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Resumo 

Recentemente, diversas tecnologias de análise de expressão gênica têm sido introduzidas. 

Os miroarrays estão entre as mais utilizadas. Dentre suas aplicações mais comuns, pode-

se destacar a classificação de amostras de tecido, essencial para a identificação correta 

do tipo de câncer. Esta classificação é realizada com a ajuda de algoritmos de AMá-

quina (AM), como as Máquinas de Vetores de Suporte, ou simplesmente SVMs. Uma 

particularidade dos dados de expressão gênica é que a quantidade de amostras utiliza-

das pelo algoritmo de aprendizado é, normalmente, muitas vezes inferior à quantidade 

de características consideradas, o que pode deteriorar o desempenho dos algoritmos de 

AM e dificultar a compreensão dos dados. Neste contexto, o presente trabalho visa à 

comparação de diversas técnicas de seleção de características (SC) em SVMs aplicadas a 

dados microarrays. Além disso, durante a pesquisa, foram desenvolvidas 2 novas técnicas 

de SC baseadas em algoritmos genéticos. Os experimentos demonstram que a maioria 

das técnicas testadas é capaz de reduzir sobremaneira a dimensionalidade dos dados de 

expressão gênica sem prejudicar o desempenho das SVMs. 
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Abstract 

Recently, a lot of large scale gene expression analysis technologies have been introducted. 

Microarrays are among the most used ones. Among their most common applications, 

one can highlight the classificaiion of tissue samples, which is essential to the correct 

identification of the câncer type. This classification is carried out by Machine Learning 

(ML) algorithms, like the Support Vector Machines (SVMs). Gene expression data are 

characterized by an disproportionate rate between the number of tissue samples and the 

dimensionality of the domain, which can hurt the performance of the ML algorithms. In 

this context, the present work wish to compare several feature selection techniques in 

SVMs applied to microarray data. Besides, during this research, 2 new techniques based 

on genetic algorithms for selecting genes were developed. The experiments showed that 

most of the tested techniques was able to gratefully reduce the dimensionality of the gene 

expression data without degradation of SVM performance. 
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Capítulo 1 

Introdução 
/ 

1.1 Contexto 

Os seres vivos podem ser considerados conjuntos de elementos organizados em uma suces-

são de níveis de complexidade (Lodish et al., 1999). Por exemplo, os organismos contêm 

órgãos; os órgãos são compostos de tecidos; os tecidos são constituídos de células; e as 

células são formadas por diversos tipos de moléculas. Nesta cadeia, as células são tidas 

como as unidades biológicas mínimas, onde a maioria dos processos metabólicos acontece. 

A coordenação de todas as atividades do complexo aparato celular é realizada pelos genes. 

Os genes são os fatores responsáveis pela hereditariedade, ou seja, por determinar as 

características de uma espécie através das gerações, assim como por codificar os traços 

específicos dos indivíduos (Casley, 1992). Eles também são responsáveis por codificar as 

informações essenciais para a manutenção da dinâmica celular. Para melhor compreender 

como eles realizam todas essas tarefas, é preciso conhecer sua composição. Quimica-

mente, os genes são sequências contíguas de ácido desoxirribonucléico (DNA) (Hunter, 

1993). Cada molécula de DNA é formada por uma sequência de estruturas chamadas 

nucleotídeos. 

Embora as moléculas de DNA sejam relativamente simples e bem compreendidas estru-

turalmente, até recentemente pouco se sabia acerca da sequência completa de nucleotídeos 

dos genomas (um genoma é o conjunto de todos os genes de um organismo) em geral e 

em especial do ser humano. Esta carência foi suprida com o desenvolvimento de diver-

sos projetos de seqiienciamento genômico, dentre os quais o mais conhecido é o Projeto 

Genoma Humano (PGH)1 

Em abril de 2003, foi anunciada a conclusão do PGH (Collins et al., 2003). Os prin-

cipais objetivos previamente estabelecidos foram cumpridos, conforme pode ser visto na 

1 Embora apenas o PGH seja citado aqui, a empresa Celera Genomics também conseguiu sequenciar 

o genoma humano (Venter et al., 2001). 

1 



I 

Seção 1.1 Contexto 

Tabela 1.1 e agora o foco das pesquisas passou a ter um caráter mais qualitativo, passando 

do simples armazenamento de dados biológicos para a análise dos mesmos. 

Área Objetívo Realizado Data 

Mapeamento genético Mapa de resolução de 2 a 5 Mapa de resolução de 1 09/1994 

Centimorgans Centimorgans 

Mapeamento físico 30.000 sequence-tagged si- 52.000 sequence-tagged si- 10/1998 

tes tes 

Sequência de DNA Conclusão com 99,99% de Conclusão com 99,99% de 04/2003 

acurácia de 95% da sequên- acurácia de 98% da sequên-

cia genômica que contém cia genômica que contém 

genes genes 

Capacidade e custo da sequên- 500 milhões de bases/ano a >1.400 milhões de ba- 11/2002 

cia finalizada <$0,25 a base ses/ano a <$0,09 a base 

Variação da sequência humana 100.000 single nucleotide 3,7 milhões de single nucle- 02/2003 

polymorphisms mapeados otide polymorphisms ma-

peados 

Identificação de genes DNA complementares hu- 15.000 DNAs complemen- 03/2003 

manos completos tares completos 

Organismos modelo Sequências de E. Coli, S. Sequências de E. coli, S. ce- 04/2003 

cerevisiae, C. elegans, D. revisiae, C. elegans,D. me-

melanoganster lanoganster, e versões pre-

liminares de outros orga-

nismos 

Análise Funcional Desenvolver tecnologias de Síntese de oligonucleotí- 1994 

escala genômica deos em larga escala 

Microarrays de DNA 1996 

Bibliotecas normalizadas e 1996 

corrigidas de DNA comple-

mentar 

Manipulação genética do 1999 

genoma inteiro de eucari-

ontes (levedura) 

Desenvolvimento em larga 2002 

escala de sistemas híbridos 

para a interação entre pro-

teínas 

Tabela 1.1: Principais objetivos do PGH (Collins et al , 2003) 

No contexto da era pós-genômica, Collins et al. (2003) vislumbraram a influência, do 

conhecimento obtido com o sequenciamento dos genomas nas áreas sociais, da biologia e 

da saúde e propuseram aos cientistas, para os próximos anos, alguns desafios. Para a área 

da saúde, os desafios são: 

1. a identificação da contribuição genética à ocorrência de doenças e à resposta a 

medicamentos; 

2 



Seção 1.2 Motivação 

2. a identificação de variantes de genes que contribuam para manutenção da saúde e 

para. a resistência a doenças; 

3. o desenvolvimento de abordagens para estimar a suscetibilidade a doenças e a me-

dicamentos, a detecção precoce de doenças e a distinção molecular de estados pato-

lógicos 

4. o desenvolvimento de novas terapias genéticas; 

5. a investigação de como integrar a informação relativa a riscos genéticos ao cotidiano 

clínico e; 

6. o desenvolvimento de ferramentas que ajudem a melhorar os serviços de saúde 

1.2 Motivação 

Os dados gerados pelo PGH têm permitido aos cientistas identificar um grande número 

de genes a partir de sequências antes desconhecidas de DNA. Uma das maneiras mais 

utilizadas de analisar esses novos genes é medir seus níveis de expressão. Com isso, 

pode-se estimar o quanto o gene influencia no funcionamento de uma célula em um dado 

momento e sob uma circunstância específica. 

Para lidar com a. grande quantidade de genes descobertos, várias tecnologias têm sido 

desenvolvidas. As mais comuns são os microarrays (Schena, 1999), que permitem moni-

torar simultaneamente os níveis de expressão de milhares genes. Por meio da comparação 

das expressões gênicas de diferentes tipos de tecidos, condições clínicas ou organismos, os 

microarrays têm auxiliado a elucidar as funções dos genes e suas interações, assim como 

ajudado no diagnóstico de doenças e na verificação de resposta a medicamentos (Sharan 

et al., 2002). 

Os experimentos em larga escala envolvendo expressão gênica representam um grande 

desafio computacional, à medida que um enorme conjunto de dados deve ser considerado 

(Ermolaeva et, al , 1998). Entretanto, na maior parte dos casos, o tipo de análise realizada 

envolve extrair padrões dos dados e entender seus significados. Desta forma, é pertinente 

falar-se da extração automática de conhecimento através de técnicas de Aprendizado de 

Máquina como solução viável. 

O Aprendizado de Máquina (AM) (Michalski et al., 1983) é um campo de pesquisa-

da Inteligência Artificial que estuda o desenvolvimento de métodos capazes de extrair 

3 



Seção 1.2 Motivação 

conceitos (conhecimento) a partir de amostras de dados. Em experimentos envolvendo 

microarrays, c comum utilizar AM tanto 110 paradigma de aprendizado não-supervisionado 

quanto no supervisionado. A diferença básica entre os 2 paradigmas concerne à dispo-

nibilidade a priori da, classe ou categoria a que pertence cada amostra, de dado. No 

primeiro caso, as classes são especificadas enquanto que no outro não. Detalhes sobre 

ambas abordagens podem ser encontradas em (Theodoridis e Koutroumbas, 1999). 

Em dados de expressão gênica, o enfoque dos algoritmos de AM supervisionados nor-

malmente está em identificar novos subgrupos de entidades biológicas (Golub et al., 1999a) 

ou realizar agrupamento de genes com a finalidade de inferir suas funções (Eisen et al., 

1998). Nos algoritmos supervisionados, a intenção c classificar genes ou amostras de tecido 

em classes conhecidas (Brown ct al., 2000) (Golub et al., 1999a). 

Nesta dissertação, será considerado o paradigma supervisionado para, a classificação 

de amostras de tecidos cancerosos corri base em seus níveis de expressão gênica. O inte-

resse nesse tema foi suscitado por seu possível impacto no diagnóstico e tratamento do 

câncer e pela participação do autor deste trabalho no Projeto Genoma Clínico do Câncer, 

financiado pela FAPESP. 

Em abordagens tradicionais, a classificação de tumores é baseada primariamente em 

sua aparência morfológica (Golub et al., 1999a) e no tecido onde a doença se originou 

(Sloninr et al.. 2000). Entretanto, não há garantias de que tumores parecidos tenham o 

mesmo desenvolvimento clínico e, por conseguinte, exijam o mesmo tipo de tratamento. 

Assim, o estudo de técnicas que permitam determinar o tipo correto de câncer de uma 

amostra com uma, maior taxa de acerto é essencial. 

Para prover um maior entendimento da amostra, estudada e tentar promover uma, 

classificação mais acurada de tumores, Golub et al. (1999a) utilizaram dados do nível de 

expressão gênica provenientes de microarrays. Em seus experimentos, o metabolismo de 

células pertencentes a dois tipos de tumores foi analisado e um padrão pôde ser aprendido. 

Com isso, foi possível classificar novas amostras doentes utilizando-se apenas seus níveis 

de expressão gênica. 

Após o trabalho pioneiro de Golub, houve grande interesse na classificação de amostras 

de tecidos utilizando dados de expressão gênica (Mukherjee et al., 1999) (Sloniin et al., 

2000) (Ben-Dor et al., 2000a) e vários algoritmos de AM foram utilizados para essa tarefa. 

Dentre os mais promissores, destacam-se as Máquinas de Vetores de Suporte. 
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Seção 1.3 Objetivos 

As Máquinas de Vetores de Suporte (SVMS, do inglês Support Vector Machines) (Cris-

tianini e Shawe-Taylor, 2000a) são um método de aprendizado supervisionado baseado no 

trabalho de Vapnik e Chervonenkis (Vapnik e Chervonenkis, 1964). Elas aprendem deli-

neando, a partir de exemplos, urna fronteira ótima que separa elementos de duas classes 

distintas. Com isso, urna regra de classificação linear gerada cm um espaço de alta dimen-

sionalidade pode ser aplicada para determinar a classe de novos elementos. Esta técnica 

tem sido utilizada com sucesso em diversas aplicações de bioinformática2 (Guvon et al., 

2002) (Ding o Dubchak, 2001) (Joel et al., 2001). 

As grandes vantagens das SVMs são seu poder de generalização, ou seja, sua eficiência 

para classificar dados não vistos durante a fase de aprendizado do algoritmo, c sua robustez 

para dados de grande dimensão, como os oriundos de experimentos de microarrays. 

Entretanto, mesmo com essas vantagens, vários estudos sugerem que esses algoritmos 

podem se beneficiar de uma redução na quantidade de característica a serem considera-

das (Weston et al., 2000) (Zhang e Liu, 2002), principalmente no domínio de dados de 

expressão gênica, onde milhares de genes (características para as SVMs) estão disponíveis 

e possivelmente nem todos participam do processo biológico estudado. 

1.3 Objetivos 

Para realizar a redução de dimensionalidade, será dada ênfase às técnicas de seleção de 

características (Theodoridis e Koutroumbas, 1999). A seleção de características pode 

ser entendida como um processo que escolhe um subconjunto ótimo de características de 

acordo com um certo critério. Alguns dos benefícios desta prática podem ser listados (Liu 

e Motoda, 1998a) (Hall, 1999): 

1. menor quantidade de dados requerida para o aprendizado; 

2. menor processamento e consequente diminuição no tempo de execução do algoritmo 

de AM; 

3. melhora do desempenho do classificador c; 

4. a possibilidade de um melhor entendimento do conhecimento aprendido. 

O presente trabalho tem como objetivo principal comparar diversas técnicas de seleção 

de características para SVMs aplicadas a bases reais de expressão gênica provenientes 
2liioinformática consiste, genericamente, na aplicação de ferramentas computacionais para ajudar a 

resolver os problemas da Biologia Molecular. 
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Seção 1.4 Organização da dissertação 

de experimentos de microarrays. Outro objetivo é propor novas técnicas baseadas em 

Algoritmos Genéticos (Goldberg, 1989) para selecionar subconjuntos de genes otimizados 

para o problema em estudo. 

1.4 Organização da dissertação 

O restante do trabalho será dividido conforme segue. No Capítulo 2, são introduzidas 

algumas tecnologias utilizadas para a análise de expressão gênica em larga escala. No 

Capítulo 3, as bases teóricas das SVMs são apresentadas. No Capítulo 4, é considerado o 

problema da seleção de características, assim como sua aplicação em dados de expressão 

gênica e sua relevância paras as SVMs. As técnicas propostas também são detalhadas 

neste capítulo. No Capítulo 5, os experimentos conduzidos são descritos c os resulta-

dos são analisados. Por fim, no Capítulo 6, algumas considerações finais são tecidas e 

melhoramentos e trabalhos futuros são sugeridos. 
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Capítulo 2 

Análise de Expressão Gênica 

2.1 Considerações Iniciais 

Recentemente, considerável esforço tem sido despendido para uma maior compreensão 

dos seres vivos, do ponto de vista biológico. Uma prova disso são os diversos projetos 

de sequenciamento genômico, que visam a construção de mapas genômicos das espécies 

estudadas. 

Estes empreendimentos têm gerado uma enorme quantidade de dados. Por exemplo, 

o Projeto Genoma Humano estima que o ser humano possua cerca de 30.000 genes que 

codificam proteínas (Collins et al., 2003). Entretanto, o simples fato de estes dados já 

serem conhecidos e disponíveis não é de grande valia enquanto eles não forem analisados. 

Para auxiliar na realização das análises devidas, diversas tecnologias têm sido emprega-

das. Aquelas que permitem medir os níveis de expressão de milhares de genes simultanea-

mente estão entre as mais utilizadas. Neste contexto, técnicas como microarrays (Schena, 

1999), SAGE (Velculcscu et al., 1995) c MPSS (Brenner et al., 2000a) têm ajudado os 

cientistas a compreender melhor como os sistemas biológicos funcionam, permitindo, com 

isso, avanços cm diversas áreas, como a medicina, a biologia e a agricultura, entre outras 

(Casey, 2001). 

Este capítulo visa fornecer ao leitor uma visão geral sobre essas novas ferramentas. 

Para tanto, inicialmente, alguns conceitos básicos de biologia molecular são apresentados. 

2.2 Conceitos biológicos 

2.2.1 Células 

Todos os seres vivos são formados por unidades básicas denominadas células (Okura. 

2002). Elas correspondem a compostos estruturais e funcionais onde a maioria dos pro-

cessos metabólicos acontece. 
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Fisicamente, as células são constituídas de urna membrana externa, conhecida como 

membrana plasmática, que define seus limites e mantém as diferenças essenciais entre 

os meios interno e externo, e do citoplasma, onde estão difusas as diversas organclas 

celulares. Há também uma região nuclear, responsável por parte do material genético. 

Neste ponto, é comum fazer uma diferenciação entre organismos procariontes e eucariontes 

(Lodish et al., 1999). Os primeiros não possuem uma membrana de separação nítida entre 

o citoplasma e a região nuclear e apresentam uma organização interna mais simples. Os 

segundos possuem urna estrutura interna mais complexa, inclusive com uma membrana 

bem definida envolvendo a região nuclear. 

Como exemplos de organismos procariontes, pode-se citar as bactérias. Já plantas 

e animais são organismos eucariontes. Para ilustrar a diferença entre estes 2 tipos de 

organização celular, a Figura 2.1 mostra micrografias eletrônicas de células genéricas de 

eucariontes e procariontes, com destaque para algumas estruturas celulares. 

Figura 2.1: Exemplos de células genéricas. Imagens adaptadas de (Lodish et al., 1999) 

Cada estrutura da célula é responsável pela execução de funções específicas (Lodish 

et al., 1999) (Hunter, 1993). A seguir, tem-se algumas estruturas e a descrição de suas 

funções: 

1. lisossomos: atuam na digestão de componentes celulares desgastados c de certas 

substâncias extra-celulares; 

2. mitocôndria: cuida da produção de energia a partir do consumo de oxigénio; 

3. complexo de Golgi: tem como principal função a secreção de substâncias; 

4. retículo endoplasmático: responsável pela síntese de glico-proteínas e lipídios; 

5. ribossomos: realizam a síntese de proteínas; 

6. núcleo e nucleõide: responsáveis por abrigar o material genético das células. O 

Núcleo 

(a) Procarionte (b) Eucarionte 
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núcleo é encontrado em seres eucariontes e o nucleóide em seres procariontes. 

A coordenação e regulação de todas as atividades do aparato celular c de responsabi-

lidade dos genes. 

2.2.2 Cromossomos, DNA e genes 

Os genes correspondem às unidades físicas e funcionais responsáveis pelos traços heredi-

tários dos organismos vivos (Casley, 1992). Eles foram primeiramente investigados por 

Mendel no final do século 19 (eles foram reconhecidos, naquele trabalho, corno fat.orcs 

que passam, sem serem modificados, do progenitor para a progénie), em seus experimen-

tos com cruzamento de ervilhas (Mendel, 1865). Vários décadas depois, descobriu-se os 

chamados cromossomos, que, observou-se, eram transmitidos de pai para filho. Este fato 

suscitou a ideia de que os cromossomos carregariam a informação genética (Silva, 2001). 

O interesse pelos cromossomos resultou na posterior descoberta de que eles são compostos 

por moléculas de ácido desoxirribonucléico (DNA) e que os genes são, de fato, segmentos 

contíguos de uma molécula de DNA onde estão armazenadas as informações genéticas 

(Hunter, 1993). 

Uma molécula de DNA consiste de duas cadeias complementares entrelaçadas em uma 

estrutura que lembra uma dupla hélice (Casley, 1992). Cada cadeia é composta por uma 

sequência de unidades químicas simples, chamadas de nucleotídeos. Estes são formados 

de fosfato, açúcar (do tipo desoxirribose) e urna das quatro bases: Adenina (A), Guanina 

(G), Citosina (C) e Timina (T) (Shamir et al., 2002a). A ligação entre os nucleotídeos de 

cadeias complementares de DNA é realizada pela regra: a base A se liga com a, base I , e 

a base C com a base G, conforme ilustrado na Figura 2.2. 

Figura 2.2: Representação de molécula de DNA. Imagem extraída de (Filho, 2003). 
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2.2.3 Proteínas e expressão gênica 

A razão pela qual se diz que os genes controlam o metabolismo de uma célula está intima-

mente relacionada com o fato de eles codificarem proteínas. Em outra palavras, os genes 

contêm as informações necessárias para que um maquinário celular consiga sintetizar pro-

teínas (Lodish et al., 1999). Proteínas são os principais blocos estruturais e funcionais 

da célula, correspondendo a aproximadamente de 15 a 20% de seu peso total (Hunter, 

1993). Elas são formadas por unidades conhecidas como aminoácidos, que se ligam line-

armente, resultando em uma cadeia chamada de polipcptídeo. As funções das proteínas 

são diversas, dentre a.s quais pode-se destacar (Hunter, 1993) (Casley, 1992): 

1. catalisadora de reações bioquímicas, por meio das proteínas enzimáticas; 

2. estrutural, como no caso do colágeno responsável pela conexão entre os ossos e os 

tecidos e; 

3. de manutenção do ambiente celular, regulando a passagem de moléculas entre a 

célula e o meio externo. 

A fabricação de proteínas acontece em, basicamente, duas etapas: a transcrição e 

a tradução (Silva, 2001). Na primeira, uma molécula de RNA (ácido ribonucléico) é 

sintetizada a partir de uma das cadeias de DNA (Okura, 2002). 

O RNA é uma sequência de nucleotídeos similar ao DNA. As principais diferenças 

entre ambos são (Shamir et al., 2002b): 

1. o RNA é uma molécula de cadeia simples; 

2. a base Timina é substituída pela base Uracila; 

3. o açúcar utilizado é do tipo ribose e; 

4. as moléculas de RNA podem ser facilmente encontradas diluídas no citoplasma. 

Há 3 tipos de moléculas de RNA (Silva, 2001): 

1. o RNAm (mensageiro), que contém a sequência que codifica uma proteína; 

2. o RNAt (transportador), que carrega os aminoácidos até os ribossomos e; 

3. o RNAr (ribossômico), que faz parte dos ribossomos. 

A transcrição ocorre por meio da ação de uma enzima chamada RNA polimerase 

aplicada a locais específicos da sequência de DNA, conhecidos como promotores, que 

informam onde a transcrição terá início. O processo pode ser descrito, de fornia geral, 

como segue: inicialmente, a RNA polimerase reconhece o promotor na sequência de DNA 

e liga-se a ele através de certos fatores transcricionais (Shamir et al., 2002b). Em seguida, 
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a RNA polimerase desliza pela cadeia de DNA, sintetizando uma molécula de RNArri 

ba.se a base, respeitando a complementaridade das bases (ver Figura 2.2 e o parágrafo 

anterior). O processo tem fim quando a enzima encontra um trecho do DNA conhecida 

como terminador (Silva, 2001). 

A transcrição ocorre de forma diferente em organismos eucariontes e procariontes. 

Nestes, a molécula de RN Am será diretamente utilizada para a produção de proteínas, 

enquanto que naqueles, ela sofre uma série de modificações antes de ser traduzida (Okura, 

2002). A principal modificação ocorre por meio do processo de sphcing, pelo qual sequên-

cias não codificadoras de proteínas são removidas da molécula de RNAm (Silva, 2001). 

Na outra etapa, a tradução, a informação contida no RNAm rccém-sintctizado é uti-

lizada para dar origem a moléculas de proteína. Isto é feito da seguinte maneira (Shamir 

et al., 2002a): 3 nucleotídeos adjacentes do RNAm são responsáveis por codificar um 

aminoácido, que é parte constituinte das proteínas. Esta tripla é chamada de códon. O 

códon que especifica o início da tradução é o (A, U e G). O mapeamento entre os códons 

e os aminoácidos codificados pode ser visto na Tabela 2.1. Em seguida, a molécula de 

RNAm se dirige ao ribossomo que, juntamente com o RN Ar, realiza a síntese de pro-

teínas a partir dos códons. O processo termina quando os chamados códons de parada 

são encontrados. As regras pelas quais a sequência de nucleotídeos de um gene forma a 

sequência de aminoácidos das proteínas são conhecidas como Código Genético (Shamir 

et al., 2002a). 

Ao processo pelo qual o Código Genético é convertido em estruturas operantes na 

célula dá-se o nome de expressão gênica (Casley, 1992). São considerados expressos os 

genes transcritos em RNAm e depois traduzidos em proteínas e aqueles que são transcritos 

em outros tipos de RNA (como o RNAt) e que não são traduzidos. O processo de expressão 

gênica, cujo produto final são as proteínas, é esquematizado na Figura 2.3 

E importante ressaltar que durante o processo de expressão gênica, o nível de RNAm 

de uma célula em particular representa a atividade metabólica de um gene específico. 

Assim, pode-se entender melhor o papel dos genes de uma célula cm um dado momento 

e sob uma determinada circunstância observando-se seus níveis de expressão. 

Com base no que foi exposto, a comparação entre padrões de expresssões gênicas por 

meio da medição dos níveis de RNA mensageiro em células normais e doentes pode fornecer 

importantes indícios sobre o desenvolvimento de determinados estados patológicos, assim 
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Posição 1 Posição 2 Posição 3 

U C A G 

u Phe Ser Tir Cis U 

u Phe Ser Tir Cis c 
u Leu Ser - - A 

u Leu Ser - Tri G 

c Leu Pro His Arg U 

c Leu Pro Iiis Arg c 
c Leu Pro Glu Arg A 

c Leu Pro Glu Arg G 

A Iso Tre Asp Ser U 

A Iso Tre Asp Ser c 
A Iso Tre Lis Arg A 

A Met Tre Lis Arg G 

G Val Ala Aca Gli U 

G Val Ala Aca Gli c 
G Val Ala Acg Gli A 

G Val Ala Acg Gli G 

Tabela 2.1: Mapeamento entre códons e aminoácidos. Tabela extraída de (Lodish et al.. 

1999). 

como informações que podem levar a um melhor diagnóstico e tratamento mais eficaz. 

Para que isso seja factível, é desejável lidar com os genes implicados no desenvolvimento 

do estado em questão. Contudo, na maioria dos casos, ainda não são conhecidos com 

exatidão quais genes estão envolvidos no processo. Assim, monitorar o maior número de 

genes possível torna-se necessário. Neste sentido, as técnicas que conseguem lidar com 

grande quantidade de genes ao mesmo tempo surgem como ferramentas promissoras para 

o entendimento global de tais processos. 

2.3 Técnicas de Análise de Expressão Gênica 

Nesta Seção, algumas técnicas que permitem a análise conjunta de milhares de genes são 

abordadas. É dada ênfase aos microarrays, devido a sua utilização ser mais comum e 
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Citoplasma 

Figura 2.3: Proceso de expressão gênica. Adaptado de (Casley, 1992). 

haver, corno consequência, uma maior quantidade de trabalhos relacionados. Além disso, 

todos os experimentos conduzidos neste trabalho serão efetuados com bases de dados de 

microarrays. 

2.3.1 Microarrays 

Os microarrays (Schena, 1999) (Lipshutz et al., 1999) são pequenas pastilhas de alta 

densidade, fabricadas geralmente de vidro ou de algum tipo de membrana, fina, onde 

milhares de sequências de DNA são dispostas em pontos fixos. A cada um destes pontos é 

associada, um gene específico que, quando exposto a moléculas de teste de RNA ou DNA 

fluorescentes, pode ser utilizada para determinar quanto este gene está expresso no tecido 

em estudo. Com base nisto, é possível detectar, em um único experimento, a atividadc 

de um grande número de genes e analisar suas expressões e relações. 

Entre as tecnologias de microarrays utilizadas atualmente, 2 tipos estão mais difun-

didos: os microarrays de DNA complementar (Schena, 1999) e os microarrays de oligo-

nucleotídeos (Lipshutz et al., 1999). A diferença básica entre eles é que no primeiro, a 

pastilha é preenchida com sequências de DNA sintetizadas previamente, compostas de 

algumas centenas de pares de bases, enquanto que no segundo, conjuntos de oligonucleo-

tídeos sintetizados in situ são empregados. A seguir, descrições sucintas das 2 abordagens 
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são apresentadas 1. 

Microarrays de D N A complementar 

A primeira etapa para a fabricação de microarrays é a seleção das sequências de DNA 

que serão dispostas na pastilha (Duggan et al., 1999) (Quackenbush, 2001). Elas de-

vem ser bem caracterizadas e anotadas, para urna completa adequação aos objetivos do 

experimento. Para organismos procariontes e alguns eucariontes simples, as sequências 

utilizadas são provenientes de DNA genômico ou de DNA complementar (DNAc.) e para 

organismos eucariontes complexos, é comum utilizar fragmentos de ESTs (do inglês Ex-

pressed Sequence Tags). ESTs são sequências curtas (poucas centenas de pares de base) 

que servem corno etiqueta para identificar um DNAc (Wolfsberg e Landsman, 2001). 

DNAc corresponde a uma cópia de DNA genômico feita a partir de RN Am, por meio de 

um processo conhecido como transcrição reversa (Lodish et al., 1999). 

Em seguida, as sequências selecionadas de DNA são amplificadas por PCR, (do inglês 

Polymerase Chain Reaction). PCR é uma técnica pela qual uma grande quantidade de 

DNA idêntico pode ser sintetizada a partir de uma molécula molde (Lodish et al., 1999). 

O produto deste processo é, então, parcialmente purificado, tipicamente por precipitação 

e filtragem por gel, e pode ser fixado na pastilha. A fixação é feita com o auxílio de dis-

positivos robotizados, que aplicam o produto de PCR de cada gene a um ponto específico 

na pastilha, que depois sofre tratamentos químico e térmico para fixar as sequências de 

DNA (Lodish ct al., 1999). O processo de fabricação de um microarray é ilustrado na 

Figura 2.42. 

Com as moléculas de DNA dispostas de maneira conhecida e ordenada sobre um 

microarray, diversos tipos de experimentos podem ser realizados. Uma das aplicações mais 

comuns permite comparar os níveis de expressões relativos de cada gene em 2 amostras 

distintas, por exemplo, um tecido em seu estado saudável (normal) e doente. 

O processo é como segue, de maneira simplificada: inicialmente, as 2 amostras de te-

cidos são coletadas e têm seu RN Am extraído e isolado. Em seguida, moléculas de DNAc 

são sintetizadas a partir do RN Am. Para distinguir moléculas de amostras diferentes, 

tintas fluorecentes são incorporadas aos nucleotídeos das sequências de DNAc durante a 

JAs descrições que seguem são genéricas e têm caráter meramente didático. Para aplicações reais, 

recomenda-se verificar as referências fornecidas e procurar suporte profissional. 
2Na versão eletrônica disponibilizada em www.saber.usp.br, a Figura está colorida. 
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transcrição reversa. Os pigmentos CyS (verde) e Cy5 (vermelho) são coinumente utiliza-

dos na coloração. 

Na próxima etapa do experimento, os DNAc das amostras são espalhados homogene-

amente por sobre a pastilha, permitindo que eles se acoplem às sequências de DNA fixas 

nos diversos pontos do microarray. Isto é possível devido ao processo de hibridização. 

segundo o qual fitas de DNA (ou RNA) podem ligar-se quimicamente a fitas complemen-

tares (de acordo com as regras mostradas na Figura 2.2). O grau com que as moléculas 

de DNAc de cada amostra se hibridizam com o DNA de um ponto refiete o nível relativo 

daquele determinado gene nas 2 condições em estudo. 

Após a hibridização, o microarray é lavado para a remoção de sequências não hibri-

dizadas. A seguir, ele é lido por dispositivos eletrônicos (os scanners) que iluminam os 

pontos da pastilha e medem a fluorescência de cada pigmento isoladamente, originando 

2 imagens separadas. Por fim, as imagens são combinadas por software e a imagem re-

sultante é analisada para determinar a intensidade relativa de fluorescência de cada gene. 

Este processo é ilustrado na Figura 2.4(a). Nela, é possível ver 3 genes hipotéticos, repre-

sentados pelos pontos X, Y e Z. No primeiro, o ponto na pastilha é predominantemente 

vermelho, indicando que é ele mais expresso em uma das amostra. O ponto verde indica 

que aquele gene é mais expresso na outra amostra. O ponto amarelo indica um gene que 

tem nível de expressão similar nas 2 amostras. 

Para que os dados gerados pelos microarrays possam ser analisados na prática, é 

necessário que os níveis de expressão gênica estejam expressos em forma numérica. Para 

isso, técnicas de processamento de imagens são empregadas. Segundo Yang et al. (2000), 

inicialmente, o local de cada, ponto na imagem do microarray deve ser delimitado. Depois, 

por meio de técnicas de segmentação, os pixels da imagem devem ser classificados como 

sendo dos pontos ou do fundo da imagem. Finalmente, a intensidade de cada ponto deve 

ser calculada. 

Após o processamento das imagens, certos procedimentos de normalização devem ser 

aplicados para ajustar as diferenças entre os pigmentos e a, capacidade de leitura, do 

scanner para cada espectro de cor (Quackenbush, 2001). Algum tipo de normalização 

também é necessário para corrigir as diferenças de quantidades iniciais do RNAm utilizado 

em cada uma das amostras. 

A expressão final e de cada gene é dada pelo logaritmo da razão entre a intensidade 
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RNA 1 f RNA 2 

Gene X x Y z 

(a) Fabricação (b) Experimento 

Figura 2.4: Microarray de DNA complementar. Imagens adaptadas de (Harrington et al., 

2000) 

obtida em uma amostra (DNAc tingido com o pigmento Cy5) e a intensidade obtida na 

outra amostra (DNAc tingido com o pigmento Cy3), como mostra a Eq. 2.1: 

e = log2{Cy5/Cy3) (2.1) 

Este tipo de representação oferece algumas vantagens. A primeira é que ela enfatiza o 

fato de que microarrays de DNA complementar não fornecem dados de níveis de expressão 

absolutos e sim mudanças no nível de expressão relativo em 2 condições, o que pode ser 

mais interessante biologicamente (Eisen et al., 1998). A segunda é que o uso de logaritmo 

facilita o entendimento do fenómeno em estudo (Quackenbush, 2001). Por exemplo, se 

um gene apresenta nível de expressão de 1, segundo a Eq. 2.1, então ele é expresso 2 

vezes mais em uma amostra que em outra. Se a expressão for -1, então ele é 2 vezes mais 

expresso na outra amostra. A principal desvantagem dessa representação é a perda óbvia 

de informação quanto à intensidade absoluta dos níveis de expressão. 

Microarrays oligonucleotídeos 

No lugar das sequências de DNAc utilizadas na abordagem anterior, pequenas sequências 

de nucleotídeos (geralmente de 25 pares de bases), denominadas oligonucleotídeos, são 
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fixadas no microarray. Elas são projetadas artificialmente via software para representar 

os genes sclecionados para o experimento (Gibson e Muse, 2004) e sintetizadas in situ em 

uma pastilha de vidro. O processo de síntese destas sequências é baseado em técnicas de 

manufatura de circuitos integrados (Lodish et al., 1999)(Lipshutz et al., 1999). 

Tipicamente, cada ponto do microarray contém milhares de conjuntos de 20 diferentes 

pares de oligonucleotídeos, que são utilizados para representar um gene (Choi, 2004). Os 

pares são compostos de 2 sequências conhecidas como perfect, match (PM) e mismatch 

(MM). Elas são idênticas, exceto por uma única diferença de base na posição central, 

mais especificamente, no décimo terceiro nucleotídeo, o que faz com que a sequência PM 

hibridize com uma sequência de teste c a MM não. A utilização da sequência MM visa 

controlar os efeitos do problema de hibridização cruzada, pelo qual pequenas sequências 

de outros genes hibridizam indevidamente com a sequência PM, diminuindo a especifici-

dade da hibridização (Lipshutz et al., 1999). Alguns autores discordam da utilidade da 

sequência, MM (Gibson e Muse, 2004)(Hucka, e Szallasi, 2003). O processo de fabricação 

dos microarrays de oligonucleotídeos é esquematizado na Figura 2.5(a)3. 

Base de dados 
pública 

Seleção de seqiiêm 

RNA 1 Q 
+ Biotina 

Hibridizar 

Lavar 

Colorir 

Ler 

_ RNA 2 
t Biotina 

V l k V l k 

Imagem 2 

Dados combinados em software 

(a) Fabricação (b) Experimento 

Figura 2.5: Microarray de DNA complementar. Imagens adaptadas de (Harrington et al., 

2000) 

Para analisar os níveis de expressão dos genes cm 2 amostras, inicialmente faz-sc a 

•*Na versão eletrônica disponibilizada em www.saber.usp.br, a Figura, está colorida. 
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coleta de RNA. Em seguida, o RNA é submetido a um processo de amplificação linear em 

2 fases e nucleotídeos marcados com biotina são incorporados às cópias de RNA durante 

a rcação (Harrington et al., 2000)(Choi, 2004). O RNA é então espalhado por sobre a 

pastilha e as sequências hibridizam com os oligonucleotídeos ah depositados. 

As sequências de RNA que não hibridizaram são removidas através de processos de 

lavagem e às restantes é adicionado o composto fluorescente Streptavidm-Phycoerythrm, 

que se liga aos nucleotídeos marcados com biotina (Gibson e Muse, 2004)(Choi, 2004). A 

Phycoerythrm pode ser detectada com o auxílio de um scanner apropriado, possibilitando 

medir quanto RNA hibridizou com os oligonucleotídeos da pastilha. O nível de expressão 

de cada gene é calculado tendo como base a diferença média entre as sequências PM c 

MM referente àquele gene. 

Na Figura 2.5(b), que mostra os passos básicos do experimento, tem-se ilustrado con-

juntos de oligonucleotídeos PM-MM para 3 genes hipotéticos. O gene X está mais expresso 

na amostra 2 que na 1. O gene Y está mais expresso na amostra 2 que na 1. O gene Z 

está expresso em níveis similares nas 2 amostras. 

2.3.2 Serial Analysis of Gene Expression - SAGE 

Uma das principais desvantagens dos microarrays é sua limitação em trabalhar apenas 

com genes que já foram previamente identificados (Ng et al., 2002). Isto se torna um pro-

blema uma vez que muitos genes que determinam certos estados celulares, como algumas 

patologias, não foram ainda descobertos (Venter et al., 2001). 

Este problema não ocorre na técnica denominada Serial Analysis of Gene Expression 

(SAGE) (Volculcscu et al., 1995). Com ela, todo o RNAm contido em uma célula ou 

tecido pode ser estudado, independente de os genes da amostra já terem sido identificados 

ou não. A idéia básica do SAGE é assim resumida: as moléculas de RNAm coletadas 

podem ser, teoricamente, unicamente caracterizadas por um pequeno conjunto nucleotí-

deos, geralmente dez, com cada nucluotídeo podendo ter como base associada A,T,C ou 

G. Este conjunto é chamado de tag. Em seguida, as tags são concatenadas, formando uma 

série de tags de todas as moléculas de RNAm da amostra. Posteriormente, essa série é 

clonada c sequenciada. A quantidade de tags é contada c assim obtém-se a frequência de 

cada molécula de RNAm, e consequentemente, o nível de expressão de cada gene. 

Dentre as desvantagens do SAGE pode-se destacar que é uma técnica custosa, se 
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comparada com os experimentos baseados em microarrays, por exemplo (Ng et al., 2002). 

Outro fator negativo do SAGE é que algumas tags podem não ser de fato únicas para 

cada. RNAm e também podem ocorrer problemas na nos processos de clonagem e de 

seqúencia.mento, o que compromete a precisão do método (Stollberg et al., 2000). 

Um dos primeiros trabalhos corri SAGE foi na determinação do perfil de expressão 

gênica. de células normais e com câncer (Zhang et al.. 1997). Mais recentemente, ele foi 

utilizado em vários estudos envolvendo câncer (Waghray et al., 2001) (Argani et al., 2001) 

(Caldwell et al., 2002) e em pesquisas com plantas (Fujii e Amrein, 2002), entre outros. 

2.3.3 Massive Parallel Signature Sequencing - MPSS 

Outra técnica que permite a análise em larga escala de expressão gênica é a Massive Paral-

lel Signature Sequencing (MPSS) (Brenncr et al., 2000a). Seu princípio de funcionamento 

é semelhante ao do SAGE. Todas as moléculas de RNAm são extraídas do tecido, e por 

meio de clonagem e seqúenciamento, uma assinatura única é obtida para cada molécula, 

de RNAm. O número total de ocorrências de uma assinatura específica, determina o nível 

de expressão de um determinado gene. 

A diferença básica entre o SAGE e o MPSS está na forma como ocorre a. clonagem e o 

seqúenciamento. No MPSS, a clonagem é realizada por meio de uma tecnologia que fornece 

um conjunto de milhões de microbeads (pequenas esferas) (Brermer et al., 2000b), cada 

uma representando urna molécula de RNAm da amostra a ser estudada, e cada. microbead 

contendo aproximadamente 100.000 fragmentos de DNAc idênticos àquele RNAm. 

O seqúenciamento ocorre com a aplicação do MPSS propriamente dito: os microbeads 

produzidos na. clonagem são fixados em uma placa, de vidro e depois são expostos a. 

uma série de reagentes químicos. Estes reagentes fazem com que, para. cada microbead, 

seja gerada, em paralelo, uma assinatura que identifica o RNAm correspondente àquele 

microbead. Esta assinatura possui, geralmente, um tamanho de 17 a 20 nucleotídeos, e é 

produzida a partir das milhares de moléculas de DNAc ligadas a cada esfera. Por fim, um 

software é responsável por contar a quantidade de cada assinatura e, assim, determinar o 

a expressão gênica total da amostra. 

A principal vantagem desta técnica com relação aos microarrays é que o MPSS nã,o 

necessita que os genes tenham sido identificados previamente para conseguir medir seus 

níveis de expressão. Isto também é conseguido com a utilização do SAGE. Entretanto, 
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MPSS é mais sensível que o SAGE para analisar genes com níveis muito baixos de ex-

pressão (Constans, 2002). Além disso, o MPSS, em comparação com o SAGE, oferece 

menor possibilidade de ambiguidade, pois utiliza uma assinatura maior para identificar 

cada molécula de RNAm da amostra estudada. A grande desvantagem do MPSS é seu 

elevado custo, que o impossibilita de ser comumente utilizado. 

Das técnicas citadas nesta Seção, o microarray é a mais adequada quando se deseja 

analisar um número grande, porém mais limitado, de genes em várias amostras, por 

possibilitar experimentos mais simples, mais rápidos e que envolvem menos custos. Por 

esta razão, as bases de dados disponíveis são mais numerosas para esta tecnologia que 

para, outras. 

Todas essas facilidades fizeram corri que os dados de microarrays tenham se tornado 

populares em estudos envolvendo AM, especialmente no paradigma, supervisionado. Por 

isso, o presente trabalho abordará a análise de expressão gênica envolvendo dados obtidos 

de microarrays. E importante ressaltar, no entanto, que está decisão é devida apenas a, 

motivos práticos e que os estudos realizados neste trabalho podem ser aplicados em dados 

oriundos das outras tecnologias. 

2.4 Considerações finais 

Neste Capítulo, foram revistas algumas tecnologias que propiciam a análise maciça de 

níveis de expressão gênica,, com ênfase nos microarrays. Com base neste dados, diversos 

experimentos podem ser realizados. Algumas aplicações da utilização de AM em dados 

de expressão gênica são destacadas: 

• Função de genes: devido à grande quantidade genes existentes, conseguir descobrir a, 

função de cada um é uma tarefa árdua. Entretanto, sabe-se que genes com expressões 

semelhantes têm grande probabilidade de apresentarem funções parecidas (Spellman 

et al., 1998) (Eisen et al., 1998). Sob essa premissa, técnicas de clusterização têm 

sido aplicadas para determinar a função de genes desconhecidos com base em sua 

similaridade com aqueles já conhecidos. Alguns trabalhos envolvem agrupamento 

hierárquico (Perou et, al., 2000) e mapas auto-organizáveis (Tamayo et, al., 1999). 

• Redes genéticas: em sistemas biológicos reais, os genes não atuam de forma isolada. 

Genes podem regular o comportamento de outros genes. Assim, entender suas 
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interações e poder inferir relações causais é importante. Friedman et al. (2000) 

utilizaram redes Bayesianas para tal tarefa. 

• Classificação: a classificação de genes isolados ou de amostras de tecido é essencial 

para um maior entendimento dos genes e para o tratamento adequado a determina-

das doenças. Brown et al utilizaram SVMs para classificar genes isolados (Brown 

et al., 2000). Hwang et al. (2002) fizeram uma análise comparando redes Bayesianas, 

árvores neurais e redes neurais RBF na classificação de tecidos cancerosos. Dubitzky 

et al. (2001) realizaram a mesma classificação, mas com a utilização de redes neu-

rais e árvores de decisão. SVMs têm sido utilizadas com sucesso na classificação 

de câncer em diversos trabalhos (Mukherjee et al., 1999) (Golub et al., 1999b) (Cai 

et al., 2000). 

Neste trabalho, vai-se trabalhar com a classificação de amostras de tecidos utilizando 

SVMs, que serão apresentadas no Capítulo 3. 
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Capítulo 3 

Máquinas de Vetores de Suporte 

3.1 Considerações Iniciais 

Recentemente, uma nova família de algoritmos de aprendizado tem recebido muita atenção 

da comunidade de AM. São as Máquinas de Vetores de Suporte, ou, simplesmente, SVMs 

(do inglês Support Vector Machines) (Cristianini e Shawe-Taylor, 2000b). 

Elas têm obtido desempenho comparável, ou mesmo superior, a métodos clássicos 

em diversos domínios. Dentre as aplicações mais comuns1, pode-se destacar seu uso cm: 

domínios médicos (Takeuchi e Colher, 2004), análise de textos (Joachims, 2002), problemas 

de visão computacional (Zheng et al., 2004) e bioinformática (Noble, 2004). 

Para entender a razão de tal êxito, é necessário examinar os princípios que servem de 

base a esta abordagem. Inicialmente, deve-se considerar que, do ponto de vista teórico, as 

SVMs apresentam o respaldo da Teoria do Aprendizado Estatístico (TAE) (Vapnik, 1995). 

Com isso, há garantias de que o nível de generalização em problemas de classificação seja 

maximizado. 

Sob o aspecto prático, as SVMs apresentam soluções com boa eficiência computacional, 

permitindo assim seu uso em problemas de larga escala. Isto é possível devido à adoção 

de diversos conceitos interessantes, como programação quadrática convexa, representação 

dual e kernels. 

Neste Capítulo, os fundamentos das SVMs serão sucintamente apresentados. A ênfase 

será dada a problemas de reconhecimento de padrões binário, devido a sua importância 

para o presente projeto. 

A organização do capítulo é como segue. Na Seção 3.2, é apresentada a Teoria do 

Aprendizado Estatístico. Na Seção 3.3, os diversos tipos de SVMs são abordados, no 

decorrer de 3 subseções. Para concluir, na Seção 3.4, algumas considerações finais são 

tecidas. 

'Uma lista mais extensa das aplicações de SVM pode ser consultada cm www.support-vector.net e 

www. kernel-machines. org. 
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3.2 Teoria do Aprendizado Estatístico 

Uma das grandes questões encontradas em AM diz respeito à capacidade de generalização 

de uru classificador. O problema resume-se em: dado um classificador gerado por um 

algoritmo de aprendizado, como determinar quão bom é seu desempenho em estimar saídas 

para entradas não vistas durante a fase de treinamento? Para lidar com esta dificuldade, 

nos idos da década de 60, Vapnik e Chernovenkis desenvolveram estudos que levaram 

à, criação da Teoria do Aprendizado Estatístico (Vapnik, 1995), que formaliza a relação 

entre a capacidade de generalização do classificador, a complexidade da classe de funções 

que o algoritmo de aprendizado pode gerar e a minimização dos erros no treinamento. A 

seguir, os pontos básicos da TAE serão abordados de maneira mais formal. 

Considere um conjunto S formado por N elementos tal que S = {(irí, yi),.... (x^, Un)}, 

onde xl G RM e y-, G {+1 , — 1}- Os vetores xl possuem dimensão M e são utilizados para 

representar objetos do mundo real, como, por exemplo, amostras de tecidos de pacientes. 

Os y,; são conhecidos como rótulos e correspondem às classes de saída possíveis as quais 

os xl podem estar associados. Os pares (xl, y{) são os exemplos rotulados do conjunto de 

treinamento S2. 

A tarefa de classificação binária (ou reconhecimento de padrões binário) consiste em 

descobrir um mapeamento xl y% através das características dos elementos do conjunto 

S. A função que realiza esse mapeamento é chamada de classificador e é definida como 

/ : RM {+1 , —1}, com / G F, onde F contém todos os possíveis classificadores que um 

algoritmo de aprendizado pode induzir. A geração de um classificador por um algoritmo 

de aprendizado aplicado a um conjunto de exemplos rotulados é realizada em uma etapa 

denominada treinamento. 

Uma vez escolhida uma função de mapeamento / , pode-se classificar elementos não 

vistos durante a fase de treinamento, através do cômputo de / ( x f ) , para um xl qualquer. 

Este mapeamento só é possível sob a condição de que os elementos desconhecidos ao 

classificador (coletivamente referidos como conjunto de teste) sejam gerados independen-

temente pela mesma distribuição de probabilidade P que gerou os elementos do conjunto 

o. 

Dada a cardinalidade de F, escolher um classificador não é trivial, pois pode haver 

2considerando-se aqui o paradigma de aprendizado supervisionado 
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um grande número de mapeamentos entrada-saída disponíveis. Entretanto, para um dado 

conjunto de treinamento, c sempre desejável que o algoritmo de AM aprenda a melhor 

função possível, ou seja, aquela que cometa menos erros quando da classificação de um 

Xf do conjunto de teste. Define-se, então, a probabilidade Risco Esperado R(f) para 

mensurar a capacidade de generalização de / (quanto menor o valor de R(f), melhor o 

classificador generaliza). Matematicamente, tem-se (Lin, 2000): 

Assim, para a construção de um bom classificador, deve-se minimizar a medida R(f). 

Contudo, ela depende de um termo que geralmente não tem valor conhecido, a proba-

bilidade P(~õ?,y). As únicas informação disponíveis são o conjunto de treinamento e a 

família de funções F. Desta maneira, é necessária outra abordagem para garantir um 

valor pequeno de R(f) sem que seja preciso a minimização explícita da Equação 3.1. 

Uma ideia imediata é simplesmente escolher a função / que minimize o erro durante 

a fase de treinamento, esperando com isso que a quantidade de erros na classificação de 

dados novos também seja mínima. A porcentagem de classificações incorretas obtidas 

para S dá-se o nome de Risco Empírico Remp{J), cuja definição é: 

onde | j(xi) — y.t| representa o termo de perda quando se prediz a saída desejada a partir 

da saída computada f ( x 

Mas essa solução, denominada de Minimização do Risco Empírico, nem sempre é 

ótima, podendo um classificador que trabalha muito bem sobre os dados de S (valor de 

Rcmpif) pequeno) ter desempenho insatisfatório sobre o conjunto de teste (valor de R,{f) 

grande), caracterizando desta forma o overfitUng (Vapnik, 1995). 

Embora não seja possível calcular R(f) e um valor pequeno de Remp(f) não implicar 

necessariamente em boa generalização, uma relação muito importante entre estas duas 

medidas é capaz de orientar a escolha de um classificador eficiente. A TAE define a 

Inequação 3.3, verdadeira com probabilidade de pelo menos 1- r/, para N > h e para 

o termo de perda de R„nv{f) assumindo valores 0 ou 1, corno na Equação 3.2 (Vapnik, 

(3.1) 

1 N 1 
Remp(f) = T7 I ] ^Ifi^t) - V> 

1 i = l 

1 (3.2) 

1995): 

R(f) < Remp{f) + I h(log{2l/h) + 1) - log(r,/4) (3.3) 
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onde h representa a dimensão VC do conjunto F, rj é um valor real entre 0 e 1 e N é 

a quantidade de exemplos do conjunto S. O termo da raiz quadrada é conhecido como 

termo de confidência. 

A dimensão VC (de Vapnik-Chcrvoncnkis) c uma medida da capacidade ou poder de 

expressão da família de funções F para lidar com a tarefa de classificação. Quanto maior 

seu valor, mais rico o conjunto F e portanto, regras de classificação mais complexas podem 

ser aprendidas. Formalmente, a dimensão VC pode ser definida como o número máximo 

de exemplos de treinamento que podem ser separados pelas funções pertencentes a F, 

para todas as combinações de classes possíveis (Burges, 1998). Exemplos ilustrativos da 

determinação de h para alguns conjuntos F simples podem ser encontradas em (Haykin, 

A Inequação 3.3 fornece uru limite superior para um o Risco Esperado. Com isso, é 

possível limitar o valor de i?(F), por meio da escolha adequada, por parte do algoritmo 

de aprendizado, de uma função / G F que minimize o Risco Empírico Remp{f) e por meio 

da determinação de uma classe de funções que mantenha o parâmetro h pequeno. Para 

esta, última tarefa, divide-se o conjunto F em uma hierarquia de subconjuntos da seguinte 

forma (Vapnik, 1995): 

Para selecionar a classe de funções é preciso observar alguns pontos: 

• uma classe muito pequena, como F0, pode reduzir o termo da raiz quadrada na, 

Inequação 3.3, enquanto o número de erros durante a fase de treinamento pode 

permanecer alto, dada a pouca expressividade da classe. 

• uma classe muito grande, como F„, pode reduzir o número de erros durante a fase de 

treinamento, enquanto o valor de VC(Fk) leva a um grande termo da raiz quadrada 

na Inequação 3.3. 

Por meio destas observações, conclui-se que deve haver uma classe intermediária que 

limita de maneira ótima o Risco Esperado R(f), aliando um baixo Risco Empírico e uma 

pequena, classe de funções. Ao processo de busca pela classe ótima dá-se o nome de 

Minimização de Risco Estrutural (MRE). Ele é ilustrado na Figura 3.1. 

1998). 

F0 C Fi C F2 C ... C F„ C F 

em que VC{F0) < VC(Fx) < VC{F2) < ... < VC(Fn) < VC(F) 
(3.4) 
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Figura 3.1: Ilustração da Minimização Estrutural de Risco. O valor ótimo para k (k*)é 

determinado por um equilíbrio entre o termo de confidência e a quantidade de erros obtidos 

110 conjunto de treinamento. 

A fim de compreender concretamente como os resultados da Teoria do Aprendizado 

Estatístico possibilitam a construção de bons classificadores, na Seções 3.3 serão estudadas 

as Máquinas de Vetores de Suporte e sua relação com a minimização do limite apresentado 

pela inequação 3.3. 

3.3 Máquinas de Vetores de Suporte 

Conforme dito na Seção 3.1, as SVMs são uma família de algoritmos de aprendizado. 

Sendo assim, são capazes de extrair conhecimento a partir de amostras de dados . Elas 

operam de acordo com o paradigma supervisionado, aprendendo uma relação funcional 

entre os atributos (ou características) de entrada e saída por meio da apreciação de exem-

plos rotulados. Nesta Seção, será considerado apenas o problema do reconhecimento de 

padrão binário. Para tanto, a notação apresentada no início da Seção 3.2 será aclotada.. 

3.3.1 SVMs Lineares para Dados de Classes Linearmente Separáveis 

As Máquinas de Vetores de Suporte lineares são originalmente classificadores que conse-

guem discriminar perfeitamente apenas dados de classes linearmente separáveis, por meio 

da construção de um hiperpla.no ótimo. Embora tenham uso muito restrito em aplicações 

reais, os conceitos introduzidos nesta Seção são fundamentais para o desenvolvimento de 

máquinas mais robustas. 

Classificadores lineares são aqueles capazes de separar pontos de classes distintas atra-
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vés da utilização de uru hiperplano3. Estas classes são ditas, então, linearmente separáveis. 

A Figura 3.2 ilustra um conjunto de pontos bidimensionais linearmente separáveis e um 

hiperplano separador. Uru hiperplano é definido pela Equação 

(W • -£) + b = 0 (3.5) 

onde 1Ú é o vetor normal ao hiperplano, e que define sua direção e o termo b é o bias, 

responsável mover o hiperplano em relação à origem. Para determinar a qual classe 

Figura 3.2: Conjunto linearmente separável, o hiperplano separador e a regra de decisão. 

um ponto qualquer ~xpertence, é suficiente verificar sua posição relativa ao hiperplano 

definido por (uf,b). Assim, tem-se a regra, ilustrada na Figura 3.2: 

yt = +1 se (W • xl) + b > 0 
(3.6) 

yl = — 1 se (JÚ • ~xl) + b < 0 

E importante enfatizar que para um conjunto de treinamento S = 

{ (xt , yi),..., {xn, Vn)}, linearmente separável, pode haver diversos hiperplanos se-

paradores. Este fato pode ser visualizado na Figura 3.3. Surge então a questão de qual 

hiperplano o algoritmo de treinamento da SVM deve escolher. A resposta é fornecida 

pela TAE. 

Segundo a TAE, deve-se sempre escolher o classificador com a melhor capacidade 

de generalização possível, ou seja, aquele cujo Risco Esperado seja baixo. Como não é 

possível reduzir esta medida explicitamente, recorre-se ao limite fornecido pela Inequação 

3.3, e busca-se minimizar o Risco Empírico e a dimensão VC. 

3Segundo Cristianini e Shawe-Taylor (2000b), um hiperplano é um subespaço afim de dimensão n - 1 

que divide o espaço n-dimensional em duas metades. 
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1 

Figura 3.3: Vários hiperplanos são capazes de separar dados de classes linearmente sepa-

ráveis. 

Manter o Risco Empírico zerado é trivial, sendo necessário para isso apenas determinar 

uma configuração de (uf,b) que classifique os elementos de S perfeitamente, ou seja, que 

não cometa nenhum erro de classificação no conjunto de treinamento. 

Para minimizar a dimensão VC, faz-se uso de um resultado da TAE segundo o qual a 

dimensão VC da classe dos hiperplanos canónicos c limitada superiormente por um termo 

inverso á margem de separação entre os elementos do conjunto de treinamento S (Lorena. 

2002). Portanto, consegue-se a menor dimensão VC possível maximizando-se a margem 

de separação. 

Diz-se que um hiperplano está na forma canónica quando 

min \(Uf • x\ + b)\ = 1 (3.7) 
xteA-

Esta representação do hiperplano separador é adotada devido à padronização, pois uru 

mesmo hiperplano (lÚ,b) pode ser representado por (kiÚ.kb), para um escalar positivo 

A: ^ 0, e também para facilitar os cálculos posteriores. Os pontos xt que satisfazem a 

Equação 3.7 são denominados de vetores de suporte (SV, do inglês support vectors). Eles 

são os pontos mais próximos do hiperplano separador. Os SV são representados na Figura 

3.4 por pontos mais escuros. 

Pela definição de hiperplano canónico, percebe-se que a regra representada em 3.6 

pode ser reescrita como (Haykin, 1998): 

Vi = +1 se (u? • xt) + b > +1 , 
y V ' (3.8) 
Vi = - 1 se (ut • xt) + b < - 1 

Pela Figura 3.4 é possível notar também que os SV estão dispostos sobre hiperplanos 

paralelos ao hiperplano separador de tal forma que os SV positivos estão cm (W • Xj) + b — 
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Figura 3.4: Hiperplanos canónicos e os vetores de suporte. 

+ 1 e os negativos em (uf • xl) + b = —1. Isto também é consequência da definição de 

hiperplanos canónicos. 

A margem de separação M é definida como a projeção, no vetor uf, da distância entre 

quaisquer dois SV pertencentes a classes diferentes (Haykin, 1998). A Figura 3.5 ilustra 

um exemplo de margem M para um conjunto de dados. 

w Xv ) + b = 0 

Figura 3.5: Margem de separação. 

Para calcular a margem M, utiliza-se a noção de distância D entre um ponto x^ c um 

hiperplano (uf • ~x*) + b = 0, definida pela Equação 3.9(Cristianini e Shawe-Taylor, 2000b): 

[uf • 1?) + b\ 
D = 

ll^l 
(3.9) 

onde || • || é o símbolo que representa a norma. 

Assim, a distância Di entre um vetor de suporte qualquer x[ e o hiperplano (uf • 1?) 

b = 0, mostrados na Figura 3.5, é 

M \{uf--?)+b\ 1 D, = — = (3.10) 
2 ||wt|| ||«?|| 

Da Equação 3.10, conclui-se que M -- 2/|| e que, quanto menor o valor de uf, 
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maior o valor da margem. Portanto, minimizar ~vJ é imperativo para a maximização da 

margem M e, consequentemente, para a diminuição da dimensão VC. 

O hiperplano associado à menor margem de separação obtida para o conjunto de trei-

namento é denominado de ótimo, representado pelo par (uf*,b*), e encontrá-lo é de res-

ponsabilidade do algoritmo de aprendizado das SVMs. Formalmente, pode-se rc-escrever 

a tarefa de treinamento como: 

Minimizar: l|uf||2 

(3.11) 

Sujeito a: ^( (uf • x? + 6) - 1 > 0, i = 1,..., N 

onde pode-se ressaltar que a função objetivo que se deseja otimizar é monótona e, portanto, 

minimizar o || uf |j original é equivalente à minimização de || wf||2; e a restrição imposta em 

3.11 é, na verdade, a Regra 3.8 escrita de forma simplificada. 

Este é um problema clássico de otimização, onde o termo que se deseja minimizar 

é quadrático e convexo e as restrições são lineares. Ele é conhecido como programação 

quadrática convexa. Uma técnica padrão para a sua resolução é o método dos multipli-

cadores de Lagrange. Inicialmente, deve-se definir a função de Lagrange (Cristianini e 

Shawe-'Taylor, 2000b): 
1 N 

L(jd.b, 7?) = -ÍI^II2 - x ; • ã* + b) - 1 ) (3.12) 
i~ 1 

onde os a, são denominados multiplicadores de Lagrange. A solução para este problema é 

chamada de ponto de sela ótimo, representada por (Hf*, b*, ~ct*), onde c?* = { q j , ..., a ^ } . 

Para encontrar seu valor, faz-se uso do teorema de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (Cris-

tianini e Shawe-Taylor, 2000b), que fornece as condições necessárias e suficientes para a 

otimização da Equação 3.12. 

A primeira condição é que as derivadas parciais de L com relação a wf* e b* devem ser 

zeradas. Assim Ql ^ N 
= 0, ou Hf* = X 

duf l=l 

Ql N 
— = 0, o u ^ a , i / , = 0 
Õb* frí 

(3.13) 

As outras condições KKT sao: 
/ 

a*{(yt((uf • xt + b) - 1)} = 0, para i=l,...,N 

a ; > 0, para i=l,...,N (3.14) 

y;((uf -Xi+b)- 1 > 0, para i=l,...,N 
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Neste momento, é possível definir o ponto de sela ótimo de L através das condições 

KKT mencionadas. Entretanto, é conveniente expressar o Problema 3.11 em outra repre-

sentação, denominada dual. A razão para isto é que nesta, as restrições são mais simples, 

facilitando o processo de otimização, e também permitindo trabalhar diretarnente em es-

paços de alta dimensionalidadc, por meio da utilização de kernels, conforme será visto 

na Subseção 3.3.3. 

Para exprimir o problema em sua representação dual, é necessário substituir os resul-

tados obtidos em 3.13 na função de Lagrange definida em 3.12. Com isso, tem-se: 

N ^ N N 

Maximizar: Q(~ct) = E - õ E E r''njV-Vj\-r' ' 
^ ?:=i j=í 

Sujeito a: a, > 0, i = 1,..., N (3.15) 
N 

E a i V i = 0 

Novamente, aplica-se as condições KKT para encontrar a solução ótima de 3.15, re-

presentada por ~ct*. Os valores de uf* e b* com relação a ~o>* são assim definidos: 

N 

1Ê* = = 0, para i=l,...,N (3.16) 
i=1 

b* = ( ^ E " ' j - P a r a (3.17) 

onde NSv representa o número de SV do conjunto de treinamento. 

É importante salientar que na Equação 3.16 grande parte dos multiplicadores de La-

grange a* tem valor zero. Os pontos Xi com valores a* diferentes de zero correspondem 

aos vetores de suporte. Eles são, portanto, os pontos mais determinantes do conjunto de 

treinamento para a classificação. De fato, com os resultados das equações 3.16 e 3.17, 

pode-se escrever o classificador final / como (com base em 3.6): 

NSv 
+ 1 se j ] yiOL*i(~£ -Xi) = 0 > 0 

(3.18) NSv 
•• i ><• E • = 0 < 0 

i=1 

3.3.2 SVMs Lineares para Dados de Classes Não-linearmente Separáveis 

Na Subseção 3.3.1, foi estudada a forma como as SVMs lineares lidam com dados de 

classes linearmente separáveis. A exposição foi valiosa no sentido de introduzir conceitos 
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importantes, como margens e representação dual do problema, por exemplo. Entretanto, 

para fins práticos, a abordagem vista ali não é de grande valia. Isto ocorre simplesmente 

devido ã constatação de que, na maioria dos problemas reais, os dados não são bem 

comportados, com elementos de classes distintas sendo perfeitamente discriminados por 

um hiperplano. 

Na verdade, em muitas aplicações, seja pela própria natureza do domínio ou por ruído 

nos dados, acontece a sobreposição de classes, com elementos de uma classe confundindo-

se com elementos de outra. Nestes casos, não é possível utilizar um hiperplano de separe 

perfeitamente os pontos. Assim, diz-se que os dados são não-linearmente separáveis. Um 

conjunto de dados não-linearmente separável é mostrado na Figura 3.6. 

A dificuldade em utilizar uma SVM linear para classificar dados não-linearmente se-

paráveis decorre do fato de a restrição yi((v$ • xl + b) > 1, dada em 3.11, não poder ser 

respeitada sempre. Por exemplo, considere o conjunto de treinamento representado na 

Figura 3.6. Nela, vê-se que o ponto x } está circundado por pontos da classe oposta. Neste 

caso, não existe uma configuração (uf, b) de hiperplano separador que satisfaça a restrição 

3.11, pois esta é muito rígida. 

Figura 3.6: Conjunto de dados de classes não-linearmente separáveis. 

Uma forma de contornar este problema é a introdução de um conjunto de variáveis de 

folga ...&}, i = 1,..., N, que flexibilizaria 3.11, permitindo que erros de classificação 

ocorressem. A nova restrição é assim formulada (Cristianini e Shawe-Taylor, 2000b): 

y,{(v3 -xl + b)> 1 - & , para i = 1,..., N e fc > 0 (3.19) 

Uma variável de folga mede o quão afastado um ponto x, está do hiperplano contendo 

os vetores de suporte de sua classe ((vf • it) + b = ±1) . Assim, quanto maior seu valor, 

pior classificado o ponto está. O elemento x, da Figura 3.7, por exemplo, está melhor 
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classificado que o elemento x2, e, portanto, tem o valor associado menor. Se todos os 

pontos do conjunto de treinamento tiverem & = 0, diz-se que a classificação é perfeita. 

w Xx) + b - +1 
O O 
o /'o 

wxx) + b = 0 

Figura 3.7: Variáveis de folga ^ 

Conforme visto na Subseção 3.3.1, o algoritmo de treinamento das SVMs lineares tem 

por objetivo encontrar o hiperplano associado com a maior margem de separação possível. 

Para o caso de dados de classes não-linearmente separáveis, é necessário também que o 

algoritmo minimize os valores de Assim, o problema pode ser formulado da seguinte 

forma: 

' Minimizar: ||wí||2 + C Z ! í i & 

Sujeito a: y,:(('W • x$ + b) - 1 > 0, i = l,...,N 

onde C ê o parâmetro de penalidade definido pelo usuário. Um valor grande de C corres-

ponde a atribuir uma grande penalidade a erros de classificação durante o treinamento. 

Como o Problema 3.11, este também é de programação quadrática e pode ser resolvido 

através dos métodos comentados na Subseção 3.3.1. Apenas algumas alterações precisam 

ser salientadas, como na, representação dual do problema: 

(3.20) 

N 1 N N 

Maximizar: Q(~ct) = X Q?: ~ õ a i a j V i y j ( ^ ' 
i=i 2t=ij=i 

Sujeito a: 0 < o, < C. i I V 
N 

X aiy> ^ 0 
i = i 

(3.21) 

A última restrição de 3.21 é diferente daquela vista para o caso linearmente separável, 

pois os valores (lc a, são limitados por C (no problema 3.15 pode-se considerar C = oo). 

O procedimento para encontrar os valores ótimos de v? e de b* é o mesmo e a forma como 

o classificador final é representada é igual à representação utilizada na Equação 3.18. 
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3.3.3 SVMs Não-lineares 

Na, Subseção 3.3.1. foram estudados diversos aspectos das SVMs lineares apenas para o 

caso de dados de classes linearmente separáveis. Na Subseção 3.3.2. foi possível construir 

classificadores lineares capazes de superar esta limitação, de forma a trabalhar com classes 

superpostas. Nesta Subseção, utiliza-se os recursos do arcabouço teórico estruturado ante-

riormente para, conseguir lidar com elementos de classes que não podem ser discriminados 

dirctamente através de um hiperplano. 

Para exemplificar, considere o conjunto de pontos bidimensionais da Figura 3.8. E 

trivial perceber que não é possível separar os elementos da classe círculo dos elementos 

da classe quadrado simplesmente com a utilização de um hiperplano. 

o 
o 

o 
o o o 
O D D 0 

• • n 
O • • u • • 

o 
o 

• 
o o o o o 

Figura 3.8: Conjunto de dados não-linear 

A idéia implementada pelas máquinas de vetores de suporte não-lineares é transfor-

mar os elementos de seu espaço de entrada original (o mput space) para outro (de alta 

dimcnsionalidade, potencialmente infinita), conhecido como espaço de características (o 

feature space) e tentar projetar um classificador neste espaço. 

A motivação para, esta estratégia foi fornecida por Cover (Haykin, 1998), quando afir-

mou que se a transformação do espaço de entrada original para o espaço de características 

fosse não-linear e a dimensão do espaço de características fosse suficientemente grande, 

então, com alta probabilidade, os dados seriam linearmente separáveis no novo espaço. 

Desta forma, para, realizar a, classificação de um conjunto de pontos como o representado 

na, Figura 3.9, é suficiente realizar o mapeamento dos elementos entre os espaços através 

de uma função não-linear í>( 1?) : RM ->• RM', M < M', representada na Figura 3.9, e 

aplicar o algoritmo de aprendizado da Subseção 3.3.2 para, a geração de um classificador. 
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Espaço de entrada Espaço de características 

Figura 3.9: Mapeamento Espaço de entrada - Espaço de saída. 

Assim, substituindo xl por ${1?) no problema 3.21, tem-se: 

N N N 

Maximizar: = a, - - ^ ^ a ^ y ^ ^ x ? ) • </>(xj)) 
?:=i ^ i=i j=1 

< Sujeito a: 0 <a{,<C, i = 1,..., N (3.22) 
íV 

E aiVi = 0 

1 = 1 

E importante notar que pode ser extremamente custoso calcular os (jÁxl) durante a fase 

de treinamento da SVM. Entretanto, graças à representação dual de 3.22, que expressa 

os dados do conjunto de treinamento apenas na forma de produto escalar, este esforço é 

poupado pela utilização de kernels. 

Os kernels são funções definidas segunda as condições de Mercer (Cristianini e Sha/we-

Taylor, 2000b) que recebem dois pontos "õ? e do espaço de entrada e computam o 

produto escalar (0(~ãf) • <p(~^)) no espaço de características, conforme descrito em 3.23: 

= ((p{l?) • <pC~t)) (3.23) 

Assim, não é necessário preocupar-se com a forma explicita de <j>, o que garante às 

SVMs grande vantagem computacional. Alguns dos kernels mais utilizados são mostrados 

na Tabela 3.1. E importante ressaltar que a escolha do kernel é dependente do domínio 

da aplicação. Em todos os experimentos realizados neste trabalho, será utilizado o kernel 

linear, que tem sido amplamente utilizado na classificação de amostras de tecido com base 

em dados de expressão gênica. 
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Função kernel x\), i — 1, . . . , N 

kernel Linear £?) = • xl) 

kernel Polinomial x|) = • x}) + l)d 

kernel Gaussiano K(!?,xí) = exp(—\\~3? - Xj\\)2/2a2 

kernel Sigmóide K(lt, x\) = tanh(f3o(lt • Xj) + 0\) 

Tabela 3.1: Principais kernels 

3.4 Considerações Finais 

Neste Capítulo, foram revistos os fundamentos das Máquinas de Vetores de Suporte, 

uma classe de algoritmos de aprendizagem que tem obtido grande sucesso em diversas 

aplicações. Segundo Smola e Schoolkopf (2002), as principais vantagens das SVMs são: 

• Boa capacidade de generalização: conforme visto, graças à implementação dos prin-

cípios da Teoria do Aprendizado Estatístico apresentada na Seção 3.2, as SVMs 

conseguem minimizar a probabilidade de erros quando do confronto com dados não 

vistos durante a fase de treinamento; 

• Eficiência computacional: no decorrer da Seção 3.3, foi visto como conceitos como 

representação dual e kernels ajudam a manter os algoritmos das SVMs tratáveis 

mesmo para problemas mais complexos; 

• Robustez ern grandes dimensões: as SVMs são tolerantes a problemas comumente 

encontradas cm outros tipos de algoritmo de AM quando expostos a dados de grande 

dimensão, como o overfitting e a degradação acentuada de desempenho. 

Além de todos estes pontos positivos, diversos estudos sugerem que as SVMs podem 

se beneficiar fortemente de técnicas de redução de dimensionalidade de dados (Guyon 

et ai , 2002) (Weston et al., 2000) (Rakotomamonjy, 2003). Assim, no Capítulo 4, será 

estudado uma das abordagens mais comuns de redução de dimensionalidade, a seleção 

de características. Serão também apresentados estudos envolvendo técnicas de seleção de 

características desenvolvidas exclusivamente para as SVMs. 
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Capítulo 4 

Seleção de Características em Dados de 

microarray 

4.1 Considerações Iniciais 

Recentemente, os experimentos de microarrays têm auxiliado biólogos c pesquisadores a 

compreender melhor a dinâmica celular e seus relacionamentos com estados patológicos. 

Dentre as aplicações mais comuns desta tecnologia, pode ser citada a classificação de 

novas amostras de tecidos a partir de sua descrição genética, utilizando-se algoritmos de 

AM. De fato, diversos estudos mostraram a eficácia dessa abordagem na classificação de 

doenças severas, como o câncer (Inza et al., 2004) (Xing, 2003) (Mukherjee, 2003). Em 

comum, esses trabalhos destacam que lidar com poucos genes é primordial para uma maior 

qualidade dos resultados e para a compreensão do fenómeno considerado. 

Para reduzir o número de genes com um mínimo de perda de informação, pode-se uti-

lizar técnicas de redução de dimcnsionalidade. Há, basicamente, 2 abordagens para isso: 

a extração de características e a seleção de características. A primeira consiste em criar 

novas características a partir de transformações e combinações das características exis-

tentes. Alguns trabalhos mostram a utilidade desta abordagem em dados de microarray 

(Nguyen, 2005) (Dragomir et al., 2004). A segunda consiste em selecionar um subconjunto 

ótimo de características, segundo algum critério pré-estabelecido. Em experimentos de 

expressão gênica, esse subconjunto é composto de genes que podem ser analisados poste-

riormente em laboratório para entender seu relacionamento com o problema em estudo. 

Sendo assim, técnicas desta abordagem têm sido preferida. 

Neste Capitulo, é considerada a utilização de técnicas de seleção de características 

aplicadas a bases de dados de expressão gênica. Inicialmente, as motivações para isso são 

fornecidas e o problema é descrito formalmente. Posteriormente, as abordagens de seleção 

são apresentadas e as técnicas utilizadas neste trabalho são discutidas. Em seguida, são 
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propostas 2 estratégias baseadas em Algoritmos Genéticos para selecionar subconjuntos 

de características. Por fim, algumas considerações são tecidas. 

4.2 0 Problema da Seleção de Características 

O objetivo de AM é extrair conhecimento de forma automática de um conjunto de dados 

Michalski et al. (1983). Para isso, o algoritmo de AM muitas vezes faz uso de exemplos 

rotulados, representados por vetores de características, e tenta aprender uma função de 

mapeamento entre os exemplos de entrada e suas saídas desejadas. Este aprendizado 

ocorre na chamada fase de treinamento do algoritmo, ao final da qual um classificador é 

induzido. 

Teoricamente, quanto mais características forem utilizadas para representar os exem-

plos, mais informação estará disponível para o algoritmo de AM e portanto melhor será 

o desempenho do classificador Koller e Sahami (1996). Entretanto, restrições práticas 

sugerem que trabalhar com um conjunto reduzido de características pode ser benéfico em 

diversos aspectos. 

Primeiro, em aplicações reais, geralmente observa-sc que quanto maior o número de 

características, maior a quantidade de exemplos necessária para construir um classificador 

de bom desempenho. Esse fenómeno é conhecido como maldição da dimensionalidade Jain 

et, a.1. (2000). Em alguns casos, o número requerido de exemplos pode ser exponencial em 

relação ao número de características Bishop (1996). Em muitas situações, um conjunto 

menor de características pode melhorar o desempenho do classificador, devido aos efeitos 

da quantidade finita de exemplos de treinamento Jain e Chandrasekaran (1982). 

Segundo, em alguns domínios, é comum que a maioria das características não seja 

informativa para a distinção entre as diferentes classes Xing (2003). Isto ocorre principal-

mente por serem irrelevantes ou redundantes ou apresentarem níveis elevados de ruído. 

Assim, o aprendizado pode ser realizado mais efetivaxnente desconsideraiido-sc tais carac-

terísticas. Além disso, o uso de mais características implica em maior custo de aquisição 

e análise dos dados, além de aumentar o tempo de processamento dos algoritmos de AM. 

Terceiro, em certos casos, a visualização e compreensão dos dados é tão importante 

quanto o bom desempenho do classificador. Um exemplo disso são os problemas de diag-

nóstico médico utilizando dados de expressão gênica. A identificação de genes relacionados 
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com o fenótipo em estudo c de grande interesse prático. Biólogos e pesquisadores podem 

examinar os genes selecionados para corroborar descobertas recentes e sugerir novas opor-

tunidades de exploração. 

Para realizar a redução de dimensionalidade, os métodos de Seleção de Característica 

(SC) estão entre os mais utilizados. O princípio básico dos métodos de SC consiste em, 

dado um conjunto de n características, selecionar um subconjunto de tamanho k tal que o 

erro de classificação tenha a maior redução possível em relação ao conjunto completo Jain 

et al. (2000). Formalmente, a SC pode ser definida pelo seguinte procedimento: dado um 

conjunto de exemplos Sn (Sn C Rn), onde cada exemplo sn (sn 6 Sn) é um vetor de n 

características e sejam Cu o conjunto de todas as combinações de k características (k < n) 

do conjunto original de n características e Snrk a projeção do conjunto Sn na combinação 

de características c*, selecionar um subconjunto de Ck £ Ck tal que a função J(Snck) seja 

maximizada, onde J(-) é uma função critério que assume maiores valores para melhores 

subconjuntos de características. Conforme será visto posteriormente, diversos critérios 

podem ser adotados, dependendo da estratégia de SC considerada. 

Este trabalho dará ênfase a métodos de SC no contexto de dados de expressão gê-

nica provenientes de experimentos de microarrays. Este tipo de dados possui algumas 

propriedades que tornam a aplicação de SC possível e muito desejável. A saber: 

1. Alta dimensionalidade: os experimentos de microarray são projetados para medir a 

expressão de grande quantidade de genes simultaneamente. Tipicamente, milhares 

de medições são consideradas. Na classificação de tecidos, os genes correspondem 

às características que representam cada amostra. 

2. Características irrelevantes: os estudos sugerem que apenas uma pequena parcela de 

genes está envolvida em um fenómeno biológico específico Jaeger et al. (2003). Sendo 

assim, para realizar a distinção entre amostras de diferentes estados patológicos 

utilizando expressão gênica, é suficiente focar apenas nos genes mais informativos. 

3. Características redundantes: em alguns casos, é possível que haja uma alta corre-

lação entre os genes. Isto geralmente ocorre quando os genes estão na mesma via 

metabólica, são co-expressos ou são do mesmo cromossomo Jaeger et al. (2003). Na 

maioria dos casos, a eliminação de características muito correlacionadas com outras 

não influencia o desempenho do classificador. 

4. Dados com ruído: os experimentos de microarrays estão sujeitos a diversas fontes de 
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ruído. As mais comuns se devem às técnicas de processamento de imagem Gibson e 

Muse (2004), que podem distorcer a imagem do microarray, às variações biológicas 

e aos protocolos experimentais empregados Tu et al. (2002). 

5. Poucos dados: atualrnente, as bases de dados de microarray disponíveis publica-

mente são compostas de poucas amostras de tecido, geralmente na ordem de dezenas. 

A principal razão pra isso é o alto custo da tecnologia e a dificuldade de obtenção de 

amostras clínicas suficientes, o que impede a realização de mais experimentos Kim 

e Park (2004). 

A seguir, as características gerais dos algoritmos de SC empregados na literatura serão 

apresentadas. A partir deste ponto e até o fim do Capítulo, os termos gene e característica 

serão utilizados indistintamente. Então o problema de selecionar subconjuntos de genes 

deve ser entendido como um problema de SC. 

4.3 Características dos Algoritmos de SC 

Pode-se considerar a seleção de características como um problema de busca. Neste, todas 

as combinações possíveis das características correspondem ao espaço de busca. A Figura 

4.1 ilustra um grafo representando um domínio corri quatro características. Cada nó do 

grafo significa um possível subconjunto de características. O círculo escuro indica que a 

característica está presente e círculo branco indica que ela está ausente. 

Figura 4.1: Seleção de características como um problema de busca Blum e Langley (1997) 

Neste contexto de busca, Blum e Langley (1997) definiram quatro aspectos que devem 
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ser considerados ao tratar o problema da seleção de características. São eles: ponto(s) do 

início da busca o geração dos subconjuntos, organização da busca, estratégia de avaliação 

e o critério de parada. 

4.3.1 Ponto(s) de Início da Busca e Geração dos Subconjuntos 

Motoda e Lin (2002) destacam as seguintes formas de geração de subconjuntos: 

1. Geração para trás (backward generation). A busca tem início pelo conjunto 

contendo todas as características (nó mais a direita do grafo da Figura 4.1) e em 

seguida vai-se removendo as características para formar novos subconjuntos. Se uma 

característica por vez for removida, tern-se a chamada seleção sequencial para trás. 

2. Geração adiante (forward generation). O conjunto inicial de características 

é vazio (nó mais a esquerda do grafo da Figura 4.1) e, a cada nível do grafo, novas 

características são acrescidas. Se uma característica for acrescida por vez, tem-se a 

chamada seleção sequencial adiante. 

3. Geração bidirecional (bidirectional generation) . A busca tem início tanto 

pelo conjunto de características vazio quanto pelo conjunto contendo todas as ca-

racterísticas e os subconjuntos vão sendo gerados através da remoção e da adição 

de características, de acordo com as extremidades do grafo. 

4. Geração randômica (random generation). Esta abordagem é caracterizada 

pelas escolhas aleatórias do ponto inicial e da decisão de remover ou adicionar as 

características. 

4.3.2 Estratégia da Busca 

Tendo definido o ponto inicial da busca e a forma da geração dos subconjuntos, é necessário 

definir que algoritmo utilizar para percorrer o grafo. Há várias abordagens. Lin c Motoda 

Liu c Motoda, (1998b) resumiram os algoritmos nas seguintes categorias: 

1. Busca completa . Por busca completa entende-se aquela que consegue avaliar todos 

os subconjuntos ótimos (de acordo com algum critério de avaliação), caso haja mais 

de um. A princípio, a única maneira que garantir isso é realizando uma busca 

exaustiva, onde todos os nós são visitados. Entretanto, caso o critério de avaliação 

satisfaça certas propriedades, como ser uma função monotónica1, pode-se encontrar 

11Jniíi, função f(x) é dita, monotónica se / ( :xi ) > j'(x2) sempre que > :Í:2. 
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um conjunto ótimo sem ser necessário visitar todos os nós do grafo. 

2. Busca heurística. A utilização de heurísticas2 pode diminuir dramaticamente a 

complexidade da busca, e ainda assim apresentar resultados satisfatórios. Entre-

tanto, diferente da categoria anterior, os algoritmos desta não podem garantir que 

a solução fornecida seja ótima, embora geralmente bons subconjuntos de caracterís-

ticas sejam encontrados. 

3. Busca não-determinística. Este tipo de busca está intimamente relacionado 

com a geração randômica vista na Seção 4.3.1. Esta abordagem apresenta duas 

características principais: não é necessário esperar até que a busca termine para se 

encontrar uma solução adequada e não é possível saber quando o subconjunto de 

características ótimo vai aparecer ( apenas sabe-sc que um subconjunto é melhor 

que outro se ambos já tiverem sido visitados). 

4.3.3 Estratégia de Avaliação 

Um dos aspectos centrais de todo algoritmo de SC é definir qual sua estratégia para 

avaliar um dado subconjunto de características. Em Liu e Motoda (1998b), 2 categorias 

de critérios de avaliação são destacadas, baseado em como o critério se relaciona com o 

algoritmo de aprendizado: 

1. Independente . Os critérios independentes tentam avaliar quão boa é uma ca-

racterística ou um conjunto de características sem o envolvimento do algoritmo de 

aprendizado no processo. Eles estão relacionados com o filtros, que serão vistos na 

Seção 4.4. 

2. Dependente . Os critérios dependentes tentam avaliar quão boa é uma caracterís-

tica ou um conjunto de características analisando o desempenho de um algoritmo de 

aprendizado aplicado às características escolhidas. Ou seja, o próprio desempenho 

do algoritmo de aprendizado é utilizado como critério para avaliar o conjunto de 

características. Estes critérios estão relacionados com a abordagem de wrappers, 

que será vista na Seção 4.5. 

2Heurísticas corresponde a, um conjunto de regras e métodos que conduzem à resolução de um pro-

blema. 
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4.3.4 Critério de Parada 

Quando se utiliza a busca exaustiva, o algoritmo de seleção de características pára quando 

todos os nós tiverem sido visitados. Quando outros tipos de busca forem utilizados, é 

necessário definir algum critério para que o algoritmo pare sua execução. Alguns critérios 

sugeridos são (Liu e Motoda, 1998a): 

1. Parar quando um número pré-definido de características é alcançado; 

2. parar quando nem a adição de novos características nem a remoção das caracterís-

ticas atuais melhoram a avaliação do subconjunto; 

3. parar quando o desempenho começar a se deteriorar ou; 

4. parar quando se alcança a extremidade oposta do grafo e, então, escolher o melhor 

subconjunto, segundo algum critério pré-estabelecido. 

4.4 Filtros 

Os filtros são métodos que selecionam subconjuntos de características de forma indepen-

dente do algoritmo de AM utilizado (John et al., 1994). Eles agem em uma etapa de 

pré-processamento dos dados, aplicando algum tipo de heurística baseada nas proprieda-

des gerais do conjunto de dados para descartar ou filtrar as características redundantes 

e/ou irrelevantes. Uma característica é considerada redundante se urna ou mais caracte-

rísticas são fortemente correlacionadas com ela (Hall, 1999). 

Existem várias definições de relevância para uma característica. A mais utilizada 

se deve a John et al. (1994). Eles definiram formalmente 2 graus de relevância. Uma 

característica xt c considerada fortemente relevante se a distribuição de probabilidade dos 

valores das classes, dado o conjunto completo de características S, modificar-se quando 

x,j for removida,. A característica xi: é considerada fracamente relevante se ela não for 

fortemente relevante e se a distribuição de probabilidade dos valores das classes, dado um 

subconjunto de características s (s C 5"), do qual X{ é membro, modificar-se quando 

for removida. Todas as características que não são nem forte nem fracamente relevantes, 

são consideradas irrelevantes. 

Esquematicamente, a abordagem de filtros pode ser representada pela Figura 4.2. Nela, 

alguma estratégia c adotada para realizar a busca no espaço de possíveis subconjuntos 

de características, utilizando os exemplos do conjunto de treinamento. Cada subconjunto 
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considerado c avaliado de acordo com uma heurística pré-estabelecida. O valor da heu-

rística serve para definir quão bom é o subconjunto e também para guiar a busca. Ao 

final do processo de SC, o subconjunto selccionado é utilizado para reduzir a dimensiona-

lidade dos conjuntos de dados (treinamento e teste). Por fim, o conjunto de treinamento 

é utilizado pelo algoritmo de AM para construir um classificador, que será utilizado para 

classificar os exemplos do conjunto de testes. 

Conjunto de 
teste 

Conjunto de 
t re inamento H : Busca de Característ icas 

0} M T3 OC 
O £ 

•3. te 
g -S o •n -§ íõ <?5 ^ 

3'â 

*> > > ã 

Heuríst ica de Aval iação 

Subconjunto de 
i Características 

Redução de 
d imensional idade 

Conjunto de 
treinamento 

Algor i tmo de AM 

! Seleção de Característ icas | Classi f icador 

Figura 4.2: Seleção de características baseada em filtros. 

Algumas vantagens desta abordagem podem ser destacadas: 

1. como o processo de seleção não depende de nenhum classificador, as características 

selecionadas podem ser utilizadas por diferentes algoritmos de AM; 

2. as heurísticas utilizadas para avaliar um subconjunto são computacionalmente pouco 

custosas, assim os filtros podem ser bastante rápidos e; 

3. os filtros conseguem lidar eficientemente com uma grande quantidade de dados. 

A principal desvantagem dos filtros refere-se a sua independência ao algoritmo dc AM. 

Como a SC e o AM são processos separados, o bias 3 de um não interage com o bias 

de outro, o que pode levar à construção de classificadores com desempenho aquém do 

desejado. 

Quanto às heurísticas utilizadas, os filtros podem ser categorizados de 2 maneiras: 

3 0 bias refere-se à tendência dos algoritmos em sistematicamente favorecer determinadas situações, 

dentre as muitas disponíveis. Em AM, um exemplo pode ser a preferência de certos algoritmos em 

construir classificadores mais ou menos complexos. Em SC, um algoritmo pode preferir características 

que possuam certas propriedades. 

44 



Seção 4.4 Filtros 

aqueles que avaliam cada característica isoladamente e aqueles que avaliam subconjuntos 

de características. Os primeiro realizam um ranking das características, segundo algum 

critério. Por si só, estes métodos não reduzem a diinerisionalida.de dos dados. Eles são 

utilizados em conjunto com algum critério que selecione as características de acordo com 

o ranking das características. Tipicamente, escolhe-se aquelas que estão em melhor po-

sição no ranking. A outra maneira considera as características em interação com outras. 

Isto contribui para encontrar subconjuntos bons como um todo, mas que não tenham 

necessariamente as melhores características individualmente. 

As heurísticas que realizam um ranking das características são as mais empregadas na 

análise de dados de expressão gênica. Elas podem ser utilizadas para encontrar genes que 

melhor discriminam entre estados patológicos. Isso permitiria que os cientistas entendes-

sem melhor a. patologia e desenvolvessem novos medicamentos que atuassem diretainente 

nas proteínas codificadas por tais genes (Guyon e Elisseeff, 2003). Dado seu potencial, 

os métodos desta abordagem são mais numerosos. A seguir, os filtros utilizados neste 

trabalho são apresentados. 

4.4.1 Golub 

Este método foi introduzido por Golub et al. (1999b). Para realizar o ranking dos genes, 

ele baseia-se em 2 pontos: a expressão típica de um gene informativo deve ser muito 

diferente nas classes consideradas (por exemplo, câncer e saudável) e deve existir pouca 

variação na expressão do gene cm uma mesma classe. Para atender a ambos os requisitos, 

os autores desenvolveram a métrica P. A ideia é que a separação entre as expressões 

de um gene em 2 classes é proporcional à distância entre suas médias. Entretanto, esta 

distância deve ser normalizada pelos desvios padrões das expressões de cada classe. Assim, 

a fórmula da métrica é a seguinte, dado um vetor c de classes e um vetor g de expressões 

de um gene em n amostras: 

P{a,c) = ^ ~ (4.i) 
o+ + (J— 

onde e a + são a expressão média e o desvio padrão de um gene nas amostras da classe 

positiva e fi- e a- são a expressão média c o desvio padrão de um gene nas amostras da 

classe negativa. 

A métrica P assume grandes valores positivos quando o gene é muito correlacionado 

com a classe positiva e grandes valores negativos quando ele é muito correlacionado com 
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a classe negativa. Para selecionar n genes a partir do ranking realizado com essa métrica, 

procede-se selecionando os n /2 primeiros genes e os n/2 últimos genes. 

4.4.2 Threshold Number of Misclassification - TNoM 

Este método foi introduzido por Ben-Dor et al. (2000a). O TNoM baseia-se na idéia de 

que genes informativos têm valores de expressão muito diferentes nas classes consideradas 

e, portanto, é possível encontrar para cada um deles um threshold que separe as amostras 

de classes distintas. Este threshold corresponde a uma regra de classificação sinal (ax + b) 

que minimize o número de erros de classificação. O erro Err(a, b\g) de um gene g é 

definido por (Ben-Dor et al., 2000b): 

n 
Err{a, b\g) = sinal(a • xM + b)} (4.2) 

i=1 

onde n é a quantidade de exemplos do conjunto de treinamento, é a classe do i-ésimo 

exemplo e Xi[g] é o valor da expressão do gene g no z-ésimo exemplo. 

O valor de TNoM de um gene g é o número de erros obtido pela melhor regra de 

classificação encontrada para aquele gene. A melhor regra é encontrada otimizando-se os 

parâmetros a e b na Equação 4.2. Assim, genes com menores valores no ranking possuem 

maior capacidade de discriminação entre as classes e devem ser selecionados. O cálculo 

do TNoM é dado pela seguinte equação: 

TNoM(g) = min Err{a, b\g) (4.3) 
a.b 

4.4.3 Info 

Este método foi descrito por Ben-Dor et al. (2000a) e Ben-Dor et al. (2002). Ele utiliza 

a noção de entropia proveniente da Teoria da Informação (Cover e Thomas, 1991) para 

determinar quão informativo é um gene para a discriminação de amostras de 2 classes. 

A seguir, é detalhado como a entropia pode ser utilizada para indicar se um gene é 

diferentemente expresso em amostras de classes distintas. 

Considere um gene g e um vetor v, de tamanho n, formado de elementos { — , + }, onde 

n representa o número de exemplos do conjunto de treinamento. Os elementos deste vetor 

são dispostos de acordo com as classes dos exemplos ordenados em ordem crescente pelo 
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nível de expressão de g. Para exemplificar, suponha um conjunto com 10 exemplos. Os 

níveis de expressão do gene g nos exemplos positivos c negativos são, respectivamente, 

{10, 20,30, 50, 60,70} o {40,80,90,100}. Então, 

v = { + , + , - ) - , - , + , + , + , - , - , - } . (4.4) 

O vetor v c utilizado pra determinar se um gene é expresso diferentemente em amos-

tras de 2 classes. Se o gene é muito ou pouco expresso em amostras de uma classe em 

comparação com amostras da outra classe, uma nítida separação entre elementos positivos 

e negativos é observada em v. Desta forma, é possível particionar v de tal forma que a 

maioria dos elementos positivos esteja em um vetor x e a maioria dos elementos esteja em 

um vetor y (ou vice-versa). No exemplo da Equação 4.4, x e y poderiam ser: 

a: = { + , + , + , - , + , + , + } 
(4.5 

!/ = { - , - - } 

A partição de v é melhor quanto mais homogéneos forem x e y. Uma medida de 

homogeneidade pode ser a entropia 4, definida da seguinte maneira: dada uma variável 

aleatória Z\ 

H(Z) = -plog{p) - (1 - p)log( 1 - p) (4.6) 

A entropia é utilizada para medir a incerteza associada a uma variável aleatória. 

Considerando-se o vetor v uma variável aleatória, se H(v) = 0, então todos os elementos 

de v são iguais c, portanto, v ó homogéneo. Quando os números de elementos positivos e 

negativos são iguais, a entropia, de v assume seu valor máximo, —log(p). 

A heurística INFO associada ao vetor v é definida, como a mínima soma ponderada 

das entropias dos vetores x e y, dentre todas as possibilidades de partição de v em vetores 

x e y. A fórmula é a seguinte: 

Info(u) = mm + M • Il(y^j (4.7) 

onde | • | é o tamanho do vetor. 

'Para utilizar a, entropia, dcvc-se trabalhar coin variáveis discretas. Como 110 domínio de expres-

são gênica as características (genes) possuem valores contínuos, é necessário a, aplicação de técnicas de 

discretização. Liu et al. (2002) descrevem diversos desses métodos. 
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INFO(v) = 0 se, e somente se, a partição de v resultar em 2 grupos homogéneos, 

ou seja, que x contenha apenas elementos positivos e y apenas elementos negativos (ou 

vice-versa). Assim, quando se utiliza essa heurística para realizar a avaliação os genes, 

seleciona-se aqueles que estiverem em menores posições do ranking. 

4.4.4 Taxa de Ganho 

Este método é uma versão aprimorada do Ganho de Informação (GI), que é largamente 

utilizado na seleção de características Hall (1999). O GI utiliza a medida de entropia 

de uma variável (classe) antes e depois de observar outra variável (característica) para 

determinar o quanto o conhecimento de uma pode diminuir a incerteza com relação a 

outra. Formalmente, as Equações 4.8 e 4.9 são utilizadas para calcular a entropia do 

vetor de classes C antes e depois de observar a característica A. 

H(C) = -Ytp(c)log(p(c)) (4.8) 
cec 

II(C\A) = - £ p ( c | a ) M p ( c | a ) ) (4.9) 
a€A ceC 

onde p(c) é a proporção de exemplos do conjunto de treinamento que pertencem à classe 

c e p(c\a) é a proporção de exemplos cuja característica A assume o valor a que são da, 

classe c. 

A quantidade pela qual a, entropia de C decresce reflete a informação adicional de C 

fornecida pela característica A e é chamada de ganho de informação, expresso por: 

GI(C, A) = H(C) - H(C\A) (4.10) 

As características que obtêm maiores valores de GI(C, A) fornecem mais informação 

sobre a,s classes e, portanto, devem ser selecionadas. Entretanto, o GI(C, A) tende a, 

favorecer características que podem assumir maior número de valores. Para evitar este 

problema, o G / (C , A) deve ser normalizado pela entropia da característica, resultando na 

Taxa de Ganho (TG): 

Os valores de TG(C, A) estão no intervalo de 0 a 1. Se a característica A e o vetor 

de classes C forem totalmente independentes, então TG(C, A) — 0. Caso A e C sejam 
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completamente correlacionados, então TG(C, A) — 1. Assim, características com maiores 

valores de TG são preferíveis. 

4.4.5 Wilcoxon 

Este método foi introduzido por Wilcoxon (1945). Para determinar se um gene é dife-

rentemente expresso em 2 classes distintas, ele testa se os níveis de expressão desse gene 

seguem a mesma distribuição de probabilidade em todas as amostras ou se, em cada classe, 

eles possuem uma distribuição diferente. Caso as distribuições sejam diferentes, o gene é 

considerado informativo para a distinção entre as classes. A seguir, o cálculo do método 

para, um gene é detalhado. 

Inicialmente, ordena-se de forma crescente os níveis de expressão do gene em todas as 

amostras. Em seguida, calcula-se a ordem de cada valor, tal que o menor valor receba 

ordem 1, o segundo receba ordem 2 e sucessivamente. Caso haja 2 valores idênticos, ambos 

recebem a média da ordem dos valores. Posteriormente, soma,-se as ordens associadas às 

amostras da menor classe e obtem-se a heurística, Wilcoxon W. Por fim, calcula-se o 

p — value associado a, W. 

Para ilustrar o processo, considere um conjunto com 10 elementos, cada um represen-

tando o nível de expressão do gene g. Os níveis de g nas amostras das classe positiva e nega-

tiva são, respectivamente, {134,146,104,118,124,161} e {70,118,101, 85}. Ordenando-se 

todos os valores, tcm-se o conjunto {70,85,101,104,118,118,124,134,146,161}. As or-

dens deste conjunto são: {1, 2, 3, 4, 5.5, 5.5, 6, 7, 8, 9}. Somando-se as ordens das amostras 

da menor classe (a negativa), tem-se o valor da heurística W — 1 + 2 + 3 + 5.5 = 11.5. 

Para calcular o p-valor associado a W, a hipótese nula é que os níveis de expressão de 

g seguem a, mesma distribuição de probabilidade para todas as amostras, independente de 

suas classes. Caso isso seja verdade, a heurística W deve estar próxima do valor esperado: 

n - ( n - + n + + 1 ) = 22 (4.12) 

onde n_ é a quantidade de amostras na classe negativa, e n+ é a quantidade de amostras 

na classe positiva. 

Se o valor calculado de W for muito diferente do valor esperado, então o p — valor 

será pequeno, sugerindo que a hipótese nula, possa estar errada. Neste caso, os níveis 

de expressão do gene g poderiam seguir distribuições diferentes, de acordo com a classe 
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das amostras. Assim, os genes com os menores jp-valores possuem maior probabilidade 

de serem informativos para a classificação das amostras e podem ser considerados como 

candidatos para a seleção. 

4.4.6 ReliefF 

Este método foi introduzido por Kononcnko (1994) e é uma extensão do algoritmo Relicf 

original(Kira e R,endell, 1992). Além de ser mais robusto a dados com ruído, ele pode lidar 

com problemas multiclasse. O princípio de ambos é estimar a qualidade das características 

com base em como seus valores conseguem distinguir entre amostras que estão próximas 

umas das outras. A seguir, a forma com o ReliefF realiza essa estimação é detalhada. 

Inicialmente, o método seleciona aleatoriamente uma amostra Ri do conjunto de trei-

namento e busca seus k vizinhos mais próximos da mesma classe e seus k vizinhos mais 

próximos de classes distintas. Os primeiros são chamados de acertos Hj e os últimos são 

chamados de faltas Mj(C), onde C é uma classe. Em seguida, ele atualiza as estimativas 

de qualidade, W[>1], para o conjunto A com a características, considerando os valores 

de Ri, IIj e Mj(C). A idéia básica é que se as amostras R,r e Hj tiverem valores muito 

diferentes para uma característica Ai, então esta característica contribui para separar 

amostras da mesma classe, o que não é desejável. Assim, deve ser decrementada. 

Por outro lado, se R, e Mj{C) tiverem valores diferentes para a característica A ; , então 

Ai contribui para separar amostras de classes diferentes e, portanto, a estimativa de qua-

lidade W{Ai) deve ser incrementada. Esse processo é repetido m vezes, onde m é um 

valor pré-estabelecido. O pseudo-código do ReliefF é dado na Figura 4.3: 

Na Figura 4.3, a função classe(Ri) retorna a classe da amostra R,. A função 

d i f { A i J u h ) calcula a diferença entre os valores das características Tj e /2 . Ela é de-

finida como: 
ruA i i\ I val<»íAiJi) ~ valorjAi, I2)\ ,„,ox 
dij{Al,Il,í2) = — — — (4.13) 

max(Ai) — mm{Ai) 

onde valor {Ai, / j ) é o valor que a característica Ai: assume na amostra Ix, max{Ai) e 

min{Ai) são os maior e menor valores que A assume nas amostras do conjunto de treina-

mento, respectivamente. 

Após a execução do ReliefF, tem-se a medida de qualidade calculada para, todas as 

características. Aquelas que possuem os maiores W são mais informativas para distinguir 

amostras de classes distintas e, portanto, devem ser selecionadas. 
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Figura 4.3: Pseudo-código do RelieíF. 

4.4.7 Correlation-Based Feature Selection-CFS 

Este método foi introduzido por Hall (1999). Ele avalia subconjuntos de características 

como um todo, diferentemente das abordagens anteriores, que consideram individualmente 

cada característica. A idéia básica, do CFS é que bons subconjuntos possuem caracterís-

ticas altamente correlacionadas com as classes e não-correla,cionada,s entre si. Assim, 

tanto características irrelevantes quanto redundantes podem ser desprezadas. Matemati-

camente, cada subconjunto S é avaliado de acordo com a heurística Meríto(S): 

onde k é o número de características, r^J é a correlação média entre as características 

e as classes e ¥JJ é a correlação média das características entre si. O numerador da. 

Equação 4.14 indica o quanto o conjunto de características é correlacionado com as classes. 

O denominador indica, quanta redundância há no conjunto. Assim, subconjuntos com 

maiores valores de mérito são preferíveis. 

Para calcular f^J e rJJ, o CFS utiliza a incerteza simétrica, (IS), definida por: 

Merito(S) = 
krcf (4.14) 

k + k(K + l)fíf 

(4.15) 
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Exemplos Caract. 1 Caract. 2 Caract. 3 Caract. 4 Classe 

Et 0 1 2 4 Cj 

Ej 0 1 3 4 C2 

Tabela, 4.1: 2 exemplos de uma, base de dados representados por 4 características. 

onde IG(X], X-2) é o ganho de informação entre duas variáveis, como definido na Subseção 

4.4.4, c H(X) c a entropia de X. A IS assume valores de 0 a 1, indicando o nível de 

associação entre as variáveis. Maiores valores indicam maiores níveis de associação. 

O CFS avalia um subconjunto de características. Para, utilizá-lo em SC. é necessário 

embuti-lo em um mecanismo de busca que explore o espaço de subconjuntos possíveis. 

Como uma busca, exaustiva não é factível em domínios com muitas características, como o 

de dados de expressão gênica, deve-se empregar uma heurística para selecionar o subcon-

junto, observando-se os pontos da Seção 4.3. Neste trabalho, utiliza-se a, geração adiante, 

ou seja, a partir do conjunto vazio, vai-se acrescentando urna, característica, de cada vez. 

Isso é feito de acordo com a seleção sequencial adiante. O processo termina quando a 

adição de um característica resultar em diminuição do valor de CFS. 

4.4.8 Filtro de Consistência 

Este método é baseado no trabalho de Lin e Setiono (1996) e está exposto em (Hall e 

Holmes, 2003). A idéia básica é reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados de 

tal forma, que ele permaneça, consistente, ou seja, que exemplos de classes distintas sejam 

representados por diferentes combinações de valores das características do subconjunto 

considerado. Para exemplificar o conceito de consistência,, considere a. Tabela 4.1, que 

mostra 2 exemplos de um conjunto de dados representados por 4 características. 

Os exemplos Ej e Ej são de classes diferentes e as características utilizadas para 

representá-los são suficientes para fazer essa, distinção. Diz-se, então, que os exemplos 

são consistentes. Se os exemplos forem representados apenas pelas característica 1, 2 e 

4, então exemplos de classes distintas terão todas as características com o mesmo valor, 

fazendo com que o conjunto de dados fique inconsistente. Assim, este subconjunto de 3 
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características não é desejado. 

Para avaliar a consistência de um subconjunto S, utiliza-se a seguinte métrica: 

Consistencia(S) = 1 - \M*\ (4 16) 

onde J é o número de combinações dos valores de características de S, |A:| c o número 

de ocorrências da i-ésima combinação, |AÍ,| é a quantidade de exemplos da maior classe e 

N ê a, quantidade de exemplos do conjunto de dados. 

Para encontrar subconjuntos de características de consistência elevada, será utilizado 

a geração adiante e a seleção sequencial adiante, como apresentado na Subseção 4.3.1. O 

processo termina quando a adição de um característica resultar em diminuição do valor de 

consistência. Esta metodologia é análoga à utilizada por Hall c Holmes (2003). Ressalta-se 

ainda que, assim como nos métodos baseados em entropia, para calcular-sc a consistência 

de um subconjunto de características, é necessário aplicar técnicas de discretização, caso 

os valores sejam contínuos. 

4.5 Wrappers 

Ao contrário da abordagem de filtros vista na seção anterior, na seleção de características 

utilizando wrappers (John et al., 1994), os algoritmos de classificação desempenham papel 

fundamental na. redução de dimensionalidade dos dados. Eles são utilizados para avaliar 

os subconjuntos de características e decidir por aquele que maximize o desempenho do 

classificador em um determinado domínio (Kohavi e John, 1997). A principal motivação 

para o uso de wrappers é precisamente a interação entre os bías das técnicas de SC e dos 

algoritmos de AM, que podem proporcionar a seleção de subconjuntos ótimos, do ponto 

de vista de alguma estimativa de classificação. 

Genericamente, esta abordagem é representada pela Figura 4.4. Há 3 pontos básicos 

a serem observados: a estratégia de busca empregada, a fornia como o classificador é 

utilizado para avaliar as características e a escolha do algoritmo de AM. A busca por 

subconjuntos de características geralmente é feita de acordo com os aspectos observados 

na Seção 4.3. Para avaliar as características, o desempenho dos classificadores pode ser 

estimado por meio de um conjunto de dados de validação. E possível também fazer a 

avaliação com uso de propriedades intrínsecas ao algoritmo de AM, como será visto nas 
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subseçoes seguintes. Por fim, é necessário definir o algoritmo utilizado. Neste trabalho, 

serão consideradas exclusivamente as SVMs. 

Conjunto de 
teste 

Conjunto de 
treinamento •IH: Busca de Características 

Cl V! 
T 3 (D O ~ •g.I •ã te 
O 03 

•§ <5 

H 
I f > ã 

Avaliação de 
Características 

Subconjunto de 
Características 

Redução de 
dimensionalidade 

Seleção de Características 

Conjunto de 
treinamento 

Algoritmo de AM 

• 
Classificador 

Figura 4.4: Seleção de características baseada em wrappers. 

Os wrappers apresentam 3 desvantagens em relação às abordagens do tipo filtro: 

1. como o algoritmo de AM é utilizado para avaliar os subconjuntos de características, 

ele deve ser executado diversas vezes, ocasionado um custo computacional elevado, 

mesmo para bases de dados de dimensão moderada; 

2. quando as bases de dados possuem poucos exemplos, como no caso de dados de 

expressão gênica, a melhor forma de medir o desempenho de classificadores é ainda, 

um assunto cm aberto. As técnicas de validação cruzada,, por exemplo, tern-se 

mostrado inadequadas nesta situação (Kohavi e Sommerfield, 1995) e; 

3. como os wrappers são projetados considerando-se um algoritmo de AM específico, é 

necessário repetir o processo de SC sempre que outro algoritmo for utilizado. 

A seguir, os wrappers para, SVM tratados neste trabalho serão apresentados. Ape-

sar de vários estudos recentes terem apresentado novas técnicas de SC no contexto de 

SVMs, o enfoque será dado a 2 deles, devido principalmente aos bons resultados relata-

dos 110 domínio de expressão gênica, e à disponibilidade de software para a, realização de 
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experimentos. 

4.5.1 Recursive Feature Elinination - RFE 

Este método foi proposto por Guyon et al. (2002). Ele baseia-se na idéia de que as carac-

terísticas menos relevantes para a classificação possuem pouca influência no hiperplano 

ótirrio definido pelo algoritmo das SVMs 5 e podem, portanto, ser desconsideradas. For-

malmente, o objetivo do REE é encontrar um subconjunto de r características, de um 

total de d (r < < d), tal que o desempenho do classificador seja maximizado. Isto é feito 

utilizando a seleção sequencial para trás, a partir do conjunto completo de características. 

Cada característica é avaliada, de acordo com sua influência na margem da SVM. O 

valor da margem é inversamente proporcional a W2(a), que é função dos multiplicadores 

de Lagrange a, obtidos pelo algoritmo de treinamento da SVM. O valor de W2(a) é 

definido pela Equação 4.17 (Rakotomamonjy, 2003): 

N N 
W2(a) = 1 ' . " ; . ' / , / / , x * j ) (4.17) 

i = i j = i 

onde N é a quantidade de exemplos de treinamento, yt é a classe do i-ésimo exemplo 

e K(-, •) é a função de kernel. O critério de relevância J, para cada característica p, 

corresponde a, quanto ela, contribui para o valor de a) e é definido por: 

J(p) = \W(a)-W_p(a) | (4.18) 

onde W _p (a) indica o cálculo de W ( a ) sem a característica p. Nas SVMs lineares consi-

deradas neste trabalho, J{p) corresponde a wou seja, a p-ésima componente do vetor 

normal ao hiperplano separador ótimo (vide Equação 3.5, do Capítulo 3). 

Começando a partir do conjunto completo de características, a SVM é treinada e a 

característica com o menor valor de J(p) é removida. A SVM é treinada novamente e 

W2(a) é calculado outra, vez. A característica com o menor valor de J(p) é removida 

nesta nova, iteração e o processo repete-se até que o número desejado r de características 

seja obtido. 

5Para. informações sobre SVMs, vide o Capítulo 3 
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4.5.2 Approximation of the zero-norm Minimization - AROM 

Este método foi proposto por Weston et al. (2003b). Ele utiliza a noção de norma,-0 do 

vetor uf, normal ao hiperplano separador de classificadores lineares, como SVMs, para, 

selecionar conjuntos de características. A idéia é limitar o número de componentes wl 

não-nulos e diminuir a norma-p de vf, mantendo o erro de treinamento pequeno. Desta 

forma, o número de características utilizadas e o erro de generalização do classificador 

podem ser minimizados simultaneamente. Formalmente, o método é representado pelo 

.seguinte problema: 

Minimizar: 

< Sujeito a: yi((uf • x- + b) - 1 > 0, / 1 Y (4.19) 

ll^llo < r 
< 

onde p = {1, 2} é o tipo de norma, yt é a classe do exemplo xj, b é o termo de bios, N é 

o número de exemplos do conjunto de treinamento, a, norma,-0 |xíj|o é a quantidade de 

elemento não-nulos de e r é o número desejado de características. E interessante notar 

que este problema, é semelhante (exceto pela, restrição da norma-0) ao da Eq. 3.11, que 

corresponde ao problema de SVMs para, dados linearmente separáveis. 

A Eq. 4.19 pode ser aproximadamente resolvida utilizando o seguinte processo baseado 

em SVMs: 

1. Treinar uma SVM linear. 

2. Re-cscalar as características multiplicando-as pelos valores absolutos dos componen-

tes de Tif obtido no passo anterior. 

3. Retornar ao passo 1 até que o número r de características tenha, sido alcançado. 

Este processo é chamado de Aproximação de Minimização de Norma Zero (AROM, 

do inglês Approximation of the zero-norm Minimization), pois o número de componentes 

Wi de J|xZ?|| não-nulos é minimizado. Intuitivamente, o AROM altera a influência das 

características gradativamente, re-esca,laudo-as em cada iteração. Assim, as característi-

cas que não são necessárias para, classificar corretamente os exemplos pela, SVM tendem 

rapidamente a assumir valores muito próximos a zero. Por outro lado, as características 
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relevantes tendem a, ganhar mais importância. Ao final do processo, apenas r caracte-

rísticas terão valores diferente de zero e, então, uma SVM poderá ser treinada com este 

subconjunto. 

4.6 Algoritmos Genéticos para Seleção de Genes 

Algoritmos Genéticos (AGs) são técnicas de busca e otimização inspiradas no processo 

de evolução dos seres vivos (Goldberg, 1989). Um AG simples utiliza uma população de 

indivíduos para resolver um dado problema. Cada indivíduo, ou cromossomo, corresponde 

a uma possível solução codificada do problema. Mecanismos baseados em reprodução e 

em mutação são aplicados à população atual para gerar uma nova. As populações vão 

evoluindo por diversas gerações até que um dado critério de parada seja atendido. 

O algoritmo começa com uma população de indivíduos gerados aleatoriamente, que 

podem ser vistos como tentativas iniciais de soluções para o problema. A população é 

avaliada e, para cada cromossomo, uma pontuação, chamada de aptidão, é dada, refletindo 

a qualidade da solução associada e ele. Os indivíduos mais aptos têm maiores chances 

de sobreviver e, assim, serem transmitidos para a geração seguinte. O processo do AG é 

ilustrado na Figura 4.5: 

Os AGs têm sido largamente empregados na SC (ver (Yang e Honavar, 1998) e refe-

rências ali contidas). A principal razão de sua utilização é a capacidade de realizar buscas 

eficientemente em um grande espaço de possibilidades, como no problema da seleção de 

genes em dados de expressão gênica. De fato, neste domínio, alguns trabalhos relatam 

resultados promissores Ooi e Tau (2003) Li e et al (2001). Neste trabalho, 2 novas abor-

dagens são propostas. A primeira é um filtro que busca por subconjuntos de genes tal que 

o domínio seja melhor representado, de acordo com critérios de qualidade. A segunda c 

um wrapper para SVMs que emprega alguns resultados teóricos de SVMs para avaliar os 

subconjuntos de genes, do ponto de vista da classificação. 

As 2 abordagens diferem apenas no cálculo da função de apt,idã,o dos cromossomos. 

Assim, estas serão descritas em subseções diferentes. Os demais aspectos do AG são 

discutidos a seguir: 

1. Representação . Os cromossomos são geralmente codificados na representação bi-

nária. Cada subconjunto de genes pode ser representada por cromossomo de tama-
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Figura 4.5: Fluxograma de um AG simples. Adaptado de (Dcb e Kalvanmoy, 2001) 

ulro m, onde rn é o número total de genes do domínio. 1 ou 0 na i-ésima posição do 

cromossomo indica a presença ou ausência do i-ésimo gene no subconjunto. 

2. Inicialização. Neste trabalho, todos os cromossomos são inicializados aleatoria-

mente com poucas posições com o valor 1. A razão disso é que acreditasse que 

apenas alguns genes são necessários para a classificação do problema em estudo. 

3. Mutação . A mutação é o operador genético responsável por manter a diversidade 

da população. Ela opera invertendo aleatoriamente algumas posições do cromos-

somo, de acordo com uma probabilidade. Um valor de probabilidade comumente 

utilizado é l / m , onde m é o tamanho do cromossomo. 

4. R e p r o d u ç ã o . O operador que realiza a reprodução é chamado de cruzamento. Ele 

é utilizado para guiar o processo evolucionário por soluções potencialmente melhores. 

Ele funciona através da troca do material genético de 2 indivíduos (denominados 

de país) para a geração de novos indivíduos (denominados de filhos), tal que estes 

herdem propriedades daqueles. Este processo é inspirado na reprodução sexuada 

dos animais. Neste trabalho, utilizou-se o cruzamento SSOCF (do inglês Subset 
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Size-Oriented Common Feature Crossover Operator) (Emmanouilidis et al., 2000). 

Ele foi desenvolvido especificamente para o problema de SC e possui a vantagem de 

preservar porções informativas do material genético dos pais e produzir indivíduos 

que tenham aproximadamente a mesma distribuição daqueles. 

5. Substituição. Os esquemas de substituição determinam como as novas popula-

ções são geradas. Neste trabalho, utiliza-se o conceito de populações sobrepostas 

(overlappmg populations), segundo o qual os indivíduos novos e antigos juntam-se 

em uma população temporária e os melhores formaram a população da próxima 

geração. 

6. Seleção. E o processo de escolher os indivíduos que irão reproduzir. Geralmente, 

ela prioriza as melhores soluções da população. Neste trabalho, como o esquema de 

substituição já prover pressão seletiva suficientemente alta, optou-se por utilizar a 

seleção randômica de indivíduos. (Whitley, 1994). 

7. Migração Randômica . E um método que ajuda a manter a diversidade da po-

pulação, minimizando o risco de convergência prematura do algoritmo (Congdon, 

1995). Ela funciona substituindo os indivíduos cujas aptidões estão abaixo da mé-

dia da população atual por novos indivíduos aleatoriamente gerados. A migração 

randômica é invocada quando o melhor indivíduo não muda por um certo número 

de gerações (chamado aqui de frequência de re-início). 

4.6.1 Filtro 

O filtro desenvolvido é chamado AG-Filtro (versão preliminar publicada cm (de souza 

e de Carvalho, 2004b)). Ele utiliza apenas as características intrínsecas do conjunto de 

treinamento para selecionar os subconjuntos de genes. Como resultado, ele não é limitado 

a nenhum algoritmo de classificação específico e é eficiente. Para avaliar os subconjuntos, 2 

medidas de qualidade são empregadas: um índice de validação e uma medida de impureza. 

A idéia é utilizar o AG para, procurar por genes que melhor representem o domínio. 

Então, a complexidade de classificação pode ser minimizada e, ao mesmo tempo, genes 

importantes para a patologia em estudo podem ser revelados. 
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Medidas de qualidade de grupos 

Seja S = { (x i ,y i ) , . . . , {x^,yn)}, onde x- £ X C Rm e G {0,1,. . . , c} , um conjunto de 

treinamento com n exemplos e c classes. Cada é um vetor de entrada, de dimensão rn 

e cada yt corresponde à classe associada, ao exemplo 

Cada classe ó representada por um grupo de exemplos do conjunto de treinamento. Os 

grupos sã,o formados por exemplos que possuem características comuns com exemplos do 

mesmo grupo e são bastante diferentes de exemplos de outros grupos. A (dis)similaridadc 

entre os exemplos dos grupos é fortemente influenciada pelo conjunto de genes utilizado 

para representar o domínio. Por exemplo, os genes {a, b, c} podem produzir grupos melho-

res que os genes {d. e, / } . Para determinar o quanto um conjunto de genes é melhor que 

outro, 2 medidas podem ser aplicadas: um índice de validação e uma medida de impureza,. 

índice de validação 

Os índices de validação Jain e Dubes (1988) são utilizados na literatura de algoritmos 

de particionarncrito para, avaliar as partições geradas. Neste trabalho, o objetivo não é 

particionar o conjunto de dados e sim avaliar como um dado subconjunto de genes se 

compara com outro subconjunto, de acordo com alguns critérios. O objetivo é encontrar 

subconjuntos que resultem em grupos compactos internamente e separados uns dos outros. 

Para isso, foi desenvolvido o índice de validação VaLindice: 

onde D é a distância, entre 2 elementos e vt é o eentróide do z-ésimo grupo, ou seja, o 

elementos mais representativo do grupo. Os valores deste índice variam de 0 a 1. 

Estudos recentes (Kuramochi e Karypis, 2001) (Alon et al., 1999) tem mostrado que 

medidas de distância baseadas em correlação são mais apropriadas a dados de expressão 

gênica que a, distância, euclidiana convencional, na medida em que elas focam na forma 

relativa do padrão genético e não na sua magnitude absoluta. Assim, distâncias baseadas 

na correlação de Pearson e no coseno entre 2 amostras têm sido empregadas. Neste 

trabalho, a distância baseada, na correlação de Pearson é dada pela Equação 4.21 e a 

distância baseada, no coseno é dada pela Equação 4.22. 

(4.20) 
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DCos{xi, Vj) = 1 - (cos(xí, Xj))2 (4.21) 

onde cos(xí, Xj) representa o coseno entre os exemplos x\ e x]. 

Dc„rr{xí, v]) = 1 - (abs(corr(xi, xj))) (4.22) 

onde abs é a função que retorna o valor absoluto de seu argumento e corria, Xj) representa 

a correlação de Pearson entre os exemplos x\ e Xj. 

Nos 2 casos, valores de Do.» e de Dcorr próximos de 0 indicam que os exemplos estão 

próximos e valores próximos de 1 indicam que os exemplos estão afastados. Para calcular 

os centróides Vj. utiliza-se a seguinte Equação: 

v] = ]è~\ ** (4.23) 
Xiecj 

onde \Cj\ é a número de exemplos da classe j. 

Assim, a Eq. 4.20 mede quão compactos são os grupos internamente e quão separados 

eles estão uns dos outros, de acordo com a distância utilizada. O índice varia de 0 a 1, 

onde baixos valores indicam melhores grupos. 

Medida de impureza 

O índice Gini tem sido comumente utilizado para medir a impureza de uma dada partição 

de árvores de decisão (Breiman et al., 1984). Neste trabalho, ele é utilizado para medir 

quão bem um subconjunto de genes representa os grupos do conjunto de treinamento. 

Por exemplo, ele assume valores baixos se os exemplos de uma classe forem mais similares 

aos exemplos do grupo que representa aquela classe do que aos exemplos de grupos que 

representam outras classes. Desta forma, ele pode ser encarado como um indicativo da 

qualidade dos grupos. 

O índice Gini para um grupo Gj é definido como: 

Ginij = 1 - £ ( £ ) \ j = l,...,c (4.24) 
i=i • J ' 

onde Pji é o número de exemplos do grupo j classificados como pertencentes à classe i e 

nj é o número total de exemplos do grupo j . A classificação das amostras é baseada em 

sua proximidade aos centróides dos grupos. 

A impureza combinada dos grupos é dada pela Equação 4.25: 
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> Tp.*Gini. 
r , = l 3 4.25 Impureza = -

onde T/x é a probabilidade de um exemplos pertencer ao grupo j e n é o número total de 

exemplos do conjunto de treinamento. 

Função de aptidão 

Um dos aspectos mais críticos dos AGs é a função de aptidão. Uma boa função para 

o problema da seleção de genes deve focar em subconjuntos que produzam bons grupos 

de exemplos no conjunto de treinamento e que sejam compactos. Assim, a qualidade 

de uma solução é avaliada de acordo com a medida de impureza e o índice de validação 

apresentados anteriormente. A função de aptidão (que deve ser minimizada) associada a 

uru subconjunto A de genes é expressa por: 

Aptidao(X) = b] * Impureza(X) + b2 * VaLindice(X) + ò3 * dim(X) (4.26) 

onde Impureza(X) é a medida de impureza definida pela Equação 4.25 com respeito ao 

subconjunto A, VaLindice(X) é o índice de validação definido pela Equação 4.20 com 

respeito ao subconjunto A, dim(X) é o de genes selecionados em A e òi, b2 e 63 são termos 

de regularização. 

Dependendo da distância utilizada para calcular a Equação 4.20, 2 versão do AG-Filtro 

pode ser utilizadas: o AG-Filtro Cos, que utiliza a distância definida na Equação 4.21 e 

AG-Filtro Corr, que utiliza a distância definida na Equação 4.22. Esta nomenclatura será 

utilizada pelo resto do texto. 

4.6.2 Wrapper 

O wrapper desenvolvido neste trabalho chama-se A G - S V M e uma versão preliminar dele foi 

publicada em (de Souza et al., 2004). O AG-SVM baseia-se em alguns resultados teóricos 

de SVMs para selecionar subconjuntos de genes que proporcionem um bom desempenho de 

classificação. Para isso, a função de aptidão do AG deve explorar explicitamente alguma 

estimativa de desempenho de SVMs utilizando apenas o conjunto de treinamento. 

Há várias dessas estimativas disponíveis, corno a razão raio/margem (Vapnik, 1995), o 

conceito de span de vetores de suporte (Vapnik e Chapelle, 2000), a dimensão VC (Vapnik, 

1995), o estimador Ça (Joachinis, 2000) e o GACV (Wahba, 1999), entre outros. Em uma 
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comparação entre todos estes métodos para fazer a seleção de valores de parâmetros de 

SVMs, et al (2002) constatou que o estimador apresentou bons resultados em estimar o 

desempenho de SVMs, além de ser pouco custoso computa,cionalmente. Assim, escolheu-sc 

o esta estimativa corno base do AG-SVM. 

O estimador foi concebido como sendo uma aproximação do erro de validação 

cruzada do tipo LOOCV (esta abordagem é detalhadamente explicada no Capítulo 5). 

Ele é definido pela Equação 4.27: 

_ Ii \ (patiR2A) > 1| , 
Erronia = J — u AJ ~ 1 4.27 

^ n 

orrde n é a quantidade de exemplos no conjunto de treinamento, p = 2, 7Í and são 

os multiplicadores de Lagrange e a variáveis de folga, respectivamente, obtidos com a 

resolução do Problema 3.20 do Capítulo 3 e R\ é um limite superior de k { l t -

k(H?. ~t. H! e !t são exemplos de treinamento. 

Quanto menor o valor de Erro^a melhor o desempenho estimado das SVMs. Assim, a 

solução óbvia para o problema de seleção de genes seria procurar por aqueles genes que 

minimizassem Erro^a. Entretanto, experimentos preliminares mostraram que essa rrão é 

uma boa solução. A razão disto é que quando há poucos exemplos de treinamento e o 

domínio apresenta urna dimcnsionalidade muito grande, é trivial encontrar subconjuntos 

de características tal que Erróça = 0. Entretanto, para exemplos não vistos durante o 

treinamento, o desempenho de classificação pode ser extremamente baixo, caracterizando 

o overfitting comentado no Capítulo 3. Assim, é necessário utilizar uma abordagem mais 

robusta para selecionar subconjuntos de genes. 

A estratégia adotada combina o Errdça e algumas idéias utilizadas pela técnica RFE 

vista anteriormente. O RFE seleciona as características de acordo com a influência das 

mesmas na margem da SVM. Neste trabalho, desenvolveu-se um wrapper que seleciona 

subconjuntos tal que Erro"a seja minimizado c os genes tenham grande influência na 

margem da SVM. A abordagem é como segue: inicialmente, urna SVM é treinada com 

todos os genes e o hiperplano separados ótimo é encontrado. O hiperplano é definido por 

uma vetor W. A cada gene i, é associado um valor wf, que corresponde ao quadrado da 

/-ésirna componente do vetor W. Este valor indica a influência do gene i na margem da 

SVM. Em seguida, os genes são dispostos em ordem crescente de acordo com os valores 

de wf e armazenados em um vetor O. 

A intenção é selecionar genes com grandes valores de wf. Assim, para cada subcon-
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junto de genes avaliado, considera-se aquele que possuua. o valor mediano de wf naquele 

subconjunto e verifica-se em que posição de ranking ele se encontra no vetor 73. Depois, 

divide-se essa posição pela posição máxima em que ele pode se encontrar, que ó a quan-

tidade total de genes e obtérn-se um valor normalizado entre 0 e 1 da influência daquele 

gene na margem da SVM. Valores mais altos indicam maior influência do gene em rela-

ção aos demais. Assim, aumentando o valor de ranking normalizado do gene mediano, 

aumenta-se a relevância do subconjunto como um todo. 

Função de aptidão 

A função de aptidão do AG-SVM para um subconjunto A é definida pela Equação 4.28: 

Aptidao(X) = òi * Erronía{A) 4- b2 * (1 - Ranknormal{A)) + b:i * dim{A) (4.28) 

onde ErrOçn(\) é a estimativa definida pela Equação 4.27 com respeito ao subconjunto 

A, Ranknormal(X) é o valor do rank normalizado do gene mediano do subconjunto A, 

dím(\) é o de genes selecionados em A e òj, b2 e ò3 são termos de regularização. 

4.7 Considerações Finais 

Neste Capítulo, os conceitos principais sobre seleção de características foram apresenta-

dos. Inicialmente, um conceito formal para o problema foi introduzido. Em seguida, uma 

taxonomia baseada em diversos critérios foi apresentada. As diversas técnicas utiliza-

das neste trabalho (tanto filtros como wrappers) foram abordada-s. Por fim, os métodos 

desenvolvidos pelo autor foram apresentadas. 
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Capítulo 5 

Experimentos 

5.1 Considerações Iniciais 

Este Capítulo apresenta os experimentos realizados neste trabalho. O objetivo é realizar 

um estudo comparativo entre as diversas técnicas de SC apresentadas anteriormente apli-

cadas ao problema da seleção de genes. Para tanto, são utilziadas bases reais de dados 

de expressão gênica provenientes de experimentos de microarrays. Os critérios utilizados 

para avaliar os resultados são o erro da SVM quando treinada com os subconjuntos de 

genes selecionados pelos algoritmos e a taxa de redução de dimensionalidade do domínio. 

O Capítulo está organizado como segue. Inicialmente, a metodologia aplicada na 

condução dos experimentos é detalhada. Posteriormente, os conjuntos de dados utilizados 

são descritos. Em seguida, os resultados são apresentados para todas as bases de dados e 

algumas considerações são feitas. Por fim, as conclusões do Capítulo são apresentadas. 

5.2 Metodologia 

5.2.1 Descrição Geral 

A metodologia descrita a seguir é baseada no trabalho de Ambroisc e McLachlan (2002). 

Os autores estudaram a forma até então comumente empregada para avaliai- métodos de 

seleção de genes em dados de microarray e observaram uma deficiência que pode levar a 

conclusões erróneas acerca do desempenho dos algoritmos: o bias de seleção. Ele ocorre 

quando os métodos de SC são aplicados sobre todo o conjunto de dados, que depois 

é particionado em conjuntos de treinamento e teste e a avaliação do desempenho do 

classificador treinado com o subconjunto selccionado é realizada. Como a seleção foi feita 

anteriormente à partição dos dados, o conjunto de teste foi utilizado indevidamente e, 

consequentemente, a taxa de erro de classificação tende a ser menor que a verdadeira. 
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Para corrigir o problema, os autores do trabalho sugerem que os métodos de SC se-

jam embutidos em um esquema de validação cruzada. A validação cruzada de fator k 

(do inglês k-fold cross validation) é utilizada comumente para estimar o desempenho de 

algoritmos de AM e fazer comparações de desempenho entre eles (Duda et al., 2000). 

Quando k for igual à quantidade de exemplos 110 conjunto de dados, a validação cruzada 

é chamada de LOOCV (do inglês leave-one-out cross validation) (Duda et al., 2000). O 

esquema consiste em dividir aleatoriamente os conjuntos de dados em k partições mutu-

amente exclusivas de exemplos e de tamanho aproximadamente igual. No procedimento 

implementado, a, mesma proporção de classes do conjunto de dados completo é mantida 

cm cada partição. Das k partições, k — 1 são utilizadas para o treinamento do algoritmo 

de AM e a restante é utilizada para teste. O processo é repetido k vezes, em cada urna 

trocando a partição utilizada 110 teste. O percentual de exemplos classificados incorreta-

mente em cada partição de teste é somado e dividido por k e obtém-se uma estimativa da 

taxa de erro do classificador. 

No contexto da SC, as técnicas devem ser aplicados em cada partição da validação 

cruzada e, em seguida, o classificador treinado utilizando os dados com a dimensão redu-

zida é utilizado para avaliar os exemplos de teste. Embora os genes selecionados em cada 

partição possam ser diferentes, o desempenho dos métodos pode ser estimado de uma 

maneira honesta. A Figura 5.1 ilustra a metodologia completa utilizada neste trabalho. 
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Figura 5.1: Metodologia utilizada nos experimentos. 

Após a seleção de características, há uma etapa de seleção de valores dos parâme-
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tros. Peterson (2004) avaliou o impacto do tipo de kernel e os valores dos parâmetros 

110 desempenho de SVMs no domínio de expressão gcnica por microarrays. Ele concluiu 

que, quando da utilização do kernel linear, considerado neste trabalho, variações no único 

parâmetro ajustável, o C, não produzem diferenças de desempenho estatisticamente sig-

nificativas. Em todo caso, para garantir que o desempenho da SVM treinada com os 

subconjuntos de genes selecionados pelos diversos métodos fosse maximizado, optou-se 

por selecionar o valor de C que apresentasse o melhor desempenho em um esquema de 

LOOCV aplicado na partição de treinamento. Foram considerados C = {1,10,100,1000}. 

No caso das técnicas utilizando AG, o C = 1000 não foi considerado, pois ocasionava um 

custo computacional demasiadamente elevado. O valor que apresentar o menor erro é 

selceionado. No caso das abordagens do tipo filtro, o processo de seleção de valores de 

parâmetros ocorre depois da seleção de genes. No caso das abordagens do tipo wrapper, as 

seleções de parâmetro e de genes ocorrem concomitantemente, pois o valor de C influencia 

no processo de SC. 

A maioria dos algoritmos experimentados aqui não é capaz de determinar automati-

camente o número de genes a ser selecionado. De fato, apenas o CFS, a Consistência e as 

abordagens baseadas em AG o são. Nos demais casos, adotou-se a seguinte estratégia para 

determinar a dimensionalidade ótima: para cada base de dados, seleciona-se subconjuntos 

de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256 genes. Em cada uma das 10 partições de dados geradas, 

o erro de LOOCV na partição de treinamento é calculado e, ao final, tem-sc 10 erros. A 

média destes é então utilizada para determinar o número de genes final. O número que 

apresentar menor média do erro de LOOCV é escolhido. Em caso de empate, o menor 

número é preferido. 

Para os experimentos realizados neste Capítulo, os dados foram colocados em escala 

entre 0 e 1. Na abordagem de filtros, este processo é efetuado depois da aplicação da 

SC (exceto quando da utilização da técnica ReliefF, que requer que o processo seja feito 

antes). Nas abordagens de wrapper, o processo é efetuado antes da aplicação da SC, pois 

o processo de otimização das SVMs trabalha melhor com os dados assim representados. 

5.2.2 Teste estatístico 

Para aferir a significância estatística dos experimentos realizados neste Capítulo, utilizou-

se o teste t pareado baseado em validação cruzada de fator 10 (Dietterich, 1998). Este teste 
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c utilizado para determinar se há diferença entre as técnicas de seleção de características 

utilizados. Para sua aplicação, os dados devem encontrar-se particionados em 10 conjuntos 

disjuntos de treinamento e teste, criados conforme o processo de validação cruzada visto 

anteriormente. Sendo A e B 2 classificadores treinados com características selccionadas 

por 2 métodos distintos de SC, ambos são treinados nos primeiros conjuntos e testados 

nos segundos. Assim, sejam p ^ e p ^ as proporções observadas de exemplos classificados 

meorretamente por A e B, respectivamente, no i-ésimo conjunto de teste. Assumindo 

que as diferenças pW — p ^ _ são amostradas independentemente de uma distribuição 

normal, então pode-se aplicar o teste t, calculando a seguinte estatística: 

apresentam a mesma taxa de erro, a estatística t tem uma distribuição t com ri — 1 graus 

de confiança. A hipótese nula é rejeitada se \t\ > ín_1>0, onde a representa o nível de 

confiança no teste. Cornumente, utiliza-se o = 0,05, indicando uma confiança de 95%. 

Embora o teste t pareado baseado em validação cruzada apresente alguns problemas 

relacionados à suposição de independência dos dados (Dietterich, 1998), ele tem sido re-

centemente utilizado com sucesso para validar os resultados de métodos de SC no domínio 

de dados de expressão gênica (Potamias et al., 2004) (Inza et al., 2004). 

5.2.3 Métodos e seus parâmetros 

Os métodos empregados neste estudo comparativo são aqueles apresentados no Capítulo 4, 

a saber: CFS, Consistência, Taxa de Ganho (TG), Golub, Info, ReliefF, TNoN, Wilcoxon, 

AROM e RFE. Os 8 primeiros são do tipo filtro e os 2 últimos são do tipo wrapper. São 

também utilizadas as técnicas propostas baseadas em AGs. O filtro é estudado em suas 

2 versões: o AG-Filtro Corr e o AG-Filtro Cos. O wrapper é o AG-SVM. 

No ReliefF, 2 parâmetros precisam ser definidos pelo usuário. O primeiro é o número 

k de vizinhos observados para realizar as estimativas de qualidade das características. 

Seguindo a recomendação de Kononenko (1994), em todos os experimentos tem-se k = 10. 

Este valor também c o padrão do ambiente Weka (Witten e Frank, 2000), utilizada nos 

experimentos dos métodos CFS, Consistência, TG e ReliefF. O segundo parâmetro é o 

número m, de iterações do algoritmo. Em cada iteração, um exemplo é selecionado e 

P\fn 
(5.1) 

onde p = ~ p® e n = 10. Sobre a hipótese nula de que ambos os classificadores 
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.seus vizinhos são encontrados. Aqui, rn é igual ao número de exemplos do conjunto de 

treinamento e cada exemplo é selecionado uma vez (Yu e Liu, 2004). 

Os AGs utilizados apresentam diversos parâmetros a serem selecionados, como a quan-

tidade de indivíduos da população, o número de gerações pelas quais o algoritmo deve ser 

executado, os pesos dos componentes da função de aptidão, etc. Infelizmente, não há um 

consenso sobre uma maneira sistemática de escolher os melhores valores destes parâme-

tros. O que há disponível na literatura é uma série de recomendações e estudos de caso 

que mostram que determinados valores podem ser adequados em certos domínios e sob 

condições específicas. Isso faz com que o projetista do AG precise despender considerável 

esforço e tempo ajustando os parâmetros para a sua aplicação. As Tabelas 5.1 e 5.2 mos-

tram os valores escolhidos após alguns estudos empíricos, para, as versões do AG-Filtro e 

para o AG-SVM. respectivamente. 

Tabela 5.1: Parâmetros utilizados pelas 2 versões do AG-Filtro 
População Gerações Prob. Cruzamento ^1,62,63 Freq. re-início 

200 600 0.8 0.7,0.2,0.1 25 

Com relação aos parâmetros da função de aptidão das 2 versões do AG-Filtro, alguns 

aspectos devem ser observados. Claramente, o mais importante termo da Equação 4.26 

é o Val-indice(A), na medida em que ele refiete a qualidade geral dos agrupamentos. O 

termo Impureza(X) é utilizado para assegurar que o subconjunto de genes avaliado não 

represente de maneira errada os agrupamentos, ou seja, que exemplos de uma classe se-

jam mais similares aos agrupamentos de outras classes. O termo VaLindice(À) reduz esse 

problema, mas não pode evitar sua ocorrência. Assim, Impureza,(A) é empregado. Final-

mente. subconjuntos compactos de genes são preferidos, dado que os outros requerimentos 

não sejam afetados. O valores de 61,62 e 63 refletem todas estas observações. 

Considerações semelhantes podem ser feitas 110 caso do AG-SVM, onde o valor de 

Erro^a(A) é o mais importante. O termo (1 — Ranknormal(\)) serve para refinar a busca, 

permitindo que subconjuntos com valores iguais de Erro7£a(A) possam ser distinguidos. 

Por fim, um número reduzido de genes é almejado. Os valores dos parâmetros podem ser 

visualizados na Tabela 5.2. 

Os demais métodos não possuem parâmetros a serem ajustados. Além do Weka, foram 

utilizados a biblioteca em C / C + + galib (Wall, 1996), LIBSVM (Chang e Lin, 2001) e 
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Tabela 5.2: Parâmetros utilizados pelo AG-SVM 
População Gerações Prob. Cruzamento bi,b2,bs Freq. re-início 

100 400 0.8 0.7,0/2,0.1 25 

SVMLight (Joachims, 1998), para os experimentos envolvendo os AGs. Os métodos Info, 

TNoN e Wilcoxon foram testados com o auxílio da ferramenta ScoreGenes (Ben-Dor 

et al., 2000b). O RFE e o AROM estão implementados em Matlab na ferramenta de AM 

conhecida corno Spider (Weston et ah, 2003a). 

Como os AGs são métodos estoca,sticos, não há garantias de que os mesmos conjuntos 

de genes sejam selecionados em diferentes execuções do algoritmo. Entretanto, para fins de 

comparação com outros métodos de SC, é útil tcr-se apenas um subconjunto selecionaclo 

em cada partição do esquema de validação cruzada. Assim, os AGs são executados 5 vezes 

para cada partição e o indivíduo com melhor função de aptidão é mantido como a solução 

final, que será comparada, com aquelas geradas pelas outras técnicas. 

5.2.4 Objetivos 

Os experimentos realizados neste Capítulo têm os seguintes objetivos específicos: 

• Comparar o desempenho de diversas técnicas de SC aplicadas a, SVM, considerando-

se tanto a taxa, de erro do classificador quanto a taxa, de redução de dimensionalidade 

do domínio. As bases de dados utilizadas são provenientes de experimentos de 

microarrays. 

• Conforme visto no Capítulo 4, os dados de expressão gênica possuem certas propri-

edades que permitem supor que a aplicação de métodos de SC seja capaz de trazer 

benefícios para a classificação utilizando algoritmos de AM, como SVMs. Assim, 

também é objetivo deste capítulo verificar empiricamente se tal suposição pode ser 

concebida como verdadeira. 

• Durante este trabalho, desenvolveu-se 2 abordagens de SC baseadas em AGs, urna 

que se enquadra na concepção de filtros e a outra na concepção de urrap-pers. Este 

capítulo visa à, comparação destes com abordagens comumente encontradas na, lite-

ratura de SC para, dados de expressão gênica. 
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• Há uma enorme variedade de técnicas de SC disponíveis. Neste trabalho. 13 são 

consideradas. Como cada um possui um Mas distinto, assim como as bases de 

dados possuem diferentes características, pretende-se ainda recomendar que técnica 

utilizar em cada caso, afim de minimizar o erro de classificação. 

5.3 Bases de dados 

Todas as bases de dados utilizadas neste trabalho foram obtidas através de experimentos 

reais de microarrays. A maioria delas tem sido comumente utilizada na avaliação de 

técnicas de SC. Isto facilita a comparação entre as diversas abordagens encontradas na 

literatura. A seguir, as 5 bases experimentadas são brevemente comentadas. 

• Leucemia. A base de dados de leucemia aguda têm sido largamente estudada 

(Golub et al., 1999b). Ela consiste na expressão de 72 amostras obtidas a par-

tir de microarrays de oligonucleotídeo contendo RNA de 6817 genes humanos. A 

tarefa é discriminar entre leucemia mielóide aguda (AML, do inglês acute mye-

loid leukemia)) e leucemia, linfoblástica aguda (ALL, do inglês acute lymphoblas-

tic leukemia). A base contém 47 amostras ALL e 25 amostras AML. Seguindo 

procedimentos padrão de pré-processamento (Dudoit et al., 2002), todos os ge-

nes tiveram seu valor mínimo de expressão cm 100 e seu valor máximo em 16000. 

Os genes g tal que maximo(g)/minim,o(g) < 50 ou maxim,o{g) — minimo(g) < 

500 foram descartados. Assim, a base de dados finais compreende 3751 genes. 

Os dados podem ser obtidos em ht tp : / /www.broad .mi t . edu / cg i -b in / cancer / 

publications/pub_paper.cgi?mode=view&paper_id=43 

• Linfoma. O linfoma difuso de célula grande B é um grupo heterogéneo de tumor, 

de acordo com variações significativas na morfologia, na representação clínica e na 

resposta aos tratamentos (Lossos et al., 2000). Utilizando microarrays de DNA 

complementar, et al (2000) identificaram 2 fornia molecularmente distintas de lin-

foma: o linfoma B de centro germinativo (GC, do inglês Germinal Centre B-ltke) c 

o linfoma B ativado (AB, do inglês Activated B-hke). A base contém 24 amostras 

GC e 23 amostras AB, representados por 4026 genes. Os dados podem ser obtidos 

em http : / / l lmpp.nih .gov / lymphoma/ 
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• Cólon . Esta base compreende 62 amostras provenientes de microarrays de oli-

gonucleotídeos que medem os níveis de expressão de 6500 genes humanos. Há 22 

amostras normais e 40 amostras com câncer de cólon. Alou et al. (1999) forneceram 

a base de dados com 2000 genes, depois da eliminação daqueles com baixa inten-

sidade do sinal. Os dados podem ser obtidos em h t t p : / / m i c r o a r r a y . pr inceton. 

edu /onco logy /a f fydata / index .html 

• Gl ioma. Nutt et al. (2003) estudaram a possibilidade de utilizar dados de expres-

são gênica para classificar gliomas de alto grau. O seu esquema de classificação 

foi capaz de discriminar objetivamente tumores gliais não convencionais, conse-

guindo taxas de acerto maiores que as técnicas baseadas em histopatologia. A 

base de dados consiste em 50 amostras provenientes de microarrray de oligonu-

cleotídeo, contendo RNA de aproximadamente 12600 genes. Há 14 glioblastomas 

(GB) convencionais c 7 oligodendrogliomas anaplásticos convencionais (OA). Há 

ainda 14 GB não-convencionais e 15 OA não-convencionais. Os dados são pré-

processado tal que todos os genes tiveram seu valor mínimo de expressão em 100 e 

seu valor má-ximo em 16000. Aqueles genes g cujo maximo(g)/minimo(g) < 3 

ou maximo(g) — minimo(g) < 100 foram descartados, restando 4434 genes. 

Os dados podem ser obtidos em ht tp : / /www.broad .mi t . edu / cg i -b in / cancer / 

publications/pub_paper.cgi?mode=view&paper_id=82 

• M a m a . Dentre as diversas classificações dos tumores de mama, pode-se destacar 

aquelas que consideram o estrogênio para o desenvolvimento do tumor. Os casos 

em que o hormônio provoca o crescimento desordenado das células são chamados 

de ER+ (do inglês Estrogen Receptor positive). Aqueles em que o hormônio não 

influencia o tumor são conhecidos como ER- (do inglês Estrogen Receptor negativo). 

Ambos possuem características genéticas distintas que podem elucidar o funciona-

mento do tumor e ajudar em seu diagnóstico e prognóstico. West et al. (2001) 

utilizaram microarrays de DNA complementar de 49 pacientes. Em 5 casos, os 

autores do estudo identificaram que a classificação utilizando as técnicas de imu-

nohistoquímica e de Western Blotting apresentaram resultados conflitantes. Assim, 

decidiu-se excluir estas amostras dos experimentos aqui realizados. A tarefa é dis-

criminar entre 22 amostras ER+ e 22 amostras ER-. Todos os genes tiveram seu 

valor mínimo de expressão em 100 e seu valor máximo em 16000. Os genes g tal 
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que maximo(g)/mmimo(g) < 50 ou rnaximo(g) - minimo(g) < 500 foram descar-

tados, restando 5146 genes, de um total de 7129. Os dados podem ser obtidos em 

ht tp : / / da ta . cg t .duke . edu /wes t .php 

A fim de facilitar referências futuras, a Tabela 5.3 resume a descrição numérica das 

bases de dados utilizadas. 

Tabela 5.3: Descrição numérica das bases de dados 

Base de dados 
Número de 

Amostras 
Classe -f- Classe -

Número de 

Genes 

Leucemia 72 25 AML 47 ALL 3571 

Linfoma 47 24 GC 23 AB 4026 

Cólon 62 22 normais 40 tumores 2000 

Glionia 50 28 GB 22 OA 4434 

Mania, 49 22 ER+ 22 ER+ 5146 

5.4 Resultados Experimentais 

Neste Seção, os resultados obtidos nos experimentos conduzidos são apresentados. Para 

sua melhor visualização, eles são dispostos de maneira tabular, organizados por bases de 

dados. Assim, para cada uma das 5 bases utilizadas, há 3 tabelas. A primeira exibe 

os erros percentuais médios de LOOCV obtidos pelas técnicas TG, Golub, lufo, ReliefF, 

TNoN, Wilcoxon, AROM e RFE. São considerados subconjuntos de diferentes dirneri-

sionalidades. Com estas informações, é possível determinar o número ótimo de genes 

selecionados para cada método aplicado a uma base específica. Destaca,-se em negrito o 

menor erro de LOOCV. Se houver mais de um caso com o mesmo erro, aquele corri menor 

número de genes é destacado. 

A segunda tabela contém os erros percentuais (média e desvio padrão) das SVMs nas 

10 partições de teste para cada técnica de SC. E mostrado também o erro utilizado-se 

todos os genes. Ao lado dos erros obtidos para cada, técnica, há um símbolo indicando 

sua significância, esta,titica em relação ao conjunto completo de genes. Ela é calculada 

de acordo com o teste t, pareado baseado em validação cruzada de fa,tor 10, com 95% de 

confiança. O símbolo o indica que não ha diferença estatística entre ambos. O símbolo A 
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indica que o método de SC é estatisticamente superior. O símbolo y indica que a técnica 

de SC é estatisticamente inferior. E exibido ainda o número (média/desvio padrão) de 

genes selecionados por cada método. Quando o desvio padrão é 0, o mesmo número de 

genes é selecionado em todas as partições. 

A terceira tabela compara o desempenho entre as abordagens propostas e as demais 

técnicas. Ela apresenta dados indicando se a diferença entre os erros observados utilizando-

se as técnicas é estatisticamente significante ou não. A notação de o, A e y comentada 

anteriormente também é utilizada aqui, indicando se o método proposto é igual, melhor 

ou pior. Ela também informa a relação entre as quantidades de genes selecionadas pelos 

métodos. Quando o sinal - está presente, o método proposto selecionou menos genes. 

Quando o sinal + está, presente, ocorreu o inverso. A comparação é realizada aos pares. 

5.4.1 Leucemia 

Como pode ser visto na Tabela 5.4, a maioria dos métodos que não determina automati-

camente o número de genes a serem selecionados apresenta as menores taxas de erros com 

muitos genes. Em todos os casos, os erros utilizando-se menos de 32 genes são altos. Isto 

ocorre porque quando poucos genes são considerados, cada um tem uma grande influência 

no erro. Se os genes não forem realmente relevantes para o problema, o desempenho do 

classificador pode ser prejudicado. Em contrapartida, quando há muitos genes, mesmo 

que nem todos sejam importantes, a interação entre eles pode trazer benefícios para a 

classificação. A partir de 32 genes há uma tendência de que o erro decresça à medida que 

se aumenta o número de genes. 

E importante lembrar que a taxa de redução de dimensionalidade é muito importante 

no domínio de expressão gênica, pois identificar um conjunto compacto de genes relevantes 

para o problema ajuda a racionalizar o emprego de tempo, de recursos financeiros e de 

pessoal nas pesquisas. 

A Tabela 5.5 mostra que o emprego de técnicas de SC é vantajoso na base de leucemia. 

Das 13 técnicas estudadas, 11 conseguiram reduzir a dimensionalidade sem sacrificar o 

desempenho de classificação da SVM. O AG-Filtro Corr e a Consistência apresentaram 

desempenho estatisticamente inferior em relação ao conjunto completo de genes. O fato 

do AG-Filtro Corr não ter obtido bom resultado nesta base deve ser interpretado como 

um indicativo de que a distância baseada em correlação não é apropriada para este caso, 
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Número de genes 

2 4 8 16 32 64 128 256 

TG 4,77 5,07 4,94 4,00 2,77 2,92 2,15 1,85 

Golub 4,47 3,54 2,77 4,16 3,38 1,38 1,54 1,38 

lufo 5,08 4,46 5,55 2,77 2,31 2,76 2,00 1,54 

ReliefF 8,16 6,47 4,47 3,24 3,24 2,00 2,15 1,69 

TNoN 3,69 3,84 4,47 2,77 2,30 2,62 1,84 1,69 

Wilcoxon 3,85 2,62 4,47 3,08 2,76 2,00 1,85 1,38 

AROM - - 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

RFE 2,92 1,07 0,15 0,15 0,46 0,00 0,00 0,30 

Tabela, 5.4: Erro estimado (%) utilizando diferentes números de genes. Base de leucemia,. 

Método 
Número de genes 

(Média/Desvio) 

Erro (%) 

(Média/Desvio) 

Completo 3571/0 2,678/5,37 

AG-Filtro Corr 10,00/1,26 8,03/6,59 v 

AG-Filtro Cos 3,50/0,5 3,92/6,01 o 

CFS 33,60/14,86 5,17/8,46 o 

Consistência 2,70/0,45 15,05/12,12 v 

TG 256 3,92/6,01 o 

Golub 64/0 3,92/6,01 o 

Irifo 256/0 3,92/8,21 o 

ReliefF 256/0 2,67/5,37 o 

TNoN 253/0 3,92/6,01 o 

Wilcoxon 256/0 5,17/8,46 o 

AG-SVM 15,60/1,80 5,35/9,17 o 

AROM 32/0 2,67/5,66 o 

RFE 64/0 4,10/6,63 o 

Tabela 5.5: Percentuais de erro de teste para, cada técnica. Base de leucemia, 

75 



Seção 5.4 Resultados Experimentais 

e não como uma falha das abordagens baseadas em AG. De fato, tanto a versão do filtro 

baseada no coseno quanto o wrapper propostos apresentaram resultados de classificação 

satisfatórios e com uru número muito reduzido de genes. 

Na Tabela 5.6, as técnicas propostas são comparadas com as demais abordagens na 

base de leucemia. O AG-Filtro Corr apresentou desempenho estatisticamente inferiores a 

3 métodos e manteve-se igual aos restantes. O AG-SVM foi estatisticamente superior a 

Consistência e manteve desempenho igual ao dos demais métodos, embora tenha selecio-

nado menos genes que a grande maioria deles. Dentre as abordagens wrappers, ele foi o 

que selecionou o conjunto mais compacto de genes, corri diferença de no mínimo 2 vezes. 

O AG-Filtro Cos foi particularmente bem nesta base de dados. Ela foi estatisticamente 

superior a 2 métodos e selecionou o menor número de genes entre os métodos de desem-

penho igual a ele. Desta forma, dados os resultados das Tabelas 5.6 e 5.5, o AG-Filtro 

Cos é o método recomendado para a base de leucemia. 

Método AG-Filtro Corr AG-Filtro Cos AG-SVM 

AG-Filtro Corr o (0,00x) A (-2,85x) o (+l,56x) 

AG-Filtro Cos V (+2,85x) o (0,00x) o (+4,45x) 

CFS o (-3,36x) o (-9,60x) o (-2,15x) 

Consistência o (+3,70x) A (+l,29x) A (+5,77x) 

TG o (-25,60x) o (-73,14x) o (-16,41x) 

Golub o (-6,40x) o (-18,28x) o (-4,10x) 

Info o (-25,60x) o (-73,14x) o (-16,41x) 

ReliefF V (-25,60x) o (-73,14x) o (-16,41x) 

TNoN o (-25,30x) o (-72,28x) o (-16,21x) 

Wilcoxon o (-25,60x) o (-73,14x) o (-16,41x) 

AG-SVM o (-l,56x) o (-4,45x) o (0,00x) 

AROM V (-3,20x) o (-9,14x) o (-2,05x) 

RFE o (-6,40x) o (-18,28x) o (-4,10x) 

Tabela 5.6: Comparação entre os métodos propostos. Base de leucemia 

5.4.2 Linfoma 

A Tabela 5.7 exibe os erros de LOOCV da base de linfoma considerando subconjuntos 

de genes de diferentes dimensionalidades. Assim corno ocorreu no caso da leucemia, 
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observa-se urna tendência geral de diminuição do erro à medida que o número de genes 

aumenta. Nesta base, as abordagens do tipo wrapper apresentaram erro de LOOCV 

bastante reduzido. O AROM, apresentou erro zero em todos os casos. Quando o número 

de genes é inferior a 8, o algoritmo não convergiu. Isto ocorreu devido ã limitação da 

implementação utilizada de só conseguir lidar com dados linearmente separáveis. Em 

dimensões reduzidas, isto se tornar mais difícil. O RFE matem o erro em zero a partir de 

16 genes. 

Analisando a Tabela 5.8, verifica-se que a expectativa gerada pelas baixas taxas de 

erro de LOOCV no caso dos wrappers não se confirmou. Os 3 métodos desta abordagem 

apresentaram erros de testes inferiores aos filtros, em média. A cxceção é o AG-Filtro Cos, 

que mostrou-sc inadequado para essa base, sendo estatisticamente inferior ao conjunto 

completo de genes. Todos os demais métodos lograram um desempenho de classificação 

igual ao conjunto completo de genes. 

Comparando-se as abordagens baseadas em AG, cujos dados são apresentados na Ta-

bela 5.9, constata-se que as abordagens AG-Filtro Cos e AG-SVM apresentam desempenho 

inferior à maioria dos filtros utilizados e desempenho igual a todos os wrappers. Em con-

traste, o AG-Filtro Corr tem taxas de erros estatisticamente iguais aos demais métodos 

e é superior ao AG-Filtro Cos. O número de genes selecionados por ele é menor em 7 

situações e maior em 5. A Consistência sclecionou o menor número de genes para esta 

base de dados e não apresenta diferença estatística de desempenho em relação ao método 

que obteve o menor erro médio (0,00), o ReliefF. Assim, no caso do linfoma, o método de 

SC recomendado é a Consistência. 

5.4.3 Cólon 

Através da Tabela 5.10, percebe-se que, para a base de cólon, o número ótimo de genes 

assume valores medianos. Na maioria dos métodos de SC utilizados, subconjuntos com 

poucos genes levam a erros de LOOCV elevados. O mesmo ocorre, entretanto menos 

severamente, quando se utiliza muitos genes, devido à introdução de genes possivelmente 

não relacionados ao fenómeno em estudo. Assim, os melhores erros nas abordagens de 

filtro ocorrem quando se utiliza 16 ou 32 genes. O RFE necessita de 32 genes para 

conseguir seu menor erro. O AROM requer 64 genes. Este último método não convergiu 

com subconjuntos com menos de 16 genes. Isto mostra que esta base de dados é complexa 
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Número de genes 
Método 5 

2 4 8 16 32 64 128 256 

TG 4,71 3,99 4,48 3,30 2,34 0,70 0,47 1,16 

Golub 3,53 2,12 1,17 0,70 0,46 0,94 1,64 2,12 

Info 4,96 5,19 4,95 3,53 1,41 1,65 1,41 1,41 

ReliefF 7,57 6,39 4,97 0,93 0,94 1,16 1,64 1,63 

TNoN 5,43 5,20 3,99 4,01 2,12 2,12 1,88 1,89 

Wilcoxon 4,73 3,31 2,12 0,69 0,94 0,23 1,87 1,64 

AROM - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RFE 4,49 1,63 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabela 5.7: Erro estimado (%) utilizando diferentes números de genes. Base de linfoma. 

Método 
Número de genes 

(Média/Desvio) 

Erro (%) 

(Média/Desvio) 

Completo 4026/0 5,66/8,69 

AG-Filtro Corr 13,7/5,21 4,00/8,00 o 

AG-Filtro Cos 4,30/1,73 19.66/16,00 v 

CFS 35,30/7,36 4,00/8,00 o 

Consistência 2,60/0,40 2,00/6,00 o 

TG 128/0 2,00/6,00 o 

Golub 32/0 0,00/0,00 o 

Info 32/0 4,50/9,06 o 

ReliefF 16/0 5,00/10,00 o 

TNoN 128/0 7,66/9,43 o 

Wrilcoxon 64/0 6,00/9,16 o 

AG-SVM 11,10/3,53 10.66/10,90 o 

AROM 8/0 12,66/14,61 o 

RFE 16/0 15,50/10,91 o 

Tabela 5.8: Percentuais de erro de teste para cada técnica. Base de linfoma, 

78 



Seção 5.4 Resultados Experimentais 

Método AG-Filtro Corr AG-Filtro Cos AG-SVM 

AG-Filtro Corr o (0) V (-3,18x) o (-l,23x) 

AG-Filtro Cos A (+3,18x) o (0 ) o (+2,58x) 

CFS o (-2,57x) V (-8,20x) o (-3,18x) 

Consistência o (+5,26x) V (+l,65x) V (+4,26x) 
TG o (-9,34x) V (-29,76x) V (-ll,53x) 
Golub o (+2,33x) V (-7,44x) V (-2,88x) 
lufo o (+2,33x) V (-7,44x) o (-2,88x) 

RcliefF o (-l,15x) V (-3,72X) V (-l,44x) 
TNoN o (-9,34x) V (-29,76x) o (-ll,53x) 

Wilcoxon o (-4,67x) V (-14,88x) o (-5.76x) 

AG-SVM o (+l,23x) o (-2,58x) o (0 ) 
AROM o (-l,71x) o (-l,86x) o (+l,38x) 

RFE o (-l,15x) o (-3,72x) o (-l,44x) 

Tabela 5.9: Comparação entre os métodos propostos. Base de linfoma. 

e apresenta muitos exemplos difíceis de classificar. 

Este problema foi estudado por Kadota et al. (2003). Eles desenvolveram um método 

que tenta identificar exemplos que foram determinados erroneamente como pertencentes 

a uma classe (estes exemplos são conhecidos corno outhers). A aplicação de seu método 

na base de cólon mostrou que a heterogeneidade e a contaminação de amostras pode 

resultar em diversos outhers. Eles identificaram 7 casos. Assim, acredita-se que estes são 

os responsáveis pela alta complexidade de classificação desta base. 

Observando a Tabela 5.11, percebe-se que a maioria dos métodos de SC conseguiu 

reduzir significativamente a dimensionalidade do domínio sem perda de desempenho de 

classificação. Apenas o CFS e o TG apresentaram resultados inferiores. Comparando as 

abordagens baseadas em AGs e as demais, percebe-se que não há diferença de desempenho 

estatisticamente significante entre os métodos. Tanto o AG-Filtro Corr quanto o AG-Filtro 

Cos selecionaram menos genes que a maioria das outras técnicas. Este último selccionou, 

em média, 3,60 genes e é o método recomendado para a base de cólon. 
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Número de genes 
Método 5 

2 4 8 16 32 64 128 256 

TG 17,19 17,37 12,53 11,81 12,89 12,90 14,51 18,26 

Golub 12,90 13,61 14,87 10,93 11,64 13,08 11,47 16,85 

Info 15,76 13,96 11,81 12,35 11,46 13,25 13,43 14,15 

ReliefF 15,41 15,41 14,68 14,69 12,72 14,86 13,96 15,94 

TNoN 14,15 14,33 14,33 12,89 12,53 13,07 13,07 13,07 

Wilcoxon 14,87 13,26 12,36 11,10 11,28 11,64 11,10 13,61 

AROM - - - 0,72 1,61 0,36 1,43 2,15 

RFE 13,61 7,51 3,04 1,44 0,53 0,72 1,25 1,61 

Tabela 5.10: Erro estimado (%) utilizando diferentes números de genes. Base de cólon. 

Método 
Número de genes 

(Média/Desvio) 

Erro (%) 

(Média/Desvio) 

Completo 2000 12.61/11.71 

AG-Filtro Corr 9,20/0,40 15,71/15,32 o 

AG-Filtro Cos 3,60/1,62 14,28/15,20 o 

CFS 21,80/5,96 19,04/13,76 V 

Consistência 4,3/0,78 14,28/13,25 o 

TG 16/0 25,23/20,92 v 

Golub 16/0 14,28/15,20 o 

Info 32/0 15,95/14,44 o 

ReliefF 32/0 12,61/13,88 o 

TNoN 32/0 14,04/14,69 o 

Wilcoxon 16/0 15,4762/16,60 o 

AG-SVM 17,90/3,80 15,71/13,93 o 

AROM 64/0 17,38/17,57 v 

RFE 32/0 19,28/24,39 o 

Tabela 5.11: Percentuais de erro de teste para cada técnica. Base de cólon. 
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Método AG-Filtro Corr AG-Filtro Cos AG-SVM 

AG-Filtro Corr o (0) o (+2,55x) o (+l,94x) 

AG-Filtro Cos o (+2,55x) o (0) o (+4,97x) 

CFS o (-2,36x) o (-6,05x) o (-l,21x) 

Consistência o (+2,13x) o (-l,19x) o (+4,16x) 

TG o (-l,73x) A (-4,44x) A (+ l , l lx ) 

Golub o (-l,73x) o (-4,44x) o (+ l , l lx ) 

Info o (-3,47x) o (-8,88x) o (-l,78x) 

RclieíF o (-3,47x) o (-8,88x) o (-l,78x) 

TNoN o (-3,47x) o (-8,88x) o í-l,78x) 

Wilcoxon o (-l,73x) o (-4.44x) o ( + l , l lx) 

AG-SVM o (-l,94x) o (-4,97x) o (0) 

AROM o (-6,95) o (-17,77x) o (-3,57x) 

RFE o (-3,47x) o (-8,88x) o (-l,78x) 

Tabela 5.12: Comparação entre os métodos propostos. Base de cólon. 

5.4.4 Glioma 

A Tabela 5.13 compara os erros de LOOCV de subconjuntos de genes de diferentes dirrien-

sionalidades na base de glioma. Percebe-se que os menores erros são obtidos utilizando-se 

8, 16 ou 32 genes. E interessante notar a grande diferença entre os erros obtidos pelos 

filtros e pelos wrappers. Isto ocorre pelo fato de os erros de LOOCV serem calculados nas 

mesmas partições de treinamento utilizadas para selecionar os genes. Como nos wrappers 

o classificador é ativamente utilizado para selecionar os genes, é natural que os erros ob-

tidos com o mesmo classificador empregado anteriormente sejam pequenos. Esta. mesma 

situação ocorreu na base de cólon. 

Observando-se a Tabela 5.14, percebe-se que utilizando as partições dc teste, os -wrap-

pers não apresentaram desempenho diferente dos filtros, em média. Todas as técnicas 

foram capazes de selecionar subconjuntos compactos de genes sem interferir significante-

mente no desempenho das SVMs. Embora a maioria das técnicas tenha obtido desempe-

nho de classificação semelhante, nota-se que a taxa de erro pode ser considerada alta. Isto 

ocorre pois a base é formada de amostras bastante heterogéneas, compostas dc casos de 

glioma clássicos e não-clássicos Nutt et al. (2003). Estes últimos são difíceis de classificar 
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N ú m e r o de genes 

2 4 8 16 32 64 128 256 

TG 17,99 13,76 13,99 11,10 10,65 11,97 13,76 15,51 

Golub 19,31 13,32 11,99 11,99 13,54 12,87 12,42 12,88 

lufo 17,99 16,86 14,89 12,88 12,21 14,20 14,66 16,87 

ReliefF 18,91 15,09 12,20 12,66 13,53 13,09 13,54 15,30 

TNoN 15,52 15,10 13,99 13,76 15,32 15,33 16,67 15,97 

Wilcoxon 16,44 15,10 13,12 14,00 14,22 14,64 16,85 17,08 

AROM - - - 0,22 0,44 0,67 0,44 0,44 

RFE 15,31 9.09 2,65 0,00 0,66 0,00 0,22 0,44 

Tabela 5.13: Erro estimado (%) utilizando diferentes números de genes. Base de glioma. 

até mesmo por médicos experientes. 

A Tabela 5.15 apresenta uma comparação entre as abordagens baseadas em AGs e 

as demais técnicas. O AG-Filtro Corr apresentou desempenho inferior ao ReliefF e ao 

AG-SVM. O desempenho do AG-Filtro Cos foi igual ao de todas as técnicas, embora 

tenha selecionado menos genes na maioria das vezes. O AG-SVM mostrou ter desempenho 

superior ao de diversas técnicas. Para isso, entretanto, ele necessitou de um maior número 

de genes em quase todos os casos. 

Para esta base, tanto o AG-Filtro Cos quanto o ReliefF poderiam ter sido recomendos, 

pois o desempenho de ambos não é diferente estatisticamente e eles selecionaram, em 

média, 7 e 8 genes, respectivamente. Entretanto optou-se por recomendar o ReliefF, dado 

que o seu erro médio foi de 16,00%, enquanto que o AG-Filtro Cos teve um erro médio 

de 23,66%. Além disso, o ReliefF foi significantemente superior ao AG-Filtro Corr, CFS, 

Wilcoxon, AROM e RFE. 

5.4.5 Mama 

A Tabela 5.16 compara o erro de LOOCV utilizando diferentes técnicas de SC e diversos 

números de genes. Para esta base de dados, percebe-se que as dimensionalidades dos 

subconjuntos selecionados variam muito de acordo com a técnica utilizada, indo de apenas 

4 até 256 genes. Também para esta base, o AROM não conseguiu convergir quando o 

número de genes é muito pequeno. 
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Método 
Número de genes 

(Média/Desvio) 

Erro (%) 

(Média/Desvio) 

Completo 4434/0 21,00/17,82 

AG-Filtro Corr 9,90/1,30 25,66/18,54 o 

AG-Filtro Cos 7,00/2,36 23,66/20,06 o 

CFS 35,60/3,46 27,50/18,33 o 

Consistência 3,90/0,53 23,66/15,23 o 

TG 32/0 17,66/14,51 o 

Golub 8/0 22,16/22,48 o 

Info 16/0 25,83/19,13 o 

llcliefF 8/0 16,00/14,41 o 

TNoN 16/0 26,16/20,24 o 

Wilcoxon 8/0 28,16/22,39 o 

AG-SVM 20,20/4,85 17,16/15,16 o 

AROM 16/0 23,83/19,59 o 

RFE 16/0 25,83/20,17 o 

Tabela 5.14: Percentuais de erro de teste para cada técnica. Base de glioma. 

Método AG-Filtro Corr AG-Filtro Cos AG-SVM 

AG-Filtro Corr - o (-01,41) A (+02,04) 

AG-Filtro Cos o (+01,41) - o (+02,88) 

CFS o (-03,59) o (-05,08) A (-01,76) 

Consistência o (+02,53) o (+01,79) A (+05,17) 

TG o (-03,23) o (-04,57) o (-01,58) 

Golub o (+01,23) o (-01,14) o (+02,52) 

Info o (-01,61) o (-02,28) A (+01,26) 

ReliefF V (+01,23) o (-01,14) o (+02,52) 

TNoN o (-01,61) o (-02,28) A (+01,26) 

Wilcoxon o (+01,23) o (-01,14) o (+02,52) 

AG-SVM V (-02,04) o (-02,88) -

AROM o (-01,61) o (-02,28) « (+01,26) 

RFE o (-01,61) o (-02,28) o (+01,26) 

Tabela 5.15: Comparação entre os métodos propostos. Base de glioma. 
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Número de genes 
Método 

2 4 8 16 32 64 128 256 

TG 3,02 1,77 4,02 4,05 3,01 3,27 2,01 0,75 

Golub 5,78 3,01 1,25 3,03 1,76 2,02 0,76 0,76 

Info 2,51 2,02 5,53 3,77 4,02 3,27 1,51 1,76 

ReliefF 6,59 5,56 3,03 3,52 2,77 3,27 2,53 2,01 

TNoN 2,76 1,52 3,77 3,55 5,28 3,77 3,03 2,28 

Wilcoxon 3,27 1,27 2,52 3,28 3,28 4,53 1,52 1,78 

AROM - - 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RFE 5,30 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabela, 5.16: Erro estimado (%) utilizando diferentes números de genes. Base de mama. 

A Tabela 5.17 exibe os erros de teste aplicando-se as várias técnicas. Todas elas apre-

sentam desempenho estatisticamente igual em relação à classificação realizada utilizando 

o conjunto completo de genes,indicando a, eficácia da, SC na base. Neste experimento, 2 

técnicas de SC sobressaíram: o CFS e a Consistência. Ambas obtiveram um erro médio 

de 1,66%, selecionado apenas 1 gene. Assim, tanto um quanto outro podem ser recomen-

dados. Os dois apresentaram desempenho estatisticamente superior ao Golub, ao TNoN, 

ao RFE e ao AG-Filter Cos. O AG-Filtro Cos e o AG-SVM não apresentaram diferença 

significante em ralação a nenhuma técnica, como pode ser visto na Tabela 5.18. 

5.5 Genes Selecionados 

Nesta Seção, os genes selecionados utilizando as técnicas recomendadas para cada base 

de dados são mostrados. A seleção não é mais baseada nas partições de treinamento 

da, validação cruzada e sim nas bases completas. Desta forma, para as técnicas que 

determinam automaticamente o número de genes a ser selecionados, pode haver certas 

discrepâncias em relação aos números exibidos nas tabelas anteriores e os números exibidos 

nesta Seção. No caso das técnicas que selecionam um número definido de genes, utiliza-sc 

os melhores valores conforme visto na Seção 5.4. 

Para a base de leucemia, a técnica de SC utilizada é o AG-Filtro Cos. Os genes se-

lecionados são apresentados na Tabela 5.19, com as identificações e descrições conforme 

disponibilizados pelo provedor original da base de dados. Ao todo, 7 genes foram selecio-
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Método 
Número de genes 

(Média/Desvio) 

Erro (%) 

(Média/Desvio) 

Completo 4969/0 10,00/16,58 

AG-Filtro Corr 9,20/0,40 6.66/10,40 o 

AG-Filtro Cos 3,80/0,97 9,16/11,45 o 

CFS 1/0 1,66/5,00 o 

Consistência 1/0 1,66/5,00 o 

TG 256/0 6,66/10,40 o 

Golub 128/0 9,16/11,45 o 

Info 128/0 6,66/10,40 o 

ReliefF 256/0 4,16/8,53 o 

TNoN 4/0 9,16/11,45 o 

Wilcoxon 4/0 6,66/10,40 o 

AG-SVM 26,5/7,29 6,66/10,40 o 

AROM 16/0 4,16/9,00 o 

RFE 8/0 10,83/14,19 o 

Tabela 5.17: Percentuais de erro de teste para cada técnica. Base de mama. 

Método AG-Filtro Corr AG-Filtro Cos AG-SVM 

AG-Filtro Corr o (0) o (-2,42x) o (+2,88x) 

AG-Filtro Cos o (+2,42x) o (0 ) o (+6,97x) 

CFS o (+9,20x) V (+3,80x) o (+26,50x) 

Consistência o (+9,20x) V (+3,80x) o (+26,50x) 

TG o (+27,82x) o (-67,36x) o (-9,66x) 

Golub o (-13,91x) o (-33,68x) o (-4,83x) 

Info o (-13,91x) o (-33,68x) o (-4,83x) 

ReliefF o (-27,82x) o (-67,36x) o (-9,66x) 

TNoN o (+2,30x) o (-l,05x) o (+6,62x) 

Wilcoxon o (+2,30x) o (-l,05x) o (+6,62x) 

AG-SVM o (-2,88x) o (-6,97x) MO) 

AROM o (-l,73x) o (-4,21x) o (+l,65x) 

RFE o (+l,15x) o (-2,10x) o (+3,31x) 

Tabela 5.18: Comparação entre os métodos propostos. Base de mama. 

85 



Seção 5.5 Genes Selecionados 

nados. 
I d e n t i f i c a ç ã o D e s c r i ç ã o d o s g e n e s 

D88270_at . G B D E F = ( l a m b d a ) D N A fo r i m m u n o g l o b i n l ight c h a i n 

M 2 1 6 2 4 at T O I I D T - c c l l r e c e p t o r . d o l t » 

M 2 7 8 9 1 _ a t C S T 3 Cyst.at.iii C ( a m y l o i d ang iopat . l i y a n d i : : c rcbral l i e m o r r h a g e ) 

M 8 4 5 2 « . a t D F D coinponrnt. of c o n i p l e j í i e n t ( a d i p s i n ) 

X8224CLri ia l_at . T C L 1 g e n e ( T (.11 l e u k e m i a ) ex t . ra c t cd f r o m H . s a p i e n s m l i N A f o r T c e l 1 l e n k e m i a / l y m p l i o m a 1 

U89922..s_at. L T B L y m p l i o t o x i i i - b e t a 

X 0 0 4 3 7 _ s _ a t T C R B T - c e l l r e c e p t o r , b e t a d u M . r r 

Tabela 5.19: Identificação e descrição dos genes selecionados. Base de leucemia. 

Para a base de linfoma, a técnica de SC utilizada é a Consistência. Os genes sele-

cionados são apresentados na Tabela 5.20, com as identificações e descrições conforme 

disponibilizados pelo provedor original da base de dados. Ao todo, 3 genes foram selecio-

nados. 

I d e n t i f i c a ç ã o D e s c r i ç ã o d o s g e n e s 

G E N E 4 0 0 9 X " ( U n k n o w n U G 11». 1 2 3 2 5 4 E S T s ; O l o i i . ; = ) L351G93)" 
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G E N E 3 3 2 7 X " ( U n k n o w i i U G II». 1 6 9 5 6 5 E S T s , M o d o r a t e l y s i m i l a r I,o ! !!! A L U S U B E A M I L Y S B W A R N I N G E N T R Y !!!! 

[H.sapiens] . - C l o n e = 8 2 5 2 1 7 ) " 

Tabela 5.20: Identificação e descrição dos genes selecionados. Base de linfoma. 

Para a, base de cólon, a. técnica de SC utilizada é a Consistência. Os genes selecionados 

são apresentados na Tabela 5.21, com as identificações e descrições conforme disponibili-

zados pelo provedor original da base de dados. Ao todo. 13 genes foram selecionados. 

I d e n t i f i c a ç ã o D e s c r i ç ã o d o s g e n e s 

H s a . 8 1 47 l i n n i a n d e s m i n g e n e , c o m p l e t e c d s 
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H s a . 5 4 9 " P 0 3 0 0 1 T R A N S G R I P T I O N F A C T O R 1I1A ;." 

H s a . 8 2 1 4 P U T A T I V E S E R I N E / T H R E O N I N E - P R O T E I N K I N A S E B 0 4 6 4 . 5 IN C H R O M O S O M E III ( C a o n o r l i a b d i t i s e l o g a n s ) 
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H s a . 3 0 1 6 S - 1 0 0 P P R O T E I N ( H U M A N ) . 
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r e p e t i t i v c Clement ,. 
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Tabela 5.21: Identificação e descrição dos genes selecionados. Base de cólon. 

Para a base de glioma, a técnica de SC utilizada é a ReliefF. Os genes selecionados são 

apresentados na Tabela 5.22, com as identificações e descrições conforme disponibilizados 

pelo provedor original da base de dados. Ao todo, 8 genes foram selecionados. 

Para a base de mama, as técnica de SC utilizadas são a Consistência c o CFS. Os genes 

selecionados são apresentados na Tabela 5.23, com as identificações e descrições conforme 
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I d e n t i f i c a ç ã o D e s c r i ç ã o d o s g e n e s 
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Tabela 5.22: Identificação e descrição dos genes selecionados. Base de glioma. 

disponibilizados pelo provedor original da base de dados. Ao todo, um único gene foi 

selecionado por ambas as técnicas. 

I d e n t i f i c a ç ã o D e s c r i ç ã o d o s g e n e s 

X03635_at, a l L X 0 3 6 3 5 5880-6402 , H u m a n m R N A for oes t rogen receptor 

Tabela 5.23: Identificação e descrição dos genes selecionados. Base de mama. 

5.6 Considerações finais 

Neste Capítulo, os experimentos realizados durante este trabalho foram apresentados. 

Comparou-se diversas técnicas de SC aplicadas a bases reais de expressão gênica e algumas 

conclusões, relacionadas com os objetivos enumerados na Seção 5.2.4, puderam ser tecidas: 

1. As técnicas de SC podem ser aplicadas eficazmente aos dados de microarrays. As 

taxas de redução obtidas foram muito boas, fazendo com que em todos os domínios 

testados o número de genes considerados passasse de alguns milhares para poucas 

dezenas ou mesmo unidades. Além disso, na maioria dos casos, os conjuntos com-

pactos de genes não produziram diferença significativa no desempenho das SVMs, 

quando comparados ao conjunto completo de genes. 

2. As abordagens desenvolvidas baseadas em AGs apresentaram bons desempenhos na 

classificação pelas SVMs. Os filtros AG-Filtro Corr e AG-Filtro Cos foram alter-

nando o bom desempenho nas bases testadas. Em todas elas, ao menos uma das 

versões teve desempenho estatisticamente igual às demais técnicas. Em 2 situações, 

o AG-Filtro Cos foi o método recomendado. O AG-SVM mostrou ter o melhor de-
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sempenho geral entre os wrappers utilizados, tanto em redução de dimensionalidade 

do problema quanto na classificação pelas SVMs. 

3. Avaliando os experimentos como um todo, pode-se concluir que os filtros apresen-

taram benefícios em relação aos wrappers. Geralmente, eles selecionarani menor 

número de genes e obtiveram desempenho médio de classificação superior. Isto é 

corroborado pelo fato de que todas as técnicas recomendadas são filtros. 

Destacou-sc também os genes selecionados pelas melhores técnicas em cada base. Eles 

são pouco o suficiente para serem analisados eficientemente cm experiências de bancada. 

Assim, espera-se que as técnicas de SC possam ser úteis para médicos e biólogos envolvidos 

no tratamento de doenças graves. 

Uma comparação direta de custo computacional das técnicas não é possível. Primeiro 

porque os experimentos, dependendo da técnica empregada, foram executadas em máqui-

nas com configurações diferentes. Segundo, os programas utilizados estão em linguagens 

de programação das mais variadas, como C / C + + , Matlab e Java, dificultado as análi-

ses. Mas, como regra geral, afirma-se que todos os filtros foram executados com grande 

eficiência computacional. Seus tempos de execução variam de alguns segundos a poucos 

minutos, mesmo o AG-Filtro Corr e o AG-Filtro Cos. Os métodos que realizam um ran-

king das características foram os mais rápidos, como o esperado. Os -wrappers envolvem 

naturalmente mais custos de processamento, levam muitos minutos a algumas horas para 

serem executados. O AG-SVM mostrou ser mais custoso. Apesar de tudo, quando ana-

lisando dados de expressão gênica, o custo computacional não deve ser encarado como 

a maior prioridade. Basta lembrar que eles representam uma fração muito pequena dos 

custos envolvidos em projetos maiores, que vão desde a difícil coleta dos dados biológicos 

à custosa e demorada condução dos experimentos de microarrays. 
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Capítulo 6 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

No presente trabalho, foi apresentada uma comparação entre diversos métodos de SC para, 

SVMs aplicadas à análise de bases de dados de expressão gcnica. Foram considerados 8 

filtros e 2 wrappers para selecionar genes em experimentos de microarrays. Os principais 

objetivos do estudo foram observar se SVMs poderia ter algum benefício em trabalhar 

com um conjunto compacto de genes neste domínio e indicar quais as melhores técnicas 

para as 5 bases testadas, tanto em termos de desempenho do classificador quanto em 

termos de redução de dimensionalidade. 

No decorrer do projeto, 2 novas técnicas baseadas em AGs foram desenvolvidas. A 

primeira pode ser enquadrada na abordagem de filtros. Ela ba,scia-se nas características 

intrínsecas dos dados para selecionar um subconjunto de genes que melhor represente o 

domínio. A outra é um wrapper para SVMs. Ela utiliza algumas propriedades e resultados 

teóricos do classificador para selecionar os genes que, explicitamente, mais influenciam na, 

classificação. 

Os resultados comparativos entre todas as técnicas mostraram 3 pontos básicos: 

• AGs são muito eficazes no problema da, seleção de genes. Em todas as bases testadas, 

ou o AG-Filtro (em uma de suas versões) ou o AG-SVM, apresentaram desempenho 

de classificação não estatisticamente inferior às demais técnicas e com um número 

bastante reduzido de genes. De fato, em 2 bases, o AG-Filtro Cos foi a técnica, 

recomendada. A técnica AG-SVM foi o melhor entre os wrappers testados. 

• Os resultados mostram que os filtros são mais adequados que os wrappers para 

realizar SC em domínios de expressão gênica, onde o número de exemplos de dados 

chega a ser centenas de vezes menor que o número de genes. Nestas situações, os 

wrappers parecem eonfrontar-se com o problema, do overfitting. 

• As taxas de redução de dimensionalidade obtidas são altamente positivas. Em todos 

os casos testados, apenas uma pequena fração de genes foi selecionada, em compa-

ração com os milhares disponíveis. Trabalhar com poucos genes é vantajoso nas 
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experiências de bancada efetuadas por médico e biólogos. Assim, os cientistas po-

dem focar esforços c recursos nos genes que mais provavelmente estão relacionado 

com o fenómeno em estudo. 

6.1 Contribuições 

Este trabalho resultou nas seguintes contribuições principais: 

• Uma comparação de diversas técnicas de SC aplicados a bases de dados reais de ex-

pressão gênica. Com isso, foi possível determinar a melhor técnica para cada bases 

e apresentar os genes selecionados para cada uma. Estes genes podem, posterior-

mente, ser estudados mais profundamente. 

• O desenvolvimento de 2 novas abordagens para selecionar genes. Elas são baseadas 

em AGs e mostraram ser competitivas com os métodos comparados. Tanto o AG-

Filtro quanto o AG-SVM resultaram em publicação de trabalhos científicos (de souza 

e de Carvalho, 2004b) (de Souza et al., 2004). 

• O fortalecimento do recém-criado Grupo de Computação Bioinspirada do ICMC-

USP. O trabalho encontra-se perfeitamente alinhado com a linha de pesquisa do 

grupo e ajuda na missão de desenvolver soluções inspiradas na natureza para resolver 

problemas de Bioinformática. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Dentre os trabalhos que podem ser desenvolvidos a partir deste, é possível citar: 

• Este trabalho restringiu-se às bases de dados provenientes de microarrays, por estas 

serem mais comuns e estarem disponíveis publicamente na Internet. Entretanto, há 

várias outras tecnologias que têm sido utilizadas para gerar dados genômicos em 

laraga escala, como o SAGE e o MPSS. Assim, espera-se poder aplicar as técnicas 

aqui testadas nestes outros tipos de dados. 

• Uma validação biológica crítica dos genes selecionados poderia enriquecer o estudo. 

Desta fornia, é intenção do autor trabalhar em conjunto com urna equipe especiali-

zada para verificar a relevância dos subconjuntos encontrados. 
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• As técnicas propostas são baseados em AGs simples. Recentemente, versões mul-

tiobjetivas têm sido utilizadas em problema de SC (Jr. et al., 2004). No contexto 

de dados de expressão gênica e SVMs o autor desconhece algum trabalho. Então, 

investigar estas abordagens é de interesse do autor. 

• Neste trabalho, apenas bases de dados contendo 2 classes foram consideradas. En-

tretanto, muitos problemas reais são multiclasse e apresentam toda uma nova série 

de dificuldades. Assim, pretende-se explorar este tipo de problemas. Uma primeira 

tentativa já foi feita utilizando AGs e SVMs (dc souza e de Carvalho, 2004a). 

• O sucesso dos AGs na seleção de genes instiga a pesquisa dessa aplicação utilizando-

se outros algorirnos bio-inspirados, como Colónias de Formigas (Gambardella et al., 

2002), Inteligência por Enxame (de Oliveira et al., 2004), etc. O autor tem interesse 

em investigar essas abordagens em oportunidade próxima. 
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