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Desconheço o autor.

“No final de nossas vidas não seremos julgados pelos muitos diplomas que
recebemos, por quanto dinheiro fizemos ou por quantas grandes coisas
realizamos. Seremos julgados pelo ‘Eu tive fome e você me deu de comer.
Estava nú, e você me vestiu. Eu não tinha casa e você me abrigou’.”
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a minha fortaleza moral e pessoal, meus pais: Humberto e Maria Elena, meu irmão Ricardo,
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Resumo
Esteves GH. Métodos estatı́sticos para a análise de dados de cDNA microarray em um ambiente
computacional integrado. São Paulo; 2007. [Tese de doutorado - Universidade de São Paulo]

Análise de expressão gênica em larga escala é de fundamental importância para a biologia
molecular atual pois possibilita a medida dos nı́veis de expressão de milhares de genes simultaneamente, o que torna viável a realização de trabalhos voltados para biologia de sistemas
(systems biology). Dentre as principais técnicas experimentais disponı́veis para esta finalidade,
a tecnologia de microarray tem sido amplamente utilizada. Este procedimento para medida de
expressão gênica é bastante complexo e os dados obtidos são freqüentemente observacionais,
o que dificulta a modelagem estatı́stica. Não existe um protocolo padrão para a geração e
avaliação desses dados, sendo portanto necessário buscar procedimentos de análise que sejam
adequados para cada caso. Assim, os principais métodos matemáticos e estatı́sticos aplicados
para a análise desses dados deveriam estar disponı́veis de uma forma organizada, coerente e
simples em um ambiente computacional que confira robustez, confiabilidade e reprodutibilidade
às análises realizadas. Uma forma de garantir estas caracterı́sticas é através da representação
(e documentação) de todos os algoritmos utilizados na forma de um grafo direcionado e acı́clico
que descreva todo o conjunto de transformações, ou operações, aplicadas seqüencialmente ao
conjunto de dados. De acordo com esta filosofia, um ambiente foi implementado neste trabalho incorporando diversos procedimentos disponı́veis na literatura atual, além de outros que
foram aprimorados ou propostos nesta tese. Dentre os métodos de análise já disponı́veis que
foram incorporados destacam-se aqueles para a construção de agrupamentos, busca de genes
diferencialmente expressos e classificadores, construção de redes de relevância e classificação
funcional de grupos gênicos. Além disso, o método de construção de redes de relevância foi revisto e aprimorado e um modelo estatı́stico para a classificação funcional de redes de regulação
gênica foi proposto e implementado. Esses dois últimos métodos surgiram a partir de problemas biológicos para os quais não existiam procedimentos de análise adequados na literatura.
Finalmente, são apresentados dois conjuntos de dados que foram analisados utilizando diversas
ferramentas disponı́veis neste ambiente computacional.

Gustavo H. Esteves

iii

Bioinformática-USP

Abstract
Esteves GH. Métodos estatı́sticos para a análise de dados de cDNA microarray em um ambiente computacional integrado [Statistical methods for cDNA microarray data analysis in an
integrated computational environment]. São Paulo; 2007. [Tese de doutorado - Universidade
de São Paulo]

High throughput gene expression analysis has a great importance to molecular biology nowadays because it can measure expression profiles for hundreds of genes, and this turn possible
studies focused in systems biology. Between the main experimental techniques available in
this direction, the microarray technology has been widely used. This experimental procedure
to quantify gene expression profiles is very complex and the data obtained is frequently observational, what difficult the statistical modelling. There is not a standard protocol for the
generation and evaluation of microarray data, therefore it is necessary to search by adequate
analysis methods for each case. Thus, the main mathematical and statistical methods applied
to microarray data analysis would have to be available in an organized, coherent and simple
way in a computational environment that confer robustness, reliability and reproducibility to
the data analysis. One way to guarantee these characteristics is through the representation
(and documentation) of all used algorithms as a directed and acyclic graph that describes the
set of transformations, or operations, applied sequentially to the dataset. According to this
philosophy, an environment was implemented in this work aggregating several data analysis
procedures already available in the literature, beyond other methods that were improved or
proposed in this thesis. Between the procedures already available that were incorporated we
can distinguish that ones for cluster analysis, differentially expressed genes and classifiers search, construction of relevance networks and functional classification of gene groups. Moreover,
the method for construction of relevance networks was revised and improved and an statistical model was proposed and implemented for the functional classification of gene regulation
networks. The last two procedures was born from biological problems for which adequate data
analysis methods didn’t exist in the literature. Finally, we presented two datasets that were
evaluated using several data analysis procedures available in this computational environment.
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Bioinformática-USP

Sumário
7.2.2
7.3

Aprimoramento do modelo original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Implementação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

8 Classificação funcional de redes de regulação gênica
8.1

116

A estatı́stica para a classificação das redes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
8.1.1

Distribuição da estatı́stica G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

8.1.2

Validação da distribuição da estatı́stica G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

8.2
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Redes de relevância, método proposto por Butte et al. (2000). . . . . . . . . . . 110

7.3
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AESTI: Adenocarcinoma Intestinal do Estômago.
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NEST: Normal do Estômago.
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Capı́tulo 1
Introdução
Todas as informações genéticas de um ser vivo são guardadas em uma biomolécula conhecida como ácido desoxirribonucléico ou DNA. Essa molécula abriga algumas das principais
informações necessárias para a manutenção da vida deste organismo. Essas informações são codificadas em nı́vel molecular onde pequenas porções do DNA, conhecidas como genes, são transcritas em moléculas de ácido ribonucléico (RNA) em um processo conhecido como expressão
gênica. Os RNAs são, então, traduzidos em proteı́nas que são as biomoléculas funcionais das
células e que trabalham na manutenção de um ambiente favorável à sustentação do ciclo de
vida celular.
Da mesma forma que a expressão adequada de genes encontrados nas moléculas de DNA
é de grande importância para a manutenção dos processos vitais das células, genes expressos
em momentos indesejados podem levar ao surgimento de diversas doenças, como o câncer por
exemplo. Um dos principais desafios da Biologia Molecular atual é medir e avaliar os perfis
de expressão gênicos em diferentes tipos de tecidos biológicos com o objetivo de entender os
mecanismos de transformação molecular entre essas condições biológicas, como tecidos sadios
ou patológicos por exemplo.
Com raras exceções, todas as células de um organismo contém a mesma carga genética,
ou seja, o mesmo DNA genômico. Os nı́veis de expressão dos genes de grupos celulares morfologicamente diferentes constituem parcela importante na diferenciação entre esses tipos celulares.
Assim, a comparação dos perfis de expressão gênicos entre diferentes tecidos pode levar ao
entendimento de diversos fenômenos biológicos encontrados nos organismos. Várias técnicas
1
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experimentais já foram desenvolvidas com a finalidade de medir nı́veis de expressão gênica, entre elas podemos citar a hibridização subtrativa (Lee et al., 1991), o RT-PCR por amostragem
diferencial (Liang & Pardee, 1992), o RT-PCR por iniciação arbitrária (Welsh et al., 1992) e a
análise por representação diferencial (Hubank & Schatz, 1994). Entretanto, estes métodos têm
a desvantagem de lidar com poucos genes, o que faz com que o processo de medida dos nı́veis
de expressão de vários deles seja muito lento e laborioso. Em meados da década de 90 duas
técnicas para quantificar expressão gênica em larga escala foram desenvolvidas, a técnica SAGE
(Velculescu et al., 1995) e a técnica de DNA microarrays (DeRisi et al., 1996; Schena et al.,
1995; Shalon et al., 1996), que têm a capacidade de medir os nı́veis de expressão de milhares
de genes simultaneamente.

1.1

Importância da medida de expressão gênica em larga
escala

Kitano (2002) argumenta que essas técnicas de medida de expressão para vários genes ao
mesmo tempo são uma oportunidade de “ouro” para a avaliação de aspectos relacionados com a
biologia de sistemas (systems biology), que tenta estudar os perfis de interação entre diversas biomoléculas e sua evolução dinâmica ao longo do tempo. Essas interações são apresentadas como
redes de regulação ou vias metabólicas e apresentam padrões de interação entre as proteı́nas
produzidas pelos genes do organismo. Biologia de sistemas têm despertado tanto interesse na
comunidade cientı́fica que a revista Science publicou uma edição especial referente ao tema em
março de 2002 (Chong & Ray, 2002). Além do trabalho de Kitano citado anteriormente, outros
artigos publicados nesta revista também discutem alguns aspectos sobre biologia de sistemas.
Csete & Doyle (2002) apontam várias similaridades entre os sistemas biológicos e sistemas de
tecnologia avançada, onde ferramentas para simulação e modelagem utilizados em engenharia
são muito úteis para a biologia de sistemas. Davidson et al. (2002) fazem uma revisão sobre a
arquitetura de uma rede contendo mais de 40 genes que controla a especificação da endoderme
e mesoderme durante o desenvolvimento de embriões do ouriço-do-mar. Noble (2002) aponta a
necessidade de se avaliar quantitativamente os perfis de interação entre proteı́nas para entender
o funcionamento fisiológico de órgãos como um todo, apresentando especialmente uma revisão
sobre a modelagem do funcionamento do coração.
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Essa abordagem voltada para sistemas biológicos não é nova na literatura cientı́fica e já
tem sido discutida desde a década de 40, quando os modelos teóricos esbarravam na ausência de
técnicas experimentais para medir os nı́veis de atividade das moléculas envolvidas com o sistema
(Cassman, 2005), o que tem se tornado possı́vel atualmente com essas técnicas de análise de
expressão gênica em larga escala. Entretanto, o que é medido nestas técnicas são nı́veis de
RNAs produzidos pelos genes em condições especı́ficas e, então, é necessário ter sempre em
mente que esses dados fornecem um esboço do que acontece realmente em nı́vel protéico para
os sistemas biológicos.
Experimentos de microarray em especial, que são o foco deste trabalho, têm sido amplamente utilizados em pesquisas de Biologia Molecular para medir os nı́veis de expressão de milhares de genes em condições biológicas especı́ficas. Esses dados são de fundamental importância
para justificar ou levantar novas hipóteses biológicas acerca dos mecanismos de transformação
celular entre os diversos tipos de tecidos estudados. Dada a grande quantidade de dados que
têm sido obtidos através de experimentos de microarray, alguns bancos de dados foram desenvolvidos para armazenar nı́veis de expressão medidos por essa metodologia experimental,
como o SMD (Stanford Microarray Database, http://genome-www5.stanford.edu/), da Universidade de Stanford proposto por Sherlock et al. (2001) e o GEO (Gene Expression Omnibus,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/), desenvolvido pelo NCBI - National Center for Biotechnology Information - proposto por Barrett et al. (2005). Esses bancos tornam disponı́veis diversos
conjuntos de dados que podem ser reavaliados à luz de outros métodos de análise na tentativa
de validar ou enriquecer os resultados obtidos originalmente.
Este tipo de análise de expressão gênica também tem recebido muita atenção da comunidade cientı́fica internacional. Prova disso foram as três edições especiais publicadas pela
revista Nature Genetics intituladas The Chipping Forecast. A primeira revista foi publicada
no volume 21 (número 1s), edição de janeiro de 1999, e trazia artigos referentes aos aspectos
experimentais relacionados com a técnica de microarray. A segunda revista foi publicada no
volume 32 (número 4s), edição de dezembro de 2002, e trazia alguns artigos relacionados com
o planejamento experimental (Churchill, 2002), normalização de dados (Quackenbush, 2002) e
outros métodos de análise (Slonin, 2002), além de outros artigos relacionados com a análise de
dados. Finalmente a terceira edição especial foi publicada em junho de 2005 sob o volume 37
(número 6s) e traz algumas perspectivas relacionadas com análises funcionais usando dados de
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microarray, como a modelagem dos nı́veis de expressão gênica em câncer (Segal et al., 2005) e
o mapeamento de redes de regulação genética e epigenética (van Steensel, 2005).

1.2

Dificuldade na análise de dados de microarray

O processo de obtenção dos dados de expressão gênica através desta técnica experimental é
muito complexo e repleto de etapas experimentais de natureza distinta e os dados obtidos
são freqüentemente observacionais, o que dificulta bastante o processo de modelagem desses
dados. Outro ponto muito importante que é algumas vezes negligenciado em experimentos de
microarray é o planejamento experimental, onde somente há cinco ou seis anos alguns trabalhos
estatı́sticos apresentaram idéias sobre esse tema (Kerr & Churchill, 2001; Yang & Speed, 2002).
Como exemplo, que é discutido na Seção 9.2 e no Apêndice B, recentemente reanalisamos
um conjunto de dados que avaliava séries temporais de macacos infectados com o vı́rus da
varı́ola que apresentava algumas falhas no planejamento experimental. Todo o procedimento
de obtenção de dados a partir da técnica de microarray está revisado e discutido em maiores
detalhes no Capı́tulo 2.
Não existe um procedimento de análise genérico que possa ser empregado indiscriminadamente para qualquer grupo de medidas de expressão gênica obtidas através de experimentos de
microarray. O ideal é que cada conjunto de dados a ser analisado seja cuidadosamente avaliado
e os métodos de análise mais adequados sejam escolhidos para sua correta utilização. Essa avaliação deve ser feita através de uma análise exploratória visando duas finalidades especı́ficas. A
primeira delas é a avaliação da qualidade dos dados e a busca por eventuais fatores experimentais sistemáticos que devem ser removidos pelos métodos de normalização. A segunda é a busca
de caracterı́sticas dos dados que justifiquem suposições necessárias para a utilização adequada
de métodos especı́ficos de análise. Alguns procedimentos de análise exploratória dos dados de
microarray, bem como alguns métodos de normalização são apresentados no Capı́tulo 4.
Vários métodos de análise já foram propostos na literatura, dentre eles é possı́vel citar
alguns que têm sido tradicionalmente utilizados em diversos trabalhos cientı́ficos como a busca
de genes diferencialmente expressos (DE) onde fazemos testes de hipóteses para diferenças
significativas dos nı́veis de expressão entre diferentes tipos biológicos estudados (Dudoit et al.,
2002b, 2003; Yang et al., 2002a), a identificação de grupos de genes com perfis de expressão
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similares (Li et al., 2003; Quackenbush, 2001; Ramoni et al., 2002; Sherlock, 2000; Tamayo
et al., 1999; Valafar, 2002) e a procura por grupos de genes capazes de distinguir com precisão
os tipos de tecidos do conjunto de dados (Dudoit et al., 2002a; Quackenbush, 2001; Valafar,
2002). Alguns desses métodos de análise são discutidos em maiores detalhes no Capı́tulo 5.
Outros procedimentos de análise que tem sido utilizados com menor freqüência visam
uma avaliação mais global dos perfis de expressão gênica e vão na linha de métodos voltados
para biologia de sistemas. Neste caso, o método para a classificação funcional de grupos gênicos
(Segal et al., 2004) busca medir os nı́veis de atividade de grupos de genes em condições biológicas
diferentes, esse método está discutido no Capı́tulo 6. Porém, esse procedimento não é capaz de
avaliar perfis de interação entre os genes dos grupos estudados; quando este tipo de análise é
de interesse pode-se usar métodos para a construção de redes de relevância (Butte et al., 2000;
Butte & Kohane, 2000), que permite encontrar genes com perfis de interação alterados nos
diversos tecidos biológicos estudados a partir dos dados, o procedimento de análise está discutido
no Capı́tulo 7. Entretanto, ele não permite a comparação quantitativa entre as diferentes redes
geradas. Isso abriu a possibilidade para o aprimoramento deste método visando a comparação
quantitativa das redes obtidas em dois tipos biológicos diferentes (Seção 7.2.2). Ainda assim,
vimos que nenhum destes métodos eram capazes de estudar os perfis de ativação/alteração
de redes de regulação gênica (ou vias metabólicas) previamente conhecidas e que representam
conhecimento biológico, o que é muito importante para a análise de dados guiada por hipóteses
biológicas. Neste sentido, propusemos um método de análise baseado em um modelo estatı́stico,
que foi validado por métodos de permutação de dados, para a classificação funcional de redes
de regulação gênica previamente conhecidas.

1.3

Necessidade de um ambiente computacional integrado

Boa parte desses procedimentos de análise de dados de microarray devem estar disponı́veis de
uma forma organizada, coerente e simples que confira robustez, confiabilidade e reprodutibilidade às análises efetuadas. Essas considerações não são novas e já têm sido discutidas pela
comunidade cientı́fica. Segundo Gentleman et al. (2004), dada a complexidade do processo de
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Bioinformática-USP

Capı́tulo 1. Introdução
obtenção dos dados através destas técnicas de medida de expressão em larga escala, trabalhos
cientı́ficos sérios devem garantir transparência em todo o processo de análise adotado e os algoritmos usados devem ser facilmente reaplicados para a verificação dos resultados obtidos. Isso
pode ser alcançado através da adoção de procedimentos de documentação detalhada para os
métodos de análise de dados adotados. Um procedimento de documentação para os conjuntos
de dados obtidos através da técnica de microarray já foi proposto por Brazma et al. (2001), que
utiliza um grupo de informações mı́nimas chamado MIAME (do inglês, Minimum Information
About a Microarray Experiment). Swertz & Jansen (2007) também expõem a necessidade de se
desenvolver infraestruturas computacionais que sejam capazes de acomodar o caráter dinâmico
dos métodos de análise voltados para biologia de sistemas.
Existe a necessidade de implementação de um ambiente computacional para a análise de
dados de microarray que integre diversos métodos matemáticos e estatı́sticos disponı́veis na
literatura e que busque contemplar as caracterı́sticas discutidas no parágrafo anterior. Várias
ferramentas para análise desses dados já foram propostas e implementadas, como o MADE4
(Culhane et al., 2005) para análise multivariada, o MARAN (Engelen et al., 2003) para normalização, o BASE (Saal et al., 2002) que define uma estrutura de banco de dados para armazenamento e análise, o TM4 (Saeed et al., 2003) que é um sistema contendo quatro programas
para processamento de imagens, armazenamento, normalização e análise de dados e o VizStruct
(Zhang et al., 2004) que é uma ferramenta para análise exploratória. Entretanto, a maioria
destes programas não são implementados de forma a garantir análises documentáveis e reprodutı́veis. Gentleman et al. (2004) criaram um projeto de desenvolvimento de software livre para
a análise de dados genômicos conhecido como Bioconductor - http://www.bioconductor.org que busca garantir a reprodutibilidade das análises. Este projeto se caracteriza pela implementação de diversos procedimentos de análise por vários grupos de pesquisadores espalhados
pelo mundo. Isso faz com que os diversos métodos matemáticos e estatı́sticos não sejam implementados de uma forma organizada. Uma das preocupações principais desta tese foi o
desenvolvimento de um ambiente computacional para a análise de dados de microarray que
tenta contemplar a filosofia discutida aqui.
Neste ambiente de análise definimos classes de objetos para armazenar desde conjuntos de
dados de microarray brutos até resultados de métodos de análise especı́ficos. Atenção especial
é dada ao processo de carga das informações relevantes ao conjunto de dados que deve ser
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Figura 1.1: Grafo teórico de análise.
Ilustração do grafo teórico de análise, onde as arestas representam transformações aplicadas sobre o conjunto de dados.

analisado, onde a integridade dos mesmos deve ser garantida e sua qualidade deve ser avaliada
cuidadosamente. Uma vez feito isso, a primeira etapa da análise é o planejamento dos métodos
estatı́sticos a serem adotados, o que pode ser representado como um grafo a partir do qual todo
o procedimento pode ser implementado e executado. Neste grafo os nós representam objetos
computacionais e as arestas representam transformações, ou operações, que devem ser aplicadas
sobre esses objetos. A Figura 1.1 apresenta um exemplo de grafo teórico.
As arestas representadas na Figura 1.1 indicam os procedimentos teóricos de análise que
devem estar implementados no ambiente computacional desenvolvido. Às vezes, neste planejamento estatı́stico da análise, podemos nos deparar com métodos que ainda não estão implementados (ou que nem foram propostos na literatura) e, nestes casos, este ambiente deve
possibilitar a inclusão de novos procedimentos. Isso foi feito através de uma implementação
modular do ambiente de análise proposto nesta tese.
Em uma segunda etapa do processo, as diferentes implementações existentes para cada
método de análise devem ser identificadas e escolhidas de acordo com a modelagem do conjunto
de dados em questão. Isso é necessário pois um mesmo método de análise pode ser executado
através de diversos procedimentos que fazem suposições diferentes sobre o conjunto de dados.
Gustavo H. Esteves
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Como exemplo, podemos citar os métodos de busca de genes diferencialmente expressos através
do teste t ou pela estatı́stica dos postos de Wilcoxon, onde o primeiro caso faz uma suposição
de normalidade dos dados enquanto o segundo apenas assume simetria na sua distribuição.
Algumas vezes o método de análise pode ser dado por um único procedimento e essa segunda
etapa passa a ser irrelevante.
Finalmente, em uma terceira etapa, os diversos parâmetros e argumentos associados com
cada implementação adotada para os métodos de análise escolhidos devem ser ajustados. Isso
redefine o grafo teórico como um grafo de realização da análise. Esse novo grafo é equivalente
a um script de métodos computacionais que pode ser executado diretamente no ambiente.
Os grafos de realização (ou scripts) garantem a documentação adequada de todo o processo
adotado.
Vários métodos de análise já disponı́veis na literatura, como a busca de genes DE e classificadores, construção de agrupamentos e redes de relevância e a classificação funcional de grupos
gênicos, foram incorporados ao ambiente que foi desenvolvido neste trabalho. Esses métodos
foram incorporados para resolver problemas que surgiram com a análise de diversos conjuntos
de dados em colaboração com o grupo de pesquisa do Prof. Dr. Luiz Fernando Lima Reis do
Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer. Outras vezes, detectamos a ausência de procedimentos de análise adequados para determinados tipos de problemas biológicos em questão.
Nestes casos, alguns métodos de análise já existentes, como a construção de redes de relevância,
foram aprimorados enquanto outros métodos foram propostos, como a classificação funcional
de redes de regulação gênica. Estes métodos aperfeiçoados ou propostos estão discutidos nos
Capı́tulos 7 e 8. O Capı́tulo 3 discute em maiores o ambiente computacional proposto nesta
tese.

1.4
1.4.1

Objetivos do trabalho
Objetivo geral

Como vimos anteriormente, a análise de dados de microarray é de fundamental importância
para a Biologia Molecular. Como os protocolos experimentais usados nesta técnica são muito
heterogêneos, a modelagem dos dados é extremamente complexa, e diversos procedimentos maGustavo H. Esteves
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temáticos e estatı́sticos podem ser usados para a análise destes dados. Isso dificulta a robustez,
reprodutibilidade e documentação do processo de análise adotado. Outras vezes notamos a
necessidade de desenvolvimento de alguns métodos teóricos voltados para problemas biológicos
especı́ficos, como a comparação das redes de relevância geradas em tecidos biológicos diferentes
e a classificação funcional de redes de regulação gênica. Assim, os principais objetivos desta tese
foram o desenvolvimento de uma estrutura computacional que tenta conferir as caracterı́sticas
discutidas acima ao processo de análise, integrando diversos procedimentos matemáticos e estatı́sticos para a análise de dados de microarray disponı́veis na literatura cientı́fica atual e o
desenvolvimento de novos métodos de análise ou o aprimoramento de outros já existentes.

1.4.2

Objetivos especı́ficos

Muitos procedimentos computacionais e estatı́sticos aplicados para a análise de dados de microarray já foram propostos na literatura. Outros métodos de análise foram propostos e implementados neste trabalho. Dentro deste contexto, esta tese apresenta os seguintes objetivos
especı́ficos:
1. implementar o modelo de classificação funcional de grupos gênicos proposto por Segal
et al. (2004);
2. implementar o método de construção de redes de relevância originalmente proposto por
Butte et al. (2000);
3. estender o método do item anterior para comparar quantitativamente as redes geradas
em dois tipos de tecidos biológicos diferentes;
4. propor e implementar um modelo estatı́stico para a classificação funcional de redes de
regulação gênica;
5. integrar em um ambiente computacional para a análise de dados de microarray os métodos
discutidos nos itens anteriores juntamente com outros procedimentos já disponı́veis na
literatura cientı́fica atual.
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1.5

Organização da tese

A partir do que foi exposto neste capı́tulo, esta tese faz primeiramente uma descrição sucinta
de todo o processo de análise de dados de microarray. O Capı́tulo 2 descreve o procedimento
experimental para a construção de experimentos de microarray, desde a produção das lâminas
passando pela extração e marcação de mRNAs, captura e análise de imagens até o planejamento experimental. A seguir, o Capı́tulo 3 apresenta a estrutura do ambiente computacional
e sua implementação para análise de dados de microarray desenvolvido nesta tese. Este ambiente foi desenvolvido na linguagem de programação estatı́stica R juntamente com algumas
funções adicionais implementadas em linguagem C e incorpora diversos algoritmos implementados em vários pacotes desenvolvidos dentro do projeto bioconductor. É importante mencionar
que este ambiente proporcionou uma estrutura computacional adequada para a integração de
vários procedimentos de análise já classicamente utilizados em dados de microarray, bem como
facilitou a extensão e implementação de outros métodos de análise. O Capı́tulo 4 apresenta a
estrutura dos dados, a análise exploratória e os principais modelos de normalização, que são
necessários para a remoção de viéses e efeitos sistemáticos dos dados. A seguir, o Capı́tulo 5
apresenta os métodos mais comumente utilizados para a análise dos dados de microarray, como
os modelos estatı́sticos para a busca de genes diferencialmente expressos, algoritmos para a
construção de grupos de genes com perfis de expressão similares e métodos para busca de genes
capazes de discriminar, ou classificar, tipos biológicos distintos. O Capı́tulo 6 traz o modelo
de classificação funcional de grupos gênicos proposto por Segal et al. (2004). Já o Capı́tulo 7
apresenta alguns métodos de engenharia reversa a partir de dados de microarray com ênfase
especial na construção de redes de relevância (Butte et al., 2000; Butte & Kohane, 2000) que é
bastante discutido e implementado neste trabalho, enquanto o Capı́tulo 8 apresenta um modelo
estatı́stico para a classificação funcional de redes de regulação gênica proposto nesta tese. O
Capı́tulo 9 traz alguns resultados importantes obtidos a partir da análise de conjuntos de dados
reais com a utilização das diversas abordagens matemáticas e estatı́sticas apresentadas neste
trabalho e, por fim, são apresentadas no Capı́tulo 10 uma discussão sobre os resultados, as
principais conclusões e as perspectivas futuras deste trabalho.
Além disso, esta tese traz dois apêndices que apresentam os textos originais de dois trabalhos cientı́ficos que foram realizados com a utilização de diversos procedimentos que foram
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incorporados no ambiente desenvolvido. O trabalho apresentado no Apêndice A se refere à
análise de um conjunto de dados gastro-esofágicos que foi desenvolvida em colaboração com o
grupo do Prof. Dr. Luiz Fernando Lima Reis e publicado na revista Cancer Research (Gomes
et al., 2005), já o trabalho apresentado no Apêndice B se refere ao manuscrito submetido para
publicação da reanálise de um conjunto de dados de infecção pelo vı́rus da varı́ola (Rubins et al.,
2004). Este último trabalho foi realizado com a colaboração de outros alunos de pós-graduação
do Instituto de Matemática e Estatı́stica da USP e do programa interunidades de doutorado
em Bioinformática da USP.
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Com a descoberta da estrutura do DNA por Watson & Crick (1953), a biologia passou por profundas transformações. Dentre elas é possı́vel citar o surgimento e aprimoramento de diversas
técnicas experimentais que contribuı́ram para o desenvolvimento desta área do conhecimento.
Certamente, uma das mais importantes dessas técnicas, até o momento, é a tecnologia de
análise de expressão gênica conhecida como microarray, que surgiu em meados da década de
1990 (DeRisi et al., 1996; Schena et al., 1995; Shalon et al., 1996).
Sucintamente, a técnica de microarray consiste da deposição de seqüências de cDNA
conhecidas ou pequenos oligonucleotı́deos em posições especı́ficas de um substrato, que pode
ser uma lâmina de vidro ou uma membrana de nylon, que é hibridizado contra cDNAs marcados.
No caso da utilização de membranas de nylon, esses cDNAs são marcados radioativamente e
utiliza-se apenas um tipo biológico por membrana, ao contrário das lâminas de vidro, onde
dois tipos de amostras biológicas diferentes são marcadas por fluorescência (canais um e dois
ou dyes cy3 e cy5). Posteriormente, essa membrana ou lâmina deve passar por um processo
de digitalização. No caso das lâminas de vidro, os fluorocromos são excitados emitindo, assim,
sinais luminosos que são captados pelo scanner. Os dados originais de um experimento de
microarray são imagens que representam os nı́veis de expressão dos genes fixados no substrato,
que devem ser analisadas por um software especı́fico que gera uma tabela de dados numéricos
contendo os valores de intensidade, ou nı́vel de radioatividade, de cada um dos fragmentos de
DNA de interesse, juntamente com uma série de valores estatı́sticos julgados potencialmente
úteis para a avaliação da qualidade dos dados obtidos; a Figura 2.1 descreve esquematicamente
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o procedimento experimental para lâminas de vidro usando moléculas de cDNA para fixação.
Note que o restante deste texto trata unicamente de experimentos de microarray construı́dos
com a utilização de lâminas de vidro. Para uma revisão geral de todo o procedimento veja
Schena (2003).
Alguns trabalhos clássicos que utilizam a metodologia de microarray podem ser citados.
Alizadeh et al. (2000) diferenciaram molecularmente dois tipos de linfomas patologicamente similares. Jin et al. (2001) avaliaram as diferenças de expressão gênica entre várias caracterı́sticas
como sexo, idade e genótipo em Drosófilas. Nosso grupo de trabalho também têm publicado
vários artigos em colaboração com o grupo de pesquisa do Prof. Dr. Luiz Fernando Lima Reis
do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer. Entre esses trabalhos foram feitas análises
comparando os nı́veis de mRNAs amplificados ou não amplificados (Gomes et al., 2003), busca
de perfis alterados em tecidos normais e tumorais de origem gastro-esofáfica (Gomes et al., 2005;
Meireles et al., 2003, 2004) e busca de classificadores em adenomas e carcinomas foliculares da
tiróide (Stolf et al., 2003, 2006), além de outros artigos submetidos ou em fase de preparação.
Basicamente, existem dois tipos de procedimentos experimentais que podem ser usados
para a fabricação de lâminas de microarray: fixação de fragmentos de DNA na superfı́cie da
lâmina ou a fabricação in situ diretamente em sua superfı́cie. No primeiro método é possı́vel
utilizar seqüências de cDNA amplificadas por PCR a partir de clones bacterianos ou oligonucleotı́deos sintetizados, o segundo tipo de procedimento experimental pode ser dividido em
fotolitografia, impressão por jato e sı́ntese eletroquı́mica. Esses métodos serão descritos com
mais detalhes a seguir.

2.1

cDNA microarray

Nos experimentos de cDNA microarray, é necessário um banco de clones de seqüências expressas
(ESTs). As ESTs são produzidas através da criação de fragmentos de DNA dupla fita a partir de
uma seqüência expressa (RNA mensageiro - mRNA) por transcrição reversa. Esse procedimento
experimental dá origem a moléculas de DNA complementar (cDNA) que são então clonados
em bactérias.
A construção da lâmina começa com a seleção dos clones que contém as seqüências es-
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Figura 2.1: Esquema de um experimento de microarray.
Ilustração do processo de construção de um experimento de cDNA microarray.
Seqüências clonadas são fixadas em lâminas de vidro que são posteriormente
hibridizadas contra cDNAs marcados por fluorescência advindos de duas populações de mRNAs diferentes. As imagens geradas são processadas e os dados
numéricos analisados.
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pecı́ficas dos genes de interesse. Essas seqüências são removidas dos clones, amplificadas por
PCR e fixadas em posições especı́ficas da lâmina, conhecidas como spots, através de agulhas de
impressão que são controladas por um robô especı́fico, a Figura 2.1 ilustra esquematicamente
a construção de experimentos deste tipo.

2.2

In situ microarray

A outra metodologia para a fabricação de lâminas de microarray é a construção de peguenos
oligonucleotı́deos diretamente na superfı́cie da lâmina. Neste procedimento experimental, a
seqüência colocada na lâmina é totalmente conhecida e escolhida com base na seqüência especı́fica de todo o gene. Aqui, não existe a necessidade de clonagem de cDNAs, amplificação
por PCR e a fixação mecânica do material.
As lâminas produzidas através deste método são geralmente comerciais. Um método
de produção bastante comum é usado pela Affymetrix (Santa Clara, CA) que usa máscaras
fotolitográficas para cada base nucleotı́dica a ser fixada em cada posição especı́fica. Se uma
certa região da lâmina deve conter uma base especı́fica, a máscara deixa um “buraco” nesta
região, onde a base pode ser depositada sem a contaminação das outras regiões (que ficam
protegidas pela máscara) após o desbloqueio por luminosidade. O processo todo é repetido até
que todos os fragmentos de interesse são construı́dos base por base.
Uma outra técnica utilizada para a fabricação de lâminas deste tipo usa uma metodologia
similar à das impressoras de jato de tinta, onde quatro cartuchos contendo as quatro bases
nucleotı́dicas (adenina, citosina, guanina e tirosina) são carregados em uma cabeça de impressão
que injeta cada base necessária em áreas especı́ficas da lâmina à medida que a cabeça de
impressão se move ao longo da mesma. Um exemplo de empresa que utiliza este tipo de
tecnologia é a Agilent (Palo Alto, CA).
Como foi mencionado anteriormente, ainda existe um terceiro tipo de técnica utilizada
para a construção de lâminas de oligonucleotı́deos que é a sı́ntese eletroquı́mica. Este método
usa pequenos eletrodos colocados juntamente com a lâmina para controlar regiões de reações
individuais. Então, soluções contendo bases especı́ficas são colocadas sobre a lâmina e os
eletrodos são ativados nas regiões onde as bases são necessárias. Esse procedimento é utilizado
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pela CombiMatrix (Mukilteo, WA).

2.3

Preparação do mRNA

Uma vez que as lâminas foram produzidas, independentemente do método utilizado, a fase
seguinte consiste da extração de RNA mensageiro ou total das populações celulares de interesse.
A partir desses RNAs é produzido o cDNA alvo por transcrição reversa na presença de dCTP (ou
dUTP) que contém grupamentos fluorescentes que são excitados e emitem luz em comprimentos
de onda diferentes. A seguir os cDNAs alvo de duas amostras distintas são misturados e
hibridizados contra as lâminas produzidas. Geralmente as duas amostras estudadas recebem
o nome de teste e referência. A hibridização é feita em câmara úmida ou em estação de
hibridização automatizada.
É neste momento do trabalho que a “mágica” dos microarrays acontece, onde os mRNAs
são copiados em fitas de cDNA na presença de nucleotı́deos fluorescentes por uma enzima conhecida por transcriptase reversa. Verifica-se que na sı́ntese dessas novas fitas a proporção existente
entre as quantidades de moléculas de mRNAs referentes aos diferentes genes do organismo é
mantida, é essa informação que é codificada nas imagens digitais na forma de intensidade dos
spots.
Para tanto, é preciso que três coisas aconteçam. Primeiramente, a população de RNAs
deve ser corretamente extraı́da e purificada de suas amostras de interesse. Em segundo lugar, os
mRNAs presentes nesse grupo devem ser copiados em novas fitas com a efetiva incorporação dos
nucleotı́deos marcados. E, finalmente, esses cDNAs devem hibridizar contra suas respectivas
seqüências nas lâminas. Existem vários trabalhos na literatura buscando aumentar a qualidade
dos RNAs obtidos, bem como a verificação da eficiência de incorporação de compostos fluorescentes em ácidos nucléicos visando a obtenção de resultados mais robustos e o uso mais eficiente
dos experimentos de cDNA microarray, (Khodarev et al., 2002; Lage et al., 2002; Naderi et al.,
2004; Nagai & Chapman Jr, 2002; Pradet-Balade et al., 2001; Wildsmith et al., 2001).
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2.3.1

Amplificação de mRNAs

Muitas vezes a quantidade de mRNA inicial obtida não é suficiente para a aplicação satisfatória
do protocolo experimental e, assim, uma etapa de amplificação dos mRNAs é necessária. Este
procedimento experimental foi inicialmente proposto por Gelder et al. (1990) onde, uma vez
extraı́da a população de moléculas de RNAs das células de interesse, a etapa de transcrição
reversa é feita com a utilização de um oligo dT contendo um sı́tio de ligação para a enzima
de transcrição T7 polimerase e sem a presença das bases marcadas por fluorescência. Após a
construção das moléculas de cDNA dupla fita, a reação de amplificação acontece na presença
da enzima T7 RNA polimerase que realiza a cópia de novas moléculas antisenso em relação às
moléculas de mRNA originais. Se a quantidade de RNA produzido ainda não for suficiente, é
possı́vel fazer ciclos de amplificação adicionais utilizando-se iniciadores aleatórios. Wang et al.
(2000) propuseram uma modificação do protocolo original explorando o efeito de troca de fita
molde na extremidade 5’ da molécula de mRNA, essa alteração garante que o cDNA dupla fita
produzido é do mesmo tamanho do mRNA original. Algumas modificações já foram propostas
para estes procedimentos experimentais, entre os quais podemos citar Baugh et al. (2001) e
Gomes et al. (2003). Esta última foi proposta pelo grupo de trabalho do Prof. Luiz Fernando
Lima Reis e este artigo mostra que o protocolo de amplificação não introduz viéses sistemáticos
importantes aos dados.
Todos os protocolos experimentais citados no parágrafo anterior descrevem procedimentos
de amplificação linear e podem apresentar alguns problemas com relação à geração de moléculas
de RNA antisenso. Outros trabalhos já foram propostos para a amplificação exponencial de
mRNAs através de técnicas experimentais baseadas em reações de PCR (Iscove et al., 2002;
Hertzberg et al., 2001), que não apresentam este problema.
Independentemente do protocolo de amplificação utilizado, algumas caracterı́sticas do
procedimento são de fundamental importância. Entre elas podemos citar a eficiência da amplificação, viéses na extremidade 3’ do produto amplificado, variações no tamanho das moléculas
geradas, reprodutibilidade e a manutenção da abundância relativa de transcritos (Nygaard &
Hovig, 2006). Dentre essas caracterı́sticas, sob o ponto de vista da utilização da amplificação
de RNAs no contexto dos experimentos de microarray, a mais importante é a não alteração
das proporções de mRNAs iniciais. Alguns trabalhos têm mostrado que essa proporcionalidade
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se mantém (Baugh et al., 2001). Em especial nosso grupo de trabalho mostrou que a reação
de amplificação não introduz nenhum viés importante nos dados gerados (Gomes et al., 2003).
Outros trabalhos ainda, fazem avaliações detalhadas de todo o processo experimental e apresentam protocolos mais eficazes para a amplificação de mRNAS (Naderi et al., 2004; Zhao et al.,
2002). Recentemente, Nygaard & Hovig (2006) fizeram uma extensa revisão bibliográfica de
todo o procedimento de amplificação e seus possı́veis problemas, especialmente voltados para
a utilização do material amplificado em experimentos de microarray.

2.4

Aquisição e análise de imagens

Após a produção e hibridização das lâminas, os sinais de intensidade devem ser adquiridos
computacionalmente, para posterior quantificação e análise de dados. Esses sinais são geralmente armazenados como imagens de 16-bits, o que é feito por equipamentos apropriados para
a digitalização desses dados. As duas subseções seguintes descrevem mais detalhadamente as
etapas de aquisição e análise dessas imagens.

2.4.1

Aquisição de imagens

Como foi citado anteriormente, as imagens são digitalizadas por equipamentos especı́ficos. Atualmente existem dois tipos diferentes deles para essa finalidade: as câmeras CCD (Charge Coupled Device) e os scanners laser. Na tecnologia CCD as lâminas são excitadas com uma luz
branca em toda a sua extensão e uma câmera fotografa a imagem decorrente da emissão de intensidade proveniente dos fluorocromos presentes nos alvos que foram utilizados para hibridização.
Os scanners a laser fazem uma varredura na lâmina com um raio laser nos comprimentos de
onda especı́ficos digitalizando a imagem gerada. Vários equipamentos se encontram disponı́veis
no mercado, a Tabela 2.1 mostra uma listagem de alguns fabricantes desses equipamentos.
Como já foi citado anteriormente, os dois fluorocromos utilizados para marcação dos
mRNAs são excitados e emitem luz em comprimentos de onda diferentes. Os dois corantes
que têm sido usados com mais freqüência são cy3 e cy5 e a Tabela 2.2 descreve as diferenças
de excitação e emissão para esses dois fluoróforos, lembrando que existem outros corantes
que também podem ser utilizados para a mesma finalidade. Em geral os equipamentos de
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Fabricante

Site

Localização

Molecular Devices

http://www.moleculardevices.com

Sunnyvale, CA

Genomic Solutions

http://www.genomicsolutions.com

Ann Arbor, MI

Perkin Elmer

http://las.perkinelmer.com

Wellesley, MA

Amersham Biosciences http://www.amershambiosciences.com Bucks, Inglaterra
Tabela 2.1: Alguns fabricantes de equipamentos de digitalização.
Alguns fabricantes de equipamentos utilizados para a captação das imagens geradas em experimentos de microarray.

digitalização das imagens fazem uma primeira leitura da lâmina utilizando o comprimento de
onda especı́fico para cy3, capturando uma imagem. Logo em seguida é feita uma segunda
leitura utilizando o comprimento de onda especı́fico para cy5, obtendo uma segunda imagem.
É necessário enfatizar que cada lâmina de microarray gera duas imagens diferentes, uma para
cada fluorocromo utilizado. Na análise de imagens digitais, essas duas imagens são conhecidas
como bandas de uma única imagem composta. Geralmente uma pseudocoloração seguida de
uma composição das duas imagens é utilizada para facilitar a visualização e verificação da
qualidade do experimento em questão. O padrão de coloração mais freqüentemente utilizado
também está descrito na Tabela 2.2.
A Figura 2.2 mostra um exemplo de uma imagem composta para uma lâmina de um
experimento de cDNA microarray obtida no laboratório do Prof. Luiz Fernando Lima Reis.
Na figura, os pontos verdes correspondem a genes mais expressos na amostra marcada com
cy3, os vermelhos são genes mais expressos na amostra marcada com cy5, os demais variam
dentro de uma gradação de amarelo e laranja e são expressos nas duas amostras. Ainda nesta
figura, nota-se que a imagem de um experimento de microarray é constituı́da por vários blocos
individuais que são geralmente construı́dos pela mesma agulha da cabeça de impressão.

2.4.2

A análise de imagens

As imagens obtidas anteriormente constituem os dados “crus” da análise de expressão gênica por
experimentos de microarray. O trabalho seguinte consiste na quantificação dos sinais emitidos
pelos diferentes spots que representam diferentes genes. O produto final desta etapa do trabalho
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Figura 2.2: Exemplo de uma imagem de microarray.
Imagem de um experimento de cDNA microarray colorida de acordo com a
indicação descrita na Tabela 2.2. Esta imagem foi obtida pelo grupo de pesquisa
do Prof. Luiz Fernando Lima Reis no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o
Câncer e CEPID - Hospital A. C. Camargo.
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Bioinformática-USP

Capı́tulo 2. A tecnologia de microarray
Fluoróforo Excitação (nm) Emissão (nm) Coloração
cy3

550

570

verde

cy5

649

670

vermelho

Tabela 2.2: As diferenças entre cy3 e cy5.
Principais caracterı́sticas para cy3 e cy5, os dois corantes utilizados com mais
freqüência em experimentos de cDNA microarray.

é uma tabela de dados numéricos para cada lâmina produzida que devem ser posteriormente
analisadas por ferramentas computacionais e estatı́sticas.
Antes de detalhar um pouco mais o processo de análise de imagens decorrentes de experimentos de cDNA microarray, é necessário definir alguns termos que são freqüentemente
usados na linguagem de processamento de imagens digitais. A região ocupada pelo spot é conhecida como região de sinal ou foreground. Os valores de intensidade medidos nessa região
são decorrentes da emissão de fluorescência proveniente de moléculas de cDNA marcadas com
cy3 e/ou cy5 que se anelam nas moléculas complementares fixadas na lâmina. Algumas dessas
moléculas fixadas podem se anelar com moléculas fluorescentes provenientes de outros genes, em
um fenômeno conhecido como hibridização cruzada. A contribuição dessas moléculas referentes
a outros genes no valor de sinal observado no spot é chamada de ruı́do. A imagem de fundo
da lâmina (regiões onde não se encontram spots) é chamada de background. Eventualmente,
podem existir valores de sinal mais intensos decorrentes de sujeira na lâmina ou hibridização
inespecı́fica que contaminam o background. Esse tipo de sinal inespecı́fico é conhecido como
artefato. A Figura 2.3 ilustra esses conceitos.
De acordo com Yang et al. (2001), o processamento de imagens de microarray pode ser
divido em três etapas, que são:
• endereçamento ou gradeamento: processo de indexação de todos os spots;
• segmentação do sinal (ou dos spots): é o que define os pixels que fazem parte das regiões
de sinal (foreground) ou do background – região onde não se encontra DNA fixado;
• quantificação da intensidade: etapa que estima, para cada spot, os valores de intensidade,
background e, possivelmente, de qualidade.
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Figura 2.3: Termos utilizados na análise de imagens de microarray.
Ilustração de um spot onde os principais termos utilizados em análise de imagens
de microarray estão representados.

Em geral, as bandas das imagens adquiridas pelo scanner são bem registradas, não exigindo cuidados adicionais de correção. Outras vezes, as imagens adquiridas apresentam rotação,
que deve ser corrigida, pois dificulta as etapas subseqüentes de processamento. Essas bandas
são geralmente compostas (por média ou máximo, por exemplo) em uma única imagem sobre
a qual é efetuada a segmentação. O resultado da segmentação é usado como máscara nas duas
bandas originais. A segmentação é o processo de particionar uma imagem em diferentes regiões,
cada uma contendo certas caracterı́sticas, o que no caso das imagens de microarray consiste
em localizar cada um dos blocos que constituem a imagem. A seguir cada um desses blocos é
também segmentado com o objetivo de localizar uma região ao redor de cada spot, essa região
é, geralmente, retangular e é denominada região de influência do spot.
O processo de endereçamento consiste da indexação de cada bloco que constitui a imagem
analisada, assim como de todos os spots para que eles sejam corretamente identificados de acordo
com o arranjo definido no projeto da lâmina. Os processos de estimação e segmentação dos
spots são mais complexos e serão comentados em maiores detalhes a seguir.
A segmentação dos spots de uma imagem de microarray consiste em classificar cada pixel
da imagem como pertencente ao foreground ou ao background. O resultado final dessa segGustavo H. Esteves
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Bioinformática-USP

Capı́tulo 2. A tecnologia de microarray
mentação é uma ‘máscara’ que localiza todos os spots da lâmina. Os métodos de segmentação
de sinal mais freqüentemente utilizados podem ser divididos em 4 grupos (Yang et al., 2001),
que são:
• Segmentação de cı́rculo fixo: assume que todos os spots de uma mesma lâmina tem o
mesmo tamanho e forma circular, admite um valor de diâmetro fixo para todos os spots da
lâmina. Esta metodologia tem a desvantagem de poder perder muitos pixels do foreground
e incorporar muitos pixels do background. O erro está associado a variações de forma e
tamanho do spot. O ScanAlyze é um exemplo de software que se utiliza deste método de
segmentação (Eisen, 1999).
• Segmentação de cı́rculo adaptativo: o diâmetro de cada spot é estimado separadamente.
Esta metodologia também pode perder pixels do foreground e incorporar pixels do background. O erro tende a ser menor do que o de segmentação de cı́rculo fixo, porque está
associado apenas com variações de forma do spot. O QuantArray é um exemplo de utilização desta metodologia (Perkin Elmer, 2001).
• Segmentação por histograma: separa o foreground do background baseado no histograma
de intensidade da região de influência do spot. Esta é uma técnica de segmentação clássica
que não restringe a alguma forma especı́fica, porém ela tem um sério problema: incorpora
pixels claros do background e perde pixels escuros do foreground, devido à sua exclusiva
dependência da intensidade dos pixels. O software QuantArray (Perkin Elmer, 2001),
também pode utilizar uma implementação deste tipo.
• Segmentação por variação de intensidade: separa o foreground do background baseado
no gradiente da imagem (Gonzalez & Woods, 1992). Algumas variantes mais robustas
desta técnica usam também o conhecimento da região de influência do spot (Adams &
Bischof, 1994). Essa técnica também não se restringe a formas especı́ficas e é robusta a
flutuações de intensidade dos pixels do foreground e background, pois depende de propriedades topológicas, além da variação de intensidade. Hirata Jr. et al. (2002) utiliza-se de
ferramentas similares com aplicação especı́fica para experimentos de microarray.
Cada spot de uma lâmina de microarray representa o valor de atividade real de algum
gene em alguma caracterı́stica biológica de interesse. Esses valores de atividade gênica são
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codificados em forma de sinais de intensidade observados para cada spot da lâmina. A extração
correta desses valores de intensidade é que possibilita a comparação entre diferentes estados
biológicos. Entretanto, esses valores de intensidade estão sujeitos as variabilidades naturais de
qualquer sistema biológico, além de fontes de incerteza intrı́nsecas à estratégia experimental.
Porém, a estimação desses valores de intensidade não é uma tarefa muito simples, uma vez que
a distribuição de probabilidades desses valores não é conhecida, sendo que existem diferentes
técnicas de estimação sendo empregadas pelos softwares de análise de imagens.
Outro valor que deve ser extraı́do na etapa de análise de imagens é a intensidade do
background, necessário para a correção dos valores de intensidade obtidos. A motivação para a
utilização deste dado está no fato de que não é possı́vel obter exatamente os valores de ruı́do
encontrados nos spots, entretanto o efeito desse ruı́do pode ser minimizado através da correção
dos valores de intensidade da região de sinal pelos valores de intensidade do background. Além
disso, os valores de intensidade dos spots estão sujeitos a uma contribuição de outros fatores
independentes da hibridização do cDNA alvo marcado contra a sonda fixada na lâmina. Esses
fatores podem ser devidos a hibridização inespecı́fica ou ainda a componentes quı́micos presentes
na superfı́cie da lâmina. Existem duas técnicas distintas que são usualmente utilizadas com
essa finalidade. Uma é o cálculo de um valor de background constante para todos os spots.
Essa metodologia assume que a intensidade em regiões sem DNA fixado é uniforme em todo
o substrato e é mais empregada em experimentos que utilizam membranas de nylon. A outra
opção é o cálculo de background localmente, ou seja ao redor da máscara que define cada spot.
Essa metodologia permite correções em experimentos cuja intensidade em regiões inespecı́ficas
são mais variáveis, o que acontece com mais freqüência em experimentos que se utilizam de
lâminas de vidro.
Muitos softwares também fornecem dados estatı́sticos adicionais que podem ser úteis para
avaliação de qualidade dos dados, tais como a variabilidade dos valores de intensidade de pixels
para cada spot, circularidade dos spots, etc.

2.5

Fontes de variabilidade

Do que foi exposto nas seções anteriores, é possı́vel observar que existem várias etapas diferentes na preparação dos experimentos de cDNA microarray. Cada uma destas etapas têm
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caracterı́sticas que podem introduzir efeitos sistemáticos ou aleatórios que requerem atenção
especial na análise desses dados. Quando os efeitos são sistemáticos, podemos identificá-los
e corrigi-los através de transformações matemáticas adequadas. Se tais efeitos são aleatórios
é muito difı́cil conseguir alguma transformação que seja capaz de contornar os problemas e a
análise fica comprometida. A seguir apresentamos as principais etapas e possı́veis problemas
associados com elas:
• seleção de clones para fixação - nesta etapa o pesquisador seleciona os fragmentos
de cDNA que melhor representam os genes que serão fixados nas lâminas para posterior
avaliação. Aqui, o tamanho dos fragmentos está relacionado com os valores de intensidade
observados (Esteves, 2002; Stillman & Tonkinson, 2001) e fragmentos localizados mais na
extremidade 5’ do gene estão relacionados com fenômenos de hibridização cruzada (Iseli
et al., 2002);
• coleta e manipulação de RNAs - etapa onde o pesquisador coleta as amostras de interesse e faz a extração, marcação e hibridização desses RNAs contra as lâminas produzidas
anteriormente. Nesta etapa a qualidade do RNA extraı́do e, principalmente, a qualidade
da marcação por fluorescência é fundamental (Lage et al., 2002; Nagai & Chapman Jr,
2002; Wildsmith et al., 2001);
• amplificação de RNA - muitas vezes a quantidade de RNA obtida é inferior à quantidade exigida pelo protocolo experimental e, nestes casos, um protocolo de amplificação
deve ser usado (Gelder et al., 1990; Wang et al., 2000), onde problemas relacionados com
a reação de amplificação também podem estar presentes;
• captura e análise de imagens - etapa onde as imagens são geradas através da digitalização, por um scanner, onde os diferentes parâmetros de ajuste podem introduzir
viéses aos dados (como a regulagem da potência da luminosidade de leitura); além disso
as imagens ainda devem ser analisadas por softwares especı́ficos que estimam os valores
de intensidade de cada spot e da imagem de fundo ao seu redor, o background local (Angulo & Serra, 2003; Hirata Jr. et al., 2002; Jain et al., 2002; Yang et al., 2001, 2002b).
Entretanto, a estimação desses valores não é uma tarefa muito simples e não está muito
claro quais são os melhores métodos de estimação (Brown et al., 2001).
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2.6

Planejamento experimental

Outro ponto importante a se destacar está no planejamento experimental. As amostras biológicas de interesse podem ser comparadas de uma maneira direta, quando todas as amostras são
hibridizadas entre si e podemos fazer comparações diretas entre cada par de amostra de interesse, ou de maneira indireta através do desenho de referência, onde cada amostra é hibridizada
contra uma amostra comum (Kerr & Churchill, 2001; Yang & Speed, 2002). Além disso, os
experimentos podem ser realizados em pares com a inversão dos corantes (dye swap), que é um
procedimento comumente empregado para minimizar os efeitos sistemáticos de incorporação
dos fluorocromos (Kerr et al., 2000). Na Figura 2.4 observa-se um esquema ilustrando esses
dois tipos de planejamento experimental, cada seta representa um experimento de microarray
onde a origem representa que a amostra foi marcada com cy3 e a extremidade de chegada representa que a amostra foi marcada com cy5. As setas azuis representam a inversão de corantes.

2.7

Análise dos dados

Como já foi citado anteriormente, o resultado original de um experimento de microarray é
um conjunto de tabelas numéricas geradas pelo programa de análise de imagens, contendo os
valores de intensidade dos spots e seus respectivos valores de intensidade do background local.
Esses dados devem ser processados, onde uma análise exploratória deve ser empregada visando
a identificação de efeitos sistemáticos que devem ser removidos por métodos de normalização
adequados. Uma vez feito isso, temos um conjunto de dados que pode ser denotado por uma
matriz de valores numéricos que representam os nı́veis de expressão dos diferentes genes da
plataforma em diversas condições biológicas. Esses procedimentos de normalização e a notação
adotada neste texto serão discutidos em maiores detalhes no Capı́tulo 4. Essa matriz de dados
deve ser analisada à luz de modelos estatı́sticos adequados para a identificação de genes capazes
de responder as perguntas relevantes ao problema biológico em questão (Sebastiani et al.,
2003). Vários procedimentos matemáticos e estatı́sticos já foram propostos para a análise de
dados de microarray. No próximo capı́tulo é apresentado um ambiente computacional que
integra de maneira coerente a maioria desses métodos para a análise de dados decorrentes de
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Figura 2.4: Planejamento de experimentos de microarray.
Ilustração dos dois tipos de planejamento experimental mais comumente utilizados em experimentos de microarray. Em (A) temos o planejamento de referência
onde cada amostra de interesse é comparada com uma amostra de referência comum, em (B) temos o planejamento em loop onde todas amostras de interesse são
comparadas entre si. As setas representam uma lâmina de microarray onde as
extremidades de origem e de chegada das setas representam marcação da amostra com cy3 e cy5, respectivamente. As setas azuis representam os experimentos
com inversão de corantes (dye swap).

experimentos de microarray. Cabe enfatizar que esse ambiente foi implementado na forma de
um pacote escrito na linguagem de programação estatı́stica R. Os capı́tulos seguintes descrevem
sucintamente os diversos procedimentos aplicados para normalização de dados e para diversos
tipos de análises matemáticas e estatı́sticas especı́ficas.
Mais recentemente alguns livros foram publicados sobre a construção de experimentos de
microarray, uma boa referência sobre todo o procedimento experimental é dada por Schena
(2003). Para quem tem mais interesse nos procedimentos matemáticos e estatı́sticos usados
para a análise dos dados, outras boas referências são dadas por Draghici (2003) e Speed (2003).
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Como pode ser observado no capı́tulo anterior, a obtenção de dados de expressão gênica a
partir de experimentos de microarray constitui um processo complexo e repleto de etapas experimentais de natureza diferente que conferem uma dificuldade a mais para a modelagem
estatı́stica desses dados. Dependendo das hipóteses estatı́sticas subjacentes ao modelo, diferentes abordagens de análise podem ser usadas. Vários métodos matemáticos e estatı́sticos
já foram descritos para a normalização e análise dos dados, e outros procedimentos têm sido
propostos com freqüência na literatura. A análise de dados de microarray é muito complexa,
onde os métodos mais adequados para cada conjunto de dados a ser analisado devem ser identificados e implementados. Existe a necessidade de um ambiente computacional para a análise de
dados de microarray que facilite a integração dos diversos métodos de análise já disponı́veis na
literatura. Além disso, este ambiente deve ser implementado de uma forma simples e modular
de maneira a acompanhar o caráter dinâmico observado nos procedimentos de análise de dados
de microarray, além de oferecer opções adequadas de documentação das análises empregadas.
Este foi um foco importante deste trabalho e a próxima seção se destina a descrever algumas
idéias por trás do ambiente desenvolvido, que é apresentado na seção seguinte.

3.1

Estrutura do ambiente desenvolvido

As classes de objetos e métodos computacionais que foram definidas e implementadas estão representadas na Figura 3.1. Nesta figura, temos um grafo orientado e acı́clico onde os retângulos

28

Capı́tulo 3. Ambiente computacional
cinzas representam classes de objetos computacionais, octógonos representam saı́das gráficas
ou textuais (figuras, mapas de cores, tabelas HTML ou texto, etc) e as arestas representam
métodos computacionais que atuam sobre os objetos de saı́da gerando os objetos ou resultados
de chegada. Os blocos retangulares tracejados em cores diferentes indicam módulos diferentes
de análises computacionais e estatı́sticas, como busca de genes DE, busca de classificadores,
classificação funcional de grupos ou redes gênicas e construção de redes de relevância.
A Figura 3.1, deve ser vista como um grafo representando genericamente todos os possı́veis
métodos matemáticos e estatı́sticos que podem ser usados para a análise de qualquer conjunto
de dados de cDNA microarray. A classe de objetos maiges é a classe central do ambiente e,
observando a figura, nota-se que todos os métodos de análise de dados estão implementados
para atuar sobre objetos desta classe. Cada aresta deste grafo representa um ou mais métodos
computacionais para a realização de um procedimento de análise especı́fico. É importante
lembrar que a especificação dos métodos (e seus módulos) envolvem a utilização de diversos
parâmetros. Essa definição de classes e métodos computacionais conferem modularidade ao
processo de análise, facilitando sobremaneira esta etapa do trabalho, uma vez que cada procedimento teórico é representado unicamente por uma seqüência bem definida de métodos a
partir do objeto bruto inicial. Além disso, essa caracterı́stica proporciona facilidade para a
extensão do ambiente de análise, onde novos métodos teóricos podem ser incorporados através
da implementação desses módulos de análise. Como exemplo, temos o método de classificação
funcional de redes gênicas apresentado no Capı́tulo 8.
Como foi mencionado anteriormente, o grafo dado pela Figura 3.1 é direcionado e acı́clico,
o que define métodos computacionais que podem ser empregados seqüencialmente sobre objetos
de classes especı́ficas definidas na Seção 3.2.1 adiante. Isso facilita o planejamento de todo o
processo de análise dos dados, que deve ser visto como um procedimento de três etapas. A
primeira delas consiste em elaborar o grafo teórico de análise (veja a Figura 1.1), onde os
métodos a serem empregados devem ser identificados de acordo com a modelagem do conjunto
de dados. Na segunda etapa, os métodos computacionais implementados devem ser identificados
para cada análise teórica elaborada na primeira etapa; note que aqui pode surgir a necessidade
de novos métodos que ainda não estão implementados no ambiente. Finalmente, na terceira
etapa os parâmetros associados com os métodos computacionais a serem utilizados devem ser
ajustados. Esta última etapa define um novo grafo, que é um grafo de realização de um
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Figura 3.1: Métodos e algoritmos implementados no ambiente computacional.
Retângulos cinzas representam classes de objetos. Octógonos representam saı́das
gráficas ou textuais. As arestas representam métodos computacionais (ou conjuntos de métodos) que fazem transformações entre objetos de classes diferentes.
Os retângulos coloridos tracejados representam módulos de análise diferentes.
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procedimento de análise especı́fico. Note que todos os métodos computacionais adotados e seus
respectivos parâmetros são dados por este grafo. Isso é equivalente a um script de análise que
é executado automaticamente no ambiente.
O grafo do ambiente dado na Figura 3.1 define algumas implementações teóricas que
podem ser usadas na análise dos dados. Essas realizações das análises teóricas também são
representadas através de grafos orientados e acı́clicos. A Figura 3.2 ilustra um exemplo de grafo
de realização. A interpretação dessa figura é similar à da Figura 3.1, mas agora os retângulos
representam realizações de objetos e as arestas representam os métodos juntamente com os
parâmetros utilizados. O objeto stats1 na Figura 3.2, por exemplo, representa o resultado de
uma análise de genes diferencialmente expressos através do método de Wilcoxon. Uma diferença
fundamental entre os grafos do ambiente e de realização está no fato de que, no último, cada
aresta do grafo representa um único método de análise que foi aplicado sobre o objeto de origem,
gerando o objeto de destino.
No grafo de realização da Figura 3.2, são apresentadas duas análises de genes diferencialmente expressos, uma utilizando o método para comparação entre dois grupos biológicos através
do teste de Wilcoxon (DEgenes2by2.wilcox) e a outra através da utilização de um teste de reamostragem (DEgenes2by2.bootT). Além disso, também foi aplicado o método para a construção
de agrupamentos hierárquicos para os objetos gerados a partir das análises de genes diferencialmente expressos. Note que todo o processo de análise está representado a partir de um objeto
de classe maigesRaw e, seguindo um caminho no grafo é possı́vel acompanhar todos os métodos
empregados até a conclusão das análises, como a construção dos agrupamentos hierárquicos e
a geração de tabelas HTML.
Essas caracterı́sticas do ambiente conferem reprodutibilidade ao processo de análise. Ou
seja, uma vez que o grafo de realização foi definido e executado, ele é guardado para a documentação do processo de análise. Uma vez armazenado, toda a análise pode ser re-executada
posteriormente, sem nenhuma dificuldade. Além disso, se existir a necessidade de alteração de
algum parâmetro dos métodos de análise empregados ou alguma informação referente ao dado
bruto precisar ser modificada (por exemplo, alterações na anotação da lâmina, ou adição de
informações de redes, etc), isso pode ser feito de maneira simples e rápida sendo que a análise
pode ser refeita de uma forma confiável e eficiente. Esta caracterı́stica confere robustez ao
processo de análise.
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Figura 3.2: Exemplo de grafo de realização de uma análise especı́fica.
Grafo representando a realização de uma análise feita por nosso grupo de trabalho. Diferentemente da Figura 3.1, os retângulos cinzas representam realizações
de objetos, enquanto as arestas representam os métodos, juntamente com os
parâmetros, utilizados.

Este trabalho foi executado dentro do projeto MAIGES (Mathematical Analysis of Interacting Gene Expression Systems). Este projeto conta com uma interface web, no endereço
http://www.maiges.org, que é implementada através do Drupal (http://drupal.org/), uma plataforma para gerenciamento de conteúdo que permite a disponibilização de várias informações
associadas com os trabalhos do grupo, incluindo artigos publicados. Também usamos o sistema de gerenciamento de cursos Moodle (http://moodle.org/) para interação com todos os
colaboradores do projeto. O Moodle fornece uma excelente estrutura para o armazenamento
de informação de uma forma organizada e segura, o que propicia um repositório de dados relevantes para os projetos em andamento e para a disponibilização de resultados de análises já
efetuadas. Uma vez que todas as informações relevantes aos projetos são armazenadas nesta
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estrutura, todos os dados necessários para as análises que são carregados no ambiente de análise
discutido neste capı́tulo são extraı́das deste repositório de informações. Com a mesma filosofia
adotada na definição do ambiente de análise discutido nesta tese, não removemos nenhuma
informação deste repositório e nem os resultados de análise já consolidados para garantir a
reprodutibilidade das análises realizadas.
Informações adicionais sobre o ambiente de análise discutido neste capı́tulo podem ser
encontradas nesta página web, no link http://www.maiges.org/en/software.
Na próxima seção apresentamos a implementação adotada para o ambiente de análise de
dados de microarray discutido aqui.

3.2

Implementação do ambiente

Como já mencionamos na Seção 1.3, vários programas para análise de dados de microarray já
foram propostos para a análise de dados de microarray. Porém, cada um deles implementa
somente alguns métodos de análise especı́ficos, como a normalização de dados por exemplo.
O ambiente de programação estatı́stica R – http://www.r-project.org (Ihaka & Gentleman,
1996; R Development Core Team, 2006) – é especialmente interessante para a análise de dados
deste tipo, uma vez que ele possui vários métodos estatı́sticos e ferramentas de representação
gráfica implementados. O R é um ambiente de programação interativo de código livre, o que
faz com que ele tenha uma extensa lista de pacotes adicionais desenvolvidos por várias pessoas
ao redor do mundo. Essa caracterı́stica faz com que essa linguagem de programação seja
extremamente poderosa e extensı́vel, especialmente para análises estatı́sticas mais refinadas
que exigem implementações de distribuições de probabilidades especı́ficas, como é o caso dos
dados de experimentos de microarray. Entretanto, por ser uma linguagem interpretada, o R é
muito lento para análises computacionalmente intensivas, como é o caso de testes baseados em
permutação ou reamostragem de dados (bootstrap). Nestas circunstâncias, métodos de análise
que apresentem estas caracterı́sticas devem ser implementados em linguagens de programação
compiladas, como C e C++.
Gentleman et al. (2004) criaram um projeto de desenvolvimento de software livre para a
análise de dados genômicos a partir da plataforma R que foi intitulado como Bioconductor –
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http://www.bioconductor.org. Este projeto se caracteriza pelo desenvolvimento, por diferentes
grupos, de uma grande quantidade de pacotes desenvolvidos em R voltados para a análise de
dados gênomicos em geral, incluindo-se aı́ os dados de microarray. A maioria dos métodos de
normalização e análises básicas de dados descritos em maiores detalhes nos Capı́tulos 4 e 5,
respectivamente, já estão implementados em diversos pacotes deste projeto.
O problema principal é que a maioria dos pacotes desenvolvidos utilizam estruturas de
dados especı́ficas, o que torna difı́cil a comunicação entre procedimentos diferentes implementados em pacotes diferentes. Além disso, os métodos de classificação funcional de grupos gênicos,
descritos no Capı́tulo 6, e de construção de redes de relevância, descritos na Seção 7.2, não estão
implementados em nenhum pacote do ambiente R. Para as análises de redes de relevância existem alguns programas implementados em Java como o MeV (Saeed et al., 2003) e o Cytoscape
(Shannon et al., 2003).
Existem vários pacotes no R voltados para etapas especı́ficas da análise de dados de microarray, como o limma para a análise de modelos lineares e o marray para a normalização e
análise exploratória. Assim, desenvolvemos um ambiente que integra diversos destes pacotes
juntamente com outros métodos visando a análise global de dados de microarray de maneira a
garantir reprodutibilidade e capacidade de documentação do processo adotado. Neste ambiente,
usamos um procedimento para a carga dos dados de expressão gênica obtidos por tal metodologia que garante a integridade dos dados independentemente do formato das tabelas numéricas
geradas pelo programa de processamento de imagens utilizado. Adicionalmente, diversos pacotes diferentes do R e do projeto bioconductor especialmente voltados para a transformação,
normalização e análises básicas de dados foram integrados, as Tabelas 3.1 e 3.2 descrevem os
pacotes do R e do bioconductor que foram utilizados, respectivamente. O modelo de avaliação
funcional de grupos gênicos (Segal et al., 2004), descrito mais detalhadamente no Capı́tulo 6,
o método para a construção de redes de relevância (Butte et al., 2000; Butte & Kohane, 2000)
incluindo uma extensão do método original que visa a construção de redes com alterações significativas entre dois tipos biológicos distintos, que foi proposta no presente trabalho (ver a Seção
7.2) e o modelo estatı́stico para a classificação funcional de redes gênicas, proposto no Capı́tulo
8, também foram implementados neste ambiente. Informações adicionais sobre as classes e
funções implementadas, tais como descrição dos métodos e formas de utilização, podem ser
obtidas na página http://www.maiges.org/en/software.
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Pacote

Descrição

amap

diferentes funções de distância e agrupamentos por k-médias

class

classificação por k-vizinhos

e1071

classificação por SVM

gplots

ferramentas gráficas para mapas de cores

MASS

discriminante linear de Fisher

R2HTML

conversão de objetos R para páginas HTML

rgl

construção e manipulação de gráficos tri-dimensionais

som

agrupamentos por SOM

Tabela 3.1: Pacotes do R utilizados no ambiente de análise do MAIGES.
Listagem dos pacotes do R utilizados no ambiente computacional desenvolvido.

3.2.1

Classes de objetos definidas

Neste ambiente computacional foram definidas várias classes de objetos que recebem desde os
dados brutos ou normalizados contendo todo o conjunto de observações até objetos especı́ficos
que recebem resultados de análises especı́ficas. Inicialmente, foi definida uma classe de objetos
do R que recebe todos os dados numéricos e informações de interesse para o conjunto de dados
a ser analisado. Essa classe é denominada maigesPreRaw e possui listas que recebem os campos
numéricos de interesse lidos a partir das tabelas geradas pelo programa de análise de imagens,
vetores de texto que especificam os grupos gênicos a serem avaliados no trabalho, grafos que
definem as redes de regulação de interesse, a configuração das lâminas e rótulos para os genes
e amostras do estudo. Esta classe tem ainda um campo lógico especificando spots ruins e outro
de texto que é usado para armazenar qualquer informação adicional ou relevante. Como foi
mencionado anteriormente, toda informação carregada em objetos desta classe vem da página
do projeto MAIGES. Esta classe de objetos funciona como um saguão de entrada no R que
define uma etapa intermediária para a análise de dados. Nesta fase intermediária é possı́vel
fazer análises exploratórias buscando a identificação de possı́veis problemas no conjunto de
dados e a atualização do campo referente aos spots ruins. Um exemplo de problema que pode
ser detectado nesta etapa é a provável marca de um dedo em uma lâmina de um conjunto de
dados público (Shyamsundar et al., 2005), como ilustrado na Figura 3.3. Realizações de objetos

Gustavo H. Esteves

35

Bioinformática-USP
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Pacote

Descrição

annotate

construção de páginas HTML com anotação gênica

convert

conversão entre classes de objetos diferentes

graph

manipulação de grafos

limma

normalização e análise de genes DE por ANOVA

marray

normalização e análise exploratória de dados

multtest

modelos de ajuste de nı́veis descritivos

OLIN

normalização OLIN e OSLIN

Tabela 3.2: Pacotes do bioconductor utilizados no ambiente de análise do MAIGES.
Listagem dos pacotes do projeto bioconductor utilizados no ambiente computacional desenvolvido.

desta classe são criadas a partir do procedimento de carga de dados onde alguns métodos para
a leitura das tabelas numéricas e para a carga de grupos gênicos e redes de regulação podem
ser executados. Esse procedimento é discutido em maiores detalhes na Seção 3.2.2.
A partir da classe maigesPreRaw apresentada anteriormente, objetos de classe maigesRaw
são criados através da utilização de um método especı́fico que também está discutido em maiores
detalhes na Seção 3.2.2. Esta classe define objetos que armazenam os dados brutos para um
conjunto de experimentos de microarray a partir do qual os métodos de normalização podem ser
empregados. Objetos de classe maigesRaw possuem quatro matrizes numéricas que armazenam
os valores de intensidade de sinal e background para os dois tipos de tecidos biológicos estudados,
uma matriz lógica que indexa os spots que serão utilizados para a normalização, outra matriz
lógica que indexa os genes pertencentes a diferentes grupos gênicos e três listas que contém as
redes de interação gênicas (ou vias metabólicas) e os rótulos de genes e amostras.
Objetos de classe maiges são gerados a partir da classe maigesRaw com a utilização
das funções de normalização, que são discutidas na Seção 3.2.4, os métodos matemáticos e
estatı́sticos usados para a normalização dos dados estão detalhados no Capı́tulo 4. As matrizes
dos valores de intensidade da classe maigesRaw são substituı́das por outras duas matrizes que
contém os valores de razão e de intensidade média dos spots, ambas em escala logarı́tmica.
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Figura 3.3: Possı́vel problema em uma imagem de microarray.
Imagem ilustrando um possı́vel problema com uma lâmina de microarray de
um conjunto de dados público (Shyamsundar et al., 2005), onde observamos
uma marca avermelhada que se assemelha bastante com a marca de um dedo a
esquerda da imagem.
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Além dessas duas matrizes, esta classe ainda define outras três que podem armazenar o desvio
padrão e intervalos de confiança para os valores normalizados, valores esses que são calculados
através de um processo iterativo que repete o ajuste lowess várias vezes selecionando grupos de
spots aleatoriamente. Os demais campos da classe maigesRaw são mantidos na classe maiges.
Atenção especial é dada à classe maigesANOVA, que é uma extensão da classe maiges contendo
outros dois campos que são as matrizes de planejamento e contrastes utilizadas para o ajuste de
um modelo de análise de variância (discutido no Capı́tulo 5) e para estimação de parâmetros,
respectivamente.
As classes de objetos definidas neste ambiente foram implementadas de maneira que os
diversos atributos não são obrigatórios. Como exemplo, se o usuário não for realizar nenhum
tipo de análise que utilize informações de redes de regulação gênica, esse atributo pode ficar
vazio e se o usuário executar algum método que exija essa informação o método vai acusar um
problema somente neste caso, enquanto todos os outros métodos continuam funcionando sem
problemas. Isso não é implementado em outros pacotes, como no marray por exemplo. Outras
classes de objetos foram desenhadas para armazenar resultados de análises especı́ficas, o que
está resumido a seguir:
• maigesDE - classe destinada a armazenar resultados de análises que buscam genes diferencialmente expressos (genes DE), ver a Seção 5.2;
• maigesDEcluster - extensão da classe anterior, com a inclusão da matriz de valores de
razão onde pode-se executar métodos de agrupamento, veja a Seção 5.1;
• maigesClass - classe destinada a armazenar resultados de análises de discriminação, ou
classificação, ver a Seção 5.3;
• maigesActMod - classe destinada a armazenar resultados de análises de classificação funcional de grupos gênicos, ver o Capı́tulo 6;
• maigesRelNetB - classe destinada a armazenar resultados de análises de redes de relevância
(Butte et al., 2000), ver o Capı́tulo 7;
• maigesRelNetM - classe destinada a armazenar resultados de análises de redes de relevância usando o modelo aprimorado discutido neste trabalho, ver o Capı́tulo 7;
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• maigesActNet - classe destinada a armazenar resultados de análises de classificação funcional de redes de regulação gênica, proposta nesta tese no Capı́tulo 8.
É importante mencionar que a criação dessas classes de objetos define uma estrutura
computacional robusta e eficiente para a análise de dados de microarray. Também foram
definidos métodos para a conversão de objetos das principais classes definidas neste pacote
(maigesRaw e maiges) em outros objetos de classes definidas nos pacotes marray (Yang, 2006)
e limma (Smyth, 2005), o que possibilitou a utilização de todas as ferramentas disponı́veis nestes
dois pacotes sem maiores dificuldades em nosso ambiente. Também foram criados métodos para
a conversão de objetos de classes definidas neste dois pacotes em objetos dessas duas classes
principais definidas aqui, o que faz com que dados já carregados nestas outras ferramentas
também possam ser analisados em nosso ambiente. A seguir são apresentados, sucintamente,
os principais métodos desenvolvidos neste trabalho. Esses métodos sempre atuam sobre objetos
de classes definidas nesta seção e geram outros objetos ou saı́das gráficas ou textuais.

3.2.2

Procedimento para a carga de dados

Embora diversos pacotes do projeto bioconductor possuam ferramentas para a carga de dados
de experimentos de microarray, neste trabalho apresentamos um procedimento para a carga
de dados de experimentos de microarray que visa garantir a integridade dos dados carregados.
Este procedimento exige uma etapa que é externa ao R, onde todas as tabelas a serem carregadas devem ser avaliadas na busca de eventuais problemas que podem estar relacionados com
diferenças em campos especı́ficos ou no número de linhas das tabelas, verificação da codificação
do texto, etc. Esta preocupação é justificável, uma vez que já tivemos vários problemas deste
tipo, especialmente com conjuntos de dados públicos.
Uma vez que a avaliação das tabelas foi concluı́da, o método load.data pode ser usado
para carregar as informações de interesse em um objeto de classe maigesPreRaw. Este método,
recebe um único argumento de entrada que especifica um arquivo de configuração que descreve
todas as informações necessárias para a carga de dados, que são:
• dataDir: texto descrevendo o diretório das tabelas de dados numéricos;
• ext: especifica a extensão das tabelas numéricas, só precisa ser especificado se o arquivo
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de amostras não especificar o nome completo dos arquivos;
• sampleFile: nome do arquivo que descreve as amostras;
• datasetId: identificação do conjunto de dados;
• geneMap: nome do arquivo que descreve os genes da plataforma;
• headers: lista de caracteres especificando os cabeçalhos das tabelas numéricas que devem
ser carregados;
• skip: número de linhas que devem ser ignoradas no inı́cio das tabelas numéricas;
• sep: especifica o caractere que separa os campos das tabelas numéricas;
• gridR: número de linhas de blocos da lâmina;
• gridC: número de colunas de blocos da lâmina;
• printTipR: número de linhas de spots dentro dos blocos;
• printTipC: número de colunas de spots dentro dos blocos.
A Figura 3.4 mostra um exemplo de arquivo de configuração para um conjunto de dados
real analisado por nosso grupo de trabalho. Como resultado, o método load.data gera um
objeto de classe maigesPreRaw. Depois da criação deste objeto, é possı́vel utilizar os métodos
addGeneGrps e addPaths para carregar informações referentes à grupos gênicos e redes de
regulação gênica, respectivamente.
Uma vez gerado o objeto inicial de classe maigesPreRaw, ele pode ser convertido em um
objeto de classe maigesRaw através da função create.maigesRaw. Esta função recebe como
parâmetro um objeto de classe maigesPreRaw e variáveis de caracteres que especificam os campos numéricos que serão usados como valores de intensidade para os dois fluoróforos utilizados.
Além disso, essa função recebe dois argumentos de texto, que especificam os rótulos de genes
que serão usados para mapear os grupos e redes gênicas.
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Figura 3.4: Exemplo de arquivo de configuração para a carga dos dados de microarray.
Ilustração de um arquivo de configuração utilizado como parâmetro para o
método load.data. Cada linha representa um parâmetro especı́fico.

3.2.3

Métodos para a análise exploratória dos dados

Como mencionado anteriormente, não foi definido nenhum método especı́fico para a análise
exploratória dos dados carregados em objetos de classe maigesPreRaw. Entretanto, todas as
ferramentas gráficas desenvolvidas no R, como gráficos de dispersão, boxplots, etc, podem ser
utilizadas.
Para os objetos de classe maigesRaw, ainda é interessante fazer algum tipo de análise
exploratória, como os gráficos MA, representações gráficas da imagem e boxplots por lâminas
e blocos da imagem. Isso pode ser feito com a utilização das ferramentas implementadas nos
pacotes marray e limma, desenvolvidos dentro do projeto bioconductor. Como já foi mencionado, neste trabalho foram criados métodos para a conversão de objetos de classes maigesRaw
e maiges definidas na Seção 3.2.1 para classes marrayRaw e marrayNorm (definidas no pacote
marray) bem como RGList e MAList (definidas no pacote limma). Isso tornou possı́vel a utilização, dentro do ambiente desenvolvido aqui, de toda a estrutura de análise exploratória de
dados já implementada nesses dois pacotes citados. As ferramentas do pacote marray são usadas como padrão, por serem mais genéricas e possuı́rem mais opções de representações gráficas.
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O pacote convert (Smyth et al., 2005) também é utilizado para converter objetos entre as classes
diferentes definidas nos pacotes limma e marray.
É importante citar que no presente trabalho os valores de razão entre as intensidades
dos dois canais (M ) utilizados na marcação dos mRNAs de interesse, comumente utilizados
na literatura cientı́fica e nos diversos pacotes do bioconductor, foram redefinidos pelos valores
de razão entre as intensidades da amostra de teste e de referência (W ). Isso está discutido
em maiores detalhes no Capı́tulo 4 e foi importante para evitar problemas freqüentemente
cometidos em experimentos realizados com a inversão de corantes, onde os valores de M nas
observações em que a amostra de interesse é marcada com cy3 devem ser multiplicados por −1.
Com a utilização dos valores de W este problema não aparece mais e as análises podem ser
feitas diretamente sem a chance de cometermos algum erro nesta etapa.

3.2.4

Métodos para a normalização dos dados

Para os procedimentos de normalização, diversas opções descritas na literatura, tais como a
normalização pelo método de regressão local lowess (Cleveland, 1979), global ou por blocos, o
método OLIN (Futschik & Crompton, 2004), os métodos de ajuste de escala (por blocos ou
global) e a transformação que ajusta a variabilidade dos valores de razão entre os dois canais
utilizados ao longo dos valores de intensidade médios nesses dois canais (Huber et al., 2002),
veja o Capı́tulo 4, já estão implementados em alguns pacotes do projeto Bioconductor, tais
como limma, marray e OLIN (Futschik, 2006).
Assim, o método Mnorm.loc foi desenvolvido com base nas funções do pacote limma para a
correção de viéses de localização. Os métodos Mnorm.scaleLimma e Mnorm.scaleMarray foram
desenvolvidos para a correção de viéses de escala, usando funções implementadas nos pacotes
limma e marray, respectivamente. O método Mnorm.OLIN usa o modelo de normalização
OLIN (Optmized Local Intensity-dependent Normalization) proposto por Futschik & Crompton
(2004) e implementado no pacote OLIN do bioconductor. Além desses métodos de normalização,
também foi implementado um método computacional iterativo que repete o ajuste local lowess
várias vezes selecionando uma proporção especı́fica de spots aleatoriamente em cada repetição,
o que possibilita a estimação do desvio-padrão e do intervalo de confiança para todos os spots
da lâmina. É importante mencionar também que diversos métodos de subtração/estimação do
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background local também estão implementados no limma, e podem ser usados diretamente na
etapa de normalização dos dados.

3.2.5

Métodos para a análise de genes DE, agrupamentos e discriminação

Dois modelos estatı́sticos implementados com a utilização do pacote stats (R Development
Core Team, 2006) do R, são os testes t e de Wilcoxon (Mann-Whitney) para a comparação
de diferenças de médias entre os valores de expressão de genes em duas condições biológicas
diferentes, que foram implementados nas funções DEgenes2by2.ttest e DEgenes2by2.wilcox, respectivamente. É importante mencionar que o pacote stats faz parte da instalação padrão do R e,
por isso, não foi citado na Tabela 3.1. Um ponto importante aqui está na realização de um teste
baseado em reamostragem (bootstrap), implementado na função DEgenes2by2.bootT, o que confere uma opção mais robusta de teste não paramétrico para a busca de genes diferencialmente
expressos (DE). Todos esses métodos atuam sobre objetos de classe maiges.
Para conjuntos de dados com desenhos experimentais mais complexos, como modelos
com mais de dois fatores de interesse ou modelos fatoriais, utilizamos modelos de ANOVA
implementados no pacote limma em um método chamado DEgenesANOVA. Este método atua
sobre objetos de classe maigesANOVA que são gerados a partir de objetos de classe maiges
através da utilização da função designANOVA. Todos os modelos estatı́sticos para a análise
de genes diferencialmente expressos apresentados aqui estão discutidos em maiores detalhes na
Seção 5.2.
Também foram implementados um método para representar os resultados dessas análises
em tabelas HTML ou CSV e outros três métodos (MhierarquicalDE, MsomDE e MkmDE) para
a construção de agrupamentos selecionando-se os genes mais diferencialmente expressos com
base nos nı́veis descritivos dos testes. Esses métodos utilizam algoritmos de ajuste dos nı́veis
descritivos implementados no pacote multtest (Pollard et al.) do bioconductor. Os algoritmos
de agrupamento utilizados são o hierárquico, o SOM (do inglês, Self Organizing Maps) e o
k-médias que estão implementados em diversos pacotes do R. Além dos agrupamentos gerados
a partir dos resultados de genes DE, também foram definidos métodos similares (Mhierarquical,
Msom e Mkm) para a construção de agrupamentos diretamente a partir de objetos de classe
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maigesRaw ou maiges. Os algoritmos de agrupamento são discutidos em maiores detalhes na
Seção 5.1.
Os principais procedimentos para análise de discriminação descritos na Seção 5.3, que são
o discriminante linear de Fisher (Johnson & Wichern, 2002; Mardia et al., 1979), as máquinas
de suporte vetorial - SVM, do inglês Support Vector Machines - (Burges, 1998; Mukherjee et al.,
1998; Vapnik, 1982, 1998) e o k-vizinhos (Dudoit et al., 2002a; Hastie et al., 2001; Ripley, 1996),
também foram incorporados neste ambiente de análise de dados através das funções classify.lda,
classify.svm e classify.knn. Neste tipo de análise é feita uma busca exaustiva por grupos de
poucos genes que sejam capazes de distinguir entre diferentes tipos de tecidos biológicos de interesse com base apenas nos seus valores de expressão. Para estas implementações foram usadas
diversas funções dos pacotes class, MASS (Venables & Ripley, 2002) e e1071 (Dimitriadou et al.,
2006) do R. Um problema com a busca exaustiva é o custo computacional elevado, especialmente para conjuntos de dados muito grandes. Para contornar este problema, funções similares
foram implementadas (classifySC.lda, classifySC.svm e classifySC.knn) usando o método de
busca e escolha, que é um método heurı́stico para procurar os melhores classificadores de uma
forma mais eficiente em todo o conjunto de dados, como descrito por Cristo (2003).

3.2.6

Métodos para a classificação funcional de grupos gênicos e
redes de regulação gênica e construção de redes de relevância

O modelo de classificação funcional de grupos gênicos proposto por Segal et al. (2004) e o método
de construção de redes de relevância proposto por Butte et al. (2000), discutidos nos Capı́tulos
6 e 7, respectivamente, também foram implementados (nas funções activeMod e RelNetworkB)
usando alguns pacotes da instalação básica do R (especialmente o pacote stats). Além da
implementação dos métodos de análise descritos anteriormente, também foram implementadas
ferramentas de visualização dos resultados obtidos, incluindo a geração de mapas de cores
correspondentes aos perfis de alteração dos grupos gênicos em relação aos tipos de tecidos
biológicos estudados e representações gráficas das redes de relevância geradas. Uma outra
função, chamada RelNetworkM, foi implementada com uma alteração no método original de
construção de redes de relevância visando a identificação de redes significativamente alteradas
entre dois tipos biológicos, veja a Seção 7.2.2 para obter maiores detalhes.
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O método de construção de redes de relevância exige o cálculo de alguma medida de
associação entre duas variáveis aleatórias. A medida mais comumente utilizada é o coeficiente de
correlação linear de Pearson como proposto originalmente por Butte et al. (2000) que identifica
apenas associações lineares entre as variáveis, o que pode ser um problema para variáveis que
apresentem perfis de associação não lineares. Para contornar este problema, Butte & Kohane
(2000) propuseram a utilização de medidas de informação mútua, que é capaz de identificar
outros tipos de associação entre as variáveis.
Um problema muito freqüente com a correlação linear de Pearson é a suscetibilidade à
presença de valores extremos (outliers), o que faz com que os valores estimados sejam fortemente viesados na presença de valores discrepantes. Para contornar este problema, um método
chamado robustCor foi implementado para o cálculo de valores de correlação robusta, que minimiza o viés introduzido pela presença de eventuais pontos extremos. Além disso, também
foi implementado um método, chamado MI, para o cálculo de valores de informação mútua
utilizando o algoritmo proposto por Kraskov et al. (2004).
Outra contribuição importante deste ambiente de análise de dados foi a implementação, na
função activeNet, de um modelo estatı́stico para a classificação funcional de redes de expressão
gênica apresentado e discutido no Capı́tulo 8. Novamente, aqui o pacote do R que dá suporte
para esta implementação é o pacote stats que traz a implementação da famı́lia de distribuições
de probabilidades gama.
Além das informações disponı́veis na página http://www.maiges.org/en/software, uma
vez instalado o ambiente no R, o seu sistema de ajuda pode ser usado para a busca de informações adicionais sobre todas as funções e classes de objetos apresentadas nesta seção.

3.2.7

Funções implementadas em linguagem C

A linguagem R é extremamente poderosa, pois é voltada para a programação estatı́stica de
dados. Além disso, as ferramentas para visualização gráfica também são muito poderosas
dentro desta linguagem de programação. Entretanto, por ser uma linguagem interpretada, o R
é extremamente lento para o processamento de grandes quantidades de dados (como é o caso
dos microarrays), especialmente para códigos que exijam muitos loops e expressões condicionais
aninhadas, como é o caso dos testes baseados em reamostragem e dos cálculos dos valores de
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correlação robusta, o que faz com que os métodos desenvolvidos para esta finalidade sejam
muito ineficientes quando implementados diretamente em R.
Felizmente, essa linguagem de programação oferece uma ferramenta que permite a execução de códigos compilados em outras linguagens de programação mais eficientes como Fortran,
C e C++. Muitas funções da própria linguagem R e de seus diversos pacotes adicionais são
compilados em outras linguagens e carregados automaticamente durante o inı́cio da sessão do R.
Assim, para diminuir o tempo de processamento e melhorar a performance de análise dos dados,
os métodos aplicados para cálculos computacionalmente intensivos, como os cálculos de nı́veis
descritivos por reamostragem e dos valores de correlação robusta e informação mútua para os
pares de genes em grandes conjuntos de dados, foram todos implementados em linguagem C.

3.3

Conclusões do capı́tulo

Neste capı́tulo foi apresentado um ambiente computacional, implementado em linguagem R, que
integra diversas abordagens matemáticas e estatı́sticas já implementadas em diversos pacotes
adicionais e agrega outras abordagens desenvolvidas neste trabalho. A escolha da linguagem
R para a implementação do ambiente de análise se deu pela existência de diversos métodos
estatı́sticos já implementados, pela grande quantidade de pacotes voltados para a análise de
dados de microarray, especialmente no projeto bioconductor, e pelo fato da linguagem ser de
código livre.
A partir do próximo capı́tulo descrevemos mais detalhadamente os principais procedimentos matemáticos e estatı́sticos para a análise de dados que foram integrados ou implementados
no pacote descrito neste capı́tulo. Inicialmente descrevemos a modelagem dos dados de microarray e os principais métodos de normalização destes dados, passando pelas principais abordagens
para a análise básica de dados, e apresentando os métodos de construção de redes de relevância
e os modelos de classificação funcional de grupos gênicos e redes de regulação. Por fim, discutimos alguns resultados biológicos importantes obtidos com a utilização das ferramentas descritas
aqui e finalizamos o texto apresentando as principais conclusões e perspectivas deste trabalho.
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A comparação dos nı́veis de expressão gênica obtidos a partir de experimentos de microarray
utilizando lâminas de vidro se dá através da comparação dos nı́veis de intensidade emitidos
pelos spots da lâmina. Como discutido no Capı́tulo 2, geralmente são comparados dois tipos de
tecidos biológicos diferentes em uma mesma lâmina marcados com fluorocromos distintos. Os
valores de intensidade medidos nos dois fluorocromos (ou canais) são proporcionais ao número
de moléculas de mRNA dos genes representados por cada spot em cada condição especı́fica.
Freqüentemente, várias lâminas diferentes são comparadas em um mesmo conjunto de dados e,
muitas vezes, as medidas nessas lâminas podem estar em escalas de variação diferentes. Assim,
uma forma de se estimar a diferença de expressão entre os spots estudados em cada lâmina é
através dos valores de razão entre os nı́veis de intensidade medidos nos dois canais utilizados.
Estatisticamente, de posse da tabela numérica de um experimento de microarray, queremos estimar a razão entre os valores de intensidade nos dois canais utilizados no experimento
para cada spot i da lâmina, com i = 1, 2, · · · , ns onde ns denota o número total de spots da
lâmina. Os valores de intensidade nos dois canais para o spot i são duas variáveis aleatórias
desconhecidas e definimos Gfi e Rfi como as realizações dessas duas variáveis para o spot i
nos canais um e dois, respectivamente. Assim poderı́amos estimar a razão de interesse por
Mi = Rfi /Gfi , entretanto, a modelagem dos dados geralmente assume uma contribuição inespecı́fica nesses valores de intensidade que são freqüentemente estimados pelos valores de intensidade da imagem de fundo ao redor do spot i (background local). Esses valores também
são variáveis aleatórias e suas realizações são denotadas por Gbi e Rbi nos canais um e dois,
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respectivamente. Em geral, os valores Gfi , Gbi , Rfi e Rbi são estimados pelo valor médio ou
mediano das intensidades dos pixels selecionados na etapa de análise de imagens. A notação G
e R é tradicionalmente usada na literatura cientı́fica e se refere as cores em inglês, green para
o canal um e red para o canal dois, comumente usadas na etapa de análise de imagens. Além
dessa contribuição inespecı́fica aos valores de intensidade observados, os dados estão sujeitos a
efeitos sistemáticos que devem ser identificados através de análises exploratórias adequadas e
removidos em uma etapa de pre-processamento dos dados comumente referenciado como normalização. As seções seguintes descrevem possı́veis modelos matemáticos e estatı́sticos para
a estimação da contribuição inespecı́fica, para análise exploratória e possı́veis transformações
matemáticas aplicadas para o pre-processamento dos dados. O capı́tulo é finalizado com uma
breve seção que visa a fixação da notação que será utilizada no restante deste trabalho.

4.1

Contribuição do background

Originalmente, as análises de dados de experimentos de microarray utilizam um modelo de
contribuição aditiva ao valor de intensidade bruta medida para cada spot. A motivação para
esta modelagem está na hibridização inespecı́fica de moléculas de cDNA marcadas provenientes
de mRNAs de outros genes diferentes daqueles selecionados para a fixação na lâmina (Sebastiani
et al., 2003; Yang et al., 2001). Geralmente, essa contribuição aditiva é estimada através dos
valores de intensidade do background local. Assim, os valores de expressão do spot i nas duas
amostras estudadas são dados por Gi = Gfi − Gbi e Ri = Rfi − Rbi .
Entretanto, quando esta contribuição é estimada pelo valor de intensidade do background
local, pode acontecer a perda de informação e a introdução de viéses aos dados sempre que
Gfi − Gbi ≤ 0 ou Rfi − Rbi ≤ 0. Além disso, este fato também está associado com problemas
relacionados com a transformação logarı́tmica dos dados, descrita mais adiante. Para contornar
este problema, Edwards (2003) propôs um modelo de correção simples onde estima-se o valor
de expressão do gene i no canal 1 por


Gfi − Gbi , se Gfi − Gbi > δ


Gi =
 δ exp 1 − Gbi +δ , caso contrário,
Gf
i
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e no canal dois por
Ri =




Rfi − Rbi , se Rfi − Rbi > δ


 δ exp 1 − Rbi +δ , caso contrário,
Rf
i

onde δ > 0 é um número real arbitrário, geralmente pequeno.
Um outro modelo bastante interessante para a estimação da contribuição inespecı́fica ao
valor de intensidade medido foi proposto por Kooperberg et al. (2002), onde os autores propõem
um método bayesiano para a correção dos valores de intensidade medidos para os spots de uma
lâmina de microarray. Neste modelo, o valor de Gfi é visto como uma variável aleatória com
média dada por µf i = µei + µbi , onde µei ≥ 0 representa a média de intensidade correspondente
ao valor de expressão real do gene i e o valor µbi ≥ 0 corresponde ao valor de intensidade
referente à contribuição inespecı́fica ao valor de intensidade medido. µei e µbi são os valores de
intensidade reais do spot e do background local, respectivamente. Como os valores de Gfi e Gbi
são geralmente médias sobre um número relativamente grande de pixels, é possı́vel supor que
2
Gfi ∼ N(µei + µbi , σf2i ) e que Gbi ∼ N(µbi , σbi
). Então, com a suposição de que Gfi e Gbi são

condicionalmente independentes de µei , µbi , σf i e σbi e usando distribuições prioris não informativas para µei e µbi , podemos estimar a distribuição posteriori de µei , IP(µei |σf i , σbi , Gfi , Gbi ),
onde é possı́vel estimar Gi por
Gi = IE(µei |σf i , σbi , Gfi , Gbi ),
ou seja, o valor de intensidade corrigido pelo background é estimado pela esperança da distribuição posteriori de µei . Note que o mesmo raciocı́nio é válido para a estimação de Ri a partir
dos valores de Rfi e Rbi .
Outros modelos de correção de background podem ser usados. Draghici et al. (2003)
propõem um modelo de análise de variância (ANOVA) que usa réplicas de spots para estimar a
distribuição empı́rica dos valores de intensidade do background e usá-la para corrigir os valores
de intensidade brutos, embora esse método não seja muito interessante para conjuntos de dados
onde não existem réplicas de cDNAs na lâmina. Mais recentemente, Yin et al. (2005) propõem
um método de correção de background baseado em modelos de análise de imagens minimizando
uma medida de irregularidade da imagem, porém, este método não é útil nos casos onde não
se tem acesso às imagens originais dos experimentos.
Atualmente parece existir uma divisão entre a comunidade cientı́fica sobre a utilização ou
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não dos valores de intensidade do background local para a estimação da contribuição aditiva
aos valores de intensidade medidos nos spots (Scharpf et al., 2005). Assim, cabe ao pesquisador
avaliar exploratoriamente o seu conjunto de dados e decidir pelo melhor modelo de contribuição
inespecı́fica aos valores medidos para os genes de interesse. Na Figura 4.1 são apresentados dois
exemplos da influência da subtração dos valores do background local através de gráficos WA,
que são discutidos em maiores detalhes na próxima seção.
Independentemente do modelo de contribuição inespecı́fica adotado, uma vez definidos
os valores de Gi e Ri , que representam os valores de expressão do spot i nas duas condições
biológicas estudadas, a variável aleatória Di pode ser estimada pela estatı́stica dada por
Ti =

Ri
,
Gi

i = 1, 2, · · · , ns .

(4.1)

Spots que não apresentam diferença de expressão têm Ti ≈ 1, enquanto spots com valores
de intensidade maiores em Ri variam no intervalo (1, +∞), e spots com maior intensidade
em Gi variam no intervalo (0, 1). Além disso, vários modelos estatı́sticos usados em análises
posteriores assumem normalidade ou utilizam aproximações da distribuição Normal, o que não
é satisfeito pela equação dada em (4.1). Para contornar esses problemas uma transformação
logarı́tmica (na base 2) é geralmente utilizada (Dudoit et al., 2002b; Quackenbush, 2002), ou
seja, a equação (4.1) pode ser reescrita como
 
Ri
Mi = log2 (Ti ) = log2
= log2 (Ri ) − log2 (Gi ),
Gi

i = 1, · · · , ns .

(4.2)

A maioria dos experimentos de microarray atuais são definidos através do planejamento
de referência (veja a Seção 2.6), onde todas as amostras de interesse são hibridizadas contra
uma única amostra comum. Neste tipo de planejamento, a utilização das estatı́sticas dadas
pelas equações (4.1) e (4.2) impõem cuidados especiais para garantir a utilização da razão da
amostra de interesse sobre a amostra de referência. Assim, neste trabalho, as equações (4.1) e
(4.2) foram redefinidas para
Ti0 =

Ii
,
Ci

i = 1, 2, · · · , ns ,

(4.3)

e
Wi = log2 (Ti0 ) = log2 (Ii ) − log2 (Ci ),

i = 1, · · · , ns ,

(4.4)

respectivamente; onde Ii representa o nı́vel de intensidade da amostra de interesse e Ci representa o nı́vel de intensidade da amostra de referência. Note que os valores de Ii e Ci corresponGustavo H. Esteves
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dem exatamente aos valores de Gi ou de Ri de acordo com a utilização dos dois canais para
a marcação das duas amostras. Note que ao longo de todo o restante deste trabalho vamos
utilizar o valor de razão definido pela equação (4.4) ao invés da definição dada pela equação
(4.2) comumente utilizada na literatura cientı́fica.

4.2

Análise exploratória

Como foi comentado na Seção 2.5, os dados de experimentos de microarray são altamente sujeitos a variações sistemáticas ou aleatórias referentes à fatores experimentais presentes durante
a construção dos experimentos. Antes de qualquer tipo de análise é necessário uma etapa de
análise exploratória de todo o conjunto de dados.
Em geral essa análise exploratória é feita através de ferramentas gráficas. Talvez a figura
mais comumente utilizada para esta finalidade é o gráfico MA (Dudoit et al., 2002b; Quackenbush, 2002). Esta figura é um gráfico de dispersão entre os valores de Mi descrito na equação
(4.2) e os valores de Ai , que são dados por
p
log2 (Ri ) + log2 (Gi )
Ai = log2 ( Ri Gi ) =
,
2

i = 1, · · · , ns ,

(4.5)

que nada mais é do que a média aritmética entre os valores de intensidade de Gi e Ri em
escala logarı́tmica e equivalente à média geométrica dos valores de intensidade brutas nestes
dois canais. Cabe salientar que neste trabalho são apresentados os gráficos WA, ou seja, os
gráficos de dispersão entre os valores de Wi e Ai , que são perfeitamente compatı́veis com os
gráficos MA, respeitando-se os canais utilizados para a marcação das amostras de interesse e
referência. A Figura 4.1 mostra quatro exemplos de gráficos deste tipo, onde podemos observar
os gráficos WA para um experimento de um conjunto de dados público (Rubins et al., 2004)
com subtração dos valores de background local (na figura A) e sem subtração (na figura B),
e outro exemplo de um experimento de um conjunto de dados analisado por nosso grupo de
trabalho (com subtração de background local em C e sem subtração em D).
Outra representação gráfica interessante são mapas de cores representando os valores
numéricos ao longo da extensão da lâmina de um experimento de microarray. Neste tipo de
gráfico representa-se os diversos valores numéricos associados ao conjunto de dados. Esses
valores podem ser a intensidade bruta dos spots ou do background local, a razão dada por Wi
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 4.1: Exemplos de gráficos WA.
Ilustração de gráficos WA e possı́veis problemas associados com a subtração dos
valores de background estimados pela média dos pixels da região ao redor de cada
spot. Gráficos de Wi vs Ai para um conjunto de dados público (Rubins et al.,
2004) com subtração de background local em (A) e sem subtração em (B); e para
um conjunto de dados em colaboração com o Instituto Ludwig com subtração
em (C) e sem subtração em (D). Dada a suposição de ausência de diferença
de expressão para a maioria dos spots, deverı́amos observar a nuvem de pontos
centrada ao redor de zero.
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ou a média dada por Ai . Esses mapas de cores podem ajudar na identificação de possı́veis
problemas relacionados com a localização espacial dos spots ao longo da lâmina, tais como a
identificação de perfis diferentes de variação dos valores avaliados ou a localização de regiões
eventualmente discordantes das demais. A Figura 4.2 ilustra três exemplos de representações
gráficas deste tipo para um experimento analisado por nosso grupo de trabalho, para os valores
de Wi (na figura A) e dos valores de intensidade do canal 1 (em B) e do seu respectivo background
local (em C).
Também é possı́vel utilizar boxplots para avaliar a distribuição dos dados, especialmente
dos valores de Wi , entre os diferentes experimentos de um conjunto de dados ou entre os
diferentes blocos dentro de uma mesma lâmina. A Figura 4.3 ilustra dois exemplos deste tipo
de gráfico, um para os blocos de uma lâmina, em (A), e outro para 40 experimentos diferentes
de um conjunto de dados, em (B).
Os gráficos discutidos e ilustrados anteriormente constituem as ferramentas de análise
exploratória mais comumente utilizadas na análise de dados de microarray atualmente. Muitas
outras ferramentas podem ser utilizadas, entre elas destaca-se a utilização de agrupamentos
hierárquicos (que é discutido na seção 5.1) para a avaliação das distâncias entre experimentos
pareados com a inversão dos corantes (swap) ou para a avaliação dos perfis de separação entre
fatores experimentais especı́ficos. Além disso, pode-se utilizar vários gráficos de dispersão
diferentes do gráfico WA na avaliação exploratória de um conjunto de dados, o que depende
fortemente do planejamento experimental adotado e dos possı́veis problemas eventualmente
encontrados.

4.3

Outras transformações de dados

Como foi discutido na seção 4.1, a subtração dos valores de intensidade do background local
dos valores medidos para os spots da lâmina parece apresentar alguns problemas, veja a Figura 4.1. Alguns trabalhos argumentam que a simples subtração dos valores de intensidade
do background local aumentam a variabilidade de spots referentes a genes pouco expressos, ou
seja, com valores de Ai baixos (Kooperberg et al., 2002). Outros trabalhos argumentam que a
transformação logarı́tmica é responsável pelo aumento de variabilidade freqüentemente observado para spots de baixa intensidade, veja a Figura 4.1 (A). Entre esses trabalhos, Durbin et al.
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(A)

(B)

(C)
Figura 4.2: Exemplos de mapas de cores da lâmina.
Em (A) é apresentado um exemplo para os valores de Wi , em (B) outro exemplo
para os valores de intensidade bruta dos spots no canal 1 e em (C) os valores de
backgound local também para o canal 1. Dada a suposição de ausência de efeitos
espaciais, os dados devem se distribuir uniformemente ao longo da figura.
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(A)

(B)
Figura 4.3: Exemplos de boxplots.
Ilustração de gráficos boxplots. Em (A) observa-se um exemplo para os valores de
Wi ao longo dos blocos de uma lâmina e em (B) outro exemplo para os valores
de Wi de 40 experimentos diferentes de um conjunto de dados analisado por
nosso grupo de trabalho.
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(2002) propuseram uma nova transformação de dados que estabiliza a variabilidade ao longo
dos valores de intensidade global. Esta transformação é baseada em um modelo de expressão
gênica para dados de microarray proposto por Rocke & Durbin (2001). O modelo é dado por
Ifi = α + µeη + 

(4.6)

onde Ifi é o valor de intensidade observado para a amostra de interesse, α é o valor real da
contribuição inespecı́fica ao sinal observado, µ é o valor de expressão real do gene representado
pelo spot i,  representa um erro aleatório relativo à contribuição inespecı́fica do sinal e η
representa um erro aleatório referente à medida do nı́vel de expressão gênica. No trabalho
citado, os autores assumem que  ∼ N (0, σ2 ) e η ∼ N (0, ση2 ). Note que o modelo continua
válido se for escrito em função de Cfi . Neste mesmo trabalho, os autores mostram que quando
µ é estimado por µ
b = log2 (Ii ) = log2 (Ifi − Ibi ), a variância assintótica de µ
b é dada por
AV(log2 (Ii )) = ση2 +

σ2
,
µ2

que é aproximadamente constante para µ grande, mas AV(log2 (Ii )) → ∞ quando µ → 0, o
que justifica a argumentação de que a transformação logarı́tmica aumenta a variabilidade dos
dados para genes de baixa expressão.
Então, usando o modelo dado pela equação (4.6), Durbin et al. (2002) propõem uma outra
transformação de dados, geralmente conhecida como transformação logarı́tmica generalizada,
dada por

g(Ifi ) = log Ifi − α +

q


(Ifi −

α)2

+c ,

(4.7)

com c = σ2 /ση2 , que garante que AV(g(Ifi )) seja constante. Como α é o termo que representa a
contribuição inespecı́fica ao valor de intensidade observado, a utilização de qualquer estimador
deste termo continua válida, como α
b = Ibi por exemplo, o que redefine a equação (4.7) como


q
2
(4.8)
g(Ii ) = log Ii + Ii + c ,
o que por sua vez redefine a equação (4.4) da seguinte maneira
(g)

Wi

= g(Ii ) − g(Ci ),

(4.9)

Entretanto, é fácil ver que esta transformação não é de aplicação muito trivial, pois
depende da estimação de σ2 e ση2 . Desta forma, os mesmos autores da transformação dada
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pela equação (4.7) propuseram ligeiras modificações no modelo que o tornam mais simples e de
fácil aplicação e que garantem variâncias assintóticas aproximadamente constantes (Rocke &
Durbin, 2003).
Outro modelo de transformação de dados similar foi proposto por Huber et al. (2002),
onde os autores propõem a transformação h dada por
h(Ii ) = arcsenh(a + bIi ),

(4.10)

onde a e b são parâmetros do modelo relacionados com os valores de intensidade dos spots e
já incorporam efeitos de localização dos dados, que será descrito na seção de normalização de
dados a seguir. Além disso, essa transformação também pode ser aplicada para os dados brutos
Ifi e Cfi , ou seja, sem a subtração de background. No mesmo trabalho os autores apresentam
estimadores robustos para estes dois parâmetros e mostram que esta transformação é equivalente
à transformação proposta por Durbin et al. (2002) usando o modelo de expressão gênica dado
pela equação (4.6). Esta nova transformação redefine a equação (4.4) para
(h)

Wi

= h(Ii ) − h(Ci ).

(4.11)

A Figura 4.4 ilustra os gráficos WA utilizando os mesmos dados da Figura 4.1 após a
transformação h. Comparando as duas figuras nota-se claramente o efeito da transformação.
Ao longo de todo o restante deste trabalho será utilizada a estatı́stica Wi dada pela
(g)

equação (4.4), mas note que a utilização das estatı́sticas Wi

(h)

e Wi

dadas por (4.9) e (4.11),

respectivamente, continuam válidas.

4.4

Normalização dos dados

Dadas as grandes fontes de viéses sistemáticos nos dados de microarray, uma etapa de preprocessamento é necessária. Nesta etapa toda fonte de variabilidade sistemática deve ser identificada e removida, em um processo comumente chamado de normalização. A principal fonte
de variação sistemática desses dados é a diferença de incorporação dos dois tipos de fluorocromos utilizados, além de diferenças na quantidade de RNA inicial utilizado para marcação e
hibridização e diferenças de ajuste de parâmetros do scanner de leitura das lâminas.
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Bioinformática-USP

Capı́tulo 4. Modelagem e normalização

(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 4.4: A transformação h.
O efeito da transformação h pode ser observado através dos gráficos WA.
(h)

Gráficos de Wi

vs Ai para os mesmos dados apresentados na Figura 4.1 com

subtração de background local em (A) e sem subtração em (B); e para um conjunto de dados em colaboração com o Instituto Ludwig com subtração em (C)
e sem subtração em (D). Vê-se que os dados estão centrados ao redor de zero e
a variância é aproximadamente constante ao longo dos valores de Ai .
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Yang & Thorne (2003) fazem uma breve revisão sobre os métodos de normalização de
dados de microarray mais comumente usados. Teoricamente, queremos estimar constantes
para corrigir os efeitos de localização e escala como mostrado pela equação
(n)

Wi

=

Wi − c
,
a

i = 1, · · · , ns ,

(4.12)

onde c e a são fatores de ajuste de localização e escala, respectivamente, que devem ser estimados
a partir dos dados. Em geral, os métodos de normalização assumem que a maioria dos spots da
lâmina não devem apresentar diferença de expressão entre os tipos biológicos estudados, isto
é, a média dos valores de Wi para uma lâmina de microarray deve ser zero; esse é o caso dos
métodos apresentados aqui. Quando essa suposição não é verificada o experimento deve ser
cuidadosamente planejado com a inclusão de séries de genes diluı́dos em proporções especı́ficas
e conhecidas para que a estimação das constantes a e c seja possı́vel. As quatro subseções
seguintes descrevem mais detalhadamente os métodos mais comumente empregados para a
estimação dessas duas constantes. Nas subseções 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 são utilizados modelos que
não assumem a alteração de escala nos dados, logo nessas três subseções o estimador de a é
dado por b
a = 1. A subseção 4.4.4 descreve métodos de estimação de a quando os modelos
utilizados assumem a alteração de escala nos dados.

4.4.1

Normalização por energia total

A maneira mais simples de se estimar c é através da suposição de que os dois canais utilizados
para a marcação das amostras biológicas apresentam valores de intensidade proporcionais e
constantes para todos os spots da lâmina, ou seja Ii = kCi com k > 0. Então, tem-se que
k = Ii /Ci , o que leva a c = log2 (k) = log2 (Ii ) − log2 (Ci ) = Wi . Logo, uma maneira natural de
se estimar c é
ĉ =

1 X
Wi ,
nb i∈B

onde B é o conjunto de spots excluindo-se aqueles referentes a genes de controle, vazios ou com
baixa qualidade e nb é a cardinalidade de B, isto é, o número de elementos do conjunto B.
Ou seja, o valor estimado de c é a média aritmética dos valores de Wi que sobreviveram aos
filtros de qualidade e, assim, neste método de normalização os dados são apenas centralizados
ao redor de zero. Outras maneiras de se estimar essa constante são dadas através da utilização
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da mediana ou da média aparada. A Figura 4.5 apresenta os mesmos exemplos da Figura 4.1
após a normalização por energia total com a estimação de c dada pela mediana dos valores de
Wi .

4.4.2

Normalização dependente da intensidade

Como mostrado inicialmente por Dudoit et al. (2002b), os valores de Wi podem depender da
intensidade global (Ai ) nos dois canais de uma maneira não linear, o que invalida completamente
o modelo apresentado na seção anterior. A melhor forma de avaliar este tipo de efeito é através
dos gráficos WA, um exemplo bastante interessante pode ser observado na Figura 4.1 (C), onde
os spots com baixa intensidade global (baixos valores de Ai ) apresentam uma forte tendência
para valores de Wi também baixos. O método de normalização proposto na seção 4.4.1 acima
apenas centraliza a nuvem de pontos ao redor de zero, o que pode ser observado na Figura
4.5 (C). Para corrigir este problema sistemático, o modelo de normalização dado pela equação
(4.12) deve ser reescrito como
(n)

Wi

=

Wi − c(Ai )
,
a

i = 1, · · · , ns ,

(4.13)

onde a constante c da equação (4.12) é substituı́da por uma função de Ai , c(Ai ). Esta função
pode ser não linear e é estimada por um método de regressão robusta localmente ponderada,
lowess, proposto por Cleveland (1979) e descrito em maiores detalhes a seguir. A Figura 4.6
(A) apresenta o mesmo gráfico de dispersão da Figura 4.1 (C) onde a curva c(Ai ) estimada pelo
método lowess é representada em vermelho. Na mesma figura, em (B), temos o mesmo gráfico
após a correção dada pela equação (4.13), após a estimação de c(Ai ) por lowess e assumindo
que b
a = 1.
Regressão robusta localmente ponderada (lowess)
Métodos de regressão local podem ser entendidos como técnicas estatı́sticas para a suavização
de gráficos de dispersão. Em outras palavras, tais métodos tentam estimar curvas não lineares
capazes de resumir os dados observados. No nosso caso, o gráfico WA pode ser representado
como o conjunto de pares ordenados (Ai , Wi ) ∈ IR2 , onde assume-se que
Wi = c(Ai ) + i ,
Gustavo H. Esteves

60

i = 1, 2, · · · , ns ,
Bioinformática-USP
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 4.5: Normalização por energia total.
Ilustração do método de normalização por energia total onde c foi estimado
pela mediana dos valores de Wi . Nesta figura são apresentados os gráficos WA
(n)

com os mesmos dados apresentados na Figura 4.1. Gráficos de Wi

vs Ai

para um conjunto de dados público (Rubins et al., 2004) com subtração de
background local em (A) e sem subtração em (B); e para um conjunto de dados
em colaboração com o Instituto Ludwig com subtração em (C) e sem subtração
em (D). Note que os dados estão centrados ao redor de rezo (porém a figura C
apresenta uma forte tendência não linear).
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onde c(Ai ) é a função de suavização, ou a função a ser estimada, e i são variáveis aleatórias
independentes com média zero e variâncias constantes que representam os erros aleatórios dos
ci , que é o ponto ajustado para Ai , é
valores observados para Wi . Neste modelo, vê-se que W
uma estimativa para a função c(Ai ).
O procedimento de suavização envolve a utilização de um função de peso Q e de f ∈ IR,
0 < f ≤ 1, que é a proporção dos vizinhos mais próximos de Ai que serão usados no ajuste local
para o ponto Ai . Essa proximidade é dada por um função de distância d(Ai , Al ) onde i 6= l e
i, l = 1, · · · , ns , geralmente utiliza-se a distância euclidiana. Dado f , r denota o número inteiro
mais próximo de f ns que define o número de vizinhos de Ai a serem usados em uma regressão
polinomial local. Então, para cada Ai são definidos pesos ql (Ai ) para todo l = 1, 2, · · · , ns ,
usando a função Q, de maneira que estes pesos vão diminuindo à medida que a distância entre
Ai e Al aumenta, até se tornar zero a partir do (r + 1)-ésimo vizinho de Ai .
ci , é dado por uma regressão polinomial de grau p através
O valor ajustado inicialmente, W
do método de mı́nimos quadrados ponderados com pesos dados por ql (Ai ). A partir dos dados
ajustados inicialmente, um novo conjunto de pesos δi é definido para os pares (Ai , Wi ) com
ci , onde esses pesos são inversamente proporcionais ao tamanho do
base nos resı́duos Wi − W
resı́duo. Então, novos valores ajustados são calculados como anteriormente substituindo-se os
pesos ql (Ai ) por δi ql (Ai ). Enfim o processo de cálculo de pesos e reajuste dos valores de Wi é
repetido várias vezes. Maiores informações sobre a regressão local robusta podem ser obtidas
no trabalho original de Cleveland (Cleveland, 1979) ou em outros trabalhos mais recentes
(Cleveland & Loader, 1996). A Figura 4.6 (A) apresenta, em vermelho, uma curva estimada
por este método de regressão local.

4.4.3

Normalização dependente de localização espacial

Um outro tipo de efeito sistemático que pode aparecer em dados de microarray é a dependência
da localização geométrica dos spots ao longo da lâmina, ou seja, os valores de Wi podem variar
sistematicamente de acordo com a posição que os seus respectivos spots ocupam no substrato
utilizado. A seguir são discutidos dois dos principais métodos para o ajuste de efeitos desse
tipo.
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(A)

(B)

Figura 4.6: Normalização pelo método de regressão robusta localmente ponderada.
Ilustração da normalização de dados pelo método lowess onde c(Ai ) é estimado
pela regressão local dos valores de Wi em função de Ai . Esta figura mostra
os gráficos WA com os mesmos dados apresentados na Figura 4.1 (C). Em (A)
apresentamos o gráfico WA dos dados brutos com a curva estimada pelo método
lowess em vermelho e em (B) apresentamos os mesmos dados após a correção.
Normalização por blocos
Muitas vezes, o efeito de dependência não linear de Wi em função de Ai pode ser sistematicamente dependente do bloco da lâmina, ou seja, um ou mais blocos podem apresentar efeitos não
lineares diferentes dos demais subconjuntos de spots, o que resulta em funções diferentes para
esses blocos quando comparadas relativamente aos demais. Nesses casos, essas funções devem
ser estimadas separadamente, e o modelo de normalização pode ser mais uma vez reescrito da
seguinte forma
(n)

Wik =

Wik − ck (Aik )
,
a

ik = 1, · · · , nsk ,

k = 1, · · · , b,

(4.14)

onde ck (Aik ) representa uma curva de Wik em função de Aik para cada bloco k da lâmina,
aqui o ı́ndice ik indexa apenas os spots que pertencem ao bloco k e nsk representa o número
de spots existentes neste bloco que, em geral, é constante para todo k; b representa o número
total de blocos da lâmina. Enfim as funções ck (Aik ) são estimadas separadamente para cada
bloco pelo método lowess, descrito na seção anterior. A Figura 4.7 apresenta um exemplo de
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(A)

(B)

Figura 4.7: Normalização pelo método de regressão robusta localmente ponderada por blocos.
Ilustração da normalização de dados pelo método lowess aplicado separamente
para os 48 blocos da lâmina onde ck (Aik ), k = 1, 2, · · · , 48, é estimado separadamente para cada subconjunto de pontos. Nesta figura são mostrados os gráficos
WA de um experimento que apresenta problema em alguns blocos. Na figura
(A) apresentamos os dados brutos com as 48 curvas estimadas apresentadas em
diversas cores e estilos de linhas diferentes e em (B) apresentamos os mesmos
dados após a correção.
um experimento que apresenta funções estimadas diferentes para alguns blocos da lâmina.

OLIN
Outras vezes, é possı́vel observar efeitos de localização espacial dos spots ao longo da lâmina de
uma forma contı́nua, o que apresenta um efeito de degradê na representação de mapas de cores.
Um problema deste tipo pode ser observado na Figura 4.8 (A). Nenhum dos procedimentos de
normalização descritos nas seções anteriores podem ser usados para corrigir este problema. O
método de normalização que utiliza a regressão lowess por blocos minimiza o problema, mas
não é capaz de resolvê-lo.
Neste sentido, Futschik & Crompton (2004) propuseram um novo método de normalização
chamado OLIN (que é a abreviação para Optimized Local Intensity-dependent Normalization,
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em inglês). Este método de normalização consiste de uma etapa inicial onde é feita a regressão
local, lowess, dos valores de Wi em relação a Ai , que é equivalente ao método apresentado
na seção 4.4.2, com a diferença de que agora é usado um passo de otimização por validação
cruzada generalizada para a seleção do parâmetro f . Em seguida, uma nova regressão lowess
é feita para os valores de Wi com relação aos valores referentes à posição, xi na horizontal e yi
na vertical, dos spots da lâmina. Novamente, um passo de otimização é usado para a seleção
do parâmetro fxy .
Neste método de normalização, é possı́vel escrever a equação da transformação matemática
como um modelo composto, com uma função que modela a dependência da intensidade e outra
que modela a dependência da localização espacial. Este modelo pode ser escrito como
(n)

Wi

=

Wi − cA (Ai ) − cxy (xi , yi )
,
a

i = 1, · · · , ns ,

(4.15)

onde as funções cA (Ai ) e cxy (xi , yi ) modelam, respectivamente, a dependência relativa aos valores de intensidade global e localização na lâmina. Ambas as funções são estimadas pelo método
lowess. A Figura 4.8 apresenta um exemplo de uma lâmina onde foi empregado este método
de normalização.

4.4.4

Ajuste de escala

Os métodos de normalização discutidos até agora tratam apenas da estimação do termo que
modela o viés de posição dos dados, ou seja, o termo c da equação (4.12), termo este que
também pode ser uma função não linear como discutido nas subseções anteriores. Após o
ajuste do termo de localização, ainda é possı́vel a utilização de modelos que assumem variâncias
constantes (homocedasticidade) dentro de cada lâmina ou entre as diversas lâminas de um
mesmo experimento. No primeiro caso, se a lâmina de microarray foi construı́da de forma que
os genes diferencialmente expressos sejam equiprováveis ao longo de toda a extensão de sua
superfı́cie, podemos pensar em um ajuste de escala para os blocos desta lâmina; naturalmente,
este tipo de ajuste é muito delicado, uma vez que não se tem controle especı́fico do local onde
os genes diferencialmente expressos ficarão fixados nas lâminas. No segundo caso, o modelo
assume que um conjunto de dados com várias lâminas diferentes apresentam aproximadamente
o mesmo número de genes diferencialmente expressos e que a magnitude destas diferenças é
similar em todas as lâminas analisadas, um ajuste de escala entre as lâminas acaba sendo mais
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(A)

(B)

Figura 4.8: Normalização pelo método OLIN.
A normalização de dados pelo método OLIN, proposto por Futschik & Crompton (2004), pode ser representada pelos mapas de cores. Aqui são apresentadas
imagens representativas de uma lâmina de microarray, onde podemos ver claramente um efeito de localização, da esquerda para a direita, em (A) e a sua
correção pelo método OLIN em (B).
perigoso que o ajuste entre blocos, já que cada uma dessas lâminas podem representar pacientes
ou amostras biológicas distintas, onde a variabilidade biológica é sabidamente não controlada.

Ajuste de escala entre blocos
No modelo homocedástico entre os blocos, a suposição mais natural é de que Wik ∼ N (0, a2k σ 2 ),
ou seja, os valores de Wik para o bloco k têm uma distribuição normal com média zero e
variância a2k σ 2 , k = 1, · · · , b, onde σ 2 é a variância real dos valores de Wi e a2k é o fator de escala
P
do k-ésimo bloco. Assumindo-se que a2k ' 1 e usando a condição bk=1 log2 (a2k ) ' 0, podemos
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mostrar que o estimador de máxima verossimilhança de ak é dado por
Pnsk
2
i =1 Wi
abk = qQ k P k
,
nsk
b
b
2
ik =1 Wik
k=1
onde ik indexa os spots do k-ésimo bloco contendo nsk spots.
Entretanto, para evitar a suposição de normalidade nos dados, podemos usar um estimador robusto para ak que é baseado no desvio mediano absoluto, MAD (do inglês, Median
Absolute Deviation), e é dado por
MADk
,
abk = qQ
b
b
MAD
k
k=1

(4.16)

onde MADk = medianak {|Wik − medianak (Wik )|}. A Figura 4.9, ilustra os boxplots dos blocos
de um experimento que foi normalizado pelo método lowess por blocos sem ajuste de escala
dentro dos blocos (em A) e com o ajuste de escala (em B).
Aqui é importante enfatizar que Futschik & Crompton (2004) também apresentaram
uma extensão do modelo OLIN, chamado OSLIN (Optimized Scaled Local Intensity-dependent
Normalization, no inglês), que ajusta as variâncias de Wi ao longo da extensão da lâmina.

Ajuste de escala entre lâminas
Seguindo a mesma linha de raciocı́nio da seção anterior, ainda é possı́vel fazer o ajuste de
escala entre lâminas usando o MAD, o que não parece fazer muito sentido, uma vez que a
variabilidade biológica pode não ser igual para todas as amostras utilizadas no estudo. Boas
revisões sobre esses métodos de normalização podem ser encontradas em Dudoit et al. (2002b);
Quackenbush (2002) e Yang et al. (2002c). Existem ainda outras estratégias de normalização
que não foram discutidas aqui mas que, embora menos usadas, podem ser interessantes em
alguns casos (Benito et al., 2004; Durbin et al., 2002; Kepler et al., 2002; Tsodikov et al., 2002;
Wang et al., 2003; Workman et al., 2002). A Figura 4.10 ilustra o efeito desta transformação
em 40 lâminas de um conjunto de dados real.
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(A)

(B)
Figura 4.9: Exemplo de ajuste de escala dentro dos blocos.
Em (A) é apresentado um exemplo para os valores de Wi ao longo dos blocos
de uma lâmina após a correção do termo de localização pelo método lowess por
blocos sem o ajuste de escala e em (B) a mesma figura após o ajuste de escala
entre blocos pelo MAD. Note que a altura dos boxplots é mais constante após a
normalização.
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Bioinformática-USP

Capı́tulo 4. Modelagem e normalização

(A)

(B)
Figura 4.10: Exemplo de ajuste de escala entre lâminas.
A figura dada em (A) traz um exemplo para as 40 primeiras lâminas de um
conjunto de dados após a correção do termo de localização pelo método lowess
global sem ajuste de escala e em (B) a mesma figura após o ajuste de escala entre
as lâminas pelo MAD. Como na figura anterior, observe o padrão dos boxplots
em (B) quando comparados com (A).
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Bioinformática-USP

Capı́tulo 4. Modelagem e normalização

4.5

Implementação

Como é possı́vel observar, este capı́tulo descreve as principais abordagens que devem ser adotadas no inı́cio da análise para qualquer conjunto de dados de microarray. Inicialmente, deve-se fazer uma análise exploratória do conjunto de dados na busca de eventuais problemas sistemáticos
ou aleatórios, seguindo-se o procedimento de transformações matemáticas e os procedimentos
de normalização de dados.
Salientamos que todas as ferramentas de visualização gráfica para a análise exploratória
dos dados discutidas aqui já estão implementadas no pacote marray do projeto bioconductor.
Assim, neste trabalho foram implementados métodos genéricos do R, chamados de plot, image
e boxplot, que atuam sobre objetos de classes maiges e maigesRaw. Esses métodos fazem
automaticamente a conversão desses objetos em objetos de classes definidas no pacote marray
e utilizam todas as ferramentas gráficas já desenvolvidas neste pacote para a análise exploratória
dos dados.
Boa parte dos procedimentos para a subtração e/ou estimação dos valores de background
local dos valores de intensidade dos spots já estão implementados em uma função do pacote
limma. Além disso, os métodos de normalização dos fatores de localização (estimação do termo
c da equação 4.12) discutidos neste capı́tulo também já estão implementados no pacote limma,
e foram incorporados em um método computacional chamado Mnorm.loc, que também faz a
conversão automática entre os objetos necessários. Os métodos OLIN e OSLIN estão implementados em um pacote chamado OLIN e também foi incorporado em um método chamado
Mnorm.OLIN.
Adicionalmente a esses métodos de estimação do termo de localização para a normalização
de dados, neste trabalho foi implementado um método computacional iterativo que repete o
ajuste lowess várias vezes selecionando grupos de spots aleatoriamente em cada iteração. A
partir dos valores de W gerados, o algoritmo estima os valores de desvio-padrão e intervalos
de confiança para todos os spots em todas as lâminas do conjunto de dados. Os valores de W
que são usados posteriormente podem ser dados pelo ajuste lowess global aplicado sobre todos
os spots das lâminas ou pela média (mediana) dos valores gerados no processo iterativo. Este
método foi implementado na função Mnorm.repLoess.
Os métodos de ajuste de escala dos dados estão implementados tanto no pacote marray
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como no limma e as implementações nestes dois pacotes usam estratégias ligeiramente diferentes, porém, o método de ajuste de escala entre blocos está implementado somente no pacote
marray. Assim, neste trabalho desenvolvemos dois métodos para o ajuste de escala nos dados
chamados Mnorm.scaleMarray e Mnorm.scaleLimma. Obviamente, o primeiro usa os métodos
implementados no pacote marray e o segundo usa os métodos implementados no pacote limma.
O método para transformação h, dada pela equação (4.10), também está incorporado na função
de ajuste de escala do pacote limma, esta transformação também é conhecida como vsn (do
inglês, variance stabilization normalization).

4.6

Notação

Para finalizar este capı́tulo, é importante lembrar que um conjunto real de dados de microarray
é constituı́do de várias tabelas numéricas que representam os nı́veis de expressão para um grupo
de genes em diversas condições biológicas diferentes. Cada uma dessas tabelas de dados devem
ser analisadas exploratoriamente, como descrito neste capı́tulo, e os procedimentos matemáticos
e estatı́sticos para a transformação e normalização mais adequados ao conjunto de dados devem
ser escolhidos. Uma vez feito isso, cada lâmina deve ser normalizada independentemente, o que
define uma matriz de dados numéricos que representa os nı́veis de expressão reais de diversos
genes em diversas condições biológicas. Com o intuito de fixar a notação que será utilizada
no restante de todo este trabalho, uma vez estimados os fatores de localização e escala para
todas as lâminas do estudo, define-se a matriz de expressão gênica W onde cada elemento wij
da matriz é dado por
(n)

wij = Wij =

Wij − cbj
,
abj

i = 1, · · · , ns

j = 1, · · · , nl ;

(4.17)

onde i indexa o spot (ou gene) e j indexa a lâmina (ou amostra biológica), nl é o número
total de experimentos realizados; cbj e abj são as estimativas dos termos de localização e escala
da lâmina j, respectivamente. De posse desses dados, é possı́vel adotar diferentes métodos
de análises, dependendo do conjunto de dados e das questões biológicas envolvidas com o
experimento. Os próximos capı́tulos descrevem mais detalhadamente os métodos de análise
que foram incorporados ao ambiente de análise desenvolvido neste trabalho.
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Após a análise exploratória e pre-processamento dos dados, de posse da matriz W cujos elementos são dados pela equação (4.17), começa a etapa de análise desses dados. Nesta etapa,
é possı́vel seguir diferentes abordagens matemáticas e estatı́sticas, dependendo das questões
biológicas envolvidas com o experimento. As análises mais comuns empregadas atualmente em
experimentos de microarray são a construção de agrupamentos (tanto para genes como para
amostras), busca de genes diferencialmente expressos (DE) e a busca de grupos de genes capazes de discriminar tipos biológicos diferentes (análise de classificação). Este capı́tulo descreve
os principais métodos matemáticos e estatı́sticos empregados para estes três tipos de análise.

5.1

Agrupamentos

A construção de agrupamentos a partir de dados numéricos observados experimentalmente se
encontra em uma área da estatı́stica conhecida como análise multivariada de dados, que é uma
área já bastante consolidada e com uma extensa bibliografia a respeito (Hair Jr. et al., 2005;
Johnson & Wichern, 2002; Mardia et al., 1979). Técnicas de agrupamento têm sido freqüentemente utilizadas em dados de expressão gênica, sendo que este tipo de análise é extremamente
interessante em casos onde não se tem nenhum tipo de informação prévia a respeito dos dados.
Nesses casos, a única opção é a avaliação da similaridade entre os diferentes tipos de tecidos
estudados, ou entre os genes fixados na lâmina. Este tipo de abordagem também é freqüentemente chamado de aprendizado não supervisionado, uma vez que não se utiliza nenhuma
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informação prévia.
No contexto de análise de dados de microarray, a análise de agrupamentos pode ser
entendida como o processo de reunir, ou agrupar, entidades similares entre si. Aqui, essas
entidades podem ser os genes ou amostras biológicas estudadas no trabalho. Os algoritmos de
agrupamento recebem como entrada uma seqüência de vetores n-dimensionais, que podem ser
as linhas (quando o agrupamento é feito entre os genes) ou as colunas (quando o agrupamento
é feito entre as amostras biológicas) da matriz W .
Obviamente, como o objetivo da análise é agrupar entidades similares, é necessária a
definição de uma medida de similaridade entre essas entidades. Esta medida também é chamada
de distância ou métrica, que nada mais é do que uma fórmula matemática que calcula um
número positivo a partir de dois pontos do seu espaço de entidades, esse número representa o
grau de similaridade entre esses dois pontos. Dada a matriz de expressão gênica definida na
equação (4.17), o espaço de entidades é IRnl se o agrupamento for feito entre os genes ou IRns se
o agrupamento for feito entre os tecidos biológicos. Para facilitar a notação matemática nesta
seção denota-se o espaço de entidades como IRn , independentemente da utilização do espaço
IRnl ou IRns .
Dados dois vetores x = (xi , · · · , xn ) ∈ IRn e y = (yi , · · · , yn ) ∈ IRn , denota-se a distância
entre x e y por d(x, y), sendo que as principais medidas de distância que têm sido aplicadas
para a construção de agrupamentos em dados de expressão gênica são as seguintes:
• distância euclidiana, que é dada por
v
u n
uX
d(x, y) = t (xi − yi )2 ,
i=1

• distância de Manhattan (ou distância city-block), dada por
d(x, y) =

n
X

|xi − yi |,

i=1

• distância de correlação, dada por
Pn
(xi − x)(yi − y)
p
d(x, y) = 1 − p i=1
,
(xi − x)2 (yi − y)2
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• distância de Chebychev (ou distância do máximo), dada por
d(x, y) = max |xi − yi |,
i

• distância de Canberra, dada por
d(x, y) =

n
X
|xi − yi |
i=1

|xi + yi |

,

cabe ressaltar que as distâncias euclidiana e de Manhattan são casos particulares da distância
de Minkowski que é dada por
v
u n
uX
m
d(x, y) = t
|xi − yi |m .
i=1

Sem dúvida, a distância euclidiana têm sido a métrica mais utilizada em análises de
agrupamento de dados de expressão gênica. Atualmente, a distância de correlação também
têm ganhado muita força neste tipo de análise. Ainda existem outras medidas de distância
além das que foram descritas acima, e a criação de outras medidas de similaridade não é uma
tarefa muito difı́cil. Assim, antes de qualquer análise de agrupamento é importante escolher
qual medida de distância será empregada. Além disso, a interpretação do agrupamento gerado
é extremamente dependente da métrica utilizada e, em geral, a aplicação do mesmo algoritmo
de agrupamento no mesmo conjunto de dados com a utilização de outra medida de similaridade
pode levar a resultados completamente diferentes. A seguir são apresentados os principais
algoritmos de agrupamentos empregados para a análise de dados de microarray.

5.1.1

Agrupamento hierárquico

O algoritmo de agrupamento mais comumente utilizado é o hierárquico, inicialmente proposto
por Eisen et al. (1998) no contexto de dados de microarray, depois outros autores também descreveram a utilização de técnicas hierárquicas para agrupar dados de expressão gênica (Heyer
et al., 1999; Zhu & Zhang, 2000). Como o próprio nome diz, o resultado deste método de
agrupamento é uma árvore hierárquica cujas folhas são as entidades utilizadas (genes ou amostras biológicas) e a raiz é o ponto de convergência de todos os galhos da árvore, essa árvore
é chamada de dendrograma. A Figura 5.1 mostra dois exemplos de dendrogramas gerados a
partir de um algoritmo hierárquico implementado em R.
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Bioinformática-USP

Capı́tulo 5. Métodos de análise tradicionais

(A)

(B)

Figura 5.1: Dendrogramas gerados por um algoritmo hierárquico.
Agrupamentos hierárquicos das amostras de um conjunto de dados analisado
por nosso grupo de trabalho usando a distância de correlação com método de
união dado pelo vizinho mais distante. Em (A) usamos o método de ligação
completo e em (B) o método de ligação média.
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Os algoritmos hierárquicos podem ser divididos em dois grupos principais, os métodos
divisivos e os aglomerativos. Na estratégia divisiva, inicialmente todas as entidades a serem
agrupadas são consideradas como um único grupo e, então, uma estratégia não hierárquica
(como o k-médias ou SOM, discutidos a seguir) é usada para dividir este grupo inicial em
dois subgrupos. Então, cada um dos dois subgrupos é novamente particionado em outros dois.
Enfim, cada um dos subgrupos gerados é particionado até que cada entidade individual do
conjunto de dados constitua um único grupo.
O processo aglomerativo faz exatamente o contrário do método divisivo, ou seja, inicialmente cada entidade do conjunto de dados constitui um único grupo. No passo seguinte, os
dois grupos mais próximos, de acordo com a medida de distância adotada, são identificados
e unidos como um único grupo. Então, uma nova iteração é realizada com os n − 1 grupos
restantes. O processo é repetido até a formação de um único grupo contendo todas as entidades. Desta forma, este algoritmo exige a definição da medida de distância para grupos com
mais de um elemento do espaço IRn . Estas medidas de similaridade entre grupos são dadas
através do método de união (ou de ligação) utilizado, que pode ser a distância mı́nima entre os
elementos do grupo (ligação individual ou single linkage, em inglês), a distância máxima entre
os elementos do grupo (ligação completa ou complete linkage, em inglês), a distância média
entre os elementos (ligação média) ou a distância entre os centróides de cada grupo. Neste
último caso, o centróide de um grupo é dado por um novo ponto no IRn cujas coordenadas
são formadas pelas médias aritméticas entre as coordenadas dos elementos que fazem parte do
grupo.
Da mesma forma que a utilização de outras medidas de distância gera agrupamentos
diferentes, a utilização de outros métodos de ligação também dão origem a dendrogramas
distintos. A Figura 5.1 apresenta um dendrograma gerado com o método de ligação completo
em (A) e outro com o método de ligação média em (B). Esses agrupamentos hierárquicos foram
construı́dos a partir do mesmo conjunto de dados e é possı́vel observar que os dendrogramas são
diferentes. Geralmente, nos conjuntos de dados com inversão de corantes que temos analisado
observa-se que o método completo apresenta maior pareamento das observações dependentes,
o que está mais de acordo com o planejamento experimental. Não podemos afirmar que um
método é melhor ou pior que o outro, mas podemos argumentar que essa caracterı́stica se
deve principalmente ao fato de que a distância máxima entre dois grupos garante que todos os
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elementos pertencentes a estes grupos têm distâncias menores que o valor obtido, o que não é
verdade para os outros métodos de ligação.
Os dendrogramas gerados pelo algoritmo hierárquico são geralmente representados em
conjunto com um mapa de cores dos valores numéricos da matriz W , onde os nı́veis de expressão
dos genes variam desde a cor verde para valores baixos de wij , associados com baixa expressão
do gene i na amostra de interesse j relativamente à amostra de referência, até a cor vermelha
associada com aumento de expressão do gene i na amostra de interesse j relativamente à amostra
de referência, passando pelo preto onde os nı́veis de expressão do gene i são equivalentes nas
duas amostras. A Figura 5.2 ilustra um agrupamento, feito tanto para os genes como para as
amostras, representado através de um mapa de cores.
É importante dizer que os agrupamentos hierárquicos também são ferramentas muito
úteis na análise exploratória dos dados (veja a seção 4.2), onde podemos avaliar o perfil de
expressão de amostras pareadas hibridizadas com a inversão dos corantes utilizados (dye swap),
como ilustrado na Figura 5.1, o que nos dá indı́cios sobre a qualidade dos dados obtidos e de
eventuais problemas em experimentos individuais.

5.1.2

Agrupamento k-médias

O k-médias é um dos algoritmos de agrupamento mais rápidos e simples que existem. Por este
motivo ele é um dos métodos mais utilizados para o agrupamento de dados de expressão gênica,
juntamente com o algoritmo hierárquico. Este algoritmo usa um parâmetro inicial, k, que é
o número de grupos a serem gerados a partir dos dados. Esses k grupos são abstratamente
representados como k pontos µ = {µ1 , µ2 , · · · , µk }, onde µl ∈ IRn para cada l = 1, · · · , k.
Inicialmente, esses k pontos são gerados aleatoriamente no espaço IRn e são tomados como
os centros dos k grupos a serem formados. Esse centros são dados como o ponto centróide
utilizado no método de união do algoritmo hierárquico. Uma vez que os centros iniciais foram
definidos o algoritmo classifica cada entidade a ser agrupada como pertencente ao grupo definido
pelo ponto µl mais próximo a ela, de acordo com a função de distância utilizada. Depois
que todas as entidades a serem agrupadas foram associadas com um ponto µl , tem-se um
primeiro agrupamento formado. Como os centros destes grupos foram definidos aleatoriamente
no inı́cio do processo, este primeiro agrupamento não pode ser definido como o agrupamento
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Figura 5.2: Representação do agrupamento hierárquico utilizando mapa de cores.
Agrupamento hierárquico das amostras e de um subgrupo de genes para um
conjunto de dados analisado por nosso grupo de trabalho usando a distância de
correlação com método de união dado pelo vizinho mais distante.

correto. Dados os k grupos iniciais, os pontos µ1 , · · · , µk são recalculados de acordo com as
entidades classificadas como pertencentes a cada grupo. Definindo-se Gl como o conjunto de
entidades classificadas como pertencentes ao grupo l = 1, · · · , k, o algoritmo entra em um
processo iterativo que busca minimizar a soma das distâncias quadráticas entre cada entidade
e o centro do seu respectivo grupo dado por
D=

k X
X

(d(xi , µl ))2 .

(5.1)

l=1 i∈Gl

Essa minimização é feita em relação a µ = {µ1 , µ2 , · · · , µk }, onde a distância de cada entidade
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em relação aos centros µl atuais é recalculada e a entidade é realocada sempre que ela está
mais próxima de outro centróide diferente do atual. Ou seja, a equação (5.1) é minimizada com
relação a µ associando cada entidade ao centróide atual mais próximo a ela. A cada iteração os
centros dados por µ são recalculados e o algoritmo é repetido até que nenhuma entidade seja
realocada para minimizar (5.1). Uma referência muito boa sobre este algoritmo de agrupamento
pode ser encontrada em Johnson & Wichern (2002).
Como o algoritmo k-médias usa uma etapa inicial de geração aleatória dos k centróides,
a execução repetida do algoritmo no mesmo conjunto de dados usando a mesma função de
distância pode gerar agrupamentos diferentes. Além disso, se um ou mais dos centróides for
iniciado em uma posição muito distante do grupo de entidades a serem agrupadas, provavelmente este centróide resultará em um grupo vazio. Assim, cuidados adicionais devem ser
tomados na etapa inicial do algoritmo e, uma prática bastante comum para contornar este tipo
de problema é selecionar os k pontos iniciais a partir das entidades que serão agrupadas. A
Figura 5.3 ilustra um exemplo de um agrupamento gerado pelo algoritmo k-médias com k = 3,
onde mais uma vez foi utilizada a representação por mapa de cores para cada um dos três
grupos gerados com os dendrogramas hierárquicos adicionados nas amostras biológicas e nos
genes.

5.1.3

Agrupamento SOM – Self-Organizing Map

O algoritmo k-médias citado na seção anterior é classificado como um algoritmo de agrupamento
por particionamento. Outro algoritmo que está na mesma categoria e que tem sido muito usado
para a construção de grupos a partir de dados de expressão gênica é o algoritmo SOM (SelfOrganizing Maps) proposto em meados da década de 80 por Teuvo Kohonen, que inclusive
publicou um livro exclusivamente voltado para este algoritmo (Kohonen, 1997).
O algoritmo SOM baseia-se em redes neurais, que são técnicas computacionais inspiradas
no funcionamento do cérebro humano. A idéia principal das redes neurais é realizar cálculos
complexos usando redes de elementos simples, os neurônios, que assim como no cérebro humano
processam informações através das forças de conexões entre esses elementos. Usualmente, o
SOM é constituı́do por um grupo de neurônios organizados em uma grade uni ou bi-dimensional.
No algoritmo SOM, cada neurônio da rede constitui uma unidade que é mapeada em
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Figura 5.3: Agrupamento k-médias com k = 3.
Agrupamento gerado pelo algoritmo k-médias nas amostras de um conjunto de
dados analisado por nosso grupo. Mais uma vez foi usada a representação por
mapas de cores e os dendrogramas hierárquicos para os genes e amostras foram
adicionados às figuras (dentro de cada um dos três grupos individualmente).
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um espaço de dimensão menor do que a dimensão das entidades a serem agrupadas (genes ou
amostras) obedecendo uma topologia regular definida previamente, geralmente utiliza-se uma
topologia retangular ou hexagonal em duas dimensões. Esta topologia impõe uma relação de
vizinhança aos neurônios da rede que é mantida durante toda a execução do algoritmo. Todos os
neurônios da rede são conectados com todos os valores de entrada através de um valor chamado
força de conexão. Esses valores de entrada correspondem às coordenadas dos vetores referentes
às entidades que serão agrupadas, que são chamadas de padrões. Assim, o conjunto dos valores
associados a cada unidade l da rede constitui um vetor γl ∈ IRn , l = 1, · · · , k, onde k indica o
número de unidades (ou neurônios) da rede, lembre-se que IRn é o espaço das entidades a serem
agrupadas. Cada neurônio da rede juntamente com o vetor γl associado a ele é chamado de
protótipo.
O algoritmo começa pela atribuição de valores aleatórios a cada protótipo, e em seguida
começa uma etapa de treinamento da rede. No processo de treinamento, os padrões (entidades
a serem agrupadas) são apresentadas repetidamente e aleatoriamente à rede e, a cada padrão
apresentado, as forças de conexão dos protótipos são atualizadas de acordo com alguma regra
de treinamento, o que leva a um processo de adaptação gradual da rede que é conhecido como
aprendizado.
Depois que os k protótipos inicias foram gerados, um padrão é escolhido aleatoriamente
e apresentado à rede e calcula-se a distância, de acordo com a métrica utilizada, entre o seu
vetor e cada vetor de protótipo γl , l = 1, · · · , k. A seguir o protótipo mais próximo do vetor
apresentado, digamos l1 , é identificado e o vetor associado a ele, γl1 , é alterado de forma a
ficar mais próximo do padrão apresentado. O tamanho deste ajuste é dado por um número
positivo, geralmente pequeno, conhecido como taxa de aprendizado. De maneira similar, os
protótipos mais próximos ao neurônio identificado também são modificados no mesmo sentido,
mas com magnitudes menores. O processo é repetido diminuindo-se gradativamente a taxa de
aprendizado e, às vezes o tamanho da vizinhança, até que os vetores γl associados aos protótipos
convirjam para valores fixos.
Uma vez que o mapa foi treinado, os k vetores de peso associados aos protótipos representam padrões mais comumente encontrados no conjunto de dados estudado. Enfim, as entidades
de interesse podem ser agrupadas em k grupos de acordo com os protótipos mais próximos. A
Figura 5.4 ilustra um exemplo de agrupamento utilizando este algoritmo. Uma outra forma
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Figura 5.4: Agrupamento SOM usando três neurônios.
Agrupamento gerado pelo algoritmo SOM aplicado ao mesmo conjunto de dados
da Figura 5.3. Observe que os agrupamentos são ligeiramente diferentes.
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Figura 5.5: Outro tipo de representação do agrupamento SOM.
Representação dos perfis dados pelos protótipos após o treinamento para o
mesmo conjunto de dados mostrado nas Figuras 5.3 e 5.4.

de representar os grupos formados pelo algoritmo SOM, é a representação dos perfis gerados
depois do treinamento juntamente com a dispersão gerada pelas entidades agrupadas com cada
um dos perfis, a Figura 5.5 mostra este tipo de representação para o agrupamento representado
na Figura 5.4.
Assim como no agrupamento k-médias, é necessário cuidado durante a etapa de inicialização do algoritmo, pois uma vez que os vetores de pesos são gerados aleatoriamente, existe
a possibilidade que execuções repetidas do algoritmo conduzam a resultados diferentes.

5.2

Busca de genes DE

Além das análises de agrupamentos, um dos principais objetivos da análise de dados de microarray é a identificação de genes com diferenças significativas de expressão entre os tecidos
biológicos estudados, o que é freqüentemente referenciado na literatura como busca de genes
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diferencialmente expressos (genes DE). Historicamente, isso era feito com base apenas na razão
entre os valores de intensidade normalizadas para as duas populações celulares estudadas em
uma lâmina, onde um ponto de corte arbitrário era usado para decidir se o gene em questão era
DE ou não. Depois, com a utilização de réplicas biológicas para os tipos de tecidos estudados
o mesmo tipo de análise era feita utilizando-se a razão entre as médias das réplicas biológicas
estudadas.
Atualmente, outros modelos estatı́sticos têm sido usados para este tipo de análise diferencial. A idéia principal aqui é descobrir quais genes do conjunto de dados apresentam diferenças
significativas de expressão entre dois tipos biológicos ou mais. Quando a avaliação é feita em
apenas dois tipos de tecidos, podemos usar modelos estatı́sticos mais simples que buscam por
diferenças significativas entre medidas de posição central dos dois grupos, como o teste t ou
o teste de Mann-Withney, que é equivalente ao teste de Wilcoxon. Quando mais de dois grupos biológicos são estudados, modelos mais elaborados devem ser utilizados, como modelos de
análise de variância, ou ANOVA do inglês Analysis of variance.

5.2.1

Métodos para a análise de apenas dois tipos biológicos

Um dos planejamentos experimentais mais simples que existem para a avaliação de diferenças
de expressão entre dois tipos de tecidos biológicos utiliza a marcação de cada um dos tecidos,
digamos de tipo A e tipo B com os canais um (ou verde) e dois (ou vermelho), respectivamente.
Se o interesse for a comparação dos valores de razão entre A e B, podemos definir os valores wij
da matriz W como log2 (Aij /Bij ). Então, o interesse é encontrar os genes que apresentem médias
de expressão significativamente diferentes de zero. Para isso definimos o teste de hipóteses

 H : µ =0
0
i
 H : µ 6= 0,
A

i

onde µi = log2 (Ai /Bi ) representa a média populacional para o valor de razão entre a expressão
do gene i na amostra A sobre a amostra B. Supondo que o valor real de log2 (Ai /Bi ) segue
uma distribuição normal com média µi e variância σi2 independentes em j, assumindo que H0
é verdadeira e estimando σi por si , vemos que a estatı́stica
ti =
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tem distribuição t-student com nl −1 graus de liberdade, onde wi· representa a média aritmética
entre os valores de expressão para o gene i. Essa informação pode ser usada para atribuir um
nı́vel descritivo às diferenças encontradas.
Quando o planejamento de referência é utilizado, os valores de expressão da matriz W
são dados pela razão entre a amostra de teste e de referência. Neste caso, o conjunto de
tecidos estudados, cujo total é nl , pode ser dividido em dois grupos diferentes com tamanhos
amostrais n1 e n2 , onde n1 + n2 = nl , para os tecidos de tipo A e B, respectivamente. Neste
contexto, denotamos wi1 e wi2 como os subconjuntos observações do tipo A e B para o gene i,
respectivamente. Como a amostra de referência é comum para todos os experimentos realizados,
os valores de wij medidos são comparáveis entre os dois tipos de tecidos estudados. Assim, o
interesse aqui é encontrar genes com diferenças significativas entre as médias dos valores de
wi1 e wi2 . Para isso, denotando por Wi1 e Wi2 as variáveis aleatórias para os valores de razão
entre as amostras de tipo A sobre a referência e B sobre a referência, de acordo com o modelo
proposto por Dudoit et al. (2002b) e Yang et al. (2002c) assumimos que
2
Wiq ∼ N (µiq , σiq
),

i = 1, · · · , ns ,

q = 1, 2,

(5.3)

onde q representa o tipo de tecido estudado. Em geral, estima-se µ
biq = wiq , onde
nq
1 X
wiq ,
wiq =
nq j =1

q = 1, 2.

q

Assumindo independência entre todas as observações estudadas, este modelo pode ser
usado para a construção de um teste estatı́stico envolvendo duas amostras aleatórias para as
hipóteses

 H :
0
 H :
A

µi1 = µi2
µi1 6= µi2 .

De acordo com a suposição dada pela equação 5.3, podemos assumir que σi1 = σi2 ou que
σi1 6= σi2 , ou seja, podemos assumir variâncias iguais ou diferentes. No primeiro caso, sob a
hipótese H0 , a estatı́stica
t0i =

wi1 − wi2
q
,
sim n11 + n12

(5.4)

onde
s2im
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com s2i1 e s2i2 sendo as estimativas de variâncias para a distribuição dos valores de razão de
expressão das observações dos tipos A e B, respectivamente, tem distribuição t-student com
n − 2 graus de liberdade.
No segundo caso, sob H0 , a estatı́stica t0i é reescrita como
wi1 − wi2
t0i = q 2
,
si1
s2i2
+ n2
n1

(5.5)

que também tem distribuição t-student cujo número de graus de liberdade é dado pelo valor
inteiro aproximado de


υ=

s2i1
s2
+ ni22
n1
„
„ 2 «2
s
i1
n1

n1 −1

+

2

s2
i2
n2

«2

;

n2 −1

uma vez definida a estatı́stica e, respectivamente sua distribuição, os nı́veis descritivos para as
diferenças encontradas podem ser calculados.
Existem casos onde a suposição de normalidade feita em (5.3) não é satisfeita. Nestes
casos, é possı́vel utilizar métodos não paramétricos para testar as hipóteses H0 e HA . Uma opção
é o teste não paramétrico de Wilcoxon ou Mann-Whitney (Hollander & Wolfe, 1973). Este teste
apenas assume que as variáveis aleatórias envolvidas têm distribuição contı́nua e são simétricas
ao redor da esperança. Se H0 é verdadeira, as observações de tipo A e B têm a mesma média e
devem estar embaralhadas quando misturamos suas observações. Assim, neste teste ordenamos
as nl observações para o gene i (valores de wij com i fixado) em ordem crescente e definimos
rj como o posto da j-ésima observação. Então, define-se uma estatı́stica P como a soma dos
postos das observações de tipo A ou de tipo B. A distribuição nula (sob H0 ) da estatı́stica P é
dada pelo fato de que todos os possı́veis valores ordenados para as observações de tipo A (ou
B) tem probabilidades equiprováveis. Outra estratégia não paramétrica interessante é baseada
em reamostragem - bootstrap (Efron & Tibshirani, 1993), como está discutido a seguir.

Reamostragem da estatı́stica t
Neste trabalho foi implementado um algoritmo para o teste de hipóteses baseado em técnicas
de reamostragem para os valores da estatı́stica t. O algoritmo consiste em estimar a distribuição empı́rica da estatı́stica dada pelas equações (5.2), (5.4) ou (5.5), dependendo do tipo de
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modelo adotado, para calcular o nı́vel descritivo dos testes baseando-se unicamente nos valores
reamostrados, ou seja, sem nenhuma suposição de distribuição dos dados.
Neste algoritmo, inicialmente calcula-se o valor de |ti | ou |t0i |, ou seja, o valor absoluto
da estatı́stica. A seguir, os dados de wij são reamostrados com reposição um certo número de
vezes, digamos B, que é geralmente grande (da ordem de 10000 ou 20000). Assim, em cada
(b)

(b)

iteração, um novo vetor wij é gerado que dá origem a uma nova estatı́stica |ti |. Finalmente,
(b)

conta-se o número de vezes, xB , em que acontece |ti | ≥ |ti | e o nı́vel descritivo do teste é
definido como sendo xB /B.
Esta seção descreve modelos para testes de hipóteses, que é uma área bem definida da
estatı́stica que conta com uma extensa bibliografia. Para uma referência básica sobre testes
de hipóteses veja Bussab & Morettin (2005), para referências mas avançadas veja Casella &
Berger (2002) e Lehmann & Romano (2005); uma outra referência interessante é Draghici
(2003, Caps. 5 e 6), que é especificamente voltada para a análise de dados de microarray. Além
disso, trabalhos mais recentes têm mostrado outros avanços deste tipo de análise para dados
de experimentos de microarray (Neuhäuser & Senske, 2004; Seo et al., 2006; Wang & Ethier,
2004).

5.2.2

Métodos para a análise de mais de dois tipos biológicos ANOVA

Quando mais de 2 tipos de tecidos biológicos devem ser comparados, é possı́vel utilizar métodos
de análise de variância (ANOVA). Modelos de ANOVA fazem parte de uma área da estatı́stica
conhecida como modelos lineares (Drapper & Smith, 1998; Searle, 1997), e têm sido muito
usados em análises de dados de microarray. Modelos de ANOVA mais simples envolvem um
único fator com vários nı́veis de interesse, como por exemplo tratamento de uma linhagem
celular com duas ou mais drogas diferentes, onde pode-se buscar os genes significativamente
alterados entre as observações de controle e as drogas utilizadas, ou para as diferentes drogas
entre si. Em estatı́stica estas comparações especı́ficas são chamadas de contrastes. Outros
modelos de ANOVA mais elaborados, envolvem a análise de mais de dois fatores com dois ou
mais nı́veis cada um, onde é possı́vel também analisar os efeitos de interação entre os fatores.
Um modelo de ANOVA simples de um fator com t nı́veis para análise de genes DE é dado
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por
wijq = λi + µiq + ijq ,

i = 1, · · · , ns ,

q = 1, · · · , t,

jq = 1, · · · , nq ,

(5.6)

onde λi representa a média global de expressão para o gene i, µiq representa a contribuição
média do tecido tipo q na média global para o gene i, jq representa o conjunto de tecidos
utilizados que são do tipo q com nq representando o número total de observações utilizadas
P
para este tipo de tecido, note que tq=1 nq = nl . Os termos ijq representam os erros aleatórios
independentes com média zero e variância desconhecida. Para a ANOVA clássica assume-se
que ijq ∼ N (0, σi2 ). Neste modelo definimos a soma de quadrados totais como sendo
SQt =

nq
t X
X

(wijq − wi· )2 ,

(5.7)

q=1 jq =1

onde wi· = (1/nl )

Pnl

j=1

wij é a média global para o gene i. De maneira similar, pode-se definir

a soma de quadrados para cada tipo de tecido utilizado e a soma de quadrados para o erro
cometido no ajuste, que são dados, respectivamente, por
SQc =

nq
t X
X

(wiq − wi· )2

(5.8)

(wijq − wiq )2 ,

(5.9)

q=1 jq =1

e
SQe =

nq
t X
X
q=1 jq =1

onde wiq = (1/nq )

Pnq

jq =1

wijq é a média especı́fica para as observações de tipo q. Dadas estas

medidas, define-se a estatı́stica F como
F =

SQc
t−1
,
SQe
nl −t

(5.10)

que tem distribuição F com (t − 1) e (nl − t) graus de liberdade, e que pode ser usada para
testar as hipóteses

 H :
0
 H :
A

µi1 = µi2 = · · · = µit
pelo menos uma das igualdades não é verdadeira.

Quando o interesse é o teste de contrastes especı́ficos, utiliza-se testes t equivalentes
àqueles descritos na seção 5.2.1 com a suposição de igualdade de variâncias imposta pelo modelo
dado na equação (5.6), com a diferença de que a variância é estimada globalmente por SQe /(nl −
t). De maneira similar a equação dada em (5.6) pode ser estendida para modelos de ANOVA
com mais de um fator incorporando termos referentes aos fatores estudados.
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Um exemplo de modelo deste tipo foi proposto por Wolfinger et al. (2001), que usam
um modelo de ANOVA inicial para a normalização dos dados e um segundo modelo para a
estimação das diferenças de expressão. O primeiro modelo é dado por
i = 1, · · · , ns ,

Tijq = λi + µiq + βij + (µβ)ijq + ijq ,

j = 1, · · · , nl ,

q = 1, · · · , t,

onde λi é a média global para o gene i, µiq é o efeito do tecido q, βij é o efeito da lâmina j,
(µβ)ijq é o efeito de interação entre a lâmina j com o tecido q e ijq são os erros aleatórios com
média zero. Sendo rijq os resı́duos do modelo anterior, o modelo de expressão gênica é dado
por
rijq = γi + (γµ)iq + (γβ)ij + τijq ,

i = 1, · · · , ns ,

j = 1, · · · , nl ,

q = 1, · · · , nt ,

onde γi é o efeito do gene i, (γβ)ij é o efeito de interação entre o gene i e a lâmina j, (γµ)iq é o
efeito de interação entre o gene i e o tecido q, que é o efeito de interesse, e os erros aleatórios são
dados por τijq . Outros trabalhos também propõem modelos de ANOVA que incorporam todos
os fatores de interesse (Kerr et al., 2000, 2002). Uma discussão mais detalhada sobre modelos
de análise de variância aplicada para dados de microarray pode ser encontrada em Draghici
(2003, Cap. 7)
É importante lembrar que os tamanhos amostrais dos grupos estudados, ou seja os valores
de nq , para qualquer tipo de teste realizado são de fundamental importância para o cálculo dos
nı́veis descritivos, alguns trabalhos recentes têm discutido tópicos importantes relacionados a
este tema, como o cálculo dos tamanhos amostrais ideais de acordo com o problema em questão
(Tsai et al., 2005) e o desenvolvimento de modelos mais robustos para lidar com conjuntos de
dados pequenos (Kooperberg et al., 2005).

Ajuste bayesiano empı́rico
Uma possibilidade para contornar problemas relacionados com tamanhos amostrais pequenos
são métodos de Bayes empı́ricos (Carlin & Louis, 1996), onde alguma distribuição a priori é
assumida nos dados, como nos métodos bayesianos convencionais, mas eventuais parâmetros
desconhecidos desta distribuição são estimados a partir do próprio conjunto de dados.
Métodos bayesianos empı́ricos aplicados para a análise de dados de microarray foram
inicialmente propostos por Lönnstedt & Speed (2002), que supõem wij ∼ N (µi , σi2 ) e que
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H0 rejeitada H0 não rejeitada
√
H0 verdadeira erro tipo I
√
erro tipo II
H0 falsa
Tabela 5.1: Tipos de erros cometidos em testes de hipóteses.
Tipos de erros que podem ser cometidos em procedimentos de testes de hipóteses.

(1/σi2 ) e µi |σi2 têm distribuições priori dadas por uma gama e uma normal, respectivamente.
Então, é definida uma nova estatı́stica dada por

Bi = log

p
1
√
1 − p 1 + nl c

2
 a + + w2i·
w
a + s2i + 1+ni·l c

s2i

(v+ n2l )

,

(5.11)

onde p é a proporção de genes do conjunto de dados esperado para ser diferencialmente expressos; a, c e v são parâmetros associados com as distribuições priori de µi e σi2 . Note que esses
parâmetros são desconhecidos e, então, são estimados a partir dos dados através de um método
bayesiano empı́rico.
Esta estatı́stica só é interessante para experimentos que comparam apenas dois tipos de
tecidos biológicos sem a utilização da amostra de referência. Assim, Smyth (2004) propôs
uma extensão da estatı́stica dada pela equação (5.11) para a aplicação com testes de hipóteses
baseados em modelos de ANOVA, tanto para testes F como testes t envolvendo contrastes
especı́ficos.

5.2.3

Ajuste dos nı́veis descritivos para testes múltiplos

Todo teste de hipóteses está associado com dois tipos de erro que podem ser cometidos. Sempre
que o resultado do teste indica que o gene é diferencialmente expresso (rejeita-se H0 ) quando
ele realmente não é, geramos um falso positivo, ou erro tipo I; caso contrário ocorre um falso
negativo, ou erro tipo II. A Tabela 5.1 resume esses tipos de erro que podem ser cometidos em
testes de hipóteses.
Sempre que um teste de hipóteses é feito existe a chance da ocorrência de um erro do tipo
I ou do tipo II. A chance de cometer um erro de tipo I pode ser controlada, uma vez que a
distribuição da estatı́stica usada no teste é conhecida, sob a suposição de que H0 é verdadeira;
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essa chance de erro deste tipo se reflete no nı́vel descritivo do teste. Por outro lado, o erro
de tipo II é mais difı́cil de ser controlado já que, geralmente, não se conhece nada acerca da
distribuição da estatı́stica sob HA .
Os testes de hipóteses descritos na seção anterior são feitos para todos os genes do conjunto
de dados, ou seja, para todo i = 1, 2, · · · , ns . Assim, milhares de testes similares são realizados
para cada tipo de comparação de interesse, o que faz com que a chance de cometermos pelo
menos um erro do tipo I aumente drasticamente devido ao grande número de hipóteses testadas.
Isso faz com que seja necessário fazer o ajuste dos nı́veis descritivos dos testes aplicados para
todos os genes com o intuito de minimizar o número de erros de tipo I cometidos (Dudoit et al.,
2002b, 2003).
Para isso define-se R como o número total de hipóteses rejeitadas (R é uma variável
aleatória observável), V o número de falsos positivos, N o número de falsos negativos; m0 e
m1 , com m0 + m1 = ns , são os números de hipóteses nulas verdadeiras e falsas, respectivamente
(m0 e m1 são parâmetros desconhecidos). O ajuste dos nı́veis descritivos pode ser feito de várias
formas, sendo que as principais delas são:
• taxa de erro por comparação
P CER =

IE(V )
ns

• taxa de erro por famı́lia
P F ER = IE(V )
• taxa de erro family-wise
F W ER = IP(V ≥ 1)
• taxa de falsos positivos
F DR = IE(Q),
onde
Q=




V
R

se R > 0

 0 se R = 0
É importante notar que as esperanças e probabilidades dadas acima são condicionais à
quais hipóteses são verdadeiras. O controle forte do erro tipo I é aquele que consegue lidar com
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qualquer combinação de hipóteses falsas e verdadeiras (∀ m0 ), enquanto o controle fraco assume
que todas as hipóteses nulas são verdadeiras (m0 = ns ). Neste contexto, vários procedimentos
para o ajuste dos nı́veis descritivos do teste podem ser empregados, tais como os métodos de
correção de Bonferroni, Šidák, Holm e Hochberg (Dudoit et al., 2003; Draghici, 2003, Cap. 9).
Um procedimento que têm sido bastante empregado no contexto de experimentos de microarray é o controle da taxa de falsos positivos ou FDR (do inglês False Discovery Rate), proposto
originalmente por Benjamini & Hochberg (1995). Todos esses procedimentos comentados aqui
assumem independência entre os genes estudados, o que nem sempre é satisfeito. Assim, Benjamini & Yekutieli (2001) propuseram um método de ajuste de nı́veis descritivos, também baseado
em FDR, que permite estruturas de dependência entre os genes estudados. Além disso, outros
trabalhos mais recentes têm mostrado avanços na estimação de nı́veis descritivos ajustados por
FDR (Liao et al., 2004; Pounds & Cheng, 2006).

5.3

Análise de discriminação

Outra abordagem de análise que têm sido freqüentemente aplicada para dados de expressão
gênica é a análise de discriminação, ou classificação, que assim como as análises de agrupamento,
se enquadram nos métodos estatı́sticos para análise multivariada de dados (Hair Jr. et al., 2005;
Johnson & Wichern, 2002; Mardia et al., 1979). O principal objetivo deste tipo de análise é
classificar os diferentes tipos de tecidos biológicos estudados com base apenas nos perfis de
expressão de pequenos grupos de genes. Uma boa referência sobre a aplicação de modelos de
discriminação para dados de microarray é dada por Dudoit et al. (2002a). Várias estratégias
diferentes podem ser usadas, onde destaca-se o método dos k-vizinhos (Hastie et al., 2001;
Ripley, 1996), o discriminante linear de Fisher (Johnson & Wichern, 2002; Mardia et al., 1979)
e as máquinas de suporte vetorial, também conhecidas por SVM - do inglês, Support Vector
Machines (Burges, 1998; Mukherjee et al., 1998; Vapnik, 1982, 1998).
A partir dos valores de expressão da matriz W , para cada observação j estudada, existe um
perfil de expressão gênica que é um vetor dado por wj = (w1j , w2j , · · · , wns j ) ∈ IRns . Assume-se
que o conjunto de observações (amostras biológicas) estudadas podem ser classificadas como
yj ∈ {1, 2, · · · , t}, ou seja, cada amostra é rotulada como uma dentre t classes diferentes.
Genericamente, um classificador é uma função C : IRn → {1, 2, · · · , t}, onde C(xj ) representa a
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classe predita para o vetor de expressão xj especı́fico para um grupo de n < ns genes. Ou seja,
dado um grupo de n genes, o classificador C define uma partição do espaço IRn em t subconjuntos
disjuntos e mutuamente exclusivos, S1 , · · · , St , tais que se o vetor xj = (wi1 j , wi2 j , · · · , win j ) ∈
Sk , a classe predita para a observação j será dada por ybj = k, k = 1, · · · , t.
Geralmente, os classificadores são construı́dos, ou treinados, a partir de um conjunto de
treinamento dado por L = {(xj1 , yj1 ), (xj2 , yj2 ), · · · , (xjz , yjz )}, onde z é o número de observações
usadas para o treinamento. O classificador treinado através do conjunto L é denotado por
C(·; L); então, dado qualquer novo vetor de expressões x, sua classe pode ser estimada por
C(x; L).
Do ponto de vista biológico, o principal objetivo deste tipo de análise é encontrar grupos de
poucos genes (pares, trios ou quadras, por exemplo) que sejam capazes de distinguir diferentes
tipos de tecidos, como amostras normais e tumorais, a partir dos seus valores de expressão. Com
o intuito de avaliar o poder de separação para eventuais grupos de genes encontrados utiliza-se
uma estratégia conhecida como validação cruzada. A validação cruzada é constituı́da de uma
etapa iterativa onde cada observação j (amostra biológica) é removida do conjunto de dados e as
nl − 1 observações restantes são usadas como um conjunto de treinamento L−j , então a amostra
j que foi removida é classificada de acordo com a regra C(xj ; L−j ) e verifica-se se o resultado
do classificador coincide com a classificação original da observação j. O processo é repetido
para todas as observações do conjunto de dados, e conta-se o número de concordâncias entre
a classificação original e os resultados dos classificadores. A seguir os principais métodos de
classificação aplicados para dados de expressão gênica obtidos através da técnica de microarray
são descritos resumidamente.

5.3.1

Discriminação usando k-vizinhos

O método de discriminação de k-vizinhos (Hastie et al., 2001; Ripley, 1996) é não paramétrico
e, talvez, seja o método mais simples e intuitivo. Esta abordagem usa uma medida de distância
(veja a Seção 5.1) que é usada para medir a similaridade entre as observações do conjunto de
treinamento definido por L. No método, dado um vetor x ∈ IRn as k observações do conjunto
L, {(xj1 , yj1 ), · · · , (xjk , yjk )}, mais próximas de x são identificadas e a regra de decisão é dada

Gustavo H. Esteves

93

Bioinformática-USP
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por
C(x; L) = moda(yj1 , · · · , yjk ),
onde moda(yj1 , · · · , yjk ) é a moda, ou seja, o valor mais freqüente dentre as classes obtidas para
os k vizinhos mais próximos do vetor x.

5.3.2

Discriminante linear de Fisher

O discriminante linear de Fisher também é um método não paramétrico e é bem conhecido na
estatı́stica (Johnson & Wichern, 2002; Mardia et al., 1979). A idéia principal deste método de
classificação é encontrar combinações lineares a0 x, onde a é um vetor de tamanho n, entre os
vetores x com valores máximos da razão entre a soma de quadrados entre os t grupos diferentes
e a soma de quadrados dentro dos grupos individuais. Para isso, define-se X como a matriz
n × nl (que é uma submatriz da matriz Wij ), e a combinação linear a0 X tem razão entre a soma
de quadrados entre os grupos e a soma de quadrados dentro dos grupos dada por
a0 Ba
,
a0 W a

(5.12)

onde B e W são matrizes (n × n) contendo as somas de quadrados dentro dos grupos e entre
os grupos, respectivamente. Finalmente, obtém-se o vetor a que maximiza (5.12) a partir dos
autovalores e autovetores de W −1 B e, dado um novo vetor x, a regra de decisão fica dada por
C(x; L) = argmini {|a0 x − axi |}. A Figura 5.6, ilustra um exemplo de um classificador de três
genes construı́dos a partir deste método de discriminação.

5.3.3

Máquinas de suporte vetorial - SVM

O método de classificação baseado em máquinas de suporte vetorial, SVM (do inglês, Support
Vector Machines), foi originalmente proposto por Vladimir Vapnik em 1979 em um livro escrito
em russo que foi posteriormente traduzido para o inglês (Vapnik, 1982), outras boas referências
são dadas por Vapnik (1998) e Burges (1998). Esse método de discriminação é basicamente
desenhado para conjuntos de dados com apenas dois tipos de observações, ou seja, com t = 2.
Sua idéia principal é encontrar o melhor hiperplano de separação das duas classes do conjunto
de treinamento. Uma das grandes vantagens do método de classificação por SVM está no fato
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Figura 5.6: Exemplo de um classificador construı́do a partir de 3 genes (n = 3).
Classificador separando dois tipos de tecidos biológicos para um trio de genes
(EGFR, CNTN1 e STIM2). Os tipos de tecidos separados são melanomas (Mel,
indicados em vermelho no gráfico) e nevos (Nevi, indicados em verde no gráfico).
Para este classificador foi utilizado o método discriminante de Fisher.

de que ele pode buscar por este hiperplano no espaço original dos dados (SVMs lineares) ou
em espaços de dimensão maior que o espaço original (SVMs não lineares).
O caso linear é especialmente interessante para conjuntos de dados onde os dois tipos de
tecidos são linearmente separáveis. Assim, podemos supor um hiperplano qualquer que separa
os dois grupos, logo, os pontos x que estão no hiperplano satisfazem ux0 + b = 0, onde u é um
vetor normal ao hiperplano. Então, |b|/||u|| é a distância perpendicular do hiperplano até a
origem, com ||u|| denotando a norma do vetor u. A seguir, define-se a margem de separação
como a soma das distâncias do hiperplano até as observações do conjunto de treinamento mais
próximas do hiperplano para cada um dos dois tipos biológicos. Enfim, a idéia principal do
método é encontrar outros dois hiperplanos, H1 e H2 , tais que

 H : ux0 + b ≥ 1 para y = 1,
1
i
i
 H : ux0 + b ≤ −1 para y = 2,
2

i

i

o que define que a margem de separação é dada por 2/||u|| e, então procura-se pelos dois
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hiperplanos que minimizam ||u|| sujeitas as condições dadas na definição dos hiperplanos acima.
Para os casos não linearmente separáveis, uma função núcleo é usada para mapear os dados
em um espaço de dimensão maior, onde os métodos lineares apresentados acima podem ser
aplicados sem maiores problemas.

5.3.4

Outros métodos de classificação

Outros métodos de classificação ainda podem ser empregados além dos que foram descritos
acima, como os métodos de árvores de decisão, máxima verossimilhança e aggregating, entre
outros. Porém, como este trabalho não se baseia em análises de classificadores, não discutimos
estes outros métodos de classificação em detalhes. Uma importante referência sobre a análise de
classificadores voltados para a exploração de dados provenientes de experimentos de microarray
é dada por Speed (2003, Cap. 3). Além disso, vários trabalhos recentes têm mostrado a força
e a importância deste tipo de análise (Baker & Kramer, 2006; Braga-Neto & Dougherty, 2004;
Lee et al., 2005; Stolf et al., 2006).

5.4

Implementação

Todos os métodos de análise discutidos neste capı́tulo foram implementados no pacote de análise
apresentado no Capı́tulo 3. Para as análises de agrupamentos, as funções Mhierarquical, Mkm e
Msom foram implementadas para atuar sobre objetos de classes maiges, maigesRaw e maigesANOVA, para fazer a construção de agrupamentos hierárquicos, k-médias e por SOM, respectivamente. O método de agrupamento hierárquico usa funções definidas na instalação padrão do
R, enquanto os métodos para a construção de agrupamentos k-médias e SOM usam algoritmos
implementados nos pacotes amap (Lucas, 2006) e som (Yan, 2004), ambos do R. É importante
lembrar que funções similares (MhierarquicalDE, MkmDE e MsomDE) foram desenvolvidas para
atuar sobre objetos de classe maigesDEcluster que armazenam resultados de genes DE.
Para as buscas de genes diferencialmente expressos pelo teste t e de Wilcox, foram implementadas as funções DEgenes2by2.ttest e DEgenes2by2.wilcox, usando funções já implementadas no pacote stats do R. Note que este pacote faz parte da instalação padrão do R. Para os
testes baseados em reamostragem da estatı́stica t, implementamos um código em linguagem C
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e importamos o código compilado na função DEgenes2by2.bootT para a execução mais eficiente
destes testes, que são de alto custo computacional. Para as análises de modelos de ANOVA,
utilizamos toda a estrutura desenvolvida no pacote limma que é especialmente voltado para
a análise de modelos lineares em dados de microarray, tendo inclusive a opção de utilização
de métodos bayesianos empı́ricos. Para estas análises foram criadas as funções designANOVA,
que cria objetos de classe maigesANOVA a partir de objetos de classe maiges incorporando
as matrizes de planejamento e contrastes, e DEgenesANOVA que ajusta o modelo e estima os
parâmetros de interesse.
Nas análises de classificação foram construı́dos métodos, chamados classify.lda, classify.svm e classify.knn, que utilizam os pacotes MASS, e1071 e class do R que já implementam
funções para as abordagens do discriminante linear de Fisher, SVM e k-vizinhos, respectivamente. É importante enfatizar que também foram incorporadas funções similares que buscam
os melhores classificadores pelo método de busca e escolha, implementado em Cristo (2003).
Como a busca exaustiva de classificadores é um processo muito custoso computacionalmente,
este método otimiza o processo buscando apenas por um número predeterminado de classificadores.
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Classificação funcional de grupos
gênicos
Nos capı́tulos iniciais deste trabalho, foi detalhado todo procedimento experimental utilizado
para medir os nı́veis de expressão gênica em várias condições de interesse através da técnica de
microarray e um ambiente computacional para a análise desses dados foi apresentado. Além
disso, discutimos o processamento inicial que tais dados exigem incluindo a análise exploratória
e alguns métodos matemáticos necessários para compensar efeitos sistemáticos importantes.
No último capı́tulo, foram apresentados os principais métodos de análise estatı́stica dos dados
transformados. Entretanto, esses procedimentos envolvem basicamente a comparação individual dos nı́veis de expressão dos genes estudados nos casos de análises DE ou a avaliação do
perfil de separação de observações diferentes usando grupos de poucos genes na análise de
discriminação. Estas abordagens são, sem dúvida, interessantes para a avaliação do comportamento de cada gene ou grupos de poucos genes nas condições biológicas que estão sendo
estudadas, mas sabe-se que todos os genes de um organismo agem de forma integrada, onde
a maioria dos fenômenos biológicos é conseqüência da atividade conjunta de vários grupos de
genes. Assim, vê-se a necessidade da utilização de modelos de análise que busquem por diferenças significativas na atividade coordenada de vários genes ao invés da avaliação individual
tradicionalmente aplicada, o que enriquece sobremaneira a produção de conhecimento biológico
a partir da grande quantidade de dados obtidos através de experimentos de expressão gênica
em larga escala.
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6.1

O modelo de classificação de grupos de genes

Dentro do contexto citado anteriormente, uma opção de análise bastante interessante é a classificação funcional de grupos gênicos, também conhecida como análise de módulos ativos, proposta originalmente por Segal et al. (2004). Neste trabalho, os autores propõem um modelo
estatı́stico para a classificação funcional de 2849 grupos gênicos em diferentes tipos de tumores usando 26 conjuntos de dados de microarray diferentes, que podem ser divididos em 263
condições clı́nicas ou biológicas distintas. Esta seção se dedica a descrever, a partir da notação
adotada nesta tese, o modelo utilizado por Segal et al. (2004) para a classificação funcional de
grupos gênicos.

6.1.1

Classificação dos grupos ao longo das observações

Adaptando a abordagem adotada em Segal et al. (2004) para a notação utilizada neste trabalho,
detalhamos o modelo adotado no artigo a seguir. Dada a matriz W , os valores de expressão
de cada gene i são padronizados em todas as amostras estudadas subtraindo-se o valor de
expressão média, wi· , de cada valor de expressão isolado, o que define uma nova matriz de
expressão E com i linhas e j colunas, onde i = 1, · · · , ns e j = 1, · · · , nl indexam os genes e as
amostras biológicas estudadas, respectivamente. A partir desta nova matriz, uma outra matriz
E 0 é definida onde os valores eij de E são discretizados a partir de um valor constante c ∈ IR
de maneira que os elementos desta nova matriz são dados por



1, se eij ≥ c,


e0ij =
−1, se eij ≤ −c,



 0, caso contrário,
onde e0ij = 1 ou e0ij = −1 indicam que o gene i está induzido ou reprimido na amostra j,
respectivamente. Segal et al. (2004) utilizaram c = 1.
Para cada lâmina j fixada tem-se q1j e q2j genes induzidos e reprimidos, respectivamente.
(j)

(j)

Então, para cada grupo gênico g = 1, · · · , N contamos os números y1g e y2g de genes desse
grupo induzidos e reprimidos, respectivamente. Sob a hipótese de que o fenômeno biológico
representado pelo grupo g não está alterado para a amostra biológica representada pela lâmina
(j)

j, tem-se que yxg ∼ hipergeométrica(ng , ns , qxj ) onde x = 1, 2 e ng representa o número de
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genes do grupo g; ou seja, quando o fenômeno biológico não está alterado para a amostra
em questão, a seleção dos genes do grupo g é equivalente à seleção de uma amostra aleatória
de tamanho ng de uma população de ns genes dos quais q1j (ou q2j ) apresentam uma certa
caracterı́stica de interesse, que neste caso é indução (ou repressão).
Esta informação é utilizada para avaliar se o número de genes induzidos e reprimidos para
cada grupo gênico em cada amostra biológica j é significativo ou não e, desta forma, é possı́vel
classificar tais grupos como induzidos ou reprimidos, fazendo ajuste dos nı́veis descritivos dos
testes se o número de grupos testados for grande (veja a seção 5.2.3); no artigo original os autores
utilizaram ajuste por FDR. Este procedimento define uma nova matriz, P com j linhas e g
colunas, onde j e g representam as observações biológicas e os grupos gênicos, respectivamente.
Os valores desta matriz são dados pela fração de genes induzidos ou pela fração negativa de
genes reprimidos para os módulos significativamente classificados como induzidos ou reprimidos,
e zero para os módulos não significativos. Essa matriz é representada como um mapa de cores,
onde a fração de genes induzidos aparece em vermelho, a fração de genes reprimidos aparece
em verde e ausência de significância aparece em preto. Como os grupos induzidos e reprimidos
são testados independentemente, existe a possibilidade de que o mesmo grupo gênico seja
classificado simultaneamente como induzido e reprimido e, como isso não tem muito sentido
biológico, esses casos são representados em branco no mapa de cores. A Figura 6.1 ilustra um
exemplo deste mapa de cores para uma análise realizada por nosso grupo de trabalho.

6.1.2

Análise de concordância

Depois da construção da matriz P , é possı́vel avaliar o grau de concordância entre a classificação
de cada gene e cada grupo g. Assim, para cada grupo g sejam I e R os subconjuntos de
observações onde esse grupo foi classificado como induzido e reprimido, respectivamente e,
então, para cada gene k ∈ g define-se a estatı́stica dada por
X

S(k) =
{j∈I|k

está induzido em

X

− log(pj ) +
{j∈R|k

j}

está reprimido em

− log(pj )

(6.1)

j}

onde pj indica a proporção de genes induzidos ou reprimidos para a lâmina j. Sob a hipótese de
que os genes estão aleatoriamente permutados entre as lâminas, S(k) é uma soma de variáveis
aleatórias binárias independentes, onde a variável correspondente à lâmina j recebe o valor
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Figura 6.1: Classificação funcional de grupos gênicos, resultado para observações
individuais.
Mapa de cores representando o perfil de ativação dos grupos gênicos para cada
observação individual. Verde indica a fração negativa de genes reprimidos, vermelho indica a fração positiva de genes induzidos, preto indica resultado não
significativo e branco indica grupos gênicos que foram classificados como induzidos e reprimidos simultaneamente.
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− log(pj ) com probabilidade pj e o valor 0 com probabilidade 1 − pj . Logo, pelo Teorema do
Limite Central (TLC), a distribuição de S(k) pode ser aproximada por uma distribuição normal
com parâmetros µ e σ 2 dados por
µ=

X

−pj log(pj ) e σ 2 =

j∈{I∪R}

X

pj (1 − pj )[log(pj )]2

j∈{I∪R}

Com a distribuição aproximada da estatı́stica S(k) dada anteriormente pelo TLC, é
possı́vel avaliar a significância da concordância de expressão de cada gene k com a classificação funcional do grupo gênico g, definindo módulos de genes que podem ser considerados
os principais responsáveis pela ativação ou inativação dos conjuntos de genes estudados.

6.1.3

Classificação dos grupos ao longo das diferentes condições biológicas

Finalmente, define-se q = 1, 2, · · · , t como as diferentes condições biológicas sendo estudadas,
onde todas as observações são classificadas de acordo com essas t condições. Então, para cada
par de grupo gênico g e tipo biológico q, conta-se o número de observações de tipo q que
apresentam o grupo g significativamente induzido ou reprimido. Novamente, através do mesmo
raciocı́nio empregado para a classificação dos grupos de genes em função de todas as observações
utilizadas no estudo, usando a distribuição hipergeométrica, podemos classificar cada grupo
g como significativamente induzido ou reprimido em função dos diferentes tipos biológicos.
Esse procedimento define uma nova matriz P 0 , com q linhas e g colunas, contendo as frações
(ou frações negativas) de observações onde cada grupo foi classificado como significativamente
induzido (ou reprimido). Novamente, de maneira similar à matriz P , esse resultado pode ser
representado como um mapa de cores, contendo as proporções definidas pela matriz P 0 . A
Figura 6.2 mostra o resultado para a classificação de um conjunto de grupos gênicos, a partir
da matriz representada na Figura 6.1. Draghici (2003, Cap. 14) já havia apresentado um
modelo similar a esse para a classificação dos genes diferencialmente expressos para alguma
comparação de interesse de acordo com classificações funcionais, como por exemplo definidas
pelas ontologias gênicas - GO, Gene Ontoloty, do inglês (Ashburner et al., 2000, 2001).
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Figura 6.2: Classificação funcional de grupos gênicos, resultado para tipos
biológicos diferentes.
Mapa de cores representando as frações de observações onde cada grupo gênico
foi classificado como significativamente alterado para cada tipo biológico especı́fico. Verde indica a fração negativa de observações reprimidas, vermelho
indica a fração positiva de observações induzidas e preto indica resultado não
significativo.
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6.2

Implementação do modelo

Como foi mencionado no Capı́tulo 3, este método de classificação funcional de grupos gênicos
foi implementado no ambiente computacional para a análise de dados de microarray. A função
responsável por este método de análise é chamada activeMod e foi desenvolvida com a utilização
da implementação da distribuição de probabilidades hipergeométrica do pacote stats do R. Com
a implementação deste modelo juntamente com o método de construção de redes de relevância,
descrito no próximo capı́tulo, nosso grupo de trabalho publicou um artigo em colaboração com
o grupo do Prof. Luiz Fernando Lima Reis como capa da revista Cancer Research (Gomes et al.,
2005). Neste artigo 17 grupos de genes definidos com base nas vias metabólicas representadas
no KEGG - http://www.genome.ad.jp/kegg/ (Kanehisa & Goto, 2000; Kanehisa et al., 2002) foram classificados em relação a 71 observações de tecidos gastro-esofágicos normais, tumorais
e com inflamação. Os principais resultados obtidos neste trabalho são discutidos em maiores
detalhes no Capı́tulo 9 e o texto completo do artigo está no Apêndice A.
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O método de classificação funcional de grupos gênicos apresentado no capı́tulo anterior dá
indı́cios de quais grupos gênicos estão ativados ou não em certas condições biológicas especı́ficas.
Muitas vezes, são utilizados grupos gênicos associados com redes de interação gênica, ou vias
metabólicas. Essas vias são formadas pelas interações de proteı́nas produzidas a partir de
mRNAs gerados pela transcrição do material genético armazenado nas moléculas de DNA. Essas
mesmas proteı́nas podem interagir com o DNA regulando, tanto positiva como negativamente, a
expressão de outros genes. Além disso, a presença de efeitos pós-traducionais nessas proteı́nas e
seus diferentes tipos de atividade dependentes da localização celular e de interações com outros
metabólitos, conferem uma caracterı́stica bastante complexa a estas redes (Nicholson et al.,
2004).
Uma forma de se estudar redes de expressão gênica é através da avaliação das interações
entre os nı́veis de expressão dos genes de interesse, o que nos dá um esboço dos perfis de interação
das proteı́nas produzidas por estes genes. Atualmente existem alguns bancos de dados que
disponibilizam essas redes de regulação gênica, como o STKE da Science - http://www.stke.org/
- e o KEGG - Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes http://www.genome.ad.jp/kegg/
(Kanehisa & Goto, 2000; Kanehisa et al., 2002). Nesses bancos de dados, estas redes são dadas
na forma de grafos orientados onde os elos representam os genes (ou proteı́nas) da rede e cada
interação entre pares de moléculas é dada por uma aresta orientada que representa uma relação
indutora ou repressora. Todas essas vias representam conhecimento biológico sobre algum tipo
de atividade bioquı́mica já caracterizada. A Figura 7.1 representa a via do interferon-γ, como
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Figura 7.1: Via metabólica do interferon-γ.
Ilustração da via metabólica do interferon-γ, extraı́da do banco de dados do
STKE da Science, http://www.stke.org/.
um exemplo de uma rede de interação gênica. Esta figura foi obtida do banco de dados do
STKE da Science.
Para casos como estes, é mais interessante tentar avaliar o perfil de interação entre os genes
do grupo, na tentativa de encontrar perfis de interação interessantes nos dados. Este tipo de
abordagem tem sido cada vez mais estudado e pode contribuir sobremaneira no entendimento
do funcionamento celular em diversas situações biológicas, uma vez que todos os genes (em
especial seus produtos protéicos) estão interagindo entre si e com vários metabólitos presentes
tanto no meio intra como extra celular. Atualmente, existem vários métodos matemáticos
e estatı́sticos que tentam extrair perfis de interação entre os genes a partir dos dados. Estes
procedimentos de análise são comumente referenciados na literatura cientı́fica como métodos de
engenharia reversa. Este termo teve origem em engenharia eletrônica e se refere ao processo de
avaliar um aparelho ou componente eletrônico, para extrair os detalhes do seu funcionamento
com o intuito de construir um aparelho similar.

Gustavo H. Esteves

106

Bioinformática-USP
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7.1

Alguns métodos de engenharia reversa descritos na
literatura

Liang et al. (1998) propuseram um algoritmo para a construção de redes gênicas por engenharia
reversa onde usam modelos binários (booleanos) para representar a expressão dos genes em um
dado intervalo de tempo, ou seja, cada gene é classificado apenas como expresso (1) ou não
expresso (0). Assim, dado um conjunto de n genes e suas regras de transição de estados,
utiliza-se análises de informação mútua (IM) para estimar arquiteturas mı́nimas das tabelas de
transição.
Outro método proposto para a engenharia reversa de redes gênicas utiliza os coeficientes
de co-controle e as forças reguladoras para modelar as interações entre os genes dadas pelas
análises de controle metabólico (de la Fuente et al., 2001), que é um formalismo quantitativo
que estabelece como as reações bioquı́micas individuais controlam variáveis celulares, como
fluxos de vias metabólicas e concentrações de componentes bioquı́micos (genes, proteı́nas, etc).
Em uma outra abordagem, utilizando um conjunto de genes X com n elementos onde
cada x ∈ X tem um perfil de expressão e(x) ∈ IRnl , Vert & Kanehira (2003) propuseram um
método que procura por um perfil de expressão v ∈ IRnl que represente alguma informação
oculta ou mais abstrata de uma rede gênica Γ extraı́da de algum banco de dados de vias
bioquı́micas conhecidas. A idéia principal é que os genes participantes ou afetados por este
evento bioquı́mico devem ter perfis de expressão próximos de v. Os autores ainda apresentam
um algoritmo para o cálculo deste vetor v.
Outro trabalho bastante interessante, proposto por Brazma & Schlitt (2003) utiliza um
modelo capaz de capturar aspectos discretos (booleanos) e contı́nuos simultaneamente em redes
de expressão. Este modelo possui um componente de controle discreto e um ambiente onde as
concentrações das substâncias da rede podem mudar em intervalos de tempo contı́nuos. Neste
contexto, um gene binário é dado por G = (B, F, r), onde B = (b1 , · · · , bk ) é o subconjunto
de sı́tios de ligação do gene G, F é a função de controle (função booleana) e r = (i, r0 , r1 ) é
dado de forma que i representa o ı́ndice da substância produzida, r0 < 0 ∈ IR é a taxa de
degradação e r1 > 0 ∈ IR é a taxa de produção dessa substância. Sendo q1 , · · · , qk os estados de
b1 , · · · , bk em algum instante de tempo t0 , se Fi (q1 , · · · , qk ) = 1, Gi está ativo e a concentração
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ci (t) aumenta com taxa r1 , ou seja,
ci (t) = ci (t0 ) + (t − t0 )r1 ,
analogamente, se Fi (q1 , · · · , qk ) = 0, Gi está inativo e ci (t) diminui com taxa r0 enquanto
ci (t) > 0, ou permanece em 0. Assim, queremos encontrar uma rede gênica Γ = G1 , · · · , Gn
capaz de produzir as concentrações C(t0 ), · · · , C(tm ) nos tempos t0 , · · · , tm , dado um conjunto
de medidas M = [(t0 , · · · , tm ); (C(t0 ), · · · , C(tm ))].
Outra opção para a engenharia reversa de redes gênicas é a utilização de redes bayesianas.
Entretanto, os algoritmos de aprendizado bayesiano, geralmente, não são muito eficientes para
dados de microarray devido ao número pequeno de observações comparado com o número total
de genes estudados. Peña et al. (2005) propuseram um algoritmo de aprendizado para modelos
de redes bayesianas que constrói tais redes a partir de um único nó (gene) S e um número
inteiro positivo R, que pode ser interpretado como um raio ao redor do nó S, onde o algoritmo
irá procurar por outros nós do modelo.
Gardner & Faith (2005) fazem uma revisão dos principais algoritmos sendo empregados
atualmente para a construção de redes de expressão gênica através de algoritmos de engenharia reversa. Paralelamente a estas estratégias, outros formalismos matemáticos têm sido
empregados para o estudo de sistemas gênicos interagentes. Duas revisões dos principais modelos matemáticos que podem ser empregados nas análises de sistemas biológicos são dadas por
D´haeseleer et al. (2000) e de Jong (2002), onde são apresentados modelos de redes bayesianas,
booleanas e modelos contı́nuos, como os modelos de equações diferenciais.

7.2

Redes de relevância

Uma das principais caracterı́sticas das abordagens descritas na seção anterior é a necessidade
de utilização de medidas de expressão gênica ao longo do tempo, ou séries temporais, para
a avaliação dinâmica da rede. Entretanto, muitos conjuntos de dados são planejados para
comparar tipos biológicos especı́ficos, como tecidos normais ou patológicos por exemplo, e nesses
casos os modelos descritos anteriormente não são muito interessantes. Neste contexto, uma
abordagem adequada para a avaliação de redes de expressão gênica interagentes é a construção
de redes de relevância. Este termo foi inicialmente utilizado por Butte & Kohane (1999), onde
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os autores estimam relações entre caracterı́sticas clı́nicas de pacientes de um hospital através dos
valores de correlação linear de Pearson, r, entre pares de resultados de exames clı́nicos para estes
pacientes. Isto define um grafo completamente conectado, onde os testes clı́nicos constituem os
elos que são todos conectados entre si através dos valores de r2 . A seguir seleciona-se apenas
0

os elos que apresentam valores de r2 maiores que um certo ponto de corte r2 , o que quebra o
grafo original em outros sub-grafos chamados de redes de relevância (veja a seção 7.2.1, mais
adiante, para uma descrição mais detalhada sobre os valores de r e r2 ).
Posteriormente, Butte et al. (2000) estenderam o algoritmo acima para procurar por
valores de correlação linear alterados entre perfis de expressão gênica de linhagens celulares
tumorais e agentes de suscetibilidade ao câncer, sendo que os pontos de corte foram estimados
por métodos de reamostragem. Ao invés de estimar um ponto de corte para r2 , podemos utilizar
diretamente os valores de correlação e calcular o nı́vel descritivo para o teste de correlação nula
permutando as observações das duas variáveis envolvidas várias vezes, o que é uma abordagem
equivalente àquela proposta por Butte et al. Um dos principais problemas relacionados com a
métrica utilizada nesse trabalho está no fato de que a medida de correlação usada só detecta
relações lineares entre os genes. Como alternativa, Butte & Kohane (2000) propuseram a
utilização de valores de informação mútua como medida de associação entre os pares de genes,
estimando o ponto de corte novamente por técnicas de reamostragem. Os resultados deste tipo
de análise são apresentados como grafos, que representam as redes de relevância geradas. A
Figura 7.2 ilustra o resultado de uma análise de redes de relevância obtido para um conjunto
de dados analisado por nosso grupo de trabalho.

7.2.1

Correlação linear de Pearson, correlação robusta e informação
mútua

A métrica mais utilizada para a estimação da interação entre pares de genes é a correlação
linear de Pearson. Dadas duas variáveis aleatórias X e Y , a correlação linear de Pearson entre
essas duas variáveis é definida como
ρ(X, Y ) =

IE(XY ) − IE(X)IE(Y )
,
DP(X)DP(Y )

(7.1)

onde IE e DP denotam a esperança e o desvio padrão das variáveis. Dadas x e y duas amostras
aleatórias das variáveis X e Y , com tamanho n, a correlação linear de Pearson pode ser estimada
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Figura 7.2: Redes de relevância, método proposto por Butte et al. (2000).
Neste grafo estão representados os genes associados com a via do Braf usando
um conjunto de observações de melanomas primários. As arestas representam
interações estimadas pelo valor de correlação robusta, veja a Seção 7.2.1. No
grafo estão representadas apenas as correlações diferentes de zero com nı́vel
descritivo menor que 0,01. Note que as correlações negativas estão representadas
em verde enquanto as correlações positivas estão representadas em vermelho.
por

Pn
(xi − x)(yi − y)
p
r(x, y) = p i=1
,
(xi − x)2 (yi − y)2

(7.2)

onde x e y são as médias amostrais de x e y. É importante enfatizar que a correlação linear de
Pearson mede o grau de associação linear entre duas variáveis, que varia no intervalo [−1, 1],
onde −1 representa forte associação negativa, 1 representa forte associação positiva e zero
representa ausência total de associação linear.
Denotando r(x, y) simplificadamente por r, como já mencionamos anteriormente, Butte
et al utilizaram os valores de r2 e para representar graficamente as informações referentes a
associações positivas ou negativas, eles utilizaram valores dados por
∗

r2 =

r 2
r ,
|r|

(7.3)

onde |r| denota a função módulo, que retorna o valor absoluto do seu argumento. Com esta
nova estatı́stica é possı́vel utilizar o valor de r2 mantendo a informação do sinal do valor de
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correlação calculado, ou seja, a informação sobre existência de interação positiva ou negativa
entre as variáveis estudadas.
Um problema bastante comum em estatı́stica com a utilização do valor de correlação linear
dado pela equação (7.2) é a influência de valores extremos (outliers); muitas vezes encontramos
valores de correlação extremamente altos, ou extremamente baixos, que se devem simplesmente
a presença de um ponto muito discrepante em relação aos demais. Para contornar este tipo
de problema, definimos uma medida robusta onde calcula-se a correlação entre x e y, ambos
com n elementos, através de um processo iterativo onde é removida uma observação por vez
e é calculado o valor de correlação linear de Pearson entre as n − 1 observações restantes. No
final desta etapa, temos um vetor r com n valores de correlações diferentes. Se o conjunto
de dados não apresenta valores extremos todos os n valores calculados estão muito próximos
e podemos tomar qualquer um deles como estimativa sem maiores problemas. Entretanto,
quando o conjunto de dados apresenta algum valor extremo temos n − 1 valores de correlação
“contaminados” e apenas um valor que não sofre a influência deste ponto. Assim, estabelecemos
a seguinte regra de decisão para definir um valor robusto para r denotado por r0

 min(r), se max(r) − r < r − min(r),
r0 (x, y) =
 max(r), se max(r) − r > r − min(r),

(7.4)

onde min(r), max(r) e r são os valores mı́nimo, máximo e médio dos valores de correlação
calculados. Ou seja, decide-se pelo valor mı́nimo ou máximo, de acordo com o que esteja mais
distante da média; também é possı́vel usar o valor mediano aqui. Note que esta medida de
correlação robusta é similar à correlação jackknife (Heyer et al., 1999), onde o mesmo procedimento iterativo é usado, mas com o critério de decisão dado por r0 (x, y) = min(r). Entretanto,
a correlação robusta dada pela equação (7.4) consegue lidar com situações onde temos uma
forte dependência linear viesada pela presença de um ponto discrepante, o que não é verdade
para a correlação jackknife.
Outra opção de métrica interessante para o modelo de redes de relevância são os valores
de informação mútua, o que também já foi proposto por Butte & Kohane (2000). Dada uma
variável aleatória bi-variada, Z = (X, Y ), com função de densidade dada por µ(x, y), define-se
a informação mútua entre X e Y como
Z Z
IM(X, Y ) =
µ(x, y) log
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µx (x)µy (y)
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onde µx (x) e µy (y) são as distribuições marginais de X e Y , respectivamente. Também é
possı́vel mostrar que
IM(X, Y ) = H(X) + H(Y ) − H(X, Y ),
onde a função H(X) denota a entropia da variável aleatória X, que é dada por H(X) =
R
− µx (x) log µx (x)dx. Logo, dadas n observações, zi = (xi , yi ), i = 1, · · · , n da variável Z,
implementamos o algoritmo proposto por Kraskov et al. (2004) para estimar IM(X, Y ). Mais
recentemente, Barrera et al. (2006) também utilizaram informação mútua para estimar redes
de interação gênica através de um processo conhecido como redes genéticas probabilı́sticas.

Avaliação da significância
Como já foi proposto nos trabalhos de Butte et al. (2000) e Butte & Kohane (2000), para a
avaliação da significância dos valores de interação obtidos, independentemente da utilização da
correlação linear de Pearson, correlação robusta ou dos valores de informação mútua, é possı́vel
utilizar estratégias de permutação dos dados.
Nos métodos de permutação, os valores observados para genes de interesse são permutados
independentemente um número grande, digamos B, de vezes e os valores de interação são
recalculados em cada repetição do processo. Assim, podemos contar o número de vezes, digamos
b, em que se obtém valores maiores que o valor observado nos dados originais e definimos o
nı́vel descritivo do teste como b/B. Se o interesse for o teste bicaudal, devemos tomar os valores
absolutos das estatı́sticas, se o teste for feito à esquerda ou direita devemos contar o número de
de vezes em que a estatı́stica permutada é menor ou maior que o valor originalmente observado.
Esta estratégia é especialmente interessante por não fazer nenhum tipo de suposição sobre a
distribuição dos dados.

7.2.2

Aprimoramento do modelo original

Embora o modelo de análise proposto por Butte et al. (2000) seja extremamente interessante,
ele é capaz de trabalhar com um único tipo de tecido por vez. Assim, sempre que o intuito for
a comparação entre dois ou mais tipos biológicos, deve-se fazer uma inspeção visual dos grafos
gerados ou, ainda, utilizar resultados da teoria dos grafos para procurar por diferenças nas redes
de relevância geradas. Além desse tipo de análise não permitir a avaliação da significância dos
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resultados obtidos, isso se torna um trabalho muito custoso quando temos conjuntos de dados
muito grandes, capazes de gerar redes igualmente grandes.
Neste trabalho, além da definição de uma nova medida de correlação robusta, também
apresentamos uma alteração no método proposto originalmente por Butte et al. (2000). A idéia
principal desta mudança é a busca de alterações significativas em valores de correlação linear
entre dois tipos biológicos distintos, como tecidos normais e tumorais, o que pode trazer indı́cios
biológicos de redes de expressão com comportamento antagônico entre os tecidos estudados.
Neste método aprimorado, calculamos os valores de correlação linear entre os pares de genes de
um determinado conjunto, r1 e r2 , para as observações do tipo 1 e 2, respectivamente. Então,
através da transformação Z de Fisher (Zar, 1999), é possı́vel deixar a diferença r1 − r2 com
uma distribuição que pode ser aproximada por uma normal padrão, o que possibilita a busca
pelos pares de genes com diferenças significativas entre os valores de correlação linear obtidos
nos dois tipos de tecido biológico estudados. O resultado deste tipo de análise é um conjunto
de três grafos que apresentam a rede estimada nos dois tipos de tecidos estudados juntamente
com os nı́veis descritivos das comparações especı́ficas. É importante observar que a topologia
é exatamente a mesma para os três grafos, mudando apenas os valores numéricos associados
com as arestas. A Figura 7.3 ilustra o resultado de uma análise deste tipo. Nesta figura foram
comparados os valores de correlação entre os pares de genes da via do Braf, apresentada na
Figura 7.2, para um conjunto de amostras de melanomas primários e outro conjunto de nevos.
Como é possı́vel observar, comparando os grafos gerados por este método alterado de
análise, Figura 7.3, com aquele gerado pelo método originalmente proposto por Butte et al.
(2000), Figura 7.2, pode-se verificar que os resultados entre as duas análises são completamente
diferentes e, neste caso, cabe ao pesquisador definir o método de análise mais adequado ao
problema biológico em questão.

7.3

Implementação

O método de análise proposto por Butte foi implementado na função RelNetworkB, que usa
funções básicas do R para estimar os valores de correlação entre os genes de interesse. Para
dar mais robustez à análise, também foi implementado um método para o cálculo de valores de
correlação robusta chamado robustCor e outro para o cálculo de valores de informação mútua
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(A)

(B)

(C)
Figura 7.3: Redes de relevância, método aprimorado neste trabalho.
Nesta análise comparamos um conjunto de dados de melanomas primários (A)
com outro de nevos normais (B), para os genes do grupo do Braf, que é o mesmo
utilizado na Figura 7.2. Em (C) são apresentados os nı́veis descritivos dos testes.
Aqui só estão representados os resultados com alterações significativas ao nı́vel
descritivo de 0,01. Note que o grafo gerado para o grupo de observações de
melanomas primários é completamente diferente do grafo produzido no método
de análise anterior, apresentado na Figura 7.2.
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chamado MI, que estão descritos na Seção 7.2.1. Como estes métodos são computacionalmente
intensivos, eles foram implementados em linguagem C.
O método de análise aprimorado, descrito na seção anterior, foi implementado na função
RelNetworkM. Como já foi mencionado no capı́tulo anterior, essa implementação, juntamente
com o modelo de classificação funcional de grupos gênicos, propiciou a publicação de um artigo como capa da revista Cancer Research, onde foi analisado um conjunto de dados gastroesofágicos. Maiores detalhes sobre os resultados obtidos neste trabalho estão no Capı́tulo 9. O
texto completo do artigo está no Apêndice A.
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Classificação funcional de redes de
regulação gênica
O método de classificação funcional de grupos gênicos proposto por Segal et al. (2004), veja
o Capı́tulo 6, é especialmente útil para analisarmos a situação funcional de grupos de genes
relacionados com o mesmo tipo de atividade biológica, como grupos associados com as mesmas
categorias do GO - Gene Ontology - por exemplo (Ashburner et al., 2000, 2001), uma vez que
ele procura por grupos que apresentem frações de genes induzidos ou reprimidos maior do que
o esperado por acaso. Isso certamente indica uma maior, ou menor, atividade de moléculas
relacionadas com aquela atividade especı́fica. Entretanto, para grupos de genes associados com
redes de interação gênica, ou vias metabólicas (veja a Figura 7.1), a simples contagem da fração
de genes induzidos ou reprimidos não pode ser facilmente associada com o evento biológico
dirigido por tal grupo de genes. Ou seja, grupos gênicos que representam vias metabólicas ou
redes de regulação gênica só estarão funcionalmente ativos se as interações existentes entre os
genes estiverem satisfeitas, caso onde a simples contagem de elementos induzidos ou reprimidos
não parece adequada.
Os modelos de construção de redes de relevância (Butte et al., 2000; Butte & Kohane,
2000) discutidos no capı́tulo anterior são capazes de construir redes de interação a partir de
conjuntos de dados de expressão gênica. Embora, isso seja uma abordagem extremamente
interessante para a avaliação dos perfis de interação entre os diversos genes do conjunto de
dados, esse método de análise não permite a classificação de redes de expressão já conhecidas.
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Ideker et al. (2002) propuseram um modelo que tenta encontrar subredes dentro de uma
rede de interação gênica, onde os genes apresentem mudanças significativamente coordenadas
nos seus valores de expressão em condições experimentais particulares. Neste trabalho, dada
uma rede gênica contendo m genes, os autores classificam cada gene da rede como diferencialmente expresso entre os tipos de tecido de interesse por algum critério especı́fico e definem
uma estatı́stica baseada nos nı́veis descritivos dos testes de cada gene da rede. A seguir, para
avaliar a significância desta estatı́stica, os autores selecionam grupos de m genes aleatoriamente
do conjunto de dados (independentemente da rede) um grande número de vezes e recalculam
a estatı́stica, estimando a média e o desvio-padrão dos valores obtidos e definem uma nova estatı́stica que é usada para a busca de subredes com valores máximos para esta nova estatı́stica.
O principal problema associado com esta estratégia está no fato de que o método de reamostragem utilizado não avalia a topologia da rede, mas sim o perfil de expressão diferencial para
grupos de m genes do conjunto de dados em questão.
Assim, neste capı́tulo propomos um modelo estatı́stico para a classificação funcional de
redes de regulação gênica dadas por bancos de dados de vias metabólicas já conhecidas, como o
KEGG - http://www.genome.ad.jp/kegg/ - (Kanehisa & Goto, 2000; Kanehisa et al., 2002) ou
o STKE - http://www.stke.org/ - por exemplo. Como já foi mencionado anteriormente, estas
redes representam conhecimento biológico sobre atividades bioquı́micas bem caracterizadas e
conhecidas. Assim, podemos classificar funcionalmente estas redes pela presença ou não das
interações existentes entre os elementos (genes ou proteı́nas) da rede, em um processo similar
ao método de classificação funcional de grupos gênicos proposto por Segal et al. (2004) e que
estende o modelo não supervisionado de extração de redes gênicas (redes de relevância) a partir
dos dados proposto por Butte et al. (2000) e Butte & Kohane (2000).
A idéia principal agora é a definição de um modelo estatı́stico que seja capaz de representar a situação funcional de grupos de genes associados com redes de interação gênica. Isso pode
ser visto como uma fusão das idéias principais dos dois métodos de análise apresentados nos
dois últimos capı́tulos. A seguir descrevemos a estatı́stica que é usada para a classificação funcional das redes, a dedução da distribuição de probabilidades associada a esta estatı́stica e uma
validação numérica baseada em permutação dos dados para esta distribuição de probabilidades,
o que torna possı́vel a avaliação da significância dos resultados obtidos.
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8.1

A estatı́stica para a classificação das redes

Como já foi mencionado no inı́cio do Capı́tulo 7, uma rede de interação gênica pode ser modelada matematicamente como um grafo orientado, G, onde os nós representam as moléculas de
interesse (no nosso caso, os genes) e as arestas representam as interações entre essas moléculas.
Geralmente associações indutoras são representadas por um sinal de adição (+), ou por +1, com
uma seta na extremidade e associações repressoras são denotadas por sinais de subtração (−),
ou por −1 com uma barra na extremidade. Computacionalmente, devemos ler o grafo G que
representa a rede de regulação de interesse, o que é feito pelo método addPaths, desenvolvido
no ambiente de análise descrito no Capı́tulo 3 especialmente para esta finalidade. Uma vez feito
isso, dado o grafo G podemos estimar os “pesos” de cada aresta deste grafo como os valores de
correlação linear de Pearson entre cada par de genes gi1 e gi2 da rede ligados por uma aresta
para cada tipo especı́fico de tecidos sendo comparados no estudo, avaliando a significância desses valores por uma estratégia de permutação, como descrito no final da Seção 7.2.1. Como a
rede pode ter dois tipos de interação diferentes, testamos a hipótese H0 : r(gi1 , gi2 ) = 0 contra
HA : r(gi1 , gi2 ) > 0 para os casos de indução, ou contra HA : r(gi1 , gi2 ) < 0 para os casos de
repressão, onde r(gi1 , gi2 ) representa o valor de correlação linear de Pearson entre os genes gi1
e gi2 . Depois, denotando por S o número total de arestas do grafo G e por ps o nı́vel descritivo
do teste de correlação para a aresta s = 1, · · · , S, podemos quantificar o perfil de ativação da
rede representada pelo grafo G através da estatı́stica dada por
G=−

S
1X
log(ps ).
S s=1

(8.1)

A estatı́stica dada na equação (8.1) acima é um número real positivo, que fica próximo de
zero quando poucas interações da rede estão satisfeitas e que aumenta à medida que o número de
interações satisfeitas da rede também cresce. Obviamente, também é possı́vel utilizar os valores
de correlação robusta, r0 (gi1 , gi2 ), ou informação mútua, IM(gi1 , gi2 ), dados pelas equações (7.4)
e (7.5), respectivamente. No caso da informação mútua, como esses valores são exclusivamente
positivos, não é possı́vel fazer os testes unicaudais à esquerda e à direita como foi descrito
anteriormente e devemos utilizar somente o teste unicaudal a direita.
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8.1.1

Distribuição da estatı́stica G

Dada a estatı́stica G na equação (8.1), devemos agora buscar a sua distribuição de probabilidades sob alguma condição para construir um teste de hipóteses sobre a situação funcional
da rede G a partir do resultado obtido na estatı́stica G. Para isso, definimos uma variável
aleatória Ps que dá o nı́vel descritivo do teste realizado para a interação s da rede. Agora, considerando a hipótese nula de que esta rede está inativa, vemos que Ps pode assumir qualquer
valor entre zero e um independentemente das demais arestas do grafo, ou seja, podemos assumir que Ps ∼ U (0, 1) (Ps tem distribuição uniforme no intervalo [0, 1]) para todo s = 1, · · · , S,
independente das demais arestas.
Fazendo Y = − log(Ps ), vemos que
IP(Y ≤ y) = IP(− log(Ps ) ≤ y) = IP(Ps ≥ e−y ) = 1 − e−y ,
portanto, fY (y) = e−y e então, vemos que Y = − log(Ps ) tem distribuição exponencial com
parâmetro um para todo s = 1, · · · , S. Definindo uma nova variável aleatória dada por Z =
PS
s=1 − log(Ps ) e usando o fato de que a função geradora de momentos (fgm) de uma distribuição
exponencial com parâmetro α é dada por
α
,
α−t

t < α,

podemos encontrar a distribuição de Z calculando a sua fgm
gZ (t) = IE e

tZ





= IE e

t

PS

s=1 − log(Ps )



= IE e

t(− log P1 )



· · · IE e

t(− log PS )




=

1
1−t

S
;

mas gZ (t) = (1/(1 − t))S é a fgm de uma distribuição gama (Γ) com parâmetros S e um. Logo,
PS
s=1 − log(Ps ) ∼ Γ(S, 1), que tem função densidade de probabilidades dada por
fZ (z) =

1 S−1 −z
z e ,
Γ(S)

z ≥ 0.

(8.2)

Finalmente, vemos que G = Z/S e


Z
IP(G ≤ x) = IP
≤ x = IP(Z ≤ xS) = FZ (xS),
S
portanto,
fG (x) = SfZ (xS) =
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Figura 8.1: Função densidade de probabilidade da distribuição Γ(S, 1/S).
Alguns exemplos da função densidade de probabilidade da distribuição Γ(S, 1/S)
para alguns valores diferentes de S.
que é a função densidade de probabilidades de uma distribuição gama com parâmetros S e
1/S. Logo, G ∼ Γ(S, 1/S). Na Figura 8.1 ilustramos a função densidade de probabilidade
desta distribuição para alguns valores de S.
Note que uma distribuição gama com parâmetros α e β tem média e variância dadas por
αβ e αβ 2 , respectivamente. Assim, vemos que a estatı́stica G tem média um e variância 1/S.
Note que a variância desta distribuição diminui a medida que o número de arestas do grafo
aumenta, o que pode ser observado na Figura 8.1. Embora a estatı́stica G tenha média um independentemente do número de arestas dos grafos testados, os valores obtidos para esta estatı́stica
podem não ser diretamente comparáveis por conta das diferenças da variância relativamente ao
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número de elos dos grafos.

8.1.2

Validação da distribuição da estatı́stica G

Uma vez definida a distribuição teórica da estatı́stica G, podemos pensar em uma forma de
validar esta distribuição de probabilidades. Um método que parece bastante natural é baseado
em permutação dos dados, onde permutamos as observações dos genes pertencentes à alguma
rede especı́fica independentemente. Quando fazemos esta permutação dos dados, estamos quebrando qualquer perfil de associação que possa existir entre as observações destes genes e, a
cada permutação calculamos o valor da estatı́stica dada pela equação (8.1). Repetindo esse
processo um grande número de vezes podemos estimar a distribuição empı́rica dos valores de
G e comparar com a distribuição teórica calculada na seção anterior.
Para fazer isso, construı́mos uma rede relevância pelo método originalmente proposto por
Butte et al. (2000) a partir de um conjunto de dados que tı́nhamos acesso, o que gerou uma
rede com 62 nós e 32 arestas. Como esta rede foi gerada a partir do próprio conjunto de dados,
as interações existentes entre os genes são reais, e a estatı́stica G resulta em um valor próximo
de 6,2 que é altamente discrepante quando comparado com uma distribuição Γ(32, 1/32).
Quando permutamos as observações dos genes desta rede, quebramos os perfis de associação encontrados nos dados originais e construı́mos observações que simulam a hipótese de
que a rede está desativada. Realizando duas mil dessas permutações, recalculamos a estatı́stica
G em cada permutação e avaliamos a distribuição empı́rica destes valores. Na Figura 8.2 apresentamos o histograma para as duas mil observações da estatı́stica G após a permutação dos
dados com a função densidade de probabilidade da distribuição Γ(32, 1/32) sobreposta em vermelho. Como podemos observar na figura, o histograma exibe um bom ajuste com a curva da
função densidade de probabilidade teórica.
Outra forma de se avaliar a validade do modelo é através de gráficos qqplot. Neste tipo
de gráfico, comparamos os quantis de dois conjuntos de observações para avaliar se eles tendem a ter o mesmo comportamento. Assim, podemos comparar os quantis observados para a
estatı́stica G após as duas mil permutações de dados com os quantis de uma amostra aleatória
de tamanho dois mil gerada a partir da distribuição Γ(32, 1/32). A Figura 8.3 apresenta este
gráfico, mostrando mais uma vez uma forte evidência de que a distribuição empı́rica da nossa
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Figura 8.2: Histograma da estatı́stica G permutada.
Histograma da estatı́stica G aplicada sobre uma rede de 62 nós e 32 arestas após
duas mil permutações independentes das observações para os genes em questão.
Note que existe um bom ajuste entre os valores permutados e a distribuição
teórica dada pela distribuição Γ(32, 1/32) que está sobreposta em vermelho no
histograma.
estatı́stica parece ter realmente uma distribuição gama.

8.2

Construção do teste de hipóteses para a classificação
de redes

Nas seções anteriores foi apresentada a distribuição e a validação da estatı́stica dada pela
equação 8.1, sob a hipótese nula de que a rede está inativa. Neste caso é possı́vel fazer dois
testes de hipóteses diferentes para testar a situação funcional da rede dada. No primeiro caso
podemos testar se a rede está funcionando de acordo com o modelo biológico proposto pela
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Figura 8.3: Qqplot comparando os quantis da estatı́stica G com os quantis de
uma distribuição Γ(32, 1/32).
Esta figura mostra o qqplot comparando os quantis da distribuição da estatı́stica
G após as 2 mil permutações com os quantis de um amostra aleatória de uma
Γ(32, 1/32).
rede de regulação gênica dada pelo grafo, ou seja, testamos as hipóteses:

 H : a rede G está inativa
0
 H : a rede G está ativa de acordo com o modelo proposto.
A

Neste caso, se HA for verdadeira a estatı́stica G deve resultar em valores positivos grandes
(maiores que um, que é a média da distribuição Γ(S, 1/S)). Então, este teste é unicaudal à
direita.
No segundo caso, de maneira equivalente ao primeiro, podemos testar se a rede também
está funcionalmente ativa, mas de uma forma antagônica em relação ao modelo biológico proGustavo H. Esteves
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posto pela rede, ou seja, testamos as hipóteses:

 H : a rede G está inativa
0
 H : a rede G está ativa em desacordo com o modelo proposto.
A
Neste caso, se HA for verdadeira a estatı́stica G deve resultar em valores positivos muito pequenos (próximos de zero). Logo, este teste é unicaudal à esquerda. Em ambos os casos, como
foi mostrado na seção anterior, podemos assumir que a distribuição de G sob a hipótese nula
é dada por uma gama com parâmetros S e 1/S, onde S é o número de arestas do grafo sendo
testado. Essa informação é utilizada para o cálculo dos nı́veis descritivos do teste. Se o objetivo
principal for a classificação simultânea de muitas redes de regulação, deve-se fazer o ajuste dos
nı́veis descritivos, como descrito na Seção 5.2.3.
O primeiro teste de hipóteses é o principal, que testa exatamente o modelo biológico
proposto pela rede em questão. Mas, ainda assim, nos casos onde não existem evidências a
favor da ativação real da via, é possı́vel realizar o segundo teste para verificar a existência de
evidências a favor de um comportamento contrário ao modelo biológico proposto.
Assim, dado um conjunto de N redes de interações gênicas, é possı́vel classificar cada
uma delas como ativas ou não através dos dois testes apresentados acima. Isso gera os nı́veis
descritivos referentes à ativação das redes pesquisadas em todos os tipos biológicos de interesse
do estudo. De posse desses valores, constrói-se os mapas de ativação das redes gênicas similares
aquele proposto por Segal et al. (2004). Esses mapas de ativação podem ser construı́dos tanto
para os valores da estatı́stica dada pela equação (8.1), como para os nı́veis descritivos dos
testes apresentados nesta seção. Esses resultados são representados como mapas de cores, que
variam do preto para o azul. No caso da representação das estatı́sticas, preto está associado com
valores baixos de G enquanto azul está associado com valores maiores. No caso da representação
dos nı́veis descritivos dos testes, preto está associado com baixa significância e azul com alta
significância do resultado. A Figura 8.4 ilustra esses mapas de cores para uma análise realizada
em um conjunto de dados analisado por nosso grupo de trabalho, tanto para os valores da
estatı́stica como os nı́veis descritivos.
Este procedimento pode ser visto como uma mistura da abordagem de redes de relevância
(Butte et al., 2000; Butte & Kohane, 2000) com a avaliação de grupos funcionais (Segal et al.,
2004). Biologicamente, o que é feito nestes testes é uma análise estatı́stica direcionada por
hipóteses biológicas previamente conhecidas, o que traz uma grande contribuição para o enGustavo H. Esteves
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(A)

(B)

Figura 8.4: Classificação funcional de redes de regulação gênica.
Mapa de cores com o resultado de uma análise de classificação funcional de
redes de regulação gênica, em (A) temos os valores da estatı́stica G aplicada a
um conjunto de dados que analisamos, em (B) temos os nı́veis descritivos dos
testes de hipóteses para a ativação funcional de acordo com as redes dadas.
tendimento dos nı́veis de atuação de redes de regulação de genes interconectados nos tecidos
biológicos estudados.

8.3

Implementação do modelo

Este modelo estatı́stico para a classificação funcional de redes de expressão gênica foi implementado no ambiente computacional na função activeNet. Nesta função usamos a distribuição
gama implementada no pacote stats da linguagem R. Como já foi mencionado anteriormente
esta função atua sobre objetos de classe maiges e gera objetos de classe maigesActNet. É importante mencionar que também implementamos métodos para a geração dos mapas de cores
apresentados na Figura 8.4 e para a geração de tabelas HTML para a apresentação dos resultados obtidos. No próximo capı́tulo apresentamos alguns resultados interessantes obtidos com
este método de análise que, entretanto, ainda não foram publicados.
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Como já foi discutido ao longo de todo este trabalho, a análise de dados decorrentes de experimentos de microarray é recheada de várias etapas diferentes, entre as quais destacam-se
a análise exploratória dos dados, a normalização e os diversos métodos de análise posteriores.
Cada uma dessas etapas utiliza diversos procedimentos matemáticos e estatı́sticos e, como foi
discutido no Capı́tulo 3, boa parte destes métodos já está implementada em diversos pacotes da
linguagem R e do projeto bioconductor que foram incorporados juntamente com outros modelos
implementados nesta tese em um ambiente computacional voltado para a análise de dados de
microarray.
Como já foi mencionado anteriormente, utilizando diversos destes métodos incorporados
no ambiente, publicamos um artigo na revista Cancer Research onde foi analisado um conjunto
de dados gastro-esofágicos (Gomes et al., 2005) em colaboração com o grupo de pesquisa do
Prof. Luiz Fernando Lima Reis; onde outros trabalhos já foram submetidos para publicação ou
estão em fase de preparação. Além desses trabalhos, independentemente desta colaboração, submetemos recentemente um outro manuscrito onde reanalisamos um conjunto de dados público
que avaliou os perfis de expressão de milhares de genes em macacos infectados pelo vı́rus da
varı́ola em diversos instantes de tempo diferentes (Rubins et al., 2004).
Nos dois trabalhos principais citados acima, usamos boa parte dos métodos computacionais apresentados no Capı́tulo 3, dando ênfase especial para a classificação funcional de
grupos gênicos (Capı́tulo 6) e a construção de redes de relevância através do método aprimorado nesta tese (veja a Seção 7.2.2). A idéia original foi encontrar grupos de genes, dados pelo
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KEGG, que apresentavam evidências de ativação ou repressão e buscar por pares de genes com
quebras significativas de correlação linear entre os diversos tipos biológicos estudados. Neste
capı́tulo descrevemos os principais resultados obtidos nestes dois trabalhos. Os textos originais
e completos dos artigos estão nos Apêndices A e B, para os trabalhos referentes aos dados
gastro-esofágicos e de infecção por varı́ola, respectivamente.

9.1

Análise de dados gastro-esofágicos

Neste trabalho analisamos um conjunto contendo 71 observações de tecidos biológicos que
podem ser divididos da seguinte forma
• 9 tecidos de esôfago normal (NE),
• 6 observações de esofagite (ESO),
• 10 esôfagos de Barrett, sendo 4 de tipo longo (BL) e 6 de tipo curto (BC),
• 5 adenocarcinomas do esôfago (AE),
• 9 adenocarcinomas da transição esôfago-gástrica (ATEG),
• 6 tecidos de estômago normal (NEST),
• 5 tecidos normais da cárdia (NC),
• 9 metaplasias intestinais do estômago (MIE),
• 7 adenocarcinomas de tipo intestinal do estômago (AESTI),
• 5 carcinomas de tipo difuso do estômago (AESTD).
Este trabalho foi de fundamental importância para uma melhor caracterização dos adenocarcinomas do esôfago e do estômago, enriquecendo o conhecimento de suas origens biológicas
em nı́veis moleculares e melhorando a classificação dessas patologias, especialmente no caso dos
adenocarcinomas do esôfago.
O RNA total dos tecidos de todos os pacientes foi extraı́do e amplificado usando um protocolo baseado na enzima T7 (Gomes et al., 2003) no laboratório do Prof. Dr. Luiz Fernando
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Lima Reis. Foi utilizado o planejamento de referência com a inversão de corantes, como discutido na Seção 2.6. A amostra de referência utilizada foi um grupo de RNA total extraı́do de
várias observações de mucosa esofágica livre de doença. Após a amplificação e marcação dos
RNAs de interesse, as observações foram hibridizadas contra lâminas de vidro contendo 4800
spots representando aproximadamente 4400 genes únicos através de seqüências de cDNAs clonadas em bactérias. Essas lâminas foram digitalizadas e processadas pelo programa ScanArray
Express utilizando o método do histograma para a quantificação dos sinais de intensidade.
Na análise exploratória dos dados, não foi detectado nenhum problema sistemático importante, sendo que os mesmos foram normalizados pelo método de regressão local, lowess,
global com parâmetro f = 0, 4 usando-se os valores de intensidade subtraindo-se os valores
de background local (método convencional). A qualidade dos dados pode ser verificada pelo
agrupamento hierárquico das amostras biológicas, onde os pares de observações dependentes
processados com a inversão dos corantes se agrupam inicialmente, como pode ser observado na
Figura 9.1, onde ilustramos isso através de algumas observações do conjunto de dados. Neste
agrupamento foi utilizada distância de correlação e método de ligação completo.
A seguir, identificamos os 50 genes mais diferencialmente expressos (ou seja, com menores
nı́veis descritivos) através do teste de Wilcoxon em cada par de tipos biológicos. Fazendo a união
desses conjuntos de genes, ficamos com um grupo de 958 genes que foram usados para a construção de um novo agrupamento hierárquico, também com a distância de correlação e método
de ligação completo. Este resultado está na Figura 9.2 (A). No agrupamento apresentado nesta
figura nota-se a existência de dois grupos principais que são formados pelas observações de tecidos escamosos, SCA (esôfago normal e esofagite), e tecidos colunares, COL (todos os tipos de
carcinomas, metaplasias do estômago, Barrett e tecidos normais do estômago). A partir deste
resultado, fizemos uma nova análise de genes DE comparando os tecidos escamosos contra os
colunares e construı́mos um agrupamento com os 30 genes com menores nı́veis descritivos no
teste, veja a Figura 9.2 (B). Entre esses 30 genes, foi possı́vel identificar alguns marcadores
moleculares bem caracterizados tanto para tecidos escamosos (KRT4, PPL e KLK13) como
colunares (TM4SF3, MUC13, CITED1 e CHK).
Esses resultados foram importantes para mostrar que o esôfago de Barrett se agrupa com
tecidos de tipo colunar mesmo estando no esôfago que é originalmente um tecido escamoso,
o que dá indı́cios de que o Barrett é uma inflamação que provavelmente “sobe” do estômago
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Figura 9.1: Agrupamento hierárquico das observações gastro-esofágicas.
Agrupamento hierárquico de algumas observações do conjunto de dados gastroesofágicos após a normalização pelo método lowess global, com distância de
correlação e método de ligação completo. Nota-se que a maioria das observações
pareadas (inversão de corantes) se agrupa inicialmente.
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(A)

(B)
Figura 9.2: Agrupamento entre os diversos tipos de tecidos gastro-esofágicos.
Mapas de cores mostrando agrupamentos hierárquicos para genes selecionados
pela análise diferencial através do teste de Wilcoxon. Em (A) temos um conjunto de 958 genes constituı́do da união entre os 50 genes mais DE em cada
comparação individual, mostrando uma separação perfeita entre tecidos escamosos e colunares. Em (B) temos o agrupamento entre os 30 genes mais DE
para a comparação especı́fica entre tecidos colunares e escamosos.
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Figura 9.3: Classificação funcional de grupos gênicos nos dados gastro-esofágicos.
Mapa de ativação de 17 grupos gênicos onde preto indica não significância estatı́stica, verde indica repressão, vermelho indução e o degradê de cores indicam
a fração (positiva ou negativa) de observações classificadas como induzidas ou
reprimidas.
para o esôfago. Além disso, fizemos a classificação funcional de 17 grupos gênicos extraı́dos do
KEGG com relação à todos os tipos de amostras biológicas estudadas. O resultado principal
deste tipo de análise é um mapa de cores (similar aos agrupamentos), onde representamos a
fração (ou fração negativa) de observações de cada um dos diferentes tecidos biológicos onde
cada um dos grupos estava significativamente induzido (ou reprimido), veja o Capı́tulo 6. Nestes
mapas, a cor verde indica repressão do grupo no respectivo tecido, vermelho indica indução e
preto indica que o resultado não é significativo. Esse resultado pode ser observado na Figura
9.3. Dentre os grupos classificados, dois deles mostraram resultados altamente significativos
e de grande importância biológica, esses grupos são os de metabolismo de glicerolipı́deos e
o receptor de interação citocina-citocina. O grupo de metabolismo de glicerolipı́deos estava
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(A)

(B)

(C)
Figura 9.4: Redes de relevância para dados gastro-esofágicos.
Mapas de cores representando os valores de correlação para as observações de
BL + BC em (A) e AE + ATEG em (B), os nı́veis descritivos das comparações
entre as correlações estão em (C). Resultados para o grupo de genes que representa o metabolismo de glicerolipı́deos. Em (A) e (B) verde e vermelho indicam
correlações negativas e positivas, respectivamente. Em (C) as cores vão de preto
(não significância) até o vermelho (alta significância) passando pelo azul.
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induzido em tecidos de mucosa de Barrett e em metaplasias intestinais do estômago e reprimido
em observações de adenocarcinomas do esôfago. O grupo do receptor de interação citocinacitocina estava altamente reprimido em amostras de esofagite.
Para avaliar melhor o comportamento molecular dentro desses grupos para os tipos
biológicos onde eles apresentavam alterações significativas, fizemos a análise de redes de relevância usando o método aprimorado, proposto nesta tese na Seção 7.2.2. Neste trabalho
representamos os resultados desta análise através de três mapas de cores, onde mostramos as
matrizes de correlações entre os genes do grupo e a significância das comparações entre os valores de correlação obtidos para cada par de genes em cada tipo biológico estudado. Na Figura
9.4 apresentamos os resultados das redes de relevância entre os tecidos de mucosa de Barrett
(BL + BC) e adenocarcinomas do esôfago juntamente com os adenocarcinomas da transição
esôfago-gástrica (AE + ATEG) para o grupo de metabolismo de glicerolipı́deos.
Na Figura 9.4 (A) temos os valores de correlação linear para os dados de Barrett, em
(B) os valores de correlação para as observações de AE + ATEG e em (C) os nı́veis descritivos
dos testes. Nestes mapas de cores, verde e vermelho indicam correlações negativas e positivas
para as figuras (A) e (B), respectivamente. Para a figura (C), as cores variam de preto ao
vermelho passando pelo azul, onde vermelho indica alta significância. Um bom exemplo de par
de genes que apresenta perfil de associação alterado entre os dois tipos biológicos estudados é
o par ADH5 e LPL, como pode ser observado na Figura 9.4.
Mais resultados e a discussão detalhada de todo trabalho apresentado nesta seção podem
ser obtidos no texto original do artigo que se encontra no Apêndice A.

9.1.1

Classificação funcional de uma rede gênica

O modelo de classificação funcional de redes de expressão gênica, apresentado no Capı́tulo 8, foi
elaborado e implementado após a publicação deste artigo. Assim, não aplicamos este método de
análise neste conjunto de dados inicialmente. Entretanto, a partir dos genes responsáveis pela
ativação ou inativação dos grupos gênicos estudados, o que está discutido na seção anterior,
foi possı́vel elaborar uma rede de interação gênica que representa uma hipótese biológica sobre
a existência ou não de tumores. A Figura 9.5 apresenta um grafo que representa esta rede de
interação gênica.
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Figura 9.5: Rede de interação gênica para os tecidos normais e tumorais.
Grafo representando uma rede de interação gênica trazendo um modelo biológico
que tenta explicar a existência ou não de tumores nos pacientes. Segundo esta
rede, aumento de expressão nos genes CCL20, CCL18 e IFNAR2 deve ser acompanhado de aumento para os genes ADH1B, AKR1B10, ALDH3A2 e IL1R2 nos
tecidos normais.
Segundo esta rede, em tecidos normais, um aumento na expressão dos genes CCL20,
CCL18, e IFNAR2, todos pró-inflamatórios, deve ser acompanhado de um aumento na expressão dos genes ADH1B, AKR1B10, ALDH3A2, e IL1R2, a fim de promover a detoxificação
de produtos gerados durante a reação inflamatória. Quando estas interações se quebram por
algum motivo, o acúmulo de produtos tóxicos derivados do processo inflamatório, em especial a
produção de aldeı́dos, pode favorecer o acúmulo de mutações no DNA e eventual transformação
maligna. Esta rede gênica representa uma hipótese biológica interessante e o modelo de classificação funcional de redes de expressão pode ser usado aqui para avaliar se existem evidências
estatı́sticas que suportem este modelo biológico a partir dos dados observados. Logo, aplicamos o método estatı́stico discutido no Capı́tulo 8, para esta rede neste conjunto de dados e
verificamos que ao nı́vel descritivo de 0,01 podemos dizer que existem evidências de que esta
rede está ativa em tecidos normais de estômago e esôfago, enquanto não está significativamente
ativa nos demais tipos de tecido. Este resultado está na tabela 9.1.
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Tipo de tecido Estatı́stica G

Nı́vel descritivo

NE

2.1354967

0.0009784

NEST

1.965210

0.003198

AE

1.62214

0.02777

ESO

1.55264

0.04118

ATEG

1.44894

0.07182

AESTI

1.2770

0.1642

BL

1.1501

0.2772

MIE

1.1160

0.3146

AESTD

1.0658

0.3748

BC

0.9635

0.5125

NC

0.7643

0.7860

Tabela 9.1: Resultado da classificação funcional da rede dada pela Figura 9.5
para os dados gastro-esofágicos.
Resultados obtidos com a utilização da estatı́stica G e os respectivos nı́veis descritivos dos testes aplicados para todos os tipos de tecidos gastro-esofágicos
estudados.

9.2

Análise de dados de infecção com o vı́rus da varı́ola

Outro trabalho realizado com a utilização das ferramentas descritas nesta tese foi a reanálise
de um conjunto de dados público que avaliou os perfis de expressão de aproximadamente 11
mil genes únicos após a infecção de macacos sadios com o vı́rus da varı́ola (Rubins et al., 2004).
A infecção por varı́ola é muito perigosa, com rápida progressão da doença e altas taxas de
mortalidade. Embora, a varı́ola tenha sido erradicada após uma grande campanha de vacinação
promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ela continua sendo estudada devido a
sérios problemas relacionados com a produção de armas de bioterrorismo (Bozzette et al., 2003;
Henderson et al., 1999; Pütz et al., 2006).
Rubins et al. (2004) obtiveram vários resultados interessantes, onde identificaram vários
genes com perfis de expressão sabidamente associados com a resposta ao interferon, ao ciclo
e proliferação celular e aos fatores de transcrição NF-κB e TNF-α. Como os autores fizeram
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análises de agrupamentos e análises direcionadas por genes individualmente, optamos por fazer
análises mais globais, buscando identificar grupos de genes com perfis alterados de expressão e
a construção de redes de relevância.
Neste conjunto de dados foi usado o planejamento de referência sem a inversão dos corantes. O material usado foi amostras de sangue periférico coletados de macacos antes da infecção
pelo vı́rus de varı́ola e em diversos dias após a infecção. Inicialmente, na análise exploratória
dos dados, detectamos um forte efeito de localização espacial na maioria da lâminas, como pode
ser observado na Figura 4.8 (A). Assim, optamos pelo método de normalização OLIN (veja a
Seção 4.4.3), que foi capaz de corrigir o problema, como pode ser visto na Figura 4.8 (B).
Neste trabalho, utilizamos todos os grupos de ortologias do KEGG (KO) ao nı́vel 4 (atualização do dia 17/04/2006), o que constituiu um conjunto de 199 grupos. Então, dividimos
as observações em dois grupos onde tı́nhamos os animais que morreram precocemente (até o
terceiro dia após a infecção), ED, e aqueles que morreram tardiamente (após o terceiro dia de
infecção), LD, e fizemos a classificação funcional dos 199 grupos do KO em relação a esses dois
tipos biológicos. Dentre todos os grupos, aqueles associados ao mal de Alzheimer, citocinas e
adesão celular estavam altamente induzidos nos animais LD, o que pode indicar (a menos do
grupo associado ao mal de Alzheimer) a ativação e proliferação de leucócitos.
Também fizemos o mesmo tipo de análise para o tempo de infecção onde dividimos as
observações nos grupos de dia zero (sem infecção), entre os dias 1 e 3, entre os dias 4 e 6 e
depois do sexto dia de infecção. Neste caso, também observamos uma alta expressão daqueles
três grupos inicialmente detectados no inı́cio da infecção com posterior queda de expressão ao
longo do progresso da infecção. Além desses três grupos, ainda foram detectados outros com
perfis alterados de expressão, o que pode ser observado na Figura 9.6.
Para os grupos de citocinas e adesão celular detectados nas duas análises anteriores,
fizemos análises de redes de relevância para tentar entender os perfis de interação entre os
genes de cada grupo para as observações do dia zero e entre os dias 1 a 3 e 4 a 6. Outra forma
de representar os resultados deste tipo de análise de redes de relevância, diferente daquela
apresentada na Figura 9.4, é através da representação de grafos onde apresentamos os genes
como nós e os valores de correlação entre os genes como arestas, como o exemplo dado na Figura
7.3. Neste trabalho, procuramos por alterações significativas com nı́veis descritivos menores que
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Figura 9.6: Classificação funcional de grupos gênicos para os dados de infecção
por varı́ola.
Representação gráfica dos grupos gênicos classificados como significativamente
alterados no conjunto de dados de infecção por varı́ola.
10−3 , na Figura 9.7 apresentamos apenas as alterações mais importantes detectadas quando
comparamos os animais sem infecção (dia zero) contra as observações entre os dias 1 a 3 em
(A) e contra os dias 4 a 6 em (B). Nestas figuras, diferentemente do exemplo dado na Figura 7.3,
apresentamos os valores de correlação positiva e negativa como linhas tracejadas e contı́nuas,
respectivamente. Além disso, não apresentamos o grafo com os valores dos nı́veis descritivos
dos testes.
Quando comparamos as observações do dia zero contra aquelas entre os dias 1 a 3 observase uma quebra de correlação entre o gene ICAM2 com os genes ITGAV e ITGA6. Por outro
lado, quando comparamos o dia zero contra os dias 4 a 6, temos perfis de interação alterados
entre ICAM2 e outras moléculas importantes para a resposta imune contra patógenos, como os
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Bioinformática-USP

Capı́tulo 9. Alguns resultados biológicos obtidos

(A)

(B)
Figura 9.7: Redes de relevância comparando os dias zero contra um a três e
quatro a seis.
Grafos mostrando as principais interações com alteração significativa entre as
observações do dia zero contra os dias um a três em (A) e contra os dias quatro
a seis em (B), com nı́veis descritivos menores que 10−3 . Arestas tracejadas e
contı́nuas representam correlações negativa e positiva, respectivamente.
genes PLXNC1 e CDH5, veja a Figura 9.7 (B).
Estes resultados revelam novas hipóteses biológicas acerca da resposta imune contra a
infecção pelo vı́rus da varı́ola. Essas novas hipóteses devem ser validadas, o que não é uma
tarefa muito simples pois envolve a infecção de algum modelo animal com um vı́rus de alta
periculosidade, o que exigiria um laboratório de segurança altı́ssima. Maiores detalhes e a
discussão detalhada sobre este trabalho podem ser obtidos no manuscrito completo, submetido
para publicação, que se encontra em anexo no Apêndice B.
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Discussão e Perspectivas
Esta tese apresenta um ambiente computacional para a análise de dados de experimentos de
microarray que integra alguns dos principais métodos matemáticos e estatı́sticos utilizados para
a análise destes dados. Este ambiente torna possı́vel a implementação de novas estratégias de
análise como as que introduzimos na Seção 7.2.2 e no Capı́tulo 8. Inicialmente, apresentamos
uma rápida revisão sobre a construção de experimentos de microarray e, após a apresentação
do ambiente computacional, apresentamos revisões teóricas sobre os modelos incorporados no
ambiente. Do ponto de vista teórico, nossas principais contribuições são a extensão do modelo
de construção de redes de relevância que têm sido bastante utilizado para a estimação de
perfis de interação entre genes e a proposta de um novo modelo estatı́stico para a classificação
funcional de redes de interação gênica. Neste capı́tulo, as principais conclusões sobre esses
métodos, suas implementações e alguns resultados biológicos obtidos são discutidas, bem como
algumas perspectivas futuras sobre o presente trabalho são apresentadas.

10.1

Discussão

No Capı́tulo 2 fizemos uma breve revisão sobre a tecnologia de microarray especialmente voltada
para a quantificação dos nı́veis de expressão gênica em larga escala, o que facilita a compreensão
das técnicas experimentais utilizadas neste tipo de experimento e que têm impacto para o
processo de análise de dados. Experimentos de microarray têm sido amplamente utilizados para
a avaliação de perfis de expressão gênica de milhares de genes em diversas condições biológicas

139

Capı́tulo 10. Discussão e Perspectivas
diferentes. Isso é muito importante por conta da possibilidade de se avaliar os nı́veis de expressão
de milhares de genes simultaneamente, o que gera oportunidades muito interessantes para o
estudo de biologia de sistemas, ou systems biology (Chong & Ray, 2002; Kitano, 2002). Porém, a
modelagem destes dados é bastante complexa, uma vez que os procedimentos experimentais não
são padronizados. Desta forma, vários métodos matemáticos e estatı́sticos podem ser usados e
eles devem ser escolhidos de acordo com cada conjunto de dados a ser analisado e as respectivas
perguntas biológicas a serem atacadas. Essas caracterı́sticas conferem um caráter dinâmico ao
processo de análise de dados de microarray e é muito importante que isso seja levado em conta
na implementação de ferramentas de análise.
A utilização desses métodos de análise de uma forma conjunta, coerente e confiável não é
uma tarefa muito simples, e constitui um dos principais problemas na área de análise de dados de
microarray. Com o intuito de atacar este problema, organizamos um ambiente computacional,
descrito no Capı́tulo 3, que integra algumas das principais metodologias usadas atualmente para
a análise desses dados. Esse ambiente foi desenvolvido através de uma estrutura computacional
que possibilita a documentação adequada de todo o processo de análise adotado. Isso garante
reprodutibilidade às análises realizadas, o que é extremamente importante neste tipo de análise
como já têm sido discutido na literatura cientı́fica há algum tempo (Gentleman et al., 2004).
Outra prova da importância dessas ponderações foi o artigo publicado na edição de março deste
ano da revista Nature Reviews Genetics, que aponta para algumas destas necessidades (Swertz
& Jansen, 2007). Além disso, essa documentação possibilita a re-execução da análise feita para
um particular conjunto de dados de maneira rápida e confiável, o que torna possı́vel a validação
das suposições subjacentes aos métodos matemáticos e estatı́sticos adotados, assim como facilita
a reavaliação dos dados em casos de alteração ou adição de informações ao conjunto de dados.
Atualmente existe uma preocupação com a documentação adequada de todo o conjunto de
dados, e alguns procedimentos para essa documentação já foram propostos como o MIAME
(Brazma et al., 2001). Neste trabalho, apoiamos a idéia da necessidade de se estender este tipo
de documentação para os métodos computacionais adotados para a análise (Gentleman et al.,
2004) e apresentamos um ambiente computacional que tenta satisfazer esta necessidade.
O ambiente desenvolvido nesta tese tem implementação modular, onde cada procedimento
matemático ou estatı́stico que pode ser aplicado em alguma etapa da análise é implementado
através de métodos computacionais simples e que exigem apenas parâmetros ou argumentos
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relacionados com o procedimento em questão. Isso define blocos de análise que podem ser agrupados e um conjunto seqüencial de métodos que podem ser aplicados de acordo com a modelagem dos dados obtidos e com os problemas biológicos em questão. Essa caracterı́stica modular
também confere uma facilidade maior para a incorporação de outros métodos matemáticos e
estatı́sticos, o que é muito importante dado o caráter dinâmico da área de análise de dados
de microarray onde novos procedimentos de análise são apresentados com muita freqüência na
literatura cientı́fica.
Este ambiente foi desenvolvido na forma de um pacote adicional sobre a versão 2.4.1
da linguagem de programação estatı́stica R (Ihaka & Gentleman, 1996; R Development Core
Team, 2006), que é a versão mais recente, e vários pacotes do projeto bioconductor (Gentleman et al., 2004). A versão atual deste ambiente, que ainda está em fase de testes, já
está disponı́vel através da internet na interface web do nosso grupo de trabalho, no endereço
http://www.maiges.org/en/software/. Nesta página disponibilizamos uma introdução resumida do ambiente computacional desenvolvido nesta tese, juntamente com arquivos instaláveis
em sistemas operacionais Linux e MS-Windows e um tutorial de utilização dos métodos implementados.
As principais caracterı́sticas sobre os dados obtidos a partir de experimentos de microarray, os procedimentos de análise exploratória desses dados, bem como os principais métodos
matemáticos e estatı́sticos para a correção de viéses sistemáticos já incorporados no ambiente
foram discutidos no Capı́tulo 4. Um ponto importante a se destacar aqui, são os problemas
associados com os métodos de estimação da contribuição inespecı́fica ao sinal medido para cada
spot. Geralmente usa-se um modelo aditivo, onde essa contribuição é estimada a partir dos
valores médios ou medianos dos pixels ao redor dos spots, e alguns trabalhos têm discutido
outros métodos de estimação ditos mais eficientes ou até a não utilização deste modelo de contribuição inespecı́fica aos sinais medidos. Neste sentido, incorporamos no ambiente os diversos
métodos disponı́veis no pacote limma, o que deu maior flexibilidade para esta etapa da análise
dos dados.
A seguir, no Capı́tulo 5, descrevemos alguns procedimentos que são tradicionalmente
utilizados para a análise de dados de microarray. Em especial, descrevemos os métodos de
análise de agrupamentos, busca de genes diferencialmente expressos e a busca de grupos de
genes capazes de discriminar tipos biológicos conhecidos previamente. Estes procedimentos
Gustavo H. Esteves

141

Bioinformática-USP
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constituem métodos de análise clássicos que já são usados há um bom tempo e que têm a
caracterı́stica de avaliar os valores de expressão gênica de uma forma unidimensional, ou seja,
gene a gene. Também foram incorporados métodos para o ajuste dos nı́veis descritivos dos
testes empregados, implementados em um pacote do bioconductor chamado multtest.
Dados de expressão gênica em larga escala abrem a possibilidade para a análise de dados
direcionados para biologia de sistemas (Kitano, 2002). Este tipo de análise busca avaliar os perfis de interação entre genes de certos grupos e a evolução dinâmica dessas redes gênicas. Essa
abordagem tem sido discutida na literatura cientı́fica desde a década de 1940, entretanto, a
estimação de redes de interação gênica vinha esbarrando na ausência de técnicas experimentais
capazes de medir os nı́veis de expressão para vários genes simultaneamente (Cassman, 2005;
Kitano, 2002). Geralmente, essas redes representam perfis de interação entre as proteı́nas (ou
complexos protéicos) produzidas pelos genes e diversos metabólitos e outras moléculas presentes tanto no meio intra como extra celular. Recentemente, as técnicas de medida de expressão
gênica em larga escala, entre elas a técnica de microarray, tornaram possı́vel a avaliação dos
nı́veis de mRNAs produzidos pelos genes dos organismos em diversas condições biológicas diferentes e, embora essas medidas não meçam exatamente os nı́veis de atividade protéica nas
células, elas podem ser usadas para uma primeira aproximação de análises direcionadas para
biologia de sistemas. Assim, nota-se a necessidade de desenvolvimento de infraestruturas computacionais para análises voltadas para biologia de sistemas, como discutido por Swertz &
Jansen (2007).
No ambiente computacional desenvolvido nesta tese, também incorporamos alguns métodos de análise voltados para uma avaliação mais global dos perfis de expressão gênica, onde
implementamos o modelo de classificação funcional de grupos gênicos (Segal et al., 2004), que
está discutido no Capı́tulo 6, e os métodos para a construção de redes de relevância (Butte
et al., 2000), que está discutido no Capı́tulo 7. Além disso, algumas vezes, de acordo com os
problemas biológicos em questão, percebemos a necessidade de aprimorar métodos já existentes
ou, ainda, desenvolver novas abordagens para a análise dos dados. Um exemplo disso está no
método de construção de redes de relevância originalmente proposto por Butte et al. (2000),
que não permite uma avaliação quantitativa das redes construı́das para dois grupos biológicos
diferentes. Assim, este procedimento de análise foi aprimorado para comparar as correlações
obtidas em dois tipos de tecidos distintos através de uma transformação z de Fisher (o que
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está discutido na Seção 7.2.2). Para estimar a interação entre genes também desenvolvemos
um novo algoritmo para calcular valores de correlação robusta, onde eliminamos o efeito de
um ponto extremo nos valores calculados, o que reduziu consideravelmente o número de falsos
positivos e falsos negativos encontrados.
A implementação destes métodos de análise permitiu a avaliação de dados de expressão
gênica, como pôde ser observado em alguns conjuntos de dados reais que foram analisados com
a utilização desses procedimentos, sendo que dois deles foram discutidos em maiores detalhes no
Capı́tulo 9 desta tese. No primeiro avaliamos os perfis de expressão de aproximadamente 4400
genes únicos em diversos tipos de tecidos gastro-esofágicos, onde pudemos mostrar que metaplasias do esôfago (conhecidas como esôfago de Barrett) bem como os tumores desse órgão se
originam muito provavelmente no estômago (Gomes et al., 2005), veja a Seção 9.1. No segundo
trabalho, avaliamos os perfis de expressão de aproximadamente 11 mil genes em observações
de sangue periférico de macacos infectados com o vı́rus da varı́ola a partir de um conjunto de
dados público (Rubins et al., 2004), disponı́vel no SMD (Stanford Microarray Database). Neste
trabalho pudemos levantar novas hipóteses biológicas para a evolução da infecção em animais
que sobrevivem mais, ou menos, à presença do vı́rus no organismo, veja a Seção 9.2.
Ainda assim, o modelo de classificação de grupos gênicos discutido no Capı́tulo 6 não
parece muito adequado para a classificação de redes de regulação gênica, onde as diversas
interações entre os elementos da rede devem estar satisfeitas para que ela esteja realmente ativa
em nı́vel funcional. Neste caso, propomos e implementamos um novo método estatı́stico capaz
de medir a situação funcional de redes de regulação gênica dadas por grafos direcionados e
acı́clicos. Neste procedimento também definimos testes de hipóteses para a situação funcional
das redes, onde podemos testar tanto a existência de evidências a favor da ativação da rede
tanto concordante como discordante em relação ao modelo biológico proposto. Este método de
análise está discutido em maiores detalhes no Capı́tulo 8 e é um exemplo de novas abordagens de
análise que podem ser propostas e incorporadas no ambiente computacional desenvolvido. Um
resultado biológico interessante foi obtido através da aplicação deste método de análise, onde
pudemos validar uma hipótese biológica acerca da transformação maligna em tecidos gastroesofágicos levantada a partir de outros resultados obtidos na análise dos dados publicada no
artigo citado anteriormente (Gomes et al., 2005), veja a Seção 9.1.1.
Este trabalho reforça uma mudança de paradigma na análise de dados de microarray que
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já vem sendo discutida na literatura cientı́fica, que é a mudança de uma avaliação baseada nos
perfis de expressão de genes individuais para uma avaliação baseada em biologia de sistemas,
onde buscamos por alterações significativas nos perfis de expressão de grupos gênicos, redes de
regulação e vias metabólicas. O ambiente computacional para análise de dados de microarray
apresentado nesta tese facilita a incorporação de métodos de análise voltados para estes objetivos. Além disso, esse ambiente abre uma importante oportunidade de pesquisas na área de
bioinformática, que é a reanálise de dados públicos (como mostrado na Seção 9.2), na busca de
novas hipóteses biológicas para o enriquecimento do conhecimento atualmente disponı́vel sobre
problemas biológicos relevantes.

10.2

Perspectivas

O modelo de classificação funcional de grupos gênicos proposto por Segal et al. (2004), apresentado no Capı́tulo 6, pode classificar o mesmo grupo de genes como induzido e reprimido
simultaneamente, uma vez que contamos o número de genes induzidos e reprimidos independentemente. Isso é uma inconsistência biológica e existe a necessidade de se refinar o modelo
original (ou ainda propor novos modelos) que evitem problemas deste tipo.
Para os métodos de construção de redes de relevância, vemos a necessidade de estender
o método aprimorado, apresentado nesta tese na Seção 7.2.2, para buscar por quebras de
interações entre pares de genes para mais de dois tipos tecidos diferentes, o que traria maior
significância biológica para os resultados obtidos.
Outro problema importante está na busca de classificadores moleculares (Seção 5.3).
Nesta tese, incorporamos apenas os métodos de discriminação mais comumente utilizados na
literatura cientı́fica. Porém, ainda existem outros procedimentos para a busca de classificadores
que podem ser incorporados no ambiente desenvolvido, como os métodos de verossimilhança,
agregating e árvores de decisão.
Existem também, muitos procedimentos de análise que têm sido utilizados para a simulação de redes de interação gênica ao longo do tempo, na busca de órbitas ou pontos fixos
que possam ajudar no entendimento do funcionamento do sistema biológico. Vários outros
métodos tentam estimar caracterı́sticas importantes de redes de regulação, ou submódulos
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dessas redes, a partir de dados de microarray obtidos em séries temporais. Naturalmente, a
incorporação de tais modelos no ambiente de análise descrito neste trabalho é de fundamental
importância para essas análises baseadas em biologia de sistemas.
Outro ponto importante que merece um destaque especial é a necessidade de se desenvolver
um ambiente gráfico para o ambiente computacional para análise de dados de microarray. Isso
seria especialmente interessante do ponto de vista de usuários finais que queiram, unicamente,
efetuar suas análises sem a necessidade de aprendizado de nenhuma linguagem computacional
especı́fica, neste caso o R.
Finalmente, pretendemos publicar um artigo discutindo o modelo estatı́stico para classificação funcional de redes de regulação gênica e avaliar o impacto da utilização de valores de
informação mútua para estimação das interações entre os genes nos resultados obtidos. Além
disso, também pretendemos publicar outro artigo apresentando o ambiente computacional desenvolvido nesta tese, além de submetê-lo para o projeto bioconductor e torná-lo disponı́vel
para toda a comunidade cientı́fica internacional.
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Compstat 94 Satellite Meeting (W. Haerdle, M. G. S., editor).
Cristo, E. B. (2003). Métodos Estatı́sticos na Análise de Experimentos de Microarray. Dissertação de Mestrado, Instituto de Matemática e Estatı́stica - USP.
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Apêndice A
Artigo publicado - Expression profile
of malignant and nonmalignant
lesions of esophagus and stomach:
differential activity of functional
modules related to inflammation and
lipid metabolism
Este Apêndice apresenta o texto completo do artigo acima referido, publicado na revista Cancer
Research em agosto de 2005, volume 65, número 16, páginas 7127-7136.
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Apêndice B
Artigo submetido - New insights about
smallpox infection using microarray
data
Este Apêndice apresenta o texto completo referente ao manuscrito acima referido submetido
para publicação.
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