do erro quadrático
médio é um procedimento medíocre, já que ignora informações intrínsecas do viés e da variância.
Por isso, na próxima seção propomos um método que incorpora a característica de achatamento
da curva do erro quadrático médio e, pensando em aplicações como a de normalização de lâminas
de microarranjos, selecionamos o parâmetro com baixo erro, mas que nos fornece um modelo mais
simples.

5.1.4 Método de seleção proposto
Em normalização de lâminas de microarranjos, usamos o método de regressão local para estimar
o viés causado pela dependência que o corante tem das intensidades.
No entanto, em artigos sobre normalização de microarranjos, comumente vemos sugestões simples para a escolha dos parâmetros de suavização, sem uma discussão detalhada.
Por exemplo, Yang

et al.

(2000) dizem que a normalização é geralmente feita utilizando

a 20% para todas as lâminas. Dudoit
valores de

α

et al.

α igual

(2002) comentam que em seus experimentos utilizam

entre 20 e 40%. Smyth e Speed

(2003) dizem que os ajustes são feitos sobre uma

vizinhança com 40% das observações. Nesses três artigos, o ajuste local é feito com um polinômio
de grau um.
Já Dr ghici

(2012) recomenda utilizar grau do polinômio um, no método lowess, e grau no

máximo dois, no loess, para evitar super ajuste. Além disso, ele comenta que valores de

0, 05

e

0, 5

α

entre

são bons na maioria dos experimentos.

No entanto, com o estudo que zemos neste trabalho, vemos que essas escolhas são resultado
de simulações ou são feitas empiricamente.
O ideal seria uma estimativa que capturasse apenas o efeito do corante, pois ele será removido
na normalização das lâminas de microarranjos. Porém esse efeito está confundido com o efeito do
gene. Assumindo que tendências nos dados não são provocados pelas diferenças de expressão entre os
genes, uma superfície de suavização simples e que capture apenas os comportamentos mais salientes
parece ser mais adequada.
A partir disso, ca claro que sem um critério, é difícil escolher um parâmetro que determina
uma estimativa boa.
Uma seleção de parâmetros adequada seria minimizar o critério Cp, como vimos na seção 5.1.2.
Ou ainda, como geralmente os dados das expressões gênicas obtidas em uma lâmina de microarranjos
apresentam heteroscedasticidade, podemos fazer a minimização do critério HRCp. Para detectar a
presença de heteroscedasticidade, podemos observar os grácos de diagnóstico sugeridos na seção
4.2.1.
No entanto, muitas vezes os dados de microarranjos possuem uma grande variabilidade e uma
seleção a partir de um simples problema de minimização pode gerar estimativas com muitos ruídos,
capturando características que provavelmente não são reais.
Como queremos descrever um fenômeno natural, esperamos que a estimativa da superfície de
suavização seja simples, o que seria equivalente a exigir um valor baixo para o número de graus
de liberdade efetivos do ajuste. Por isso, é interessante observarmos se há algum parâmetro

α

que

determina uma estimativa de suavização adequada, mas com variabilidade baixa, mesmo que, para
isso, seja necessário aumentar o viés.
Assim, propomos utilizar uma extensão do método visto na seção 5.1.2, selecionando o parâmetro com mais parcimônia, levando em consideração a característica de achatamento da curva do
erro quadrático médio. Nessa proposta, selecionaremos o parâmetro que pertence à região de achatamento, mas que resulta em uma estimativa mais simples, com menor número graus de liberdade.
Para detectarmos o achatamento, vericaremos se a derivada da curva do erro quadrático médio
é pequena. Para isso, procuraremos sequências de três pontos perto do mínimo tais que a diferença
no erro quadrático médio é relativamente pequena ao variar o número de graus de liberdade. Todos
os pontos dessas sequências determinam a região de achatamento. Basta, então, escolher aquele que
possui o menor número de graus de liberdade do ajuste.
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Essa discussão pode ser formalizada com o seguinte problema de otimização discreta:

Sejam:
F = {µ̂αk ; αk ∈ {α1 , α2 , . . . , αl }, αk+1 < αk ,
αmin = arg min HRCp(µ̂αk ),

k = 1, . . . , l − 1};

µ̂αk ∈ F;

tal que

αk

αmax = arg max HRCp(µ̂αk ),

para

tal que

αk

µ̂αk ∈ F;

e

∆EQM = 0, 05(HRCp(µ̂αmax ) − HRCp(µ̂αmin )).

Então, se o seguinte problema tiver solução, selecionaremos o seguinte valor para α:
.
α∗ = arg min ν1 (µ̂αk )
αk

sujeito a:

µ̂αk ∈ F;
HRCp(µ̂αk ) ≤ HRCp(µ̂αmin ) + ∆EQM ,

para

HRCp(µ̂αk−2 ) ≤ HRCp(µ̂αmin ) + ∆EQM ,

k = 1, 2;

para

k = 3, . . . , l;

| HRCp(µ̂αk ) − HRCp(µ̂αk−1 )| < ∆EQM ,

para

k = 2, . . . , l;

| HRCp(µ̂αk ) − HRCp(µ̂αk−2 )| < ∆EQM ,

para

k = 3, . . . , l

e

Caso contrário, selecionaremos como o melhor parâmetro a solução do problema de
minimização:
.
α∗ = arg min HRCp(µ̂αk ),

tal que

αk

µ̂αk ∈ F.

Nas guras 5.1 e 5.2, podemos ver o achatamento da curva do erro quadrático médio e como o
método proposto, utilizando os critérios Cp, GCV e HRCp, seleciona o valor do parâmetro levando
essa característica em consideração.
Na gura 5.4, podemos ver no gráco

M -A

as curvas obtidas pela método lowess utilizando

diferentes valores estimados para o parâmetro de suavização. Foram ilustradas as curvas estimadas
com

α∗ = 0, 85,

obtido utilizando o critério HRCp, e

α∗ = 0, 3,

obtido utilizando tanto o critério

Cp como o critério GCV. Também ilustramos a curva obtida com o valor convencional

α = 0, 2.

Podemos observar nesse exemplo que pontos que possuem uma variância grande são penalizados
no critério HRCp e, assim, têm menor inuência na escolha do valor mais adequado do parâmetro
de suavização utilizando esse critério. A função variância estimada para esse exemplo pode ser
vericada na gura 5.3. A estimativa foi obtida a partir da equação (4.6).
Na gura 5.5, podemos observar a diferença nos valores dos resíduos usando valores para
iguais a

0, 2

(convencional) e

0, 85

α

(estimado minimizando o critério HRCp no método proposto na

seção 5.1.4.

5.2 Estimação do erro do lowess por intervalo de conança
Na regressão local, a estimativa de suavização resultante pode apresentar comportamentos bem
complexos e de suas características são, geralmente, dependentes dos parâmetros usados, em especial, o parâmetro de suavização. Por isso, é possível que os valores dados pelo modelo estimado não
sejam reais.

µ̂ nos fornece, com algum nível de conança,
µ. Em outras palavras, denindo o intervalo de conança

O intervalo de conança da estimativa de suavização
o intervalo que contém a verdadeira média
aproximado de

µ̂

por
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(a)

Seleção para o lowess usando o critério Cp:

α∗ = 0, 3.

(b)

5.2

Seleção para o lowess usando o critério GCV:

α∗ = 0, 3.

Minimização do critério Cp e GCV considerando a região de achatamento, que pode ser observadas nos valores marcados em azul. Foram avaliadas estimativas com o parâmetro α variando de 0, 2 a
1. Ou seja, avaliamos estimativas onde o modelo local foi ajustado em vizinhanças que incluem desde 20%
a 100% das observações.

Figura 5.1:

Seleção do parâmetro de largura de banda do lowess por minimização do critério HRCp, que é
robusto à heteroscedasticidade, e considerando a região de achatamento, que pode ser observadas nos valores
marcados em azul. Valor obtido: α∗ = 0, 85. Foram avaliadas estimativas com o parâmetro α variando de
0, 2 a 1.
Figura 5.2:

.
C(x) = (Cinf (x), Csup (x)),
para um nível de conança de
igual a

1 − α,

temos que

µ(x) ∈ C(x)

com probabilidade aproximadamente

1 − α.

Assim, podemos utilizar a função do intervalo de conança,

C,

em vez da função de regressão

5.2
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Figura 5.3: Variância estimada da variável dependente M como função da variável independente A, a
partir da estimativa dada pela equação (4.6). Em preto, no gráco, observamos os valores da suavização
µ
ex0 (x), que utiliza um parâmetro de suavização bem pequeno (α = 0, 1) e, em vermelho, a função variância
resultante após uma suavização local gama.

Figura 5.4: Gráco M -A ilustrando as curvas de suavização obtidas com as larguras de banda estimadas
pelo método proposto na seção 5.1.4. Utilizando o critério HRCp obtivemos α∗ = 0, 85 e, com os critérios
GCV e Cp, obtivemos α∗ = 0, 3. Também ilustramos a curva obtida com o valor convencional α = 0, 2.

µ̂

para obtermos as estimativas do viés de cada medida de expressão gênica. Ou seja, podemos

utilizar os intervalos
ajustados por

µ̂.

(Cinf , Csup )

, que incluem o valor verdadeiro da função

µ,

em vez dos valores
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Com esse gráco, podemos observar a diferença entre os resíduos da regressão por lowess
com parâmetro de suavização convencional (α = 0, 2) e os resíduos da regressão, também por lowess, mas
utilizando parâmetro de suavização estimado pelo método proposto na seção 5.1.4, com valor igual a 0, 85.
Lâmina de microarranjos com identicação 251485073512_1_4.
Figura 5.5:

Essa abordagem nos permite carregarmos o erro da estimação do viés no processo de normalização e nas análises seguintes. Supondo, por exemplo, que as medidas de expressões gênicas são representadas pelos pares de estimativas

(Ai , M i ), então os valores ajustados pela superfície de regressão
ˆ(µ)(Ai ), podem ser substituídos por (Cinf (Ai ), Csup (Ai )) no

desses pontos, dados por exemplo, por
processo de normalização.

Note que, com isso, ao nal da normalização teremos dados representados por intervalos, então
é mais interessante utilizá-la quando as medidas de expressões gênicas já estão sendo representadas
por intervalos, utilizando, por exemplo, a representação dada pela equação (3.1). Mais detalhes
sobre o processo de normalização incluindo o erro da estimação do viés serão mostrados na seção
5.4.
Para obtermos o intervalo de conança de

µ̂,

precisamos conhecer a distribuição amostral desse

estimador. Essa distribuição segue da distribuição dos dados, já que a estimativa

µ̂ é obtida a partir

dos dados. No entanto, não conhecemos exatamente a distribuição do estimador e, assim, precisaremos estimá-lo. Para isso, usaremos uma técnica conhecida como

bootstrap

(Horowitz

(2001)).

Como utilizaremos um método para estimar o intervalo de conança, o nível de conabilidade
verdadeiro não será exatamente o nível de conança

1−α desejado, mas será uma boa aproximação.

Um bom chute sobre como os dados são gerados é o próprio modelo ajustado aos dados. Assim,
podemos simular réplicas desses dados que, por hipótese, têm a mesma distribuição dos dados reais.

amostras bootstrap, podemos repetir a
estimação de µ para cada uma delas. Assim, para cada amostra bootstrap B̃i , teremos um estimador
A partir dessas novas bases de dados, conhecidas como

µ̃.
µ̃1 , µ̃2 , . . . , µ̃b as estimativas da superfície de suavização µ obtidas, respectivamente, pelas
bases de dados B̃1 , B̃2 , . . . , B̃b simuladas a partir da base de dados original B .
Estamos interessados no funcional µ estimado por uma função de teste f quando aplicada à
base de dados original B . O valor amostral de µ é, nesses casos, µ̂ = f (B). Assim, temos, ainda que
indiretamente, que o próprio estimador µ̂, é uma função de B .
de

µ

associado, que denotaremos por

Sejam

A partir das amostrar simuladas, podemos obter os demais valores amostrais desse estimador,
ou seja,

µ̃1 = f (B̃1 ), µ̃2 = f (B̃2 ), . . . , µ̃b = f (B̃b ).
µ para

Assumindo que existe algum valor de

o qual o modelo está correto, podemos então

5.2
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estimar o intervalo que contém esse valor com um nível de conança.
Se

C

é o intervalo de conança para

µ,

com um nível de conança igual a

1 − α,

então nós

queremos que:

P (µ ∈ C) = 1 − α.
Denotando o limite inferior de

C

por

Cinf

Csup

e o limite superior por

e assumindo que o

intervalo seja simétrico, temos:

α
= P (Cinf ≥ µ)
2
= P (Cinf − µ̂ ≥ µ − µ̂)
= P (µ̂ − µ ≥ µ̂ − Cinf ).
Analogamente, temos:

α
= P (µ ≥ Csup )
2
= P (µ − µ̂ ≥ Csup − µ̂)
= P (µ̂ − µ ≤ µ̂ − Csup ).
O método

bootstrap

distribuição de

µ̂ − µ.

nos dá justamente a distribuição de

Conhecendo a distribuição de

µ̃ − µ̂

µ̃ − µ̂,

que julgamos ser próxima da

e o valor de

µ̂,

podemos determinar o

intervalo da seguinte forma:

em que

Qµ̃

é a função

 

α
Cinf = µ̂ − Qµ̃ 1 −
− µ̂ ;
 α 2 
Csup = µ̂ − Qµ̃
− µ̂ .
2
quantílica de µ̃.

Esse é o intervalo de conança conhecido como

e
(5.1)

intervalo bootstrap pivotal

(Tibshirani (1984)).

Ele é simples e com uma acurácia razoável, sendo, assim, uma boa escolha de método para determinarmos o intervalo de conança.

5.2.1 Processo de determinação das amostras bootstrap
Para realizarmos o teste, segundo o princípio do

bootstrap, devemos determinar um processo de

simulação dos dados.
A distribuição da estatística de teste sob esse processo articial de simulação dos dados é conhecida como

bootstrap

distribuição bootstrap.

O p-valor

bootstrap

pode ser calculado usando a distribuição

como distribuição nominal.

Com um modelo de regressão, ajustado à base de dados
para simular a amostra de

•

bootstrap :

{(Xi , yi )}ni=1 ,

podemos simular novos valores para as observações independentes
uma distribuição condicional

y|X

podemos sortear novamente, com reposição, os pares

•

podemos manter

Xi

xos, mas tomar

1, . . . , n,

O primeiro caso é considerado um

Xi

e, então, obter

yi

de

especíca;

•

é um índice sorteado entre

temos algumas opções

yi

igual a

(Xi , yi );

µ̂(Xi )

ou

adicionada a um resíduo

εj ,

em que

j

ou seja, estamos sorteando os resíduos com reposição.

bootstrapping paramétrico. Nesse caso, o intervalo de conança

resultante tende a ser menor quando comparado aos outros casos. Porém isso se deve a suposição
de que tanto a forma da superfície de regressão, como a distribuição dos resíduos é correta.
No segundo caso, estamos gerando amostras a partir da distribuição conjunta de

(Xi , yi ).

Nesse

caso, não é necessário assumir que são corretas nem a distribuição dos resíduos está correta e nem a
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Figura 5.6: Gráco M -A com a curva de suavização obtida por lowess usando parâmetro de suavização
convencional (α = 0, 2) e parâmetro de suavização estimado pelo método proposto na seção 5.1.4, com valor
igual a 0, 85, ambas com os respectivos intervalos de conança de 95% obtidos usando wild bootstrap.

forma da superfície de regressão. Assume-se apenas que os pares de observações são independentes.
É o método de

bootstrap

mais seguro, porém o intervalo de conança tende a ser muito largo,

fornecendo uma folga grande para a média verdadeira.
Já no último caso, fazemos uma nova amostragem dos resíduos com reposição. Nesse método,
há a vantagem de conservar a informação das variáveis explicativas na estimação de

µ,

já que

os regressores são mantidos no valor amostral e a variável resposta é obtida a partir dos valores
residuais. Já a distribuição dos resíduos deixa de ser considerada. Se temos conança de que a
forma da superfície de regressão está correta, mas não temos a mesma certeza para a distribuição
dos resíduos, então essa é a melhor opção de método de amostragem

bootstrap.

Sortear os resíduos como descrevemos assume que a distribuição das utuações ao redor da
superfície de regressão é a mesma para todos os valores de

Xi . Quando isso não é vericado, ou seja,

quando ocorre heteroscedasticidade, devemos fazer alguma correção na distribuição dos resíduos.
O método

et al.

Wu

wild bootstrap

(1986) e Beran

foi desenvolvido por Liu

et al.

(1988), utilizando os trabalhos de

(1988). Ele é um método de amostragem

roscedásticos.
O processo de simulação dos dados para gerar a amostra

bootstrap

bootstrap

para dados hete-

é dado por:

yi∗ = µ̂(Xi ) + ε∗i ,
em que

ε∗i = ε̂i ξi ,
com

ξi

seguindo uma distribuição,

Assim, geramos as amostras
adicionando à estimativa

µ̂(Xi )

F,

com

bootstrap

E(ξi ) = 0

e

Var(ξi ) = 1.

xando os valores de

o resíduo original

ε̂i

Xi

e obtendo os valores de

yi

multiplicado por uma variável amostrada de

5.3
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uma distribuição

F.

A partir dessa nova amostra

bootstrap,

obtemos a estimativa de regressão

µ̃

M

E

A
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sem considerar

heteroscedasticidade, ou seja, sem adicionar os inversos das variâncias de cada observação da base
de dados no problema de mínimos quadrados.
A distribuição da estatística de teste

µ̂∗ − µ
τ=q
∗)
ˆ
Var(µ̂
é a distribuição

wild bootstrap.

Os autores Flachaire (2001) mostraram por simulações que a distribuição Rademacher

F1 :
para a distribuição de

ξi∗

ξi∗

(
1
=
−1

com probabilidade
com probabilidade

0, 5
0, 5

sempre oferece resultados melhores que outras distribuições populares

como a distribuição de dois pontos, dada por:

F2 :

ξi∗

=

( √
− 5−1
2
√

√

5−1
2

5+1
√
2 5

com probabilidade

p=

com probabilidade

1 − p.

Assim, quando temos dados heteroscedásticos, podemos obter o intervalo de conança para a
média

µ

a partir do estimador da superfície de suavização de lowess, utilizaremos o método

bootstrap.

wild

5.3 Normalização usando valores esperados de M e A
Como comentamos no capítulo 3, uma proposta simples para incorporarmos as imprecisões das
medidas das expressões gênicas nas análises é utilizar estimativas mais precisas para as médias das
variáveis

Mi

e

Ai ,

que denotamos por

Mi

e

Ai .

Podemos estimar o viés causado pela dependência do corante estimando a curva de suavização
dos pontos
à

outliers.

{(Ai , M i )}ni=1 . Essa estimação é feita geralmente por lowess, pois precisamos de robustez

Na seção 5.1, vimos formas de selecionarmos os parâmetros do método lowess. Uma proposta
é aproximar a função de suavização por polinômios de grau um em uma vizinhança determinada
pelo parâmetro selecionado pelo método visto na seção 5.1.4.
Durante esse processo, obtemos a matriz de predição de lowess

Ai

da base, para os seus valores ajustados

µ̂(Ai ),

com

L

que mapeia todos os pontos

i = 1, . . . , n.

Com esses valores ajustados, corrigimos o viés do corante com a seguinte transformação:

.
{(Ai , M i )}ni=1 7−→ {(A∗i , Mi∗ )}ni=1 = {(Ai , M i − µ̂(Ai ))}ni=1 ,
ou seja, denimos que a expressão relativa do
o resíduo da regressão no ponto

Ai ,

dado por

i-ésimo local
M i − µ̂(Ai ).

(5.2)

genético da lâmina de microarranjos é

Nas guras 5.7 e 5.8, podemos observar os dados de uma lâmina após a normalização com lowess

α estimado pelo método proposto em 5.1.4 e α = 0, 2. O valores de M
M -A da lâmina após a normalização são os resíduos da suavização por lowess. Os boxplots
a distribuição dos resíduos para valores de A em intervalos de mesmo comprimento.

utilizando, respectivamente,
no gráco
mostram

Vale a pena ressaltar que as curvas de suavização desses grácos foram obtidas utilizando uma
ferramenta gráca simples. Assim, possuem apenas importância visual, permitindo uma análise
gráca da tendência geral dos resíduos. A média dos resíduos para ambos os casos foi muito próxima
de zero.
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Figura 5.7: Gráco M-A após a normalização da lâmina usando lowess com valor de α igual a 0, 85, e, à
direita, boxplot dos valores dos resíduos para valores A em intervalos de tamanhos iguais.

Gráco M-A após a normalização da lâmina usando lowess com valor de α igual a 0, 2, e, à
direita, boxplot dos valores dos resíduos para valores A em intervalos de tamanhos iguais.
Figura 5.8:
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5.4 Normalização considerando dados intervalares
No capítulo 3, vimos que as medidas de variância das intensidades de cada local genético podem,
além de melhorar as estimativas das médias de

Mi e Ai , também ser usadas para construir intervalos

que representam medidas de expressões gênicas com erro.
Assim, o valor da expressão de um local genético deixa de ser representado por uma estimativa
de tendência central, como a média, e passa a ser denido por um intervalo de valores normalmente
distribuídos e que contém, com uma certa conança, essa média.
Para denirmos esse intervalo utilizamos os estimadores

Mi

e

Ai

para as médias, denidos,

respectivamente, pelas equações (3.7) e (3.10)). Além disso, a partir dos estimadores da variância
dessas medidas,

σ̂ 2 (Mi ) e σ̂ 2 (Ai ), respectivamente denidos pelas equações (3.8) e (3.11)), obtemos

os desvios padrões tomando as suas raízes quadradas.

n

Com isso, representamos as medidas de expressão dos

locais genéticos por:


{ (Ai − Ai , Ai + Ai ), (M i − Mi , M i + Mi ) }ni=1 ,
em que os erros das medidas

Ai

e

Mi ,

respectivamente,

Ai

e

Mi ,

(5.3)

são denidos, para um quantil

c

apropriado da distribuição normal, por:

.
Ai = cσ̂(Ai ) e
.
Mi = cσ̂(Mi ).
Para a suavização utilizando dados intervalares, podemos utilizar a abordagem sugerida pelos
autores de Carvalho

et al.

(2004).

Nesse método, determinamos duas superfícies de regressão. Uma sobre os pontos médios dos
intervalos e outra sobre os tamanhos dos intervalos.
Ou seja, determinamos

µ̂M d ,

que suaviza a base de dados formada pelos pontos médios,


{ Ai , M i }ni=1 ,
e

µ̂ ,

que é determinada sobre a base formada pelos tamanhos dos intervalos,

{(2Ai , 2Mi )}ni=1 .
Com o método lowess, obtemos duas matrizes de predição. Uma que faz o mapeamento dos
pontos

Ai , para os seus valores ajustados µ̂M d (Ai ), com i = 1, . . . , n, e outra que faz o mapeamento
Ai , 2Ai , para os tamanhos dos intervalos suavizados de Mi , µ̂ (Ai ).

dos tamanhos dos intervalos de

Com isso, podemos realizar o processo de normalização, que é descrito pela transformação em
que a sequência de pares de intervalos


{(IAi , IMi )}ni=1 = { (Ai − Ai , Ai + Ai ), (M i − Mi , M i + Mi ) }ni=1
é levada nos pares de intervalos normalizados

{(IA∗i , IMi∗ )}ni=1

denidos como:



n
1
1
(Ai − Ai , Ai + Ai ), M i − µ̂M d (Ai ) − µ̂ (Ai ), M i − µ̂M d (Ai ) + µ̂ (Ai )
.
2
2
i=1
Assim, fazemos uma translação do ponto médio do intervalo de
os limites dos intervalos, que serão dados pela estimativa
A estimativa da curva de suavização

µ̂

Mi ,

µ̂ .

pode ser feita utilizando

(5.4)

mas também modicamos

lowess

com parâmetro de

suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4. Um exemplo dessa estimação pode ser visto
na gura, 5.11. Como os dados são heteroscedásticos, selecionamos o parâmetro de suavização

α

minimizando o critério HRCp. O gráco da seleção desse parâmetro pode ser visto na gura 5.9 e
a função de variância estimada para a utilização desse critério pode ser vista na gura 5.10.
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Seleção do parâmetro de largura de banda para determinação de µ̂ , a curva de suavização
lowess dos tamanhos dos intervalos. A seleção foi obtida por minimização do critério HRCp, que é robusto à
heteroscedasticidade, e considerando a região de achatamento, que pode ser observadas nos valores marcados
em azul. Valor obtido: α∗ = 0, 85. Foram avaliadas estimativas com o parâmetro α variando de 0, 2 a 1.

Figura 5.9:

Variância estimada do tamanho dos intervalos IMi como função da variável independente A,
a partir da estimativa dada pela equação (4.6). Em preto, no gráco, observamos os valores da suavização
µ
ex0 (x), que utiliza um parâmetro de suavização bem pequeno (α = 0, 1) e, em vermelho, a função variância
resultante após uma suavização local gama.

Figura 5.10:

Uma das vantagens de trabalharmos com dados intervalares é que podemos corrigir esses dados
adicionando as incertezas acumuladas durante os pré-processamentos.
Para considerarmos as incertezas do método de suavização, por exemplo, o lowess, podemos
substituir os valores ajustados,
dado por

µ̂M d (Ai ),

pelo intervalo de conança que inclui o valor

µM d (Ai ),

(Cinfi (Ai ), Csupi (Ai )).

Assim, para considerarmos tanto os erros originais das medidas como os obtidos durante a
estimação no viés, a normalização denida na equação 5.2 pode ser modicada para:

5.4
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Estimativa das curvas de suavização dos tamanhos dos intervalos em relação aos valores das
intensidades médias A, utilizando lowess com parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção
5.1.4 e parâmetro de suavização igual a 0, 2.
Figura 5.11:


.
{(Ai , M i )}ni=1 7−→ {(A∗i , Mi∗ }ni=1 = { Ai , M i − Csup (Ai ), M i − Cinf (Ai ) }ni=1 .
Da equação (5.5), observamos que as medidas

Mi

normalizadas, denotadas por

Mi∗ ,

(5.5)
são inter-

valos. Assim, a análise com esses dados não pode ser feita de forma convencional.
Devemos ainda notar que, como

Cinf ≤ Csup ⇔ −Cinf ≥ −Csup ⇔ M i − Cinf ≥ M i − Csup ,
tomamos o cuidado de denir os extremos do intervalo

IMi∗

sem deixá-los invertidos.

A normalização das expressões gênicas representadas por intervalos também pode ser adaptada
para incluir os erros provenientes do método de estimação do viés. Nesse caso, os pares de intervalos
normalizados,



{(IA∗i , IMi∗ )}ni=1 ,

denidos em (5.4), passarão a ser obtidos da seguinte forma:


n
1
1
(Ai − Ai , Ai + Ai ), M i − Csup (Ai ) − µ̂ (Ai ), M i − Cinf (Ai ) + µ̂ (Ai )
.
2
2
i=1

(5.6)

Nas guras 5.12 e 5.13, podemos ver o resultado da normalização de uma lâmina de microarranjos

α = 0, 85, estimado pelo método
α = 0, 2. Nos grácos, foram esboçadas as curvas do intervalo
medidas Mi , do intervalo que representa as medidas com seus erros

para uma estimação do viés feita com, respectivamente, lowess e
visto na seção 5.1.4, e lowess com
de conança de 95% para as

originais, desses erros suavizados pelo método proposto por de Carvalho

et al.

(2004) e, por m,

do intervalo com os erros suavizados somados aos erros da estimação do viés, que são dados pelo
intervalo de conança.
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(a)

5.4

Gráco M-A antes da normalização.

(b)

Gráco M-A após a normalização.

Figura 5.12: Gráco M-A antes da normalização (em (a)), e após a normalização (em (b)). No gráco é
mostrada a curva de suavização ajustada por lowess usando parâmetro de suavização igual a 0, 85, estimada
pelo método proposto na seção 5.1.4. Também são mostrados o intervalo de conança de 95% e os intervalos
que representam as medidas com erro antes da suavização, suavizados e com os erros provenientes do método
lowess acumulados.
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Gráco M-A antes da normalização.

(b)

Gráco M-A após a normalização.

Gráco M-A antes da normalização (em (a)), e após a normalização (em (b)). No gráco é
mostrada a curva de suavização ajustada por lowess usando parâmetro de suavização igual a 0, 2. Também
são mostrados o intervalo de conança de 95% e os intervalos que representam as medidas com erro antes
da suavização, suavizados e com os erros provenientes do método lowess acumulados.
Figura 5.13:
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Capítulo 6

Genes diferencialmente expressos
considerando erros de medida
Como discutimos na seção 2.6, um dos objetivos da análise de dados de um experimento com
expressões gênicas é determinar quais são os genes diferencialmente expressos.
Na abordagem discutida na seção 2.6, ajustamos um modelo linear sobre as expressões de um
dado gene

i,

considerando como efeito xo a condição experimental de cada amostra.

Esse modelo pode ser aplicado quando consideramos apenas uma medida de expressão central

i,

do gene

para cada lâmina

l

do experimento de microarranjos, pois assumimos que essas medidas

são independentes. Assim, o método para obtermos os genes diferencialmente expressos quando

M il (3.7) (estimativas das médias considerando as imprecisões da medida da
i em cada lâmina l) é o mesmo. Porém, quando descrevemos os erros das medidas

utilizamos as medidas
expressão do gene

Mil

por intervalos, não podemos utilizar essa mesma abordagem.
Vale a pena ressaltar aqui a notação que utilizaremos neste capítulo. Nos capítulos anteriores,

xamos uma lâmina

l

e cada local genético

xando um local genético
cada uma das

l = 1, . . . , n

i

i

tinha uma medida de expressão

Mi .

Agora, estamos

e teremos como amostra as expressões desse local genético obtidas em

lâminas. Para não carregarmos muito a notação, omitiremos o índice

i.

Neste capítulo, mostraremos uma abordagem para determinarmos os genes diferencialmente
expressos quando suas expressões são representadas por intervalos.

6.1 Determinação de genes diferencialmente expressos com dados
intervalares
Na seção 3.2, mostramos como representar a medida da expressão gênica em um intervalo que
considera os erros de medição. Mas, além desses erros, que são provenientes tanto do processo de
digitalização das imagens de cada canal da lâmina quanto do processo de segmentação dos locais
genéticos, também temos os erros acumulados durante o processo de normalização.
Vimos, na seção 5.2, como podemos obter uma estimativa do intervalo que contém os erros
acumulados durante o processo de normalização com lowess. Assim, para uma dada lâmina
estimativa dos erros totais da expressão do gene

IMl∗ ,

i

l,

a

após a normalização, é descrita pelo intervalo

denido na equação (5.6).

Na abordagem que apresentaremos neste capítulo, discretizaremos cada intervalo

1, . . . , n.

Para isso, em cada lâmina

l,

amostramos

m

observações de uma variável aleatória com

distribuição normal, cujas observações caem, com probabilidade de 99,73%, no intervalo
conhecida

regra dos 3-sigmas, denimos essa variável como:
Ml∗

em que

IMl∗ med



IMl∗ max − IMl∗ med
∼ N IMl∗ med ,
,
3

é o ponto médio e

IMl∗ max

é o limite superior do intervalo

71

IMl∗ , l =

IMl∗ .

IMl∗ .

Pela
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Os valores amostrados da variável

Ml∗

e, consequentemente, do intervalo

IMl∗

serão considerados

réplicas observadas da medida da expressão normalizada de um dado local genético na lâmina l.
Nesse caso em que estamos gerando as réplicas por
sempre gerar as

m

amostragem aleatória simples,

podemos

réplicas da expressão de cada local genético de cada lâmina e, assim, podemos

considerar um experimento balanceado. Além disso, podemos assumir que as expressões de todas
as réplicas são de igual importância.
Dessa forma, xado um local genético, teremos

mn

observações agrupadas em

n

lâminas, ou

seja, teremos as seguintes observações:

Mlj∗ ,

para

l = 1, . . . , n;

j = 1, . . . , m.

experimento com medidas re-

Esse artifício utilizado simula um experimento conhecido como

petidas

Neter

et al.

(1996). Assim, além da

condição do paciente

(considerado um efeito xo),

precisamos considerar no modelo um efeito aleatório, correspondente ao agrupamento das réplicas
em lâminas. Nesse caso, denominaremos o fator de agrupamento por

lâmina, que terá n níveis e m

observações amostradas para cada nível.
Nosso interesse é conhecer apenas o efeito que a condição experimental da amostra, que chamamos de

condição do paciente,

exerce sobre a média de todas as expressões. As lâminas, que

representam pacientes, são uma amostra de toda a população e, assim, não desejamos fazer inferências sobre uma lâmina especíca. Por esses motivos que o fator

lâmina

é colocado no modelo como

um efeito aleatório.
Uma observação importante é que poderíamos ter mais fatores de agrupamento, em que lâmina
seria o fator de agrupamento mais interno. Nesse caso, teríamos um modelo misto aninhado (

Mixed Design )

consideraremos

e que pode ser visto com mais detalhes em Neter

lâmina

et al.

Nested

(1996). Neste trabalho,

como o único fator de agrupamento e, por causa das características dos

experimentos de microarranjos, temos, para cada lâmina (grupo), observações de apenas um nível
do efeito xo

condição do paciente.

O modelo que apresentaremos pode ser facilmente adaptado

para casos com mais níveis de agrupamento.
Modelos de análise de variância para estudos que incluem tanto fatores xos como aleatórios
são chamados de

Modelo III ANOVA com fatores mistos (Neter et al.

(1996)).

Nas próximas seções deste capítulo, apresentaremos o modelo linear de efeitos mistos, ou seja,
aquele em que tanto os efeitos xos como os efeitos aleatórios ocorrem linearmente.

6.1.1 O modelo linear misto
Os modelos mistos lineares são extensões do modelo linear que levam em consideração os efeitos
aleatórios. Esses efeitos podem ser interpretados como um termo de erro adicional, já que leva em
conta a correlação entre observações dentro de um mesmo grupo (lâmina).
Para mostrarmos a importância do agrupamento no modelo, consideraremos inicialmente o
modelo linear convencional, isto é, sem o agrupamento por lâmina.
Nesse caso, temos

∗
Mljk
= µ + τk + εljk ,

l = 1, . . . , n,

j = 1, . . . , m,

k = 1, . . . , K,

(6.1)

em que

∗
Mljk

j -ésima réplica da expressão normalizada de um dado local genético, observada na l-ésima
com condição experimental k ;

é a

lâmina,

µ é uma constante que representa a expressão média entre as lâminas amostradas;
τk é o efeito xo associado a condição do paciente k ; e
εljk são os erros independentes e com distribuição N (0, σ 2 ), em que σ 2 é a variância das observações
dentro da lâmina.
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Como o efeito de grupo será incorporado aos resíduos, teremos uma estimativa inada da variabilidade dos resíduos, que deveria ser apenas associada à variabilidade intra-lâmina.
Na gura 6.1, mostramos os resíduos dessa modelagem em relação às lâminas para enfatizar
a importância do grupo. Vemos que os resíduos estão dispersos entre -4 e 4, porém ca claro que
a dispersão dentro de qualquer uma das lâminas é bem menor. Assim, se o efeito da lâmina for
modelado, teremos um ruído muito menor.

Figura 6.1: Gráco dos resíduos do ajuste das expressões do gene A_23_P22526 sem considerar o agrupamento por lâmina.
Podemos estender o modelo (6.1), adicionando o fator de agrupamento
aleatório. Assim, o efeito de uma observação pertencer a uma lâmina
a partir da variável

γl

como um efeito

l = 1, . . . , n,

j = 1, . . . , m,

k = 1, . . . , K.

(6.2)

pode ser interpretado como o desvio entre a média geral e a média da expressão

considerando apenas a lâmina

N (0, σγ2 ),

lâmina

será capturado pelo modelo

γl :

∗
Mljk
= µ + τk + γl + εljk ,
O efeito

l

em que

σγ2

l.

Além disso, os efeitos

γl

são independentes e com distribuição

é a variância entre lâminas.

Devemos observar que estamos desconsiderando a interação entre a lâmina e a condição do
paciente porque, neste experimento, esse efeito não tem um signicado que nos interessa.
Ao modelarmos o efeito do grupo (o agrupamento em lâminas), estamos explicando uma variabilidade importante dos dados e, assim, esperamos que os resíduos representem apenas o ruído
aleatório. Podemos ver na gura 6.2, que, com essa modelagem, os resíduos caram centrados ao
redor do zero e com magnitude consideravelmente menor.
Os parâmetros a serem estimados no modelo (6.2) são:

µ, τk , k = 1, . . . , K, σγ2

e

σ2.

Os efeitos

γl são apenas uma outra variação no modelo, logo não precisam ser estimados. No entanto,
fazer as predições γ̂l a partir dos dados observados.

aleatórios
podemos

?? que a estimação desses parâmetros pode ser feita por máxima verossimimaximum likelihood - ML) ou por máxima verossimilhança restrita (restricted maximum
likelihood - REML).
Veremos na seção

lhança (

6.1.2 O modelo com erros homoscedásticos
Devemos observar que no modelo (6.2) estamos assumindo que os erros
ou seja, apresentam variância constante igual a

σ2.

εljk

são homoscedásticos,
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Figura 6.2: Gráco dos resíduos do ajuste das expressões do gene A_23_P22526 considerando o agrupamento por lâmina.

Supor que a variância intra-lâmina é a mesma para todas as lâminas é o mesmo que assumir
que os intervalos que denem as expressões de um dado local genético não são signicantemente
distintos entre as lâminas. Assim, esse modelo não é o mais adequado para realizarmos a análise
dos dados de expressões gênicas com erro de medida.
Apesar disso, como pode ser visto com mais detalhes na seção 6.1.4, vale a pena estudarmos
as ferramentas de estimação do modelo básico, pois com uma mudança de variáveis, podemos
transformar o modelo com erros heteroscedásticos em um modelo com erros homoscedásticos.
Assim, inicialmente descreveremos o modelo com erros homoscedásticos, mostraremos como estimar os parâmetros do modelo e testar suas signicâncias, respectivamente, nas seções

?? e 6.1.3.

Finalmente, na seção 6.1.4, mostraremos como modelar a heteroscedasticidade e fazer a mudança
de variáveis para conseguirmos adaptar as ferramentas já estudadas para o modelo com erros homoscedásticos.
Outro ponto a se observar é que, quando incorporamos o efeito de grupo

γl , estamos modelando

o desvio da média geral causado pela escolha da lâmina l. Assim, como todas as réplicas dentro de
uma mesma lâmina são sujeitas ao mesmo efeito, elas são correlacionadas. Como vimos na equação
(6.2), a covariância de quaisquer duas observações de um mesmo nível é constante e a mesma em
todos os níveis (igual a

σγ2 ).

Observações de diferentes grupos foram consideradas independentes.

Diante dessas suposições, temos que a covariância entre quaisquer observações de uma mesma
lâmina é

σγ2

e entre observações de lâminas diferentes é 0. Ou seja:

∗
cov(Mljk
, Mlj∗ 0 k ) = σγ2 ,

j 6= j 0

∗
cov(Mljk
, Ml∗0 j 0 k ) = 0,
Além disso, como supomos que os efeitos aleatórios
que a variância das observações

∗
Mljk

l 6= l0
γl

e

εljk

são independentes entre si, temos

é uma constante dada pela soma das variâncias de

2
Lembrando que a variância dos erros εljk é σ , temos:
∗
Var(Mljk
) = σγ2 + σ 2 ,

l = 1, . . . , n,

j = 1, . . . , m,

k = 1, . . . , K.

Consequentemente, a correlação entre as respostas de uma mesma lâmina

∗
corr(Mljk
, Mlj∗ 0 k )

=

∗ , M∗ )
cov(Mljk
lj 0 k
∗ )
Var(Mljk

σγ2
= 2
,
σγ + σ 2

l

é dada por:

j 6= j 0 .

γl

e

εljk .
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Para estudarmos as características do modelo com efeitos mistos, vamos considerar:
1. os vetores de respostas

Ml∗ ∈ Rm ,

2. o vetor dos efeitos xos

β ∈ Rp ,

das expressões de cada lâmina l, para

para

p = K + 1,

l = 1, . . . , n;

considerando o intercepto e os

K

níveis da

condição do paciente;
3. o vetor com os efeitos aleatórios

εl inRm ,

com os erros intra-lâmina; e

γl ∈ Rq , considerando possíveis q
aplicação, q = 1, já que temos apenas uma

4. o vetor com os efeitos aleatórios
geradas. No caso de nossa

níveis para as réplicas
observação por réplica,

mas, por questão de generalização, manteremos essa indexação no modelo.
Dessa forma, podemos reescrever o modelo na forma matricial:

Ml∗ = Xl β + Zl γl + εl ,

l = 1, . . . , n,

εl ∼ N (0, σ 2 I).

γl ∼ N (0, Φ),

(6.3)

m × p, ou seja, com os identicadores
dos efeitos xos, sendo que as entradas da primeira coluna (Xl ).1 = 1, correspondendo ao intercepto.
A aplicação linear Zl é denida pela matriz m × q com os identicadores dos efeitos aleatórios.
Os parâmetros do modelo a serem estimados são β , a matriz de covariâncias dos efeitos aleatórios
Φ e a variância σ 2 dos ruídos εl .
A distribuição dos efeitos aleatórios γl é assumida ser normal, com média 0 e é completamente
caracterizada pela matriz de covariâncias Φ.
∗
Como os componentes aleatórios γl e εl são independentes, a matriz de covariâncias de Ml é
A aplicação linear

Xl

é denida pela matriz de contrastes

dada pela soma das matrizes de covariância desses componentes:

Cov(Ml∗ ) = Cov(Zl γl ) + Cov(εl )
= Zl Cov(γl )Zlt + Cov(εl )

(6.4)

= Zl ΦZlt + σ 2 Im×m
= σ 2 Σl ,

para

Σl = I + Zlt ΦZl /σ 2 .

q = 1 e lembrando que todas as
l sofrem o mesmo efeito γl , temos que Zl é denida pelo vetor
1m×1 , ou seja, um vetor de tamanho m cujas entradas são todas iguais a 1. Além disso, a matriz Φ
2
é uma constante igual σγ para qualquer que seja l. Com isso, temos que a matriz de covariâncias
∗
de Ml é dada por:
Considerando o caso particular de nossa aplicação em que

observações dentro da mesma lâmina

Cov(Ml∗ ) = σ 2 Σl ,
=σ
em que

Im×m

2

σγ2 1m×m
Im×m +
σ2

é a matriz identidade de dimensão

!
.

(6.5)

m × m. Note ainda que Cov(Ml∗ ) é constante para

todo l.
Além disso, como as observações de diferentes blocos são independentes, temos que a matriz de
covariância do vetor
bloco

l

M ∗,

com todas as observações

∗ ,
Mijk

é da forma bloco diagonal, em que cada

é dado por (6.4). Em outras palavras, temos que:

Cov(M ∗ ) = Il×l ⊗ Cov(Ml∗ ),
em que

Il×l

é a matriz identidade de dimensão

l × l,

e

⊗

é o produto de Kronecker.

A estimação dos parâmetros do modelo misto pelos métodos de máxima verossimilhança (ML,
do inglês,

maximum likelihood

) e de máxima verossimilhança restrita (REML, do inglês,

restricted
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maximum likelihood

) podem ser vistas em detalhes no apêndice B. Ambos são implementados atu-

almente nos principais pacotes estatísticos do R, como na biblioteca nlme (Pinheiro
e no SAS (pela função

proc mixed

de Patterson e Thompson

- Littell

et al.

(2011)),

(2006)). Esses métodos são encontrados nos artigos

(1971) e Harville

(1977). Outra referência bem completa sobre esses

métodos é Pinheiro e Bates (2000).

6.1.3 Testes de Hipóteses para efeitos xos
Diferentemente do método de máxima verossimilhança, o valor da função de verossimilhança no
método de máxima verossimilhança restrita é alterado quando uma diferente matriz de contraste é
usada para a denição dos efeitos xos. Dessa forma, o método comum de comparação de modelos
ajustados por máxima verossimilhança, o

teste da razão de verossimilhança, não é recomendado.

Porém, essa não é a única restrição. Mesmo utilizando o método de máxima verossimilhança no
ajuste dos modelos, o teste da razão de verossimilhança usando como referência a distribuição

χ2

tende a produzir resultados muito grosseiros. Alguns exemplos apresentados em Pinheiro e Bates
(2000) mostram que, quando comparamos um modelo com outro que teve um número grande de
parâmetros removido, a inexatidão dos p-valores dada pelo teste da razão de verossimilhança é alta.
Assim, para avaliar a signicância dos efeitos xos, Pinheiro e Bates (2000) recomendam utilizar
o teste T ou F condicionais para modelos de regressão linear, baseados na estimativa condicional
REML da variância, vista em (B.19).
Voltando ao contexto do modelo para a análise dos dados de microarranjos com erros de medida,
se desejarmos avaliar hipóteses sobre os níveis do efeito

condição do paciente, recomenda-se utilizar

o teste F condicional para modelos mistos, que será apresentado na próxima seção.

Teste F condicional para modelos mistos
O teste F dos modelos ANOVA pode ser usado, por exemplo, para avaliar se algum dos efeitos
xos é, em média, signicativamente diferente dos outros, quando comparado com a hipótese nula
de que todos os efeitos xos possuem a mesma resposta média.
Como vimos na seção 2.6, para cada gene representado nas lâminas de microarranjos, podemos
testar a partir de uma restrição linear (contraste), por exemplo, se os níveis do fator

paciente

condição do

são signicativamente diferentes. Após uma correção dos p-valores para múltiplos testes,

é possível determinar quais os genes mais diferencialmente expressos para uma certo contraste de
interesse.
No modelo (6.3), temos que

E(M ∗ ) = Xβ,
em que, X é uma matriz de dimensão mn × p, formada pelo agrupamento das linhas das matrizes
Xl , i = 1, . . . , n, de dimensão m × p. Assim, a matriz X nos fornece p funções estimáveis e X tem
posto p.
Vimos em (B.1) que

β̂(θ) = Ψ

n
X

Xlt Σ−1 Ml∗ ;

l=1
em que,

Ψ=

n
X

!−1
Xlt Σ−1
l Xl

l=1

β̂ quando n → ∞.
2 (θ),
Ψ é obtido substituindo σ 2 pelo seu estimador REML σ̂R
ser visto em Kenward e Roger (1997), o estimador Ψ̂ é um

é a matriz de covariâncias da distribuição assintótica de
Convencionalmente, o estimador de
visto em (B.19). Porém, como pode
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Ψ e ainda, a própria matriz Ψ, por não levar em conta a variabilidade de
σ̂ , não é equivalente a Var(β̂). Por isso, os autores desse mesmo artigo propuseram uma melhor
aproximação da matriz de covariâncias de β̂ para amostras pequenas.
p×p é uma estimativa da matriz de covariâncias dos
Consideremos, no entanto, que V̂ (β̂) ∈ R
estimador enviesado de

efeitos xos.

l combinações lineares dos elementos de β
simultaneamente. Para isso, construímos uma matriz Lβ com as l restrições de interesse e testamos
Suponhamos que queremos fazer inferência sobre

a seguinte hipótese nula:

H0 = Lβ = 0.

(6.6)

Assim, considerando que

Var(Lt β) = Lt V̂ (β̂)L,
temos que a estatística

FM

a ser usada para modelos mistos é dada por:

FM =

(Lt β̂)t Var(Lt β)(Lt β̂)
β̂ t LLt V̂ (β̂)LLt β̂
=
.
l
l
tem aproximadamente uma distribuição F

(6.7)

FM em (6.7)
com (ν1 , ν2 ) graus de
liberdade, em que ν1 = l, ou seja, exatamente o número de termos xos a serem estimados, e ν2 são
os graus de liberdade associados a V̂ (β̂).
Quando l = 1, a aproximação da distribuição de F pode ser obtida pelo método de aproximação
de Satterthwaite (Satterthwaite (1941)). No entanto, para os casos com l > 1, a interpretação é
t
mais complicada, pois é necessário levar em consideração a estrutura aleatória da matriz L V̂ (β̂)L.
A estatística

Mais detalhes podem ser vistos em Kenward e Roger (1997)
O p-valor para a hipótese nula é dado por:

P (Fν1 ,ν2 ≥ FM ).

6.1.4 O modelo com erros heteroscedásticos
A modelagem vista na seção 6.1.2, mais especicamente na equação (6.3), faz a suposição de que
os erros intra-grupo (intra-lâmina) são homoscedásticos. No entanto, há vários experimentos em que
isso não se aplica e o experimento de microarranjos é um deles. Podemos observar que, em diferentes
lâminas, o valor da expressão de um local genético está denido por intervalos de comprimentos
diferentes, caracterizando que certas lâminas possuem uma variância maior que outras. Assim, a
suposição de variância constante nos resíduos não é vericada e o modelo deixa de ser adequado.
Para ilustrar esse problema, mostramos na gura 6.3 os resíduos padronizados,

εˆlj



1/2 ,
ˆ
Var(εlj )

obtidos pelo ajuste do modelo misto homoscedástico (6.3) para uma amostra de expressões de certo
um gene. Podemos ver que, nas três condições experimentais ilustradas, os resíduos não apresentam
uma variância constante, já que não estão distribuídos uniformemente em relação aos valores de
expressões ajustados. Assim, esse modelo utilizado, que faz suposição de homoscedasticidade, não
é o mais adequado.
Para modelarmos adequadamente dados heteroscedásticos, precisamos estender o modelo linear
de efeitos mistos, visto em (6.3), da seguinte forma:

Ml∗ = Xl β + Zl γl + εl ,
γl ∼ N (0, Φ),

l = 1, . . . , n,

εl ∼ N (0, σ 2 Λl )

(6.8)
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Gráco dos resíduos do ajuste das expressões do gene A_23_P22526 supondo dados com
variância constante. Foram coletadas expressões de amostras estomacais nas condições experimentais: normal
(Norm), com inamação (In) e com metaplasia (Meta).
Figura 6.3:

em que

Λl

são matrizes positivas denidas, parametrizadas por um conjunto, geralmente pequeno,

de parâmetros

λ.

Ainda é mantida a suposição de que os erros intra-grupo
grupos e independentes dos efeitos aleatórios

εl

são independentes para diferentes

γl .

Na gura 6.4, ilustramos os resíduos padronizados obtidos pelo ajuste do modelo para erros
heteroscedásticos (6.8) para as mesmas expressões utilizadas para gerarmos o gráco da gura
6.3. Podemos ver que a modelagem da variância foi melhor, já que a variância dos resíduos cou
aproximadamente constante.
No modelo (6.8), a constante

σ2

é mantida fora da matriz

Λ

por razões computacionais. Ve-

remos que assim será possível eliminá-la da função de verossimilhança perlada. Além disso, com
algumas mudanças de variáveis, veremos que os métodos de estimação dos parâmetros e as técnicas
computacionais para modelos homoscedásticos podem ser adaptadas para esse modelo estendido.
Como

Λl

é simétrica e denida positiva, existe a matriz inversível

1/2

Λl

tal que:



1/2 t 1/2
Λl = Λl
Λl


−1/2
−1/2 t
Λ−1
=
Λ
Λ
.
l
l
l
Consideremos as seguintes novas variáveis, obtidas pelas variáveis originais multiplicadas à esquerda por




−1/2 t

Λl

:
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Gráco dos resíduos do ajuste das expressões do gene A_23_P22526 modelando a variância dos
resíduos. Foram coletadas expressões de amostras estomacais nas condições experimentais: normal (Norm),
com inamação (In) e com metaplasia (Meta).

Figura 6.4:



−1/2 t
M̃l∗ = Λl
Ml∗ ;


−1/2 t
Z̃l = Λl
Zl ;



−1/2 t
X̃l = Λl
Xl ;


−1/2 t
ε̃l = Λl
εl .

Fazendo a mudanças de variáveis, temos a seguinte distribuição para os erros intra-grupo:

ε̃l ∼ N






−1/2 t
−1/2 t
1/2
Λl
0, σ 2 Λl
Λl Λl



= N (0, σ 2 I).

Assim, o modelo misto linear estendido (6.8) pode ser reescrito como

M̃l∗ = X̃l β + Z̃l γl + ε̃l ,
γl ∼ (0, Φ),

l = 1, . . . , n

2

ε̃l ∼ N (0, σ I),

l = 1, . . . , n,

(6.9)

que tem a mesma representação do modelo linear básico, ou seja, com erros intra-grupos homoscedásticos (6.3).
Além disso, como o diferencial da transformação linear



−1/2 t
M̃l∗ = Λl
Ml∗

determinante, isto é,

−1/2

d M̃l∗ = |Λl

| d Ml∗ ,

é simplesmente seu
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a função de verossimilhança correspondente a esse modelo estendido é:

L(β, θ, σ 2 , γ|M ∗ ) =

n
Y

p(Ml∗ |β, θ, σ 2 , γ)

l=1

=

n
Y

−1/2

p(M̃l∗ |β, θ, σ 2 , γ)|Λl

|

(6.10)

l=1
∗

2

= L(β, θ, σ , γ|M̃ )

n
Y

−1/2

|Λl

|.

l=1
A função de verossimilhança restrita

LR

correspondente a esse modelo estendido é obtida tam-

L

bém de forma similar à obtida anteriormente, isto é, integrando a função de verossimilhança
relação aos efeitos xos

β:
Z

∗

2

em

LR (θ, σ , γ|M ) =

L(β, θ, σ 2 , γ|M ∗ ) d β = LR (θ, σ 2 , γ|M̃ ∗ )

n
Y

−1/2

|Λl

|.

(6.11)

l=1
Logo, a função de verossimilhança

L(β, θ, σ 2 , γ|M̃ ∗ )

e a função de verossimilhança restrita

LR (θ, σ 2 , γ|M̃ ∗ ) correspondem a um modelo de efeitos mistos linear básico e todos os resultados
apresentados anteriormente são válidos para o modelo estendido.
A matriz de covariâncias de

Ml∗

em (6.8) também pode ser escrita de forma semelhante à matriz

de covariâncias do modelo com erros homoscedásticos (6.4), porém, a matriz

Σl

será um pouco mais

complicada:

Cov(Ml∗ ) = Cov(Zl γl ) + Cov(εl )
= Zl Cov(γl )Zlt + Cov(εl )
= Zl ΦZlt + σ 2 Λl


t
2 Zl ΦZl
=σ
+ Λ l = σ 2 Σl ,
σ2
em que


Zl ΦZlt /σ 2

(6.12)


para

é o componente dos efeitos aleatórios; e

Σl =
Λl

Zl ΦZlt
+ Λl .
σ2


é o componente intra-grupo.

Assim, para a modelagem da heteroscedasticidade na prática, é possível obter matrizes

Σl

simi-

lares, mas com diferentes contribuições desses componentes da variância. Ou seja, é possível modelar
um complexo componente de efeitos aleatórios, enquanto mantém o componente intra-grupo mais
simples, ou o contrário.
Além disso, como a matriz

Λl

é simétrica e denida positiva, podemos sempre encontrar uma

decomposição

Λ l = V l Cl V l ,
em que,

Vl

é uma matriz diagonal e

Cl

é a matriz de correlação, com todos os elementos da diagonal

iguais a 1, como pode ser vericado em Pinheiro e Bates (2000). Para que tenhamos unicidade na
determinação da matriz

Vl ,

é exigido que todos os elementos da diagonal de

Vl

sejam positivos.

Assim, temos que

Var(εlj ) = σ 2 (Vl )2jj ,
corr(εlj , εlk ) = (Cl )jk
e, portanto,

Vl

descreve a variância e

Cl

descreve a correlação dos erros intra-grupo

εl .

Com essa decomposição, é possível modelar os componentes de variância e de correlação independentemente, além de ser computacionalmente conveniente.
Em nosso estudo, não queremos modelar correlação entre as observações, portanto usaremos
uma matriz

Cl = I .
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Podemos denir de forma mais geral a função de variância dos erros dentro de um dado grupo

γl

como:

Var(εl |γl ) = σ 2 g 2 (µlj , vlj , δ),
em que,

g

l = 1, . . . , n,

é a função de variância que depende de

covariáveis da variância e do vetor

δ

j = 1, . . . , m,

µlj = E(Mlj∗ |γl ),

do vetor

vlj

com as possíveis

com os possíveis parâmetros da variância.

Apesar dessa generalização sem bastante exível porque, através do componente
que a variância intra-grupo dependa dos efeitos xos

β

e dos efeitos aleatórios

γl ,

µlj ,

permite

ela apresenta um

problema: os erros intra-grupo e os efeitos aleatórios podem deixar de serem independentes.
Para evitar dependência sobre os efeitos aleatórios não observados, um procedimento sugerido
por Davidian e Giltinan

µlj ,

(1995) é utilizar no modelo de variância, em vez de

seus estimadores

BLUPs:

µ̂lj = xlj β + zlj γ̂l ,
em que,

γ̂l

são os estimadores dos efeitos aleatórios e

linha da matriz

Xl

e da matriz

xlj

e

zlj

denotam, respectivamente, a

j -ésima

Zl .

Assim, sob a aproximação

Var(εl |γl ) ≈ σ 2 g 2 (µ̂lj , vlj , δ),

l = 1, . . . , n,

j = 1, . . . , m,

assumimos que os erros intra-grupo são independentes dos efeitos aleatórios.
Uma possível função de variância é aquela que admite um valor diferente para cada nível de
estraticação dos dados. Assim, supondo que os dados são estraticados em
o valor da variância é dado de acordo com o grupo (estrato)

s = 1, . . . , S

S

diferentes grupos,

no qual a observação

pertence.
Essa função é denida da seguinte maneira:

g(slj , δ) = δslj , s = 1, . . . , S;
Com essa função, temos que o elemento
igual a

j

l = 1, . . . n;

do grupo

l

j = 1, . . . , m.

e do nível de estraticação

s tem variância

δslj .

O modelo de variância correspondente é denido como:

Var(εlj ) = σ 2 δs2lj .
Nessa modelagem temos, porém,

S+1

variáveis para representar os

S

possível valores para a

variância. Para que o problema seja solúvel, uma abordagem feita Pinheiro e Bates (2000) é denir
os parâmetros

l-ésimo

δl , l = 1, . . . , S

como

δ1 = 1

e

δl , l = 2, . . . , S

como a razão entre a variância do

nível de estraticação e a do primeiro nível.

No caso do experimento de microarranjos com erros de medida, por exemplo, poderíamos escolher uma função de variância que dene um valor diferente para cada lâmina. Nesse caso, a
estraticação tem número de níveis igual ao número de lâminas.
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Capítulo 7

Aplicação em dados reais de expressões
gênicas
Neste capítulo, mostraremos uma aplicação da teoria apresentada nos capítulos 3, 4, 5 e 6 em
uma base com dados de expressões gênicas reais obtidas em experimentos de microarranjos.
Vimos na seção 2.3, que a análise das expressões dos locais genéticos representados na lâmina
de microarranjos é feita comumente pelas suas expressões relativas, ou seja, pelo logaritmo da razão
entre as intensidades da amostra de teste e as intensidades da amostra de referência. Essa medida
de expressão relativa, que denotamos, para um dado do local genético


Mi = log2

Ri
Gi

i,

por


,

permite a análise utilizando observações obtidas em várias lâminas de microarranjos, já que o
referencial costuma ser sempre o mesmo, ou seja, a mesma amostra de referência (Gi ) é hibridizada
em todas as lâminas.
Porém, vimos, no capítulo 3, que essa expressão relativa é obtida, convencionalmente, utilizando apenas medidas de tendência central das intensidades de cada canal. Assim, essa estimativa
convencional da média de

Mi ,

que denotamos por

M̂i

e foi denida na equação (2.2), despreza as

informações de variabilidade e, portanto, de imprecisão das medidas das intensidades tanto do canal
da amostra de teste como da amostra de referência.
Por essa razões, propomos, também no capítulo 3, duas representações para as expressões relativas dos locais genéticos que consideram as imprecisões das medidas. Nossa primeira proposta,
vista na seção 3.1, é uma representação da expressão do local genético obtida por um estimador
mais renado da média de

Mi ,

que denotamos por

Mi

e foi denido na equação (3.7). A segunda

representação proposta foi mostrada na seção 3.2. Nessa representação, as expressões gênicas são
intervalos que, com algum nível de conança pré-estabelecido, incluem a média de
expressão relativa de um local genético
ser representada pelo intervalo

i

Mi .

Assim, a

deixa de ser representada por um valor pontual e passa a

IMi , denido pela equação (3.1). Nessa abordagem, como mostramos

na seção 5.2, carregamos, durante todo o pré-processamento e análise, as informações dos erros das
medidas de

Mi .

Queremos, neste capítulo, avaliar o impacto dessas representações nas análises com dados reais.
Para isso, vamos comparar os resultados obtidos ao utilizarmos o estimador convencional das médias
de

Mi com os resultados obtidos utilizando os estimadores que levam em consideração as imprecisões

das medidas.
Utilizando essas três representações das medidas de expressões gênicas, obtemos três variantes
da nossa base de dados. Para cada uma delas, faremos os seguintes pré-processamentos nos dados:
1.

remoção da inuência das intensidades do fundo: utilizaremos, como discutido na seção
2.4.2, o método normexp. Além de ser considerado o mais adequado para lâminas de microarranjos de dois canais, segundo Ritchie et al. (2007), podemos utilizar com esse método um
83
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valor de

oset, k,

para deslocar as medidas

Mi

de forma a carem positivas e distantes do

zero. Isso permite utilizarmos o estimador melhorado da média,
sidades do canal da amostra de teste,

Ri ,

M i,

que exige que as inten-

e do canal da amostra de referência,

Gi ,

não sejam

próximas de zero. Consequentemente, isso também permite utilizarmos os intervalos

IMi

na

representação da expressão gênica, já que eles são inicialmente denidos com o ponto médio
dado pela estimativa

2.

M i.

normalização das lâminas:

utilizaremos o método lowess com as adaptações para dados

heteroscedásticos vistas no capítulo 4, pois constatamos que os dados de expressões gênicas
possuem essa característica. Assim, utilizaremos o método de mínimos quadrados ponderados
com pesos adicionais para penalização dos dados de maior variabilidade. Os parâmetros a
serem denidos para o método lowess são o grau do polinômio e a vizinhança de suavização,
que denotamos por

α.

Na seção 4.5.1, vimos que utilizar grau um para o polinômio a ser

ajustado localmente é o mais adequado. Já na seção 5.1, apresentamos um método para a
estimação de

α.

Com o objetivo de compararmos também o efeito do uso do parâmetro de

suavização estimado em vez da convencional

(α = 0, 2),

faremos a normalização com ambas

as opções. Na estimação, usaremos o método 5.1 minimizando o critério HRCp, visto na seção
4.6.3, já ele é robusto a dados heteroscedásticos.
Ao nal do pré-processamento dessas três variantes da base de dados, teremos seis variantes da
base a serem analisadas, já que o passo de normalização dos dados é feito com dois parâmetros de
suavização diferentes.
O próximo passo da análise é a determinação dos genes diferencialmente expressos. Nas variantes
da base em que os dados são representados apenas pelas médias, usaremos a modelagem convencional
vista na seção 2.6. Já para os dados intervalares, faremos a discretização por uma amostragem de 60
observações por intervalo, distribuídas normalmente. Em seguida, ajustaremos o modelo misto, que
permite a modelagem das variabilidades tanto intra-lâmina com entre lâminas em fatores aleatórios.
Essa modelagem foi apresentada em detalhes no capítulo 6.
Após determinarmos os genes diferencialmente expressos, discutiremos os resultados e faremos
as comparações entre as variantes da nossa base de dados.
As implementações foram realizadas, principalmente, utilizando a versão 2.15.1 da linguagem R
Team

•

et al.

(2008) e os seguintes pacotes:

MaigesPack (Esteves

et al.

(2014)), na versão 2.14, para leitura, tratamento e exploração dos

dados;

normexp ;

•

Limma (Smyth (2005)), na versão 2.14, para a correção do fundo por

•

Loct (Loader (2007)), na versão 1.5-9.1, para normalização dos dados com lowess; e

•

Nlme (Pinheiro

et al.

(2011)), na versão 3.1-115 do pacote, para o ajuste do modelo misto.

7.1 Base de dados
Para este estudo, utilizamos uma base de dados de expressões gênicas obtidas em experimentos de microarranjos da plataforma Agilent. Como pode ser conferido no apêndice C, os métodos
apresentados neste trabalho, que são direcionados às lâminas de microarranjos de cDNA, também
podem ser aplicados à plataforma Agilent.
Nessa base, temos dados de 103 lâminas de microarranjos, cada uma com 45015 locais genéticos,
sendo que 41093 deles são distintos. Em cada uma dessas lâminas, foram hibridizadas simultaneamente uma amostra de referência, com tecido de estômago saudável, e uma amostra de teste com
tecido de estômago em uma das seguintes condições: saudável, com inamação e com metaplasia
intestinal de grau II. As 103 lâminas que utilizamos são de pacientes distintos, sendo 35 de pacientes
com metaplasia de grau II, 55 saudáveis e 13 com inamação estomacal.
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Esses experimentos são parte do projeto realizado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob
responsabilidade do Dr. Luiz Fernando Lima Reis e com auxílio nanceiro da FAPESP (Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). O projeto ocorreu durante o período de outubro
de 2010 a agosto de 2012, quando foram coletadas amostras de tecidos de 198 pacientes. Dentre
essas amostras, há tecidos de mucosa normal, com inamação, com metaplasia intestinal e com
adenocarcinomas tanto em esôfago como em estômago.
Dessas 198 lâminas, usando critérios de qualidade e unicidade, escolhemos 103 lâminas com
amostras de estômagos de pacientes distintos para a nossa aplicação. Com essa base, temos condições
de comparar os níveis de expressão dos genes representados por esse 41093 locais genéticos para as
condições saudável, inamação e metaplasia intestinal.
A metaplasia intestinal do estômago caracteriza-se pela substituição da mucosa normal por um
tecido colunar do tipo intestinal decorrente do processo inamatório crônico do estômago. Apesar
dos adenocarcinomas do estômago estarem frequentemente associados a processos inamatórios da
mucosa normal, ainda não foi comprovado que a metaplasia intestinal é uma doença pré-maligna,
uma vez que a taxa de transformação em adenocarcinomas (a forma mais comum de câncer endometrial) é reduzida. No entanto, essa patologia representa o fator de risco mais importante para
o adenocarcinoma. Assim, um dos objetivos desses experimentos é determinar os genes cujas expressões sejam diferenciais entre essas condições fenotípicas e, assim, fornecer evidências da relação
entre inamação, metaplasia e adenocarcinoma do estômago.
As lâminas hibridizadas com essas amostras foram digitalizadas e as imagens processadas pelo
programa

Agilent Feature Extraction, onde foram obtidas as estatísticas das intensidades dos píxeis

tanto dos locais dos genes como dos fundos.
As estatísticas obtidas para ambos os canais, juntamente com as informações dos genes e dos
pacientes, compõem a nossa base de dados.

7.2 Pré-processamento dos dados
Como vimos na seção 2.4, acredita-se que as intensidades das expressões provenientes de cada
canal das imagens dos microarranjos estão sob efeito das intensidades do fundo. Assim, um dos
primeiros tratamentos feitos nos dados de expressões gênicas é a remoção dessa inuência. O método

normexp, discutido na seção 2.4.2, com deslocamento de 50, que
et al. (2007).

que utilizamos nesta aplicação é o
é o recomendado por Ritchie

Após a correção do fundo, determinamos
as representações das expressões relativas de cada local
 

genético

i,

dadas por

Mi = log2

Ri
Gi

, apresentadas no capítulo 3. Elas são obtidas:

1. por uma estimativa da média de

Mi ,

dada pelo estimador convencional

2. por uma estimativa melhorada da média de
3. pelo intervalo

IMi

Mi ,

dada por

Mi

M̂i

(2.2);

(3.7); e

(3.1), que contém a estimativa melhorada da média de

Mi ,

com uma

conança de 95%.
Utilizamos a variância das medidas

Mi ,

denida na equação (3.8), também como critério de

qualidade dos dados. Dentre todas as medidas

Mi ,

de todas as lâminas, aquelas com uma variância

muito maior que as demais poderiam ser consideradas não conáveis e, por isso, resolvemos descartálas. Nesta aplicação, após uma análise exploratória cuidadosa dos dados, descartamos 0,001% dos
dados de maior variância.
Nos grácos da gura 7.1, mostramos esses pré-processamentos para quatro lâminas de nossa
base dados, duas com amostras de teste de estômago saudável e duas de estômago com metaplasia
de grau II. Nos grácos

M -A

da primeira coluna, mostramos os dados sem correção do fundo, re-

presentadas pelas estimativas das médias de
observar o efeito da correção do fundo usando

Mi

e

Ai

convencionais. Na segunda coluna, podemos

normexp nos dados representados convencionalmente.
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Por causa do deslocamento utilizado no método, todas as medidas continuaram positivas e afastadas do zero. Podemos observar também, especialmente pelas guras (7.1a) e (7.1b), que algumas
expressões de baixas intensidades tiveram um comportamento irregular. Essa dispersão ca mais
intensicada quando as expressões são representadas pelas médias estimadas usando as informações
de variabilidade das medidas dos canais, ou seja, usando os estimadores

Mi

e

Ai ,

como podemos

observar nos grácos da terceira coluna. Isso mostra que locais com medidas com grande incerteza,
seja por estarem confundidas quase integralmente com as intensidades do fundo ou por terem uma
variância grande nas medidas das intensidades de cada canal, terão suas expressões diferenciadas
após os pré-processamentos. A grande imprecisão nos sinais de baixas intensidades já é conhecida
na literatura, como explicam os autores Newton

et al.

(2001).

O último pré-processamento realizado nesses dados de expressões gênicas foi a normalização
intra-lâmina, aplicado para corrigir a variabilidade entre genes, principalmente, removendo o viés
causado pela dependência que os corantes têm das intensidades. Como também desejamos comparar
o efeito do parâmetro de suavização (α) utilizada no método
lâmina utilizando tanto um valor convencional (α

lowess, realizamos a normalização intra-

= 0, 2) como um valor estimado pelo método visto

na seção 5.1.4. Devido à heteroscedasticidade dos dados das lâminas de microarranjos, no método
de estimação de

α

foi feita a minimização do critério HRCp.

Os dados das quatro lâminas que tomamos como exemplo para ilustrarmos o efeito da remoção
da inuência das intensidades do fundo, na gura 7.1, podem ser observados após a normalização
intra-lâmina nos grácos da gura 7.2. Os dados normalizados usando um parâmetro

α

podem ser vistos nos grácos da primeira coluna, enquanto os dados normalizados com

estimado

α = 0, 2

podem ser vistos na segunda coluna. Também podemos observar os intervalos que descrevem as
medidas de expressões gênicas com seus erros (originais e provenientes pela estimação da superfície
de suavização obtida por lowess). Como ca claro ao compararmos os grácos 7.2e e 7.2f, esses
intervalos são afetados com a escolha do parâmetro de suavização

α.

Temos que os locais genéticos

com intensidades muito altas e, pricipalmente, muito baixas são os de maior imprecisão, já que
os intervalos são maiores para essas medidas. Assim, com a análise feita a partir desses intervalos
que representam as medidas de expressão gênica e suas imprecisões, podemos obter resultados mais
adequados.
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(a) Lâmina de número 64 e identicação 251485069480_1_4, onde foi hibridizada uma amostra de estômago

saudável.

(b) Lâmina de número 90 e identicação 251485069395_1_1, onde foi hibridizada uma amostra de estômago

saudável.

Lâmina de número 30 e identicação 251485069514_1_2, onde foi hibridizada uma amostra de estômago
com metaplasia grau II.
(c)

(d) Lâmina de número 27 e identicação 251485069410_1_1, onde foi hibridizada uma amostra de estômago

com metaplasia grau II.

Grácos M -A com dados originais e após a remoção das intensidades do fundo usando o método
normexp com deslocamento de 50. As medidas Mi e Ai foram primeiro obtidas usando os estimadores das
médias convencionais, M̂i e Âi , e, depois, utilizando os estimadores M i e Ai .

Figura 7.1:
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Lâmina de número 64 normalizada com α = 0,6

(b)

(c) Lâmina de número 90 normalizada com α = 0,35. (d)

7.2

Lâmina de número 64 normalizada com α = 0,2.

Lâmina de número 90 normalizada com α = 0,2.

(e)

Lâmina de número 30 normalizada com α = 0,6.

(f )

Lâmina de número 30 normalizada com α = 0,2.

(g)

Lâmina de número 27 normalizada com α = 0,6.

(h)

Lâmina de número 27 normalizada com α = 0,2.

Lâminas normalizadas ressaltando o intervalo das medidas após erros estimados (erro original
das medidas acumulado ao o erro da estimação da curva de suavização com lowess).
Figura 7.2:
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7.3 Determinação dos genes diferencialmente expressos
Como vimos na seção 2.6, para determinarmos se um gene é diferencialmente expresso entre as
condições fenotípicas de interesse, devemos avaliar a signicância dos coecientes que diferenciam
essas condições.
Nosso interesse nesta aplicação é determinar os genes diferencialmente expressos em alguma das
três condições fenotípicas que temos disponíveis no experimento para as amostras de estômago.
Além disso, queremos avaliar as diferenças, se houver, entre os genes obtidos para cada variante da
nossa base de dados.
Assim, faremos os testes com os dados de expressão representados pelas três estimativas de

Mi

listadas em 7.2 e normalizados tanto com largura banda convencional (α

= 0, 2)

como com

parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4.
Para testarmos se alguma das condições fenotípicas das amostras é signicativamente diferente
das demais, zemos um ajuste linear às expressões de cada gene utilizando a condição fenotípica
como fator xo. Em seguida, avaliamos as seguintes hipóteses de interesse:

H01 : βmetaplasia − βsaudavel = 0;
H02 : βmetaplasia − βinf lamacao = 0;
H03 : βinf lamacao − βsaudavel = 0.
O que, em notação matricial, é equivalente a:



  
−1
0 1
βsaudavel
0
H0 :  0 −1 1 βinf lamacao  = 0 .
−1
1 0
βmetaplasia
0
Para testarmos essas hipóteses nas variantes da base com expressões representadas pela médias,
ajustamos um modelo linear simples e obtivemos a estatística

F

convencional, conforme descrevemos

na seção 2.6. Para a variante com dados intervalares, ajustamos o modelo misto descrito no capítulo
6 e utilizamos o teste da estatística

FM , visto na seção 6.1.3, que é o teste F condicional para modelos

mistos. As restrições lineares utilizadas nos testes foram as mesmas.
O resultado dessa análise inicial nos mostrou que, para nenhum gene, podemos rejeitar a hipótese

H03 .

Ou seja, não conseguimos detectar uma diferença estatística entre as amostras de estômagos

saudáveis e com inamação. Assim, considerando que o fenótipo saudável é equivalente ao fenótipo
inamação, as hipóteses

H01

e

H02

são também equivalentes. Logo, rezemos nossos testes apenas

para a hipótese

H0 : βmetaplasia − βsaudavel = 0,

(7.1)

utilizando somente as amostras de estômagos com metaplasia de grau II e de estômagos saudáveis.
Decidimos, para esta aplicação, não considerar as amostras de estômagos saudáveis e com inamação
como amostras de um mesmo fenótipo.
Consideramos genes diferencialmente expressos aqueles que apresentam o p-valor do teste para

H0

(7.1), após a correção por FDR, abaixo de um certo valor de corte. Além disso, é comum

utilizarmos um ltro pelo

fold change absoluto para a seleção de genes que, além de estatisticamente

diferentes, possuem uma relevância biológica. Um recurso gráco muito utilizado para a combinação
desses dois critérios é o gráco Volcano, que pode ser conferido no artigo de Cui e Churchill (2003).

fold change é o logaritmo da razão entre as medidas duas condições ou a média das razões quando
fold
change, nesse caso, é dado por
O

há réplicas. Como as medidas de expressões gênicas já estão em escala logarítmica, o cálculo do

Med(S1 )-Med(S2 ),
em que

Med

é o operador média,

S1

é o conjunto das expressões em uma condição fenotípica, que

escolhemos ser a metaplasia do estômago, e

S2

é o conjunto das expressões da condição fenotípica
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a ser comparada, que escolhemos ser condição do tecido do estômago saudável. Assim, um valor
negativo para o

fold change

indica que o gene está subexpresso na amostra com metaplasia de grau

II, em relação à amostra de tecidos saudáveis, e um valor positivo indica o oposto, ou seja, que
o gene está superexpresso na condição de metaplasia do estômago. Vale a pena ressaltar que essa
medida

fold change

é também referenciada na literatura como

log2

fold change, já que as medidas

de expressão gênica estão em base logarítmica.
A escolha do p-valor e do

fold change

de corte geralmente é arbitrária, sendo que é comum

encontrarmos na literatura p-valores de corte de no máximo 5% e
Como discutido no artigo de Dalman

et al.

fold change

de corte entre 1 e 2.

(2012), a escolha desses valores de corte pode alterar a

interpretação dos resultados, já que precisamos denir um limiar para a exclusão dos falsos positivos.
Listamos, nas tabelas 7.1 e 7.2, os 20 genes mais diferencialmente expressos, para cada uma das
variantes da base de dados. A seleção foi feita usando apenas genes com
que 1. Tanto o p-valor como o

fold change

fold change absoluto maior

da análise são mostrados na tabela. A ordenação dos

genes é dada pela ordem crescente dos p-valores já corrigidos por FDR para múltiplas comparações.
Podemos observar, por essas tabelas, que as posições dos genes variaram pouco ao utilizarmos
tanto uma representação diferente para as expressões gênicas relativas como um valor diferente para
o parâmetro de suavização (α) no método de normalização intra-lâmina. Em particular, vemos que os
resultados dados para as variantes da base com dados intervalares e com médias melhoradas, quando
normalizados usando

α = 0, 2,

são os mais distintos. Isso ca um pouco mais claro observando os

diagramas de Venn da gura 7.3 para os genes apresentados nessas tabelas.
Nos diagramas da gura 7.3a, vemos que há uma intersecção grande entre as variantes da
base de dados. Porém, quando realizamos uma normalização com
medidas pela estimativa da média de

Mi

melhorada,

α = 0, 2

e representamos as

M i , ou por dados intervalares, IMi , temos dois

genes diferentes: o A1CF (com identicação A_24_P570378 na plataforma Agilent) e o TMEM139
(com identicação A_23_P42909). O p-valor para o teste de

H0

(7.1), para esses dois genes, é

menor quando utilizamos as informações de imprecisões na representação das expressões gênicas
e normalizamos os dados com

α = 0, 2,

porém, a diferença em relação aos p-valores obtidos nas

demais variantes da base de dados não é grande. Esses dois genes ocupam uma posição entre a
a

21

e a 24

a

nas demais variantes da base de dados. Os outros dois genes que aparecem melhor

posicionados nas demais variantes são o HKDC1, com identicação A_23_P52451 e que já estava
representado nessa lista pelo local genético de identicação A_23_P202427, e o MEP1A, com
identicação A_23_P93122 e que também já estava representado nessa lista pelo local genético
de identicação A_24_P154868. Assim, no total, temos 20 genes distintos considerados, em pelo
menos uma das variantes da base, como diferencialmente expressos entre as condições de estômago
saudável e com metaplasia de grau II. Utilizando a ferramenta (Mi

et al.

(2013)), geramos o gráco

da gura 7.4, que ilustra a proporção das funções biológicas correspondentes a esses 20 genes.
Para uma melhor visualização desses genes, mostramos, na gura 7.5, destacamos esses genes
nos grácos Volcano de cada uma das variantes da base dados. Em vermelho, são mostrados os
genes que estão entre os 20 mais diferentes expressos na variante da base em questão. Em azul,
destacamos os genes que foram determinados como um dos 20 mais diferencialmente expressos em
alguma das outras variantes da base dados. As linhas mostram que o p-valor desses genes é menor
que 0,001 e o

fold change

é maior que 1.
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Tabela com os 20 genes mais diferencialmente expressos para as variantes da base de dados
que foram normalizadas com o parâmetro de suavização α igual a 0, 2.

Tabela 7.1:
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7.3

Tabela com os 20 genes mais diferencialmente expressos para as variantes da base de dados
que foram normalizadas com um parâmetro de suavização α estimado.
Tabela 7.2:
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(b) Comparação entre bases com dados representados
Comparação entre bases com dados representados
pelas médias de Mi estimadas convencionalmente,
pelas médias de Mi estimadas convencionalmente,
com o estimador M̂i , e com dados representados por
com o estimador M̂i , e estimadas considerando as
intervalos, indicando que as medidas Mi contém um
imprecisões das medidas, com o estimador M i .
erro.
(a)

Diagrama de Venn mostrando os 20 genes diferencialmente expressos nas variantes da base de
dados pré-processadas que estamos comparando.
Figura 7.3:

Grácos da proporção de ontologias genéticas representadas pela união dos 20 genes mais
diferencialmente expressos obtidos para cada variante da base e dados e que podem ser vistos nas tabelas 7.1
e 7.2.

Figura 7.4:
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7.3

Figura 7.5: Grácos Volcano para as variantes da base de dados em comparação, destacando, em vermelho,
os 20 genes mais diferencialmente expressos e, em azul, os que apareceram na lista dos 20 genes mais
diferencialmente expressos apenas nas outras variantes da base. As linhas em cinza marcam os p-valores
0,05 e 0,001. As linhas em verde marcam o fold change igual a 1.
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7.4 Comparação entre as variantes da base de dados
Apesar dessas tabelas nos mostrarem que a representação e a normalização impactam a determinação dos genes diferencialmente expressos, não ca muito claro se alguma das abordagens é
melhor. Além disso, como os genes obtidos foram praticamente os mesmos, não podemos procurar
evidências de que uma abordagem permite a determinação de genes mais signicativos do ponto de
vista biológico a partir de informações coletadas na literatura. Assim, para obtermos informações
mais relevantes sobre o impacto causado pelas variações que propomos nos pré-processamentos,
exploramos as características da distribuição dos p-valores, já corrigidos por FDR, do teste para

H0

(7.1).
Para observarmos as diferenças entre as distribuições dos p-valores determinados a partir dos

dados resultantes das diferentes representações e métodos de normalização que estamos comparando,
esboçamos o gráco da gura 7.6. Com ele, conseguimos ver que as densidades dos p-valores obtidos
com os dados normalizados com

α = 0, 2 assumem valores maiores que as densidades dos p-valores
α estimado. Ou seja, temos mais ocorrências de p-valores e,

obtidos em dados normalizados com

portanto, genes, para um dado p-valor de corte. Porém, não ca clara a diferença entre as variantes
com diferentes representações para as expressões gênicas, quando xamos o método de normalização,
nem a diferença entre as variantes quando temos p-valores muito baixos. Por isso, nas guras 7.7 e
7.8, mostramos, respectivamente, a densidade dos p-valores dos genes que, em pelo menos uma das
variantes da base, obtiveram p-valor para o teste de

H0

abaixo de 0,001. Já na gura 7.9, esboçamos

a frequência acumulada dos p-valores para cada uma das variantes da base de dados, o que nos
indica o quantidade de genes diferencialmente expressos para diferentes p-valores de corte.
Pelo gráco da gura 7.8, podemos observar que, xando
p-valor abaixo de

0, 00008,

α = 0, 2,

a quantidade de genes com

valor indicado pela linha tracejada no gráco, é maior quando utiliza-

mos dados que foram representados considerando as imprecisões (por intervalos ou pelas médias
melhoradas de

Mi ).

Já quando estimamos o valor do parâmetro de suavização

α

a ser utilizado

na normalização, o uso das imprecisões nas representações dos dados tem um efeito contrário, ou
seja, faz aumentar o p-valor do teste para

H0 . Assim, nesse caso, temos mais genes diferencialmente

expressos nas variantes da base com dados representados pelas médias convencionais.
Uma possível explicação que encontramos para esse comportamento é que os resíduos da correção

α estimado acabam tendo uma variabilidade entre eles maior
que quando é realizada a normalização com α = 0, 2. Pelo que constatamos com esta aplicação, os
valores estimados para o parâmetro α geralmente é maior que 0, 2 e, com isso, acabamos fazendo

do viés feita pela normalização com um

uma correção menos forte para a remoção do viés dos dados. Esse é justamente o efeito esperado
pelo método proposto na seção 5.1.4, já que o parâmetro estimado é aquele que fornece um melhor
balanço entre viés e variância. Lembrando que quanto menor é o

α

da suavização menos enviesada

(ou mais ruidosa) é a estimava e lembrando que os valores ajustados serão removidos dos valores
originais das medidas, devemos considerar a hipótese de estarmos removendo desses valores uma
quantidade que não está associada a apenas uma variação sistemática. Assim, apesar de obtermos
p-valores menores para os testes, é possível que a pequena variação dentro do grupo de expressões
de mesma condição fenotípica não seja el à realidade.
Essas mesmas conclusões podem ser obtidas observando os grácos da gura 7.10 e 7.11. As curvas em vermelho desses grácos mostram quantos genes foram determinados como diferencialmente
expressos com um p-valor abaixo de cada p-valor de corte e menor ao utilizar a variante da base com
dados intervalares. Assim, xando o parâmetro
corte está abaixo de
teste para

H0

0, 00008

α da normalização em 0, 2, temos, para p-valores de
0, 001 e 0, 03, mais genes cujo p-valor do

ou entre, aproximadamente,

(7.1) foi menor ao utilizar expressões gênicas intervalares em vez de representadas por

médias convencionais. Já quando estimamos o parâmetro de suavização

α,

temos umas diferença

não muito grande entre as variantes com dados intervalares e médias convencionais para p-valores
de corte abaixo de

0, 00001, mas, para p-valores de corte maiores, a diferença aumenta, já que temos

muito mais genes com p-valores mais baixos ao utilizarmos as médias convencionais. Finalmente,
comparando os grácos das guras 7.12 e 7.13, ca ainda mais claro que, para p-valores de corte
baixos, as imprecisões podem diminuir os p-valores quando usamos

α = 0, 2

na normalização e
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têm efeito contrário, ou seja, podem aumentar os p-valores, quando estimamos esse parâmetro

α.

α = 0, 2

na

Também ca claro por esses grácos a maior redução dos p-valores quando usamos
normalização dos dados.

Os diagramas de Venn ilustrados na gura 7.14 mostram as diferenças nas quantidades de genes
diferencialmente expressos determinadas para cada uma das variantes da base de dados. Quanto
menos genes fora da área comum a todas as variantes da base de dados, mais parecidos foram os
resultados obtidos. Para p-valores de corte pequenos, por exemplo,

0, 00001,

observamos que não

há muita diferença entre as variantes da base de dados. Já com p-valores de corte maiores, por
exemplo,

0, 0001,

a diferença nos p-valores dada pela variação do parâmetro de suavização

α

é bem

maior, afetando mais a quantidade de genes determinados como diferencialmente expressos. Em
particular, vemos mais genes considerados diferencialmente expressos nas variantes da base com
expressões representadas pelas médias convencionais, independente do valor de

α

utilizado. Esse

resultado corrobora a nossa conclusão obtida pela análise do gráco da gura 7.10 e do gráco da
gura 7.8. Finalmente, com um p-valor de corte ainda maior, por exemplo,

0, 001, temos novamente

uma redução dos p-valores ao incorporarmos as imprecisões e obtemos mais genes diferencialmente
expressos nessas variantes da base. Com isso, a diferença, em número total de genes diferencialmente
expressos, entre as variantes da base de dados é diminuída.
Uma análise ingênua, em que apenas a quantidade de genes diferencialmente expressos é observada, mostra que, com p-valor de corte em

0, 03,

as variantes da base com expressões gênicas

representadas pelos intervalos ou pelas médias melhoradas de

Mi ,

quando utilizamos

α = 0, 2

na

normalização com lowess, é a melhor escolha. Inclusive, como podemos ver nos diagramas de Venn
da gura 7.15, essa variação se mantém mesmo considerando apenas os genes com

fold change maior

que 1. No entanto, é claro que apenas observar a quantidade de genes diferencialmente expressos
não nos garante qual metodologia é melhor. É interessante sabermos como essas modicações nos
pré-processamento dos dados afetam a determinação dos p-valores dos testes e, consequentemente,
a determinação dos genes diferencialmente expressos. Com isso, teremos condições de julgar a relevância dos resultados.
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Figura 7.6: Curvas das densidades dos p-valores do teste para H0 (7.1), corrigidos por FDR, para as
diferentes variantes da base de dados em comparação. As linhas tracejadas da gura indicam o p-valores
igual a 0,00008 e 0,001.

Densidades dos p-valores dos testes para os genes que, em pelo menos uma das variantes da
base de dados em comparação, foram considerados diferencialmente expressos, com p-valor abaixo de 0,03.
As linhas tracejadas da gura indicam o p-valores igual a 0,00008 e 0,001.
Figura 7.7:
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7.4

Densidades dos p-valores dos testes para os genes que, em pelo menos uma das variantes da
base de dados em comparação, foram considerados diferencialmente expressos (p-valor abaixo de 0,001). As
linhas tracejadas da gura indicam o p-valores igual a 0,00008 e 0,001.
Figura 7.8:

Frequência acumulada dos p-valores de acordo com um valor de corte para cada uma das
variantes da base de dados em comparação. A frequência acumulada nos indica justamente a quantidade de
genes com p-valor abaixo do valor de corte.
Figura 7.9:
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Figura 7.10: Nesses grácos, levamos em consideração apenas as variantes da base com as expressões
gênicas representadas por intervalos e pelas médias de Mi dadas convencionalmente, todas normalizadas
com um parâmetro de suavização, α, igual a 0, 2. Assim, xando o parâmetro de nomalização (α = 0, 2),
as curvas vermelhas mostram quantos genes tiveram um p-valor na variante da base com dados intervalares
menor que na variante com médias convencionais. As curvas em verde mostram o contrário, ou seja, quantos
genes tiveram o p-valor na variante da base com expressões representadas por médias convencionais menor
que o p-valor obtido na variante com médias convencionais.
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7.4

Nesses grácos, levamos em consideração apenas as variantes da base com as expressões
gênicas representadas por intervalos e pelas médias de Mi dadas convencionalmente, todas normalizadas
com um parâmetro de suavização estimado. As curvas vermelhas mostram quantos genes tiveram um p-valor
menor na base com dados intervalares e α estimado que na base com médias convencionais e α estimado.
As curvas em verde mostram o contrário, ou seja, quantos genes tiveram o p-valor na variante da base com
expressões representadas por médias convencionais e normalizadas com α estimado menor que o p-valor
obtido na variante com médias convencionais e com α estimado.

Figura 7.11:
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Figura 7.12: Nesses grácos, xamos a representação das expressões gênicas dadas pelo estimador média
de Mi convencional e levamos em consideração essas variantes com normalização usando um parâmetro de
normalização, α, tanto estimado como igual a 0, 2. As curvas vermelhas mostram quantos genes tiveram um
p-valor na base com dados normalizados com α = 0, 2 menor que o obtido quando os dados são normalizados
usando um α estimado. As curvas em verde mostram o contrário, ou seja, quantos genes tiveram o p-valor na
variante com dados normalizados com α estimado menor que o obtido quando os dados foram normalizados
com α = 0, 2.
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7.4

Nesses grácos, xamos a representação das expressões gênicas por intervalos que incluem
a média de Mi e levamos em consideração essas variantes com normalização usando um parâmetro de
normalização, α, tanto estimado como igual a 0, 2. As curvas vermelhas mostram quantos genes tiveram um
p-valor na base com dados normalizados com α = 0, 2 menor que o obtido quando os dados são normalizados
usando um α estimado. As curvas em verde mostram o contrário, ou seja, quantos genes tiveram o p-valor na
variante com dados normalizados com α estimado menor que o obtido quando os dados foram normalizados
com α = 0, 2.
Figura 7.13:
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Figura 7.14: Diagrama de Venn entre o número de genes determinados como diferencialmente expressos
para as variantes da base com dados.
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Todos os genes com p-valor abaixo de 0, 03.

(b)

(c) Genes com p-valor abaixo de 0, 03 e com fold
change maior que 1.

(d)

(a)

7.4

Todos os genes com p-valor abaixo de 0, 03.

Genes com p-valor abaixo de 0, 03 e com fold
change maior que 1.

Diagrama de Venn entre o número de genes determinados como diferencialmente expressos
para as variantes da base com dados.

Figura 7.15:

7.4

105

COMPARAÇÃO ENTRE AS VARIANTES DA BASE DE DADOS

Lembrando que na representação das expressões gênicas por intervalos estamos representando
uma medida e o seu erro, quanto maior o tamanho do intervalo, maior a imprecisão da medida.
Assim, é interessante sabermos se o p-valor do teste para

H0

muda se, em média, esses tamanhos

dos intervalos mudam. Os grácos das guras 7.16a e 7.17a nos mostram a relação da média dos
tamanhos dos intervalos das medidas com a diferença entre os logaritmos do p-valor obtido com
dados intervalares e do p-valor obtido com as médias de

Mi

estimadas convencionalmente. As linhas

tracejadas separam os genes com diferença no p-valor maior que
linha do

−1, 5

1, 5.

Genes que estão abaixo da

são aqueles que possuem um p-valor mais que 1,5 vezes menor na variante da base

com dados intervalares que na base com as médias convencionais. Genes que estão acima da linha
do

1, 5

possuem, na variante da base com as médias convencionais, um p-valor mais que

1, 5

menor

que na variante com dados intervalares. Podemos ver por esses grácos que, independente do

α

utilizado na normalização, não temos uma grande variação no p-valor para dados intervalares de
tamanho pequeno, isto é, para medidas de expressões gênicas com pouco erro. Os genes com maior
variação no p-valor são, em geral, aqueles com grande imprecisão na medida. No entanto, mesmo
com grande imprecisão, a variação no p-valor pode não ser grande. É o caso, por exemplo, do gene
CTAGE3P (A_23_P392544), que está destacado em verde nesse gráco.
Outro fator que trabalhamos na modelagem das expressões dos genes é a heteroscedasticidade,
ou seja, a existência de lâminas com diferentes imprecisões (tamanhos dos intervalos). Isso foi
bastante discutido no capítulo 6. Dessa forma, também nos interessa saber se a variação no p-valor
ocorre quando há uma grande variância nos tamanhos dos intervalos. Isso é mostrado nos grácos
da guras 7.16b e 7.17b, para os p-valores obtidos, respectivamente, com dados normalizados com

α = 0, 2

e

α

estimado. Os genes cujos p-valores foram os mais alterados, em geral, possuem uma

grande variância nos tamanhos dos intervalos.
Para entendermos melhor como a incorporação das imprecisões nas análises e como o valor do
parâmetro de suavização do lowess afetam as estatísticas dos testes para

H0

(7.1), vamos anali-

sar alguns grácos dos genes destacados nas guras 7.16 e 7.17, que, com exceção do CTAGE3P
(A_23_P392544), são genes que tiveram o p-valor do teste para

H0

muito alterado.

Inicialmente, analisaremos o gene CTAGE3P (A_23_P392544), que, como vimos nas guras
7.16 e 7.17, apesar de ter uma grande média e variância nos tamanhos dos intervalos, não teve seu
p-valor muito alterado. Na gura 7.18, mostramos os

boxplots

das expressões gênicas agrupadas por

condição da amostra. Com eles, conseguimos observar o quão distintas são as expressões das amostras de estômagos saudáveis e as expressões das amostras de estômagos com metaplasia de grau II.
Para esse gene, em particular, temos que as expressões de estômagos saudáveis representadas pela
médias convencionais estão mais dispersas (mais

outliers ) que quando são representadas pelas esti-

mativas melhoradas de suas médias. Na gura 7.19, vemos que especialmente a média da expressão
medida na lâmina 90 foi mais próxima das obtidas nas demais lâminas da mesma condição fenotípica quando estimada considerando as imprecisões. Esse resultado não foi perdido ao utilizarmos
um parâmetro diferente para a normalização com lowess. Lembrando que, no teste ANOVA, quanto
maior for a variabilidade entre as condições fenotípicas, quando comparada com a variabilidade
dentro das condições, maior é a evidência de que as médias das condições são diferentes, entendemos como o p-valor do teste para
lado, apareceram mais

outliers

H0

foi reduzido ao utilizarmos as médias melhoradas. Por outro

quando utilizamos os dados intervalares. Para entendermos por que

isso ocorreu, podemos observar os

boxplots

das expressões que amostramos do intervalo de cada

lâmina, na gura 7.20. Vemos que a expressão medida na lâmina de número 90 possui um grande
erro, já que temos expressões amostradas em um intervalo bem maior que nas demais lâminas.
Podemos observar essas imprecisões das expressões da lâmina 90 normalizadas, tanto com
como com

α

estimado (α

= 0, 35),

α = 0, 2

nos grácos das guras 7.2c e 7.2d. Há uma grande imprecisão

para as expressões de baixas intensidades, como é o caso da expressão desse gene. Assim, tivemos
novamente a variabilidade aumentada dentro da amostra de expressões de estômagos saudáveis,
afetando o p-valor resultante para o teste de

H0 .

Porém, como as demais expressões possuem uma

variabilidade bem pequenas, o resultado do p-valor não foi muito afetado. Para completarmos a
análise desse genes, mostramos, na gura 7.21, as densidades das expressões de cada amostra, para
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cada variantes da base de dados em estudo.
Dentre os genes que mais tiveram seu p-valor aumentado com a incorporação das imprecisões
nas análises está o MYB, de identicação A_23_P31073 na plataforma Agilent. Como podemos ver
nos grácos da gura 7.22, as estimativas da média da expressão em uma certa lâmina, dadas por

Mi

e

M̂i ,

foram muito diferentes. Observando os grácos das guras 7.24 e 7.23, vemos novamente

que é uma expressão medida na lâmina de número 90. Sendo uma expressão de intensidade média
baixa, está na região de maior imprecisão da lâmina e isso é reetido na estimação de sua média
e no intervalo que representa essa medida e seu erro. Assim, como estamos utilizando dados mais
imprecisos, temos, para esse gene, uma menor evidência de que a amostra de estômagos saudáveis é
diferente da amostra de estômagos com metaplasia de grau II, aumentando o p-valor. Esse aumento
foi, nesse caso, signicativo, já que poderíamos determinar esse gene como diferencialmente expresso
nas variantes da base com expressões representadas pelas médias convencionais (p-valor do teste foi
menor que

0, 0075 nos dois métodos de normalização), mas não seria razoável rejeitar a hipótese H0
0, 045). As densidades das expressões

nas outras variantes da base de dados (p-valor foi maior que

para cada variante da base de dados, na duas condições das amostras de estômagos que estamos
comparando, podem ser vistas na gura 7.25.
Para entendermos o que ocorre quando a imprecisão aumenta a evidência de que as expressões
do gene são diferentes entre as condições de estômago saudável e com metaplasia de grau II, vamos analisar os grácos dos genes FAM174B (A_23_P100001) e NDUFA6-AS1 (A_24_P753454),
que foram o que mais tiveram seus p-valores reduzidos ao utilizarmos os dados intervalares e as
estimativas melhoradas para as médias.
Pelos grácos da gura 7.26, vemos que a redução no p-valor do teste de

H0

para o gene

FAM174B (A_23_P100001) foi signicativa. Com as expressões representadas pelas médias convencionais, tivemos um p-valor maior que

0, 01,

já com as expressões estimadas considerando as

imprecisões das medidas, obtivemos um p-valor menor que

0, 0005.

Vemos, também por esses grá-

cos, que, como a variabilidade dentro das amostras de cada condição fenotípica não é pequena,
a inclusão das imprecisões pouco afetou a variabilidade dentro desses grupos. Por outro lado, a
correção feita pela estimativa melhorada das médias das expressões fez aumentar a variabilidade
entre a amostra de expressões em estômagos saudáveis e a amostra em estômagos com metaplasia.
Assim, para a análise de variância, temos mais evidências de que essas amostras são diferentes. Pelos grácos das guras 7.28 e 7.27, vemos como a variabilidade das expressões de mesma condição
fenotípica não é pequena e como a estimativa da expressão medida na lâmina de número 30 aumentou a variabilidade entre expressões de condições fenotípicas diferentes. As expressões normalizadas
da lâmina de número 30 podem ser vistas nos grácos das gura 7.2e e 7.2f. As densidades das
expressões para cada condição fenotípica e para cada variante da base de dados podem ser vistas
nos grácos da gura 7.29.
Finalmente, outro gene interessante a se analisar é o NDUFA6-AS1 (A_24_P753454), que
também teve uma redução signicativa no p-valor ao utilizarmos as imprecisões nas análises, como
pode ser visto pelo gráco da gura 7.30. Temos que o p-valor obtido pelas médias das expressões
estimadas convencionalmente foi de aproximadamente

α = 0, 2

e aproximadamente

0, 026

0, 032

quando a normalização foi feita com

quando estimamos o parâmetro na normalização. No entanto,

com a estimação melhorada das médias das expressões, esses p-valores caíram para, respectivamente,

0, 0004 e 0, 0005. Pelos grácos das guras 7.32 e 7.31 vemos que a razão disso foi que as estimativas
para as expressões das lâminas 27 e 64 obtidas com o estimador melhorado das médias caram mais
próximas das expressões medidas nas outras lâminas de mesma condição fenotípica. Com isso,
a variabilidade dentro desses grupos cou menor e, portanto, aumentou a evidência de que as
amostras eram, em média, diferentes. Como os intervalos são construídos usando essas estimativas
das médias melhoradas, tivemos um p-valor parecido. Apenas teve um leve aumento no p-valor,
já que aumentamos um pouco variabilidade dentro dos grupos. As expressões normalizadas das
lâminas 27 e 64 podem ser vistas nos grácos da gura 7.2.
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Gráco mostrando a relação com a média dos tamanhos dos intervalos.

Gráco mostrando a relação com a variância dos tamanhos dos intervalos.

Gráco mostrando a relação entre a média (a) ou a variância (b) dos tamanhos dos intervalos
da amostra de expressões de cada gene e o logaritmo da razão entre o p-valor para esse gene obtido com
dados intervalares e o p-valor obtido com dados representados pelas médias convencionais. Todos os dados
utilizados nesse gráco foram normalizados com o parâmetro de suavização do lowess, α, igual a 0, 2
Figura 7.16:
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(a)

(b)
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Gráco mostrando a relação com a média dos tamanhos dos intervalos.

Gráco mostrando a relação com a variância dos tamanhos dos intervalos.

Gráco mostrando a relação entre a média (a) ou variância (b) dos tamanhos dos intervalos
da amostra de expressões de cada gene e o logaritmo da razão entre o p-valor para esse gene obtido com
dados intervalares e o p-valor obtido com dados representados pelas médias convencionais. Todos os dados
utilizados nesse gráco foram normalizados com um parâmetro de suavização do lowess, α, estimado.
Figura 7.17:
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Boxplots com dados obtidos após normalização intra-lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b) Boxplots com dados obtidos após normalização intra-lâmina usando lowess com α estimado pelo método
visto na seção 5.1.4.

Mostramos em cada gráco os boxplots das expressões do gene CTAGE3P (A_23_P392544),
de acordo com a condição fenotípica da amostra, para as variantes da base de dados com as expressões do
gene representas por intervalos, pela média melhorada (usando o estimador M i ) e pela média convencional
(usando o estimador M̂i ). Em (a) os dados de todas as lâminas foram normalizados usando lowess com
parâmetro de suavização igual a 0, 2 e, em (b), usando parâmetro de suavização estimado pelo método visto
na seção 5.1.4.
Figura 7.18:
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(a)

(b)
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Expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

Expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado.

Medidas das expressões do gene CTAGE3P (A_23_P392544) amostradas em cada uma das
lâminas do experimento, para as representações por estimativas convencionais das médias Mi , em vermelho,
por estimativas melhoradas das médias de Mi e por intervalos que incluem essa a média de Mi , em azul claro.
As medidas já sofreram a normalização intra-lâmina com lowess usando tanto parâmetro de suavização igual
a 0, 2 (a) como com parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4 (b).

Figura 7.19:
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(a)
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Utilizamos as expressões do gene normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b) Utilizamos as expressões do gene normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado pelo
método visto na seção 5.1.4.

Boxplots das expressões do gene CTAGE3P (A_23_P392544) por lâmina e por condição
fenotípica, nas bases de expressões gênicas representadas por intervalos. A partir desse gráco, podemos ver
como é a variância das expressões em cada uma das lâminas e analisar como os intervalos afetam decisão
do teste para H0 (7.1).
Figura 7.20:
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7.4

(a)

Densidades das expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b)

Densidades das expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado.

Figura 7.21: Comparação entre as densidades das expressões do gene CTAGE3P (A_23_P392544) representadas pelas médias convencionais (com o estimador M̂i ), pelas médias melhoradas (com o estimador M i
e por intervalos, após normalização intra-lâmina com lowess usando tanto parâmetro de suavização igual a
0, 2 como com parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4.
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(a)

113

Boxplots com dados obtidos após normalização intra-lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b) Boxplots com dados obtidos após normalização intra-lâmina usando lowess com α estimado pelo método
visto na seção 5.1.4.

Mostramos em cada gráco os boxplots das expressões do gene MYB (A_23_P31073), de
acordo com a condição fenotípica da amostra, para as variantes da base de dados com as expressões do
gene representas por intervalos, pela média melhorada (usando o estimador M i ) e pela média convencional
(usando o estimador M̂i ). Em (a) os dados de todas as lâminas foram normalizados usando lowess com
parâmetro de suavização igual a 0, 2 e, em (b), usando parâmetro de suavização estimado pelo método visto
na seção 5.1.4.
Figura 7.22:
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(a)

(b)

7.4

Expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

Expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado.

Medidas das expressões do gene MYB (A_23_P31073) amostradas em cada uma das lâminas
do experimento, para as representações por estimativas convencionais das médias Mi , em vermelho, por
estimativas melhoradas das médias de Mi e por intervalos que incluem essa a média de Mi , em azul claro.
As medidas já sofreram a normalização intra-lâmina com lowess usando tanto parâmetro de suavização igual
a 0, 2 (a) como com parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4 (b).
Figura 7.23:
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(a)
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Utilizamos as expressões do gene normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b) Utilizamos as expressões do gene normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado pelo
método visto na seção 5.1.4.
Figura 7.24: Boxplots das expressões do gene MYB (A_23_P31073) por lâmina e por condição fenotípica,
nas bases de expressões gênicas representadas por intervalos. A partir desse gráco, podemos ver como é a
variância das expressões em cada uma das lâminas e analisar como os intervalos afetam decisão do teste
para H0 (7.1).
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(a)

Densidades das expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b)

Densidades das expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado.

Comparação entre as densidades das expressões do gene MYB (A_23_P31073) representadas
pelas médias convencionais (com o estimador M̂i ), pelas médias melhoradas (com o estimador M i e por
intervalos, após normalização intra-lâmina com lowess usando tanto parâmetro de suavização igual a 0, 2
como com parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4.
Figura 7.25:

7.4

COMPARAÇÃO ENTRE AS VARIANTES DA BASE DE DADOS

(a)
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Boxplots com dados obtidos após normalização intra-lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b) Boxplots com dados obtidos após normalização intra-lâmina usando lowess com α estimado pelo método
visto na seção 5.1.4.
Figura 7.26: Mostramos em cada gráco os boxplots das expressões do gene FAM174B (A_23_P100001),
de acordo com a condição fenotípica da amostra, para as variantes da base de dados com as expressões do
gene representas por intervalos, pela média melhorada (usando o estimador M i ) e pela média convencional
(usando o estimador M̂i ). Em (a) os dados de todas as lâminas foram normalizados usando lowess com
parâmetro de suavização igual a 0, 2 e, em (b), usando parâmetro de suavização estimado pelo método visto
na seção 5.1.4.
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(a)

(b)

7.4

Expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

Expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado.

Medidas das expressões do gene FAM174B (A_23_P100001) amostradas em cada uma das
lâminas do experimento, para as representações por estimativas convencionais das médias Mi , em vermelho,
por estimativas melhoradas das médias de Mi e por intervalos que incluem essa a média de Mi , em azul claro.
As medidas já sofreram a normalização intra-lâmina com lowess usando tanto parâmetro de suavização igual
a 0, 2 (a) como com parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4 (b).
Figura 7.27:
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(a)
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Utilizamos as expressões do gene normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b) Utilizamos as expressões do gene normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado pelo
método visto na seção 5.1.4.

Boxplots das expressões do gene FAM174B (A_23_P100001) por lâmina e por condição
fenotípica, nas bases de expressões gênicas representadas por intervalos. A partir desse gráco, podemos ver
como é a variância das expressões em cada uma das lâminas e analisar como os intervalos afetam decisão
do teste para H0 (7.1).
Figura 7.28:
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(a)

Densidades das expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b)

Densidades das expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado.

Comparação entre as densidades das expressões do gene FAM174B (A_23_P100001) representadas pelas médias convencionais (com o estimador M̂i ), pelas médias melhoradas (com o estimador M i
e por intervalos, após normalização intra-lâmina com lowess usando tanto parâmetro de suavização igual a
0, 2 como com parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4.
Figura 7.29:
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(a)
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Boxplots com dados obtidos após normalização intra-lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b) Boxplots com dados obtidos após normalização intra-lâmina usando lowess com α estimado pelo método
visto na seção 5.1.4.
Figura 7.30: Mostramos em cada gráco os boxplots das expressões do gene NDUFA6-AS1
(A_24_P753454), de acordo com a condição fenotípica da amostra, para as variantes da base de dados
com as expressões do gene representas por intervalos, pela média melhorada (usando o estimador M i ) e pela
média convencional (usando o estimador M̂i ). Em (a) os dados de todas as lâminas foram normalizados
usando lowess com parâmetro de suavização igual a 0, 2 e, em (b), usando parâmetro de suavização estimado
pelo método visto na seção 5.1.4.
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(a)

(b)

7.4

Expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

Expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado.

Figura 7.31: Medidas das expressões do gene NDUFA6-AS1 (A_24_P753454) amostradas em cada uma das

lâminas do experimento, para as representações por estimativas convencionais das médias Mi , em vermelho,
por estimativas melhoradas das médias de Mi e por intervalos que incluem essa a média de Mi , em azul claro.
As medidas já sofreram a normalização intra-lâmina com lowess usando tanto parâmetro de suavização igual
a 0, 2 (a) como com parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4 (b).
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(a)
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Utilizamos as expressões do gene normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b) Utilizamos as expressões do gene normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado pelo
método visto na seção 5.1.4.

Boxplots das expressões do gene NDUFA6-AS1 (A_24_P753454) por lâmina e por condição
fenotípica, nas bases de expressões gênicas representadas por intervalos. A partir desse gráco, podemos ver
como é a variância das expressões em cada uma das lâminas e analisar como os intervalos afetam decisão
do teste para H0 (7.1).
Figura 7.32:
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7.4

(a)

Densidades das expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α = 0, 2.

(b)

Densidades das expressões do gene quando normalizadas em cada lâmina usando lowess com α estimado.

Comparação entre as densidades das expressões do gene NDUFA6-AS1 (A_24_P753454)
representadas pelas médias convencionais (com o estimador M̂i ), pelas médias melhoradas (com o estimador
M i e por intervalos, após normalização intra-lâmina com lowess usando tanto parâmetro de suavização igual
a 0, 2 como com parâmetro de suavização estimado pelo método visto na seção 5.1.4.
Figura 7.33:
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7.5 Genes diferencialmente expressos concordando com a literatura
Para efeito de completude da análise da base de dados, zemos uma análise dos genes associados
à metaplasia intestinal do estômago, segundo a literatura. De 80 genes associados com a metaplasia
intestinal do estômago no projeto Gene Expression Omnibus da NCBI - National Center for Biotechnology Information (Edgar
que 3e-04 e

fold change

et al.

(2002)), constatamos que 9 deles apresentaram p-valor menor

maior que 1 em todas as variantes da base de dados. Descrevemos abaixo

esse genes:

•

CLDN3

e

CLDN4 : segundo os artigos Resnick et al.

(2005) e Shang

et al.

(2012), as clau-

dinas 1, 3, e 4, além do ZO-1 estão fortemente expressas na maioria dos adenocarcinomas
gástricos do tipo intestinal. Assim, a superexpressão dessas claudinas durante a carcinogênese
gástrica permite o uso como biomarcadores de diagnóstico e possíveis alvos para intervenção
terapêutica.

•

CDX1

e

CDX2 :

são membros da família de genes que são fatores de transcrição especícos

do intestino, com homeobox  segmento de genes homeóticos (reguladores)  do tipo caudal.
A infecção crônica com a bactéria

Helicobacter pylori

é a principal causa da metaplasia intes-

tinal gástrica e a indução anormal dos fatores CDX1 e CDX2 por essa bactéria desempenha
um papel fundamental no processo de alteração metaplásica (Fujii
Ishikawa

•

et al.

et al.

(2012)). No artigo

(2004), foi constata a superexpressão do CDX2 em metaplasia intestinal.

CDH17 : é um novo biomarcador para metaplasia intestinal, como pode ser visto em Lee et al.
(2010). Sua superexpressão pode ser usada como prognóstico para câncer gástrico em estágios
recentes.

•

DEFA5 (Defensin alpha 5) : é outro marcador biológico para a metaplasia intestinal, segundo
Lee et al. (2010), pois tem alta expressão nas células de Paneth (uma das principais do
epitélio do intestino pequeno) (Ouellette (1997)).

•

MUC2 : no estudo de Reis et al.

(1999), a mucina intestinal MUC2 foi superexpressa em todas

as amostras de metaplasia intestinal incompleta (incluindo a do tipo II), principalmente em
células caliciformes.

•

GUCY2C

(Guanylate cyclase 2C): aparece superexpresso em amostras epiteliais com câncer

de cólon, segundo Gibbons

et al.

(2013), coordena a homeostase intestinal, seja epitelial ou

mesenquimal, através de circuitos parácrinos mediados pelos fatores TGF-β e HGF. Essa
sinalização constitui uma ligação direta entre o início do câncer colorretal e a indução da
reação estromal desmoplásica.
Além disso, é um marcador biológico da metaplasia intestinal, displasia e adenocarcinoma do
trato gastrointestinal, segundo o estudo de Birbe

et al.

(2005), aparecendo superexpressos

em alguns estágios e subtipos dessas doenças.

•

REG4 : está superexpresso nas células tumorais gástricas e, pelos artigos de Tao et al. (2011)
e Oue et al. (2005), pode ser considerado um marcador para o diagnóstico precoce do câncer
gástrico.

Com isso, vemos que a inclusão das imprecisões nas análises e da correção mais suave do viés
manteve os resultados consistentes com os obtidos pela análise convencional.

7.6 Genes diferencialmente expressos das vias do câncer
Para completarmos o objetivo deste trabalho, selecionaremos os genes diferencialmente expressos
pertencentes às vias do câncer (com identicação 05200). Nas tabelas 7.3 e 7.4 listamos os 21 genes
mais diferencialmente expressos, resultantes da escolha de p-valor de corte igual a

0, 01. Com exceção
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dos genes CDKN2B (representado pelo local genético de identicação A_23_P216812 na plataforma
da Agilent) e EGLN1 (com identicação A_23_P343935 na plataforma Agilent), os p-valores do
teste para

H0

0, 01

foram inferiores a

em todas as variantes da base de dados.

A posição dos genes nessas listas varia um pouco. É o caso, por exemplo, do gene VEGFB
(A_23_P1594) que teve seu p-valor razoavelmente alterado tanto por causa da estimação do parâmetro

α

na normalização quanto por causa da consideração das imprecisões nas análises. Fazendo

a comparação do uso de um parâmetro de suavização estimado em relação ao uso de um xado

0, 2, a posição desse gene caiu da terceira (com p-valor = 0, 00028) para a oitava (com p= 0, 0008) quando utilizamos as estimativas que consideram as imprecisões e saiu da segunda
(com p-valor = 0, 00023) para a quarta posição (com p-valor = 0, 00037) quando utilizamos as

em

valor

estimativas convencionais para as médias das expressões gênicas. Outro exemplo é o gene EGLN1
(A_23_P343935) que teve p-valor aproximadamente igual a
dos foram normalizados com

α

0, 0006

nas variantes em que os da-

estimado, mas quando a normalização foi feita com

p-valor caiu para aproximadamente

0, 01.

Com o nosso corte no p-valor de

0, 01,

α = 0, 2,

esse

esse gene deixaria

de aparecer na lista dos genes diferencialmente expressos para a variantes com dados intervalares e
normalização usando

α = 0, 2.

egl
nine homolog 1 (C. elegans), também conhecido como PHD2 (do inglês, prolyl hydroxylase domain
protein 2 ), foi determinado no artigo de Jokilehto et al. (2006) como superexpresso em amostras
A partir de informações obtidas na literatura, constatamos que o gene EGLN1 (do inglês,

com carcinoma de células escamosas. Como a metaplasia do estômago é conhecida por ser um
fator de risco de câncer do estômago e este está relacionado com doenças como o adenocarcinoma,
o câncer colorretal e o carcinoma de células escamosas, acreditamos que a determinação de uma
expressão maior nas células com metaplasia é um resultado adequado.
Utilizando a ferramenta exploratória ConsensusPathDB Kamburov

et al.

(2009), que gera grá-

cos e tabelas sobre as interações de um conjunto de genes a partir de informações de 32 recursos
públicos, constatamos que as 13 vias listadas na tabela 7.7 foram signicantemente representadas,
com p-valor abaixo de

0, 01.

Essas vias estão descritas na tabela 7.8, em ordem de signicância,

junto com o número de genes representantes, ou seja, genes que estão na nossa base e foram como
considerados diferencialmente expressos, e o número de genes total da via. Na gura 7.34, mostramos as interações entre essas vias. Quanto mais vermelho, mais signicante é a ligação ou a via.
Quanto maior é o círculo, maior é o número total de genes na via. Uma linha de conexão mais
grossa indica que as vias estão sendo conectadas por mais genes.
Para a determinação das listas dos genes mais diferencialmente expressos mostradas nas tabelas
7.3 e 7.4, não zemos o corte pelo
valor absoluto de

fold change

fold change. Utilizando um corte que permite apenas genes com

maior que

0, 9,

Eles foram listados, junto com o p-valor e o

obtivemos 4 genes: PLD1, VEGFB, NOS2, CDKN2B.

fold change

correspondente, nas tabelas 7.5 e 7.6. Na

tabela 7.8, podemos ver as 3 vias associadas a esses 4 genes, enquanto que, na gura 7.35, podemos
ver as interações dessas vias.
O gene PLD1 (fosfolipase D1) codica uma fosfolipase-fosfatidilcolina especíca a m de se
obter ácido fosfatídico e colina. Ele pode desempenhar um papel importante na tradução de sinais
e no tráfego subcelular. Segundo o artigo de Kang

et al.

(2011), as fosfolipase D (PLD) tem sido

reconhecidas como importantes reguladores da proliferação celular e na tumorigênese. Além disso,
como comentam os autores Chen

et al.

(2012), ele é importante no microambiente do tumor durante

a angiogênese de tumores e metástases. Esse genes está também associado com o câncer de mama,
sendo relatado como superexpresso nos artigos de Noh

et al.

Já o gene VEGFB (fator de crescimento endotelial vascular B, do inglês,

growth factor B ),

et al. (2007).
vascular endothelial

(2000) e de Gozgit

regula a formação de vasos sanguíneos e está envolvido na siologia da célula

endotelial. Ele foi determinado em nossa aplicação como subexpresso nas amostras de estômago com
metaplasia de grau II. Os autores Jayasinghe

et al.

(2013) avaliaram a expressão do gene VEGFB no

carcinomas colorretais e sua relevância na progressão do tumor. Eles concluem a pesquisa defendendo
que o gene tem uma importante ligação com o fornecimento de sangue para a sobrevivência de
tumores. Já os autores Angelescu

et al.

(2013) investigaram as expressões dos genes VEGFA e
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VEGFB em cânceres gastro-esofágico. Apesar deles terem constatado que a expressão do gene
VEGFA era maior nas amostras com câncer, indicando uma relação com a invasão tumoral, eles
não conseguiram encontrar uma diferença signicativa na expressão do VEGFB.
O gene NOS2 (óxido nítrico-sintase induzível 2, do inglês,

nitric oxide synthase 2, inducible ),

codica as enzimas óxido nítrico sintases. O óxido nítrico é um radical livre reativo que atua como
mediador em diversos processos biológicos, como neurotransmissão e atividades antimicrobianas
e antitumorais. Os autores Li

et al.

(2002) sugerem nesse artigo que a superexpressão dos genes

HIF-1α, GLUT-1 e iNOS (NOS2) são importantes fatores na progressão do câncer gástrico.
O gene CDKN2B encontra-se ao lado do supressor tumoral CDKN2A, numa região que está
frequentemente alterada ou removida em uma ampla variedade de tumores. Ele codica um inibidor
de quinases dependentes de ciclina, que forma um complexo com CDK4 ou CDK6 e impede a
ativação das quinases CDK. Assim, as proteínas por ele codicadas funcionam como um regulador
do crescimento celular e controlam a progressão do ciclo celular G1. Os autores Suzuki

et al.

(1995)

sugerem nesse estudo que os genes CDKN2A e CDKN2B sofrem mutações em cânceres de esôfago
humanos primários.
Ainda temos pouco estudos disponíveis na literatura sobre metaplasia intestinal do estômago.
No entanto a relação com o câncer de estômago e com as doenças a ele associadas nos ofereceram
algumas evidências de que os resultados obtidos foram adequados.
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7.6

Tabela com os 21 genes das vias do câncer mais diferencialmente expressos para as variantes
da base de dados que foram normalizadas com o parâmetro de suavização α igual a 0, 2.
Tabela 7.3:
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Tabela com os 21 genes das vias do câncer mais diferencialmente expressos para as variantes
da base de dados que foram normalizadas com um parâmetro de suavização α estimado.

Tabela 7.4:
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7.6

Tabela 7.5:

Tabela com genes mais diferencialmente expressos das vias do câncer, com p-valor menor que

Tabela 7.6:

Tabela com genes mais diferencialmente expressos das vias do câncer, com p-valor menor que

0, 01 e fold change maior que 0, 9 ou menor que −0, 9, obtidos nas variantes da base de dados que foram
normalizados com o parâmetro de suavização α = 0, 2.

0, 01 e fold change maior que 0, 9 ou menor que −0, 9, obtidos nas variantes da base de dados que foram
normalizados com o parâmetro de suavização α estimado.
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o

Nome da via

N

de representantes

N

o

de genes na via

Vias do câncer

27

16

Carcinoma de pequenas células de pulmão

86

6

Regulação da sinalização nuclear SMAD2/3

77

5

Eventos de tráfego da Arf6

47

4

179

5

29

2

Via de sinalização PI3K-Akt

346

4

Via do câncer pancreático integrado

Desregulação transcricional no câncer
Câncer de tireoide

168

3

Via do câncer de mama integrado

61

2

Câncer pancreático

66

2

455

4

Proteoglicanos no câncer

225

3

Hemostase

463

4

Via do receptor do fator de
crescimento epidérmico 1 (EGFR1)
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Tabela 7.7: As treze vias signicantemente representadas (com q-valor abaixo de 1%) pelos 21 genes da
via do câncer que aparecem como diferencialmente expressos (p-valor abaixo de 0, 01 sem ltragem por fold
change).

Via do receptor do fator de
crescimento epidérmico 1
(EGFR1)

Via do câncer de mama
integrado

Eventos de tráfego da
Arf6

Regulação da
sinalização
nuclear
SMAD2/3

Proteoglicanos no
câncer

Desregulação
transcricional

Câncer de
tireóide

Vias do
câncer
Carcinoma de pequenas células de
pulmão

Câncer
pancreático
Via do câncer
pancreático

Via de
sinalização

Hemostase

Relações entre as vias genéticas mostradas como signicantemente representadas pelos genes
listados na tabela 7.7. Imagem gerada pela ferramenta ConsensusPathDB Kamburov et al. (2009).

Figura 7.34:
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Nome da via

o

N

de representantes

o

N

de genes na via

Vias do câncer

4

327

Via de sinalização Ras

2

86

Carcinoma de pequenas células de pulmão

2

227

As três vias signicantemente representadas (com q-valor abaixo de 1%) pelos 4 genes da via do
câncer que aparecem como diferencialmente expressos (p-valor abaixo de 0, 01 e fold change absoluto maior
que 0.9).
Tabela 7.8:

Relações entre as vias genéticas mostradas como signicantemente representadas pelos genes
listados na tabela 7.8. Imagem gerada pela ferramenta ConsensusPathDB Kamburov et al. (2009).
Figura 7.35:

Capítulo 8

Conclusão
Uma das maiores diculdades da análise de experimentos de microarranjos é a determinação de
medidas para as expressões gênicas que representem apenas a variabilidade biológica das amostras.
Durante todo o experimento de microarranjos, desde a preparação das lâminas para a hibridização
até a digitalização e extração dos níveis de intensidade de cada local genético, são introduzidos
muitos ruídos das medidas das expressões gênicas. A análise deve ser feita a partir de dados que
não correspondem a apenas a variabilidade de interesse, ou seja, a biológica. Qualquer ruído que
não for devidamente removido, compromete a análise. Por isso, como vimos na seção 1.1, há tantos
estudos para a determinação de um modelo que leve em conta todas essas variações e consiga, com
alta conabilidade, resíduos que representem apenas a variabilidade que estamos interessados.
O que nos motivou a fazermos este estudo é que muitas das estatísticas disponibilizadas pelos
programas de análise das imagens dos microarranjos são desprezadas nas análises convencionais.
Dentre elas, as medidas de variabilidade das intensidades de cada canal da lâmina. Assim, neste
trabalho, propomos duas representações da expressão gênica que levam em consideração essas medidas de variabilidade e também mostramos como realizar as transformações nesses dados de forma
a obtermos valores residuais que representem, de forma mais el, a variabilidade sem os erros sistêmicos.
Ambas as nossas propostas de representação da expressão gênica são estimativas para a média
da variável

Mi ,

que foi inicialmente proposta por Brown

et al.

(2001) e é dada, como vimos na

equação (2.1), pelo logaritmo da razão entre as intensidades do canal da amostra de teste,
o canal da amostra de referência,

Gi .

A estimativa da média de

Mi

Ri ,

e

é muito utilizada nas análises

de dados de microarranjos de dois canais, porém a estimativa convencional, que denotamos nesse
trabalho por

M̂i

(2.2), é dada apenas utilizando uma medida de tendência central das intensidades

de cada canal, como a média ou a mediana.
Dado que a variável

Delta

Mi

é uma função das variáveis

Ri

e

Gi ,

utilizamos a extensão do

Método

para o caso multivariado para obtermos uma estimativa de sua média a partir da expansão

de Taylor de ordem dois dessa função. Nesse caso, utilizamos tanto as médias como as medidas
de variância e covariância das intensidades dos canais para obtermos a média da expressão gênica.
Essa estimativa, que denotamos por

Mi

(3.7), foi utilizada como nossa primeira representação da

expressão gênica que leva em consideração a variabilidade das intensidades dos canais.
A segunda representação que propomos foi pelo intervalo que inclui, com uma conança de,
por exemplo, 95%, a média de

Mi .

Para isso, utilizamos a estimativa

estimativa da variância também obtida utilizando o

Mi

(3.7) para média e uma

Método Delta multivariado, como pode ser visto

na seção 3.2.
Como comentamos, as medidas de expressão gênica observadas no experimento estão sob efeito
de erros sistemáticos. As duas principais causas desses erros são a inuência das intensidades do
fundo e a dependência que o corante tem das intensidades.
Para a remoção do efeito das intensidades do fundo, usamos o método

normexp

com deslo-

camento de 50, um método bem conhecido na literatura e considerado o melhor para dados de
experimentos de dois canais, segundo Ritchie

et al.
133

(2007). O deslocamento, que geralmente é re-
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comendado apanas para a redução da variabilidade das medidas de intensidades baixas, teve um
papel essencial no nosso estudo, pois as representações que propomos para as expressões gênicas
fazem a suposição de que as intensidades de cada canal são distantes do zero.
A remoção do viés causado pela dependência do corante é feita em um processo conhecido
por normalização intra-lâmina. Como a estimação do viés é geralmente feita pelo método lowess,
mostramos, nos capítulos 4 e 5, como utilizá-lo na normalização tanto dos dados representados pelas
médias como também quando representados por intervalos. Levando em conta as características
dos dados de expressão gênica, propomos um algoritmo de seleção dos parâmetros do lowess, em
especial, a largura de banda

α,

que determina a vizinhança de suavização. Com esse algoritmo,

viabilizamos a aplicação do método lowess de forma adequada em todas as lâminas do experimento.
Mostramos também como adaptar o método lowess e a seleção de seus parâmetros quando os dados
são heteroscedásticos, uma característica quase sempre vista nos dados gênicos.
Com os dados pré-processados, podemos determinar os genes diferencialmente expressos, um
dos maiores interesses da análise de expressões gênicas. A determinação desse genes a partir da
análise das médias das expressões gênicas já é bem conhecida e zemos uma breve discussão sobre
ela na seção 2.6. Para a análise das expressões gênicas representadas por intervalos, mostramos, no
capítulo 6, como podemos utilizar o modelo misto. Vimos como podemos discretizar os intervalos
e, assim, obter as observações nos moldes de um experimento de medidas repetidas. Novamente,
como os dados gênicos apresentam heteroscedasticidade, mostramos o modelo misto estendido, que
permite a modelagem da função dessa variância.
Por m, no capítulo 7, aplicamos os métodos de análise de expressões gênicas com erros de
medida vistos nos capítulos 3 a 6 em uma base com dados de amostras de estômagos saudáveis,
com inamação e com metaplasia intestinal. Com o intuito de avaliar o impacto das representações
da expressão gênica propostas e também o impacto do uso de uma largura de banda estimada no
método de normalização, avaliamos e comparamos os resultados obtidos para cada uma das variantes resultantes da base de dados. Vimos que, nessa base de dados, essas modicações afetaram
diretamente a determinação dos genes diferencialmente expressos. O uso de um parâmetro de suavização estimado para a normalização foi o fator que mais impactou na determinação dos genes
diferencialmente expressos, já que os p-valores dos testes para médias iguais entre as amostras de
expressões gênicas de estômagos saudáveis e com metaplasia de grau II foram maiores que os obtidos a partir dos dados normalizados com o parâmetro xado em 0,2. Apesar dessas diferenças, os
resultados obtidos entre todas as variantes da base de dados foram similares.
A análise para as amostras de estômagos com inamação não nos permitiu rejeitar a hipótese
de que esse fenótipo é igual ao das amostras de estômagos saudáveis. No entanto, após uma análise
cuidadosa dos dados, conseguimos, para todas as variantes da base de dados, determinar muitos
genes diferencialmente expressos (com p-valor abaixo de 0,001% e

fold change

absoluto maior que

0,9) entre as amostras de estômagos saudáveis e com metaplasia de grau II. Como os estudos com
metaplasia intestinal do estômago não são escassos na literatura, não pudemos conrmar todos os
resultados obtidos, porém, muitos deles estavam associados com doenças relacionadas, como com o
câncer de estômago.
Como as diferenças entre as variantes da base com dados representadas pelas estimativas que
consideram as imprecisões não foram muito grandes, não conseguimos resultados concretos para
conrma o poder dessas abordagens. O uso do parâmetro de suavização do lowess estimado provocou um efeito maior, reduzindo o número de genes determinados como diferencialmente expressos
quando escolhemos um p-valor de corte não muito pequeno.. No entanto, diante dos estudos apresentados especialmente no capítulo 4, acreditamos que a estimação desse parâmetro deve sempre
feita para que a estimação do viés na normalização das lâminas seja a mais adequada possível,
minimizando, portanto, tanto a perda de informações como a inclusão de novos ruídos.
Uma última consideração que devemos fazer sobre as conclusões desse trabalho é que elas foram principalmente baseadas em resultados obtidos em uma aplicação a uma única base de dados.
Assim, com proposta de trabalho futuro, sugerimos a aplicação em mais bases de dados para a vericação da consistência dessas conclusões que obtivemos. Também sugerimos o uso dessas incertezas
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estimadas na determinação de classicadores moleculares, que também é de grande interesse da comunidade cientíca, e também a avalização do impacto dessa abordagem em relação à abordagem
convencional.
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Apêndice A

Resoluções e vericações
A.1 Resolução do problema de mínimos quadrados ponderados para
a estimação de β̂
Consideremos
do ponto

x0 ∈

.
β = (βα )|α|≤q

o vetor dos coecientes da expansão de Taylor de ordem

q , ao redor

Rp , ordenado lexigracamente. A estimativa desse vetor de coecientes pode ser

dada a partir da minimização da soma dos resíduos ponderados, ou seja,

.
β̂(x0 ) = (β̂α )|α|≤q (x0 ) = arg min Jx0 (β),
β
onde a função objetivo

Jx0

é dada por:

Jx0 (β) =

n
X
i=1

Para a minimização de

Jx0 (β),

ϕi 
Yi −
σ 2 (Xi )

o vetor das funções bases polinomiais

•

a aplicação linear

•

a aplicação linear

onde

P̃ ,

a aplicação linear

βα (Xi − x0 )α 

|α|≤q

F (v) = (v α ), para |α| ≤ q , ordenado lexicogracamente;

aij = πj (F (Xi − x0 ));

denida pela matriz diagonal

quadrada do peso dado a

•

X

usaremos notação matricial. Para isso, considere:

•

A,

2



Xi

n × n,

onde

p̃ii =

√

ϕi ,

isto é, a raiz

para a determinação da vizinhança de suavização;

S̃ , denida pela matriz diagonal n × n, onde s̃ii = 1/σ(Xi ), isto é, o inverso
Yi , para a penalização das observações com maior variabilidade; e

do desvio padrão de

•

o vetor

y = (Y1 , . . . , Yn ),

com as observações independentes da variável resposta

Assim, podemos escrever a soma dos quadrados dos resíduos como:

Jx0 (β) =

n
X

ϕi
2
σ (Xi )
i=1

(Yi − F (Xi − x0 )β)2

D
E
= S̃ P̃ (y − Aβ), S̃ P̃ (y − Aβ)
2

= S̃ P̃ (y − Aβ) .
D
E
= kS̃ P̃ yk2 − 2 S̃ P̃ y, S̃ P̃ Aβ + kS̃ P̃ Aβk2
β , aplicado em v é:
E
D
E
Dβ Jx0 (v) = −2 S̃ P̃ y, S̃ P̃ A(v) + 2 S̃ P̃ Aβ, S̃ P̃ A(v)

O diferencial de primeira ordem de

J x0

no ponto

D
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Enquanto o diferencial se segunda ordem de

J x0

no ponto

β,

aplicado em

v

é:

D
E
Dβ (Dβ Jx0 ) = 2 S̃ P̃ A(v), S̃ P̃ A(v) = 2kS̃ P̃ A(v)k2 > 0
Assim, para

D β J x0 = 0

temos:

At S̃ t S̃ P̃ t P̃ Aβ̂(x0 ) = At S̃ t S̃ P̃ t P̃ y
A tem posto completo e, assim, At S̃ t S̃ P̃ t P̃ A é positiva denida, a única solução
minimiza Jx0 , ou seja, que anula Dβ Jx0 , é dada por:

Assumindo que

β̂(x0 )

que

β̂(x0 ) = (At S̃ t S̃ P̃ t P̃ A)−1 At S̃ t S̃ P̃ t P̃ y
= (At V W A)−1 At V W y,
onde

W

n×n, onde wii = ϕi , e V
vii = 1/σ 2 (Xi ).

é a aplicação linear denida pela matriz diagonal

linear denida pela matriz diagonal

n × n,

onde

é a aplicação

Dessa forma, temos que:

µ̂x0 (x0 ) = β̂(0,...,0) (x0 ) = et1 β̂(x0 ) = et1 At V W A

−1

At V W y

Assim, podemos denir o diagrama de pesos:

−1 t
.
l(x0 )t = et1 At V W A
A V W.
Resultando que

µ̂x0 (x0 ) = β̂(0,...,0) (x0 ) = l(x0 )t y =

n
X

πi (l(x0 ))Yi

i=1
Isso mostra que a estimativa

µ̂x0 (x0 )

é linear em

y,

como queríamos.

A.2 Decomposição viés-variância do erro quadrático médio do estimador
O erro quadrático médio é denido por:

E((µ(x) − µ̂(x))2 ).
Lembrando que

Vies(µ̂) = E(µ̂)−µ(x), o erro quadrático médio pode ser decomposto da seguinte

forma:





E (µ − µ̂)2 = E (µ − E(µ̂) + E(µ̂) − µ̂)2




= E (µ − E(µ̂))2 + 2E [(µ − E(µ̂))(E(µ̂) − µ̂)] + E (E(µ̂) − µ̂)2
= Vies(µ̂)2 + Var(µ̂)
Pois,



E [(µ − E(µ̂))(E(µ̂) − µ̂)] = E µ̂E(µ̂) − E(µ̂)2 − µ̂µ + µE(µ̂)
= E(µ̂)2 − E(µ̂)2 − µE(µ̂) + µE(µ̂)
=0
Essa é a conhecida

decomposição viés-variância

do erro quadrático médio.

ESTIMAÇÃO DA VARIÂNCIA DAS OBSERVAÇÕES

YI

QUANDO ELA É CONSTANTE
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A.3 Estimação da variância das observações Yi quando ela é constante
σ2

Uma forma de obtermos a estimativa de

é calculando a esperança da soma dos quadrados

dos resíduos, isto é,

n
X

"
E(ε̂2i )

=E

i=1

n
X

#
2

(Yi − µ̂(Xi ))

.

i=1

a partir da decomposição viés-variância de



E (Yi − µ̂(Xi ))2 .

Para isso, usaremos que:

µ(Xi ) = E(Yi );


E (Yi − µ(Xi ))2 = Var(Yi );
E [(µ(Xi ) − E(µ̂(Xi ))]2 = Vies2 (µ̂(Xi ));
E [E(µ̂(Xi )) − µ̂(Xi )]2 = Var(µ̂(Xi ));
e que

2E[(Yi − E(Yi )) − (E(Yi ) − E(µ̂(Xi )))] + 2E[(Yi − E(µ̂(Xi ))) − (E(µ̂(Xi )) − µ̂(Xi ))]
= 2(E[Yi ]2 − E[Yi E(µ̂(Xi ))] − E[Yi ]2 + E[Yi ]E[µ̂(Xi )] + E[Yi E(µ̂(Xi ))]−
E[Yi µ̂(Xi )] − E[µ̂(Xi )]2 + E[µ̂(Xi )]2 )
= −2(E[Yi µ̂(Xi )] − E[Yi ]E[µ̂(Xi )])
= −2 Cov(Yi , µ̂(Xi )).
Com isso, concluímos a decomposição:





E (Yi − µ̂(Xi ))2 = E (((Yi − µ(Xi )) + (µ(Xi ) − E(µ̂(Xi ))) + (E(µ̂(Xi ) − µ̂(Xi )))2
= Var(Yi ) + Vies2 (µ̂(Xi )) + Var(µ̂(Xi )) − 2 Cov(Yi , µ̂(Xi )).
Isso mostra a dependência do viés da estimativa

µ̂(Xi )

(A.1)

no cálculo da esperança do resíduo

quadrado.
Para desenvolvermos essa expressão, usaremos agora a suposição de homoscedasticidade.
Como vimos em 4.8, a variância de

µ̂(x)

é dada por:

Var(µ̂(x)) =

n
X

πi (l(x))2 σ 2 (Xi )

i=1
2
Com a suposição de que σ (Xi )

=

σ 2 ∀i

= 1, . . . , n,

temos que:

Var(µ̂(Xi )) = σ 2 kl(Xi )k2 ,
Lembrando que

Cov(Yi , Yj ) = 0, ∀j 6= i,

usaremos o seguinte resultado:

pois as observações

Yi

são independentes, também
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Cov(Yi , µ̂(Xi )) = Cov Yi ,

n
X

!
πi (l(Xi ))Yi

i=1

= πi (l(Xi )) Cov(Yi , Yi ) +

n
X

πj (l(Xi )) Cov(Yi , Yj )

j=1
j6=i

= πi (l(Xi )) Var(Yi )
= σ 2 πi (l(Xi )).
Assim, temos que:

"
E

n
X

#
2

(Yi − µ̂(Xi ))

=

n
X


Var(Yi ) + Vies2 (µ̂(Xi )) + Var(µ̂(Xi )) − 2 Cov(Yi , µ̂(Xi ))

i=1

i=1
n
X
 2

=
σ + Vies2 (µ̂(Xi )) + σ 2 kl(Xi )k2 − 2σ 2 πi (l(Xi ))
i=1

= σ 2 (n + ν2 − 2ν1 ) +

n
X

Vies2 (µ̂(Xi )).

i=1
A estimativa da variância das observações

Yi

é novamente dada assumindo que a estimava

µ̂(Xi )

é não enviesada. Assim, temos:

.
ˆ i ) = σ̂ 2 =
Var(Y

1

"

n + ν2 − 2ν1

n
X

#
(Yi − µ̂(Xi ))2 .

i=1

Observe que

n + ν2 − 2ν1 = tr((In − L)(In − L)t )
são os graus de liberdade residuais.

A.4 Determinação do critério VCG
Para determinarmos a estimativa
Seja

πi (l(Xi ))

a

i-ésima

VCG

precisamos considerar o seguinte resultado:

coordenada do diagrama de pesos. Se

µ̂−i (Xi ) =

πi (l(Xi )) < 1,

então vale que:

µ̂(Xi ) − πi (l(Xi ))Yi
1 − πi (l(Xi ))

A demonstração pode ser conferida em Loader (1999).
Assim, temos:


2
n 
µ̂(Xi ) − πi (l(Xi ))Yi
1X
VC(µ̂) =
Yi −
n
1 − πi (l(Xi ))
i=1


n
1 X Yi − Yi πi (l(Xi )) − µ̂(Xi ) + πi (l(Xi ))Yi 2
=
n
1 − πi (l(Xi ))
i=1


n
1X
Yi − µ̂(Xi ) 2
=
n
1 − πi (l(Xi ))
i=1

PnVCG, basta substituir πi (l(Xi )) do denominador da expressão do VC
i=1 πi (l(Xi ))/n = ν1 /n.

Para obter a aproximação
pela sua média, isto é, por
Assim, temos:
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n 
1 X Yi − µ̂(Xi ) 2
VCG(µ̂) =
n
1 − ν1 /n
i=1
X

n
1
n2
=
(Yi − µ̂(Xi ))2
n n2 − 2ν1 n + ν12
i=1
=

n
X
n
(Yi − µ̂(Xi ))2 .
(n − ν1 )2
i=1

A.5 Vericação do não enviesamento da estimativa Cp
O critério

Cp

nos dá uma estimativa não enviesada de

R(µ, µ̂),

dado por:

n

1 X 
R(µ, µ̂) = 2
E (µ̂(Xi ) − µ(Xi ))2 .
σ
i=1

Isto é,

E(Cp(µ̂)) = E(R(µ̂, µ)).
E(R(µ̂, µ)) usando a decomposição
µ e µ̂ aplicadas em Xi . Assim, temos:


E (µ̂(Xi ) − µ(Xi ))2 = Vies2 (µ̂(Xi )) + Var(µ̂(Xi ))

Para vericarmos, determinaremos inicialmente

de viés-

variância para erro quadrático médio entre

= Vies2 (µ̂(Xi )) + σ 2 kl(Xi )k2
Com isso, temos:

E(R(µ̂, µ)) =

n

1 X
2
2
2
Vies
(µ̂(X
))
+
σ
kl(X
)k
i
i
σ2

1
= 2
σ

i=1
n
X

n
X

2
2
Vies (µ̂(Xi ) + σ
kl(Xi )k2

i=1

!

i=1

n

1 X
= 2
Vies2 (µ̂(Xi )) + ν2
σ
i=1

Para determinarmos

E(Cp(µ̂)), podemos usar a decomposição de E

hP

n
i=1 (Yi

− µ̂(Xi ))2

i

obtida

em (A.1).
Com isso, temos:

n

1 X
Var(Yi ) + Vies2 (µ̂(Xi )) + Var(µ̂(Xi )) − 2 Cov(Yi , µ̂(Xi )) − n + 2ν1
2
σ
i=1

1  2
= 2 σ (n + ν2 − 2ν1 ) + Vies2 (µ̂(Xi )) − n + 2ν1
σ
n
1 X
= 2
Vies2 (µ̂(Xi )) + ν2 .
σ

E(Cp(µ̂)) =

i=1

E, assim, concluímos que

E(Cp(µ̂)) = E(R(µ̂, µ)),

como queríamos.
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A.6 Vericação do não enviesamento da estimativa HRCp
O critério

HRCp

nos dá, a menos de uma constante, uma estimativa não enviesada de

R(µ, µ̂),

dado por:

R(µ, µ̂) =

n
X



E (µ̂(Xi ) − µ(Xi ))2 .

i=1
Isto é,

E(HRCp(µ̂)) = E(R(µ̂, µ)) +

Pn

i=1 σ

2 (X ).
i

Para vericarmos, determinaremos inicialmente
variância para erro quadrático médio entre

µ

e

µ̂

E(R(µ̂, µ)) usando a decomposição
Xi . Assim, temos:

de viés-

aplicadas em



E (µ̂(Xi ) − µ(Xi ))2 = Vies2 (µ̂(Xi )) + Var(µ̂(Xi ))
n
X
= Vies2 (µ̂(Xi )) +
πi (l(Xi ))2 Var(Yi )
i=1
2

= Vies (µ̂(Xi )) + tr(Lt L Σ),
em que

Σ

é uma matriz diagonal com entradas iguais a

predição da estimativa

Var(Yi ) = σ 2 (Xi )

e

L

é a matriz de

µ̂.

Portanto,

E(R(µ̂, µ)) =

n
X


Vies2 (µ̂(Xi )) + tr(Lt L Σ)

i=1

=

n
X


Vies2 (µ̂(Xi )) + n tr(Lt L Σ)

i=1
Para determinarmos

E(HRCp(µ̂)),

podemos usar a decomposição de

E

hP
n

i=1 (Yi

− µ̂(Xi ))2

i

obtida em (A.1).
Com isso, temos:

E(HRCp(µ̂)) =
=

n
X
i=1
n
X


Var(Yi ) + Vies2 (µ̂(Xi )) + Var(µ̂(Xi )) − 2 Cov(Yi , µ̂(Xi )) + 2 tr(Σ L)
2

2

σ (Xi ) + Vies (µ̂(Xi )) +

i=1

=
=

n
X

σ 2 (Xi ) +

i=1

i=1
n
X

σ 2 (Xi ) +

i=1

=

!
2 2

2

πi (l(Xi )) σ (Xi ) − 2πi (l(Xi ))σ (Xi )

i=1
n
X

n
X

n
X

n
X

Vies2 (µ̂(Xi )) + n tr(Lt L Σ) − 2 tr(Σ L) + 2 tr(Σ L)
Vies2 (µ̂(Xi )) + n tr(Lt L Σ)

i=1

σ 2 (Xi ) + E(R(µ̂, µ)).

i=1
E, assim, concluímos que

E(HRCp(µ̂)) =

Pn

i=1 σ

2 (X )
i

+ E(R(µ̂, µ)),

como queríamos.

+ 2 tr(Σ L)
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Estimação dos parâmetros por máxima
verossimilhança
A função de verossimilhança, denotada por

L, é a função densidade de probabilidade dos dados,

quando esses estão xados, condicionada a certos parâmetros. Assim, ela é denida por:

L(β, θ, σ 2 |M ∗ ) = p(M ∗ |β, θ, σ 2 ).
Dessa forma, precisamos determinar os parâmetros
para determinar a matriz de covariâncias

Φ,

β , σ2

e os demais parâmetros necessários

que serão representados por

θ.

As expressões analíticas dessas estimativas podem ser obtidas reescrevendo o modelo (6.3) da
seguinte forma:

Ml∗ = Xl β + Zl γl + εl = Xl β + ε∗l ,

l = 1, . . . , n,

.
ε∗l = Zl γl + εl .

em que denimos

Como os componentes aleatórios

γl

e

εl

são independentes e com distribuição normal multivari-

ada, a soma deles também é uma normal multivariada, com média 0 e matriz de covariâncias dada
por (6.4), ou seja:

Cov(ε∗l ) = Cov(Zl γl + εl )
= Cov(Ml∗ )
= σ 2 Σl .
Ml∗

Então,
média

Xl β

são também independentes e seguem uma distribuição normal multivariada com

e matriz de covariâncias

σ 2 Σl .

Logo, a função densidade de probabilidade condicional

∗
de Ml é dada por:

p(Ml∗ |β, θ, σ 2 )

=

1
(σ

p

2π det(Σl ))m

Como pode ser vericado em Pinheiro e Bates
valores de

β

e

σ2

e

−

(Ml∗ −Xl β)t Σ−1 (Ml∗ −Xl β)
l
2σ 2

.

(2000), temos que, para dados valores de

θ,

os

que maximizam a função de verossimilhança são:

β̂(θ) =

n
X

!−1
Xlt Σ−1
l Xl

l=1

Pn 
σ̂ 2 (θ) =

l=1

n
X

∗
Xlt Σ−1
l Ml ;

(B.1)

l=1

t


∗ − X β̂(θ)
Ml∗ − Xl β̂(θ) Σ−1
M
l
l
l
nm

.

(B.2)

Essas expressões são importantes apenas para ns teóricos, mas computacionalmente elas são
muito difíceis.
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Na seção B, veremos com mais detalhes uma abordagem bastante utilizada na prática, conhecida
como

pseudodado (Pinheiro e Bates

(2000), em que são adicionadas pseudo-observações ao modelo

e, assim, altera-se a contribuição da distribuição marginal dos efeitos aleatórios. Com a representação
com pseudodados, veremos que a função de verossimilhança dos parâmetros, para dado um conjunto
de dados

Ml∗ ,

será simplicada, possibilitando a estimação de

β, θ

σ2

e

em um algoritmo de

otimização.
No entanto, como veremos também em mais detalhes na seção B, para simplicar o algoritmo
de maximização, determina-se primeiro estimativas para os parâmetros
As estimativas,

β̂(θ)

2
e σ̂ (θ), que maximizam

β

e

σ2,

condicionadas a

θ.

L(β, θ, σ 2 |M ∗ ), são então usadas para obtermos uma

função de verossimilhança que depende apenas do parâmetro

θ:

L(θ|M ∗ ) = L(β̂(θ), θ, σ̂ 2 (θ)|M ∗ ).
Essa função, chamada de função de verossimilhança perlada, reduz a dimensão do problema, por
isso simplica a computação.
Combinando técnicas de decomposição matricial, como a decomposição
e Francis

QR

(Francis

(1961)

(1962)), é possível avaliar o valor da função de verossimilhança perlada de forma

computacionalmente rápida. Mais detalhes sobre a solução computacional podem ser vistos em
Bates e Pinheiro (1998) e Pinheiro e Bates (2000).

Estimação dos parâmetros
Vimos que a função de verossimilhança

L

é a função densidade de probabilidade para os dados

xados, condicionada a certos parâmetros. Ou seja:

L(β, θ, σ 2 |M ∗ ) = p(M ∗ |β, θ, σ 2 ),
em que

p

é densidade de probabilidade e

M ∗ ∈ Rnm

é o vetor com todas as respostas.

γl são parte do modelo e não são conhecidos,
∗
2
devemos integrar a densidade condicional p(M |β, θ, σ ) em relação à densidade marginal dos efeitos
aleatórios, obtendo, assim, a densidade marginal dos dados. Usando que as variáveis aleatórias γl e
εl são independentes entre si, temos que:
Lembrando que os valores dos efeitos aleatórios

2

∗

L(β, θ, σ |M ) =

n
Y

p(Ml∗ |β, θ, σ 2 )

l=1

=

n Z
Y

(B.3)

p(Ml∗ |γl , β, σ 2 )p(γl |θ, σ 2 )dγl .

l=1
A distribuição de probabilidade condicional das respostas
e o efeito aleatório

γl ,

Ml∗ ∈ Rm ,

quando xada a lâmina

é a seguinte normal multivariada:

p(Ml∗ |γl , β, σ 2 ) =
A densidade marginal de

γl

kMl∗ −Xl β−Zl γl k2
1
2σ 2
√
.
e−
(σ 2π)m

∆,

(B.4)

também é uma normal multivariada:

1
t −1
p e−γl Φ γl
p(γl |θ, σ 2 ) = √
( 2π)q |Φ|
k∆γl k2
1
= √
e− 2σ2 ,
(σ 2π)q |1/ det(∆)|
em que

l

(B.5)

conhecido como fator de precisão relativo, é qualquer matriz que satisfaça:

σ 2 Φ−1 = ∆t ∆.

(B.6)
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Seu nome vem do fato de expressar a relação entre a matriz de precisão dos efeitos aleatórios

Φ−1 e a precisão do erros intra-grupo,
não seja única, uma matriz

∆

1/σ 2 .

Sendo

Φ

uma matriz denida positiva, existe, embora

que satisfaz (B.6). Uma possibilidade para

∆

é o fator Cholesky de

σ 2 Φ−1 .
Substituindo em (B.3) as expressões para as densidades condicionais obtidas em (B.4) e (B.5),
podemos reescrever a função de verossimilhança como:

L(β, θ, σ 2 |M ∗ ) =

Z
n
(kMl∗ −Xl β−Zl γl k2 +k∆γl k2 )
Y
| det(∆)|
1
2σ 2
√
√
d γl .
e−
m
q
σ(
2π)
(σ
2π)
l=1

(B.7)

O numerador da exponencial da função de verossimilhança em (B.7) tem a forma de soma dos
quadrados residuais penalizados, em que o primeiro termo,

kMl∗ − Xl β − Zl γl k2 ,
é exatamente a soma dos quadrados dos resíduos para o

l-ésimo

fator de agrupamento (l-ésima

lâmina) e o termo adicional,

k∆γl k2 ,
pode ser visto como uma penalidade para o tamanho do vetor de efeitos aleatórios
Em uma abordagem conhecida por

γl .

pseudodado, podemos reescrever esse termo de penalização

como

k∆γl k2 = k0 + 0β − ∆γl k2
e, assim, obtemos

kMl∗ − Xl β − Zl γl k2 + k∆γl k2 = kMl∗ − Xl β − Zl γl k2 + k0 + 0β − ∆γl k2
= kM̃l∗ − X̃l β − Z̃l γl k2 ,
em que os novos componentes,

M̃l∗ , X̃l

e

Z̃l

são obtidos adicionando pseudo-observações aos dados

originais:

M̃l∗ = (Ml∗ , 0),
sendo que

∆

X̃l = (Xl , 0),

Z̃l = (Zl , ∆),

(B.8)

é o fator de precisão relativo denido em (B.6).

Utilizando esses novos componentes, podemos reescrever a expressão da função de verossimilhança obtida em (B.7), alterando, assim, a contribuição da distribuição dos efeitos aleatórios:

Z
n
Y
kM̃l∗ −X̃l β−Z̃l γl k2
| det(∆)|
1
2σ 2
√
√
L(β, θ, σ |M ) =
d γl .
e−
m
q
σ(
2π)
(σ
2π)
l=1
2

∗

(B.9)

A norma quadrada dos resíduos que aparecem na exponencial da expressão da verossimilhança
obtida em (B.9) pode ser reescrita da seguinte forma:

M̃l∗ − X̃l β − Z̃l γl

2

2

= M̃l∗ − X̃l β − Z̃l γl + Z̃l γ̂l − Z̃l γ̂l

 

= M̃l∗ − X̃l β − Z̃l γ̂l + Z̃l γ̂l − Z̃l γl
=

M̃l∗

2

2

2

− X̃l β − Z̃l γ̂l + Z̃l (γl − γ̂l ) +
Dh

i 
E
2
M̃l∗ − X̃l β − Z̃l γ̂l , Z̃l γ̂l − Z̃l γl .

(B.10)
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No entanto, o último termo é igual a zero, pois

Dh


i 
E
M̃l∗ − X̃l β − Z̃l γ̂l , Z̃l γ̂l − Z̃l γl
=
D

E D
E D

E D
E
M̃l∗ − X̃l β , Z̃l γ̂l − Z̃l γ̂l , Z̃l γ̂l + M̃l∗ − X̃l β , Z̃l γl − Z̃l γ̂l , Z̃l γl

e, considerando o resultado da teoria do problema de mínimos quadrados convencional, em que
obtemos que a estimativa dos efeitos aleatórios,

γ̂l ,

é igual a


−1 

Z̃lt M̃l∗ − X̃l β ,
γ̂l = Z̃lt Z̃l

(B.11)

temos que o segundo produto interno é igual ao primeiro,

D

E

−1 

Z̃l γ̂l , Z̃l γ̂l = γ̂lt Z̃lt Z̃l Z̃lt Z̃l
Z̃lt M̃l∗ − X̃l β


= γ̂lt Z̃lt M̃l∗ − X̃l β
D

E
= M̃l∗ − X̃l β , Z̃l γ̂l ,

e o quarto produto interno é igual ao terceiro,

D

E
E D
Z̃l γ̂l , Z̃l γl = Z̃l γl , Z̃l γ̂l

−1 

Z̃lt M̃l∗ − X̃l β
= γlt Z̃lt Z̃l Z̃lt Z̃l


= γlt Z̃lt M̃l∗ − X̃l β

E
D
= M̃l∗ − X̃l β , Z̃l γl .

Assim, podemos remover o último termo da expressão (B.10) e obtemos a seguinte decomposição
da norma quadrada dos resíduos:

M̃l∗ − X̃l β − Z̃l γl

2

= M̃l∗ − X̃l β − Z̃l γ̂l

2

+ Z̃l (γl − γ̂l )

2
(B.12)

= kM̃l∗ − X̃l β − Z̃l γ̂l k2 + (γl − γ̂l )t Z̃lt Z̃l (γl − γ̂l ).
A exponencial da equação (B.9) pode ser dividida em dois fatores, um para cada termo da
expressão da norma dos resíduos obtida em (B.12). Como o primeiro fator não depende de

γl ,

podemos tirá-lo para fora da integral. Assim, obtemos:

Z

kM̃l∗ −X̃l β−Z̃l γl k2
1
2σ 2
√
e−
d γl
(σ 2π)q
Z
kM̃l∗ −X̃l β−Z̃l γ̂l k2
−(γl −γ̂l )t Z̃lt Z̃l (γl −γ̂l )
1
2σ 2
2σ 2
√
= e−
dγl ,
e
(σ 2π)q

(B.13)

A integral da exponencial do segundo termo é, a menos de uma constante, a integral da função
densidade da normal multivariada, que é igual a 1. Podemos, então, fazer o seguinte truque para
obtermos essa constante:
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q
q

|Z̃lt Z̃l | Z

−(γl −γ̂l )t Z̃lt Z̃l (γl −γ̂l )
1
2σ 2
√ q e
d γl
σ
2π
t
|Z̃l Z̃l |
Z
−(γl −γ̂l )t Z̃lt Z̃l (γl −γ̂l )
1
1
2σ 2
=q
d γl
e
√ q  t −1
t
|Z̃l Z̃l |
σ 2π
|Z̃l Z̃l |

1
=q
.
|Z̃lt Z̃l |
Assim, a expressão da integral (B.13) pode ser reescrita como:

Z

kM̃l∗ −X̃l β−Z̃l γl k2
kM̃l∗ −X̃l β−Z̃l γ̂l k2
1
1
−
−
2
2σ
2σ 2
√
q
e
d γl =
e
.
(σ 2π)q
t
|Z̃l Z̃l |

(B.14)

PnConsiderando que para todas as lâminas temos a mesma quantidade m de réplicas, temos
l=1 m = nm. Então, voltando à expressão da função de verossimilhança obtida em (B.9), substituímos a integral pela expressão obtida em (B.14) e obtemos a

L(β, θ, σ 2 |M ∗ ) =

função de verossimilhança simplicada :

n
Y
kM̃l∗ −X̃l β−Z̃l γ̂l k2
| det(∆)|
1
2σ 2
√
q
e−
m
σ(
2π)
t
|Z̃ Z̃ |
l=1
l

1
e
= √
σ( 2π)nm

Pn
kM̃l∗ −X̃l β−Z̃l γ̂l k2
− l=1
2σ 2

l

(B.15)

n
Y
| det(∆)|
q
.
t Z̃ |
|
Z̃
l=1
l l

Com a função de verossimilhança simplicada (B.15), já é possível obter, em um problema de

σ 2 . Entretanto, uma abordagem mais simples é obter
2
2
estimativas condicionais para os parâmetros β(θ) e σ (θ) e, assim, maximizar L(β, θ, σ ) para um
2
dado θ . A função de verossimilhança com os valores estimados β̂(θ) e σ̂ (θ) é conhecida como função
otimização, os valores dos parâmetros

de verossimilhança perlada.
Para obter os valores de

β̂(θ)

e

β, θ

σ̂ 2 (θ),

e

podemos utilizar a teoria clássica de regressão linear, já

que os termos que envolvem esses parâmetros na equação (B.15) já estão na forma esperada.
Um cuidado, no entanto, é estimar
por mínimos quadrados de

β

β

junto com os efeitos aleatórios

dependem de

γl ,

e

γl ,

γl ,

por sua vez, depende de

já que as estimativas

β.

Assim, temos que:

(γ̂1 , γ̂2 , . . . , γ̂n , β̂) = arg min kMe∗ − Xe (γ1 , γ2 , . . . , γn , β)k2 ,
γ1 ,γ2 ,...,γn ,β

em que,
denido

(γ̂1 , γ̂2 , . . . , γ̂n , β̂) ∈ Rn+p é o vetor com os parâmetros estimados. O operador linear Xe ,
∗
2n
pela matriz 2(m + q) × q(n + 1), e o vetor das respostas aumentado Me ∈ R , são da

seguinte forma:



Z1 0
∆ 0

 0 Z2


Xe =  0 ∆
 ..
.
.
 .
.

0
0
0
0

···
···
···
···

0
0
0
0

.
.
.

.
.
.

· · · Zn
··· ∆


X1
0 

X2 

0 

. 
. 
.

Xn 
0

 ∗
M1
 0 
 ∗
M 
 2


e Me∗ =  0  .
 .. 
 . 


Mn∗ 
0

A solução para esse problema de otimização é:

(γ̂1 , γ̂2 , . . . , γ̂n , β̂) = Xet Xe

−1

Xet Me∗ .
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Da teoria de regressão linear, também obtemos a estimativa de máxima verossimilhança para

σ 2 , que é dada por:
kMe∗ − Xe (γ̂1 , γ̂2 , . . . , γ̂n , β̂)k2
.
nm
computacionais, como decomposição QR, fazem
σ̂ 2 =

Alguns métodos

(B.16)
uso da esparsidade dessas

matrizes e tornam o cálculo desses estimadores computacionalmente eciente. Mais detalhes podem
ser vistos em Bates e Pinheiro (1998).
Substituindo a estimativa

σ̂ 2

em (B.15), obtemos a função de verossimilhança perlada. Como

o numerador da exponencial se cancela com o numerador da estimativa

σ̂ 2 ,

temos:

−nm
n
Y
e 2
| det(∆)|
q
√ nm
.
L(θ) = L(β̂(θ), θ, σ̂ (θ)) =
σ̂(θ) 2π
t Z̃ |
|
Z̃
l=1
l l

2

Lembrando ainda que

Z̃ = (Zl , ∆)

(B.17)

(B.8), podemos obter a expressão para a função de verossi-

milhança perlada apenas com os dados originais:
−nm
n
Y
e 2
| det(∆)|
q
√ nm
L(θ) = L(β̂(θ), θ, σ̂ (θ)) =
.
σ̂(θ) 2π
|Zlt Zl + ∆t ∆|
l=1

2

A estimativa de máxima verossimilhança

θ̂

é obtida, comumente, maximizando o logaritmo da

função de verossimilhança perlada (B.18) em relação à
estimativas

β̂(θ̂)

e

(B.18)

θ.

Com essa estimativa, podemos obter as

σ̂ 2 (θ̂).

Embora não sejam formalmente parâmetros do modelo, é possível obter estimativas dos efeitos
aleatórios

γl (θ).

Quando esses estimadores são obtidos condicionados ao valor estimado de

Best Linear Unbiased Predictors ).

são considerados BLUPs (

substituído pela sua estimativa de máxima verossimilhança

β(θ),
θé

Na prática, o vetor desconhecido

θ̂,

assim, obtemos estimativas BLUPs

γ̂l (θ̂).

Estimativa enviesada da variância
Podemos observar que o denominador da expressão da estimativa de máxima verossimilhança
para

σ2,

em (B.16), é

nm,

não

nm − p.

Ou seja, os graus de liberdade são obtidos sem considerar a

existência dos efeitos xos, tornando a estimação enviesada. Com isso, a estimação dos componentes
de variância é geralmente subestimada pelo método de máxima verossimilhança.
Os autores Patterson e Thompson (1971) desenvolveram um método para obter as estimativas
não enviesadas para os componentes da variância baseado no princípio da máxima verossimilhança,
chamado máxima verossimilhança restrita ou residual (REML -

Likelihood ).

Restricted (or Residual) Maximum

Muitos autores, incluindo Harville (1977), preferem usar o método de máxima verossimilhança
restrita para estimar essas quantidades aleatórias.
O critério de estimação da função de máxima verossimilhança restrita é denida, usando a

LR

notação de Laird e Ware (1982), por uma função

LR (θ, σ 2 |y) =

Z

que não depende de

β:

L(β, θ, σ 2 |y)dβ.

Nesse critério, assume-se uma distribuição a priori localmente uniforme para os efeitos xos
e, assim, integra-se a função de verossimilhança

L

convencional em relação a

β

β.

Com técnicas semelhantes às usadas no método de estimação por máxima verossimilhança,
conseguimos obter a seguinte expressão para a variância condicional estimada:

2
(θ) =
σ̂R

kMe∗ − Xe (γ̂1 , γ̂2 , . . . , γ̂n , β̂)k2
.
nm − p

(B.19)
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Assim como antes, podemos obter o valor estimado da máxima verossimilhança restrita, maximizando a função de verossimilhança restrita perlada em relação à

θ̂R ,

é possível obter uma estimativa para
Os componentes aleatórios

γl

σ2,

dada por

θ apenas. A partir da estimativa

σ̂ 2 (θ̂R ).

podem ser estimados também substituindo

θ

por

θ̂R ,

sendo assim

consideradas também estimativas BLUPs.
Além disso, como pode ser visto em Pinheiro e Bates (2000), é possível dar um bom chute para a
estimativa de
utilizando

θ̂R

β , se avaliarmos a expressão de β̂(θ), obtida pelo método de máxima verossimilhança,
como estimativa de θ .
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Apêndice C

Breve introdução à tecnologia Agilent
A Agilent Technologies, juntamente com Rosetta Biosoftware, combinou algumas das melhores
características da tecnologia de microarranjos de cDNA e da tecnologia da Aymetrix e está sendo
bem aceita no mercado.
Da tecnologia de microarranjos de cDNA, foi herdada a característica de que cada local da lâmina
corresponde a um gene e que é possível hibridizar duas amostras simultaneamente na lâmina de
microarranjos.
No entanto, diferentemente da tecnologia com microarranjos de cDNA, em que fragmentos
de clones de moléculas de DNA complementar (cDNA), amplicados por reação em cadeia da
polimerase (PCR), são depositados em locais especícos da lâmina, na tecnologia Agilent, sequências
pequenas de DNA ou até genes inteiros são sintetizadas diretamente na lâmina.
Essa característica, conhecida como fabricação

in situ, foi herdada da tecnologia da Aymetrix

(Santa Clara, CA). Ela traz uma grande vantagem em relação aos microarranjos de cDNA já
que, como não há mais a necessidade dos processos de clonagem, amplicação e de depósito dos
fragmentos nas lâminas, que introduzem muito ruído, os experimentos são mais conáveis. Também,
com essa tecnologia, é possível a fabricação de lâminas de alta densidade, no sentido de que, em
lâminas pequenas, é possível ter uma grande quantidade de locais genéticos representados.
Como discutido em Dr ghici (2012), o método de fabricação da Aymetrix, em que os fragmentos de DNA são construídos base por base usando máscaras fotolitográcas, apresenta desvantagens.
Uma delas é que o comprimento das sequências de DNA construídas é limitado. Isso porque existe
uma probabilidade, embora pequena, de introduzir um erro em cada passo da fabricação. Por causa
disso, são necessários vários locais genéticos para representar um gene, tornando a análise dos dados
muito mais difícil quando comparada à realizada nos experimentos de microarranjos de cDNA. Na
tecnologia da Aymetrix, também não é possível hibridizar duas amostras diferentes na mesma
lâmina. Se desejarmos estudar a diferença entre expressões gênicas de duas amostras, precisaremos
realizar duas hibridações separadamente.
A técnica utilizada pela Agilent elimina essas desvantagens. Conhecida como

ink-jet, a tecnolo-

gia utiliza a ideia das impressoras coloridas à tinta. Quatro cartuchos são carregados com diferentes
nucleotídeos (A, C, G e T) e, conforme a cabeça de impressão se move ao longo do subtrato do
arranjo, nucleotídeos especícos são depositados nos locais necessários formando as sequências de
DNA. Com essa tecnologia é possível construir fragmentos muito grandes e, assim, ter apenas um
local genético para representar cada gene. Também é possível hibridizar duas amostras simultaneamente, tornando essa tecnologia muito parecida com a dos microarranjos de cDNA, mas com bem
menos erros, já que cada fragmento é sintetizado diretamente na lâmina.
Devido às semelhanças com a tecnologia já bem conhecida e trabalhada dos microarranjos de
cDNA, podemos utilizar os mesmos métodos de análise para os dados da plataforma Agilent. Isso
inclui os métodos apresentados neste trabalho, que são direcionados às lâminas de microarranjos de
cDNA. Além disso, como pode ser visto em Zahurak

et al.

(2007), os procedimentos já comumente

usados em microarranjos de cDNA têm apresentado resultados muitos bons, até mesmo melhores
que os métodos de pré-processamento fornecidos pela Agilent.
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