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Resumo

Título: Classificação de proteínas usando máquinas de aprendizagem e descoberta de padrões

Máquinas de aprendizagem têm sido aplicadas em diferentes problemas em Bioinformá-

tica. Similarmente, algoritmos de descoberta de padrões também têm sido usados para des-

cobrir motifs em seqüências de proteínas, contribuindo na definição de assinaturas (tais como

impressões digitais) que caracterizam classes funcionais de proteínas. Como por exemplo, a

classe de receptores acoplados a proteína-G (GPCR) que representam uma das maiores famí-

lias no Genoma Humano. Esta família é um dos grandes alvos de pesquisa para a descoberta

e desenvolvimento de novas drogas, conseqüentemente, de grande interesse para a indústria

farmacêutica. O modelo proposto nesta dissertação combina máquinas de aprendizagem, como

SVM (Support Vector Machine) e MLP (Multilayer Perceptron), e métodos de descoberta de

padrões no desenvolvimento de um procedimento para predizer a relação entre uma seqüência

primária de proteínas e sua classe funcional. Como caso de estudo, este trabalho apresenta

experimentos com a superfamília GPCR, usando padrões em forma de expressões regulares

desta família extraídos pelo SPEXS (Sequence Pattern EXhaustive Search), um algoritmo para

descoberta de padrões.

Palavras-chave: Classificação, Proteína, GPCR, SVM, Padrões.
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Abstract

Title: Classification of proteins using machines learning and pattern discovery

Machines learning have been applied in several different problems in bioinformatics. Si-

milarly, pattern discovery algorithms have also been used to discovery motifs in protein se-

quences, contributing to define signatures (such as fingerprints) that describes function classes

of proteins. For instance, the G-protein coupled receptors (GPCRs) class represents one of

the largest protein families in Human Genome. This family is a major target for drug disco-

very and development, therefore, they are of great interest to the pharmaceutical industry. The

technique used in this dissertation combine machine learning, such as SVM (Support Vector

Machine) and MLP (Multilayer Perceptron), and pattern discovery methods to develop a pro-

cedure which purpose is to predict the relation between a protein sequence and its functional

class, using patterns of regular expression extracted from SPEXS (Sequence Pattern EXhaus-

tive Search), a algorithm for discovery patterns into strings.

Keywords: Classification, Protein, GPCR, SVM, Patterns Discovery.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Biologia é informação. Como bem afirmou o bioquímico e biotecnólogo Leroy Hood, co-

fundador do Institute for Systems Biology 1, a Biologia é um mundo de informação, e precisa

de sistemas que consigam tratar essa informação, configurando assim, um conjunto de grandes

e complexos problemas os quais têm sido foco de pesquisadores da Ciência da Computação.

A abundância de dados e ruídos, interações complexas e difusas, e a enorme quantidade de

variáveis para controlar contemplam o cenário de sistemas biológicos.

De acordo com os dados extraídos da revisão de 02 de abril de 2008 do site do GenBank2,

que fornece acesso a uma das maiores bases públicas de seqüências de DNA, havia aproximada-

mente 200 bilhões de pares de bases distribuídas em 110 milhões de seqüências armazenadas

nesta base. Ou seja, a grandiosidade dos dados é inquestionável. Por outro lado, a extração

de informações relevantes destes dados, tais como função, propriedades físico-químicas, in-

terações entre as proteínas, entre outras características, não consegue acompanhar o ritmo da

obtenção das seqüências. E esse déficit de informações úteis em relação à quantidade de dados

disponíveis para estudo, tem sido o estímulo de pesquisadores cujo intuito é construir meios

para dissecar tal massa de dados e convertê-los em informação e conhecimento bioquímico

confiável, em tempo cada vez mais hábil.

1.1 Objetivos

O foco deste trabalho é contribuir para a solução de um grande problema da Biologia, o qual

é foco de vários objetos de pesquisa na área de Bioinformática: identificar a função de uma

1http://www.systemsbiology.org/
2http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/

1



1.2 CONTEÚDO DA DISSERTAÇÃO 2

proteína. A classificação de seqüências de proteínas em sua função é de grande importância

para identificar o papel que elas desempenham nos organismos. Por exemplo, os receptores

acoplados a proteínas G (GPCR) interferem em processos como regulagem do sono, pressão

sangüínea, regulação de percepção de fome e dor, detecção de luz, etc. Por se tratar de uma clas-

sificação de elementos dentro de um domínio de dados muito extensos, em termos de volume e

dimensão, é um grande desafio a construção de classificadores precisos e computacionalmente

viáveis.

O objetivo deste trabalho é contribuir na solução do problema de classificação funcional de

proteínas, definindo um esquema para identificar a família da proteína GPCR, usada como caso

de estudo, para a qual foram experimentadas máquinas de aprendizagem como máquina de

vetor de suporte, rede neural de múltiplas camadas Perceptron, classificadores de uma classe,

em combinação com a manipulação das características extraídas dos dados que alimentarão

essas máquinas. Estas características foram originadas de algoritmos de extração de padrões de

strings, as quais foram validadas a respeito de sua relevância, estatisticamente falando, usando

testes de hipóteses para verificar se havia separabilidade entre as classes usando tais caracterís-

ticas.

De forma sucinta, este trabalho se propõe a apresentar uma metologia de classificação que

receberá seqüências de proteínas e, fazendo uso de um conjunto de padrões que caracteriza

uma determinada classe funcional de proteínas, determinará a que classe (ou família) pertence

cada seqüência.

1.2 Conteúdo da dissertação

Resumidamente, o conteúdo deste trabalho engloba, no Capítulo 2, uma introdução aos as-

suntos concernentes à biologia molecular, a qual é uma leitura importante para uma melhor

compreensão dos problemas desta área. Neste capítulo, basicamente é apresentada uma con-

textualização das proteínas no escopo puramente biológico, onde está inserida neste escopo o

papel delas no organismo, adicionando informações da biologia necessárias para compreen-
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são das proteínas. Focando nos objetivos e dificuldades de solucionar problemas da área, que,

por se tratar de uma área interdisciplinar, envolve o conhecimento de Biologia e de Ciência

da Computação, foram acrescentados uma introdução aos conceitos, notações e terminologias

vindos da Biologia, a fim de deixar o leitor contextualizado e capaz de compreender em sua

completude tanto o problema abordado quanto a solução proposta e os experimentos realizados

e, ainda mais, capaz de deixá-lo a vontade para colaborar ativamente com os pesquisadores da

área.

No capítulo seguinte, foi abordado o problema de classificação de proteínas, o qual é uma

importante área da Bioinformática. Além disso, como parte inerente à solução deste problema,

foram apresentados algoritmos e aplicações de descoberta de padrões. Em seguida, o assunto

Aprendizagem de Máquinas é tratado no Capítulo 4, apresentando a formalização dos métodos

de aprendizado que serão usados neste trabalho.

A metodologia proposta, a arquitetura e os detalhes do classificador estão apresentados no

Capítulo 5, e a aplicação deste modelo, os experimentos realizados e os resultados obtidos fo-

ram relatados no Capítulo 6. A validação dos experimentos foram baseados em curvas ROC

com as quais foram comparadas as instâncias de classificadores. As considerações finais, dis-

cussões sobre os experimentos e sobre o modelo proposto, além de sugestões a respeito de

trabalhos futuros estão no Capitulo 7. Finalizando, foi adicionado um apêndice com um glos-

sário contendo alguns termos frequentemente usados na classificação de proteínas, detalhes a

respeito da família de proteínas GPCR e dos bancos de dados biológicos.



CAPÍTULO 2

Uma breve introdução à Biologia Computacional

Biologia Computacional e Bioinformática são termos gerados pelo desenvolvimento de ativi-

dades interdisciplinares entre Ciência da Computação e Biologia. Mais especificamente, po-

demos definir Bioinformática como uma cinergia entre a Biologia Molecular e a Ciência da

Computação, na qual o objeto principal de estudo são métodos computacionais para gerar, ge-

rir e interpretar os dados extraídos dos organismos, que, por se tratarem de dados de grande

volume, carecem de meios tecnológicos para serem manuseados e usados de forma eficaz. En-

tão, a Biologia Computacional consiste no desenvolvimento de algoritmos eficientes, análise

estatística e modelagem matemática para responder questões da Biologia (Clote and Backofen

2000) que possam ter soluções automatizadas. Enquanto a Bioinformática está mais próxima

de uma investigação hipótese-dirigida de um problema biológico específico usando computa-

dores, realizada com dados experimentais simulados. Neste trabalho, não será feita distinção

entre os termos, isto por que consideramos que o limiar entre eles não está claramente definido

na literatura.

Antes da era de bioinformática, havia apenas dois caminhos para realizar experimentos

biológicos: nos próprios organismos vivos (in vivo) ou em um ambiente artificial (in vitro).

Fazendo uma analogia, pode-se dizer que bioinformática é biologia "in silico" (silício). Ou

seja, podemos dizer que estamos trazendo os experimentos laboratoriais para dentro dos chips

dos computadores, através de execução de algoritmos e elaboração de simulações.

A informática com a sua missão de ir em busca de soluções, de qualquer que seja a dimensão

ou contexto, atrai para si problemas dos mais diversos, e com isso, ampliou-se um leque de

novos usuários, tais como biólogos, bioquímicos, farmacologistas, farmacêuticos, médicos e

etc., os quais fazem parte dos interessados em softwares que os auxiliem no manuseio da grande

massa de dados gerada. Por outro lado, matemáticos, cientistas da computação e estatísticos

fornecem subsídios para desenvolver e validar os métodos que se propõem a solucionar ou

4



2.1 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL 5

simular os problemas apresentados pelos profissionais de saúde, tentando oferecer solução com

tempo, custo e qualidade de resultados satisfatórios.

Quando se pensa em realizar pesquisas numa nova área, é prioritário a busca pelo conhe-

cimento do contexto, a fim de promover um diálogo mais inteligível e dispor de soluções con-

vincentes e cada vez mais coerentes com a realidade concernente. Por isso, vamos discorrer

um pouco sobre o estudo de Biologia, através de conceitos e terminologias necessárias para um

bom entendimento dos problemas e as implicações que dificultam ou atrasam o desencadear das

pesquisas e produtos almejados pelos profissionais laboratoriais. Para esclarecer algum termo

ou definição que possa não ter ficado clara, é recomandeda a leitura das referências (De Roberts

1985), (Junqueira and Carneiro 1997) e (Lemos 2000), das quais foram obtidas grande parte do

conteúdo da área de Biologia.

2.1 Organização estrutural

Existem em torno de quatro milhões de espécies diferentes de bactérias, protozoários, vegetais

e animais, que diferem em sua morfologia, função e comportamento. Entretanto sabe-se agora

que, quando os organismos vivos são estudados a nível celular e molecular, observa-se um

plano único principal de organização. O objetivo da biologia celular e molecular é precisamente

este plano unificado de organização - isto é, a análise das células e moléculas que constituem

as unidades estruturais de todas as formas de vida.

Há muito tempo atrás observou-se que uma única célula poderia constituir um organismo

inteiro, como no caso dos protozoários, ou ser uma das muitas, agrupadas e diferenciadas em

tecidos e órgãos, para formar um organismo multicelular. Assim sendo, a célula é a unidade

estrutural e funcional básica dos organismos vivos, da mesma forma que o átomo é a unidade

fundamental das estruturas químicas.

A Figura 2.1 ilustra como os seres vivos estão estruturados, mostrando também a relação

entre a estrutura organizacional e a funcional. Em outras palavras, retrata que, o que acontece

com o indivíduo (planta ou animal) é resultado de mudanças (funcionais e/ou estruturais) que
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ocorrem na fase molecular, do mesmo modo que, qualquer variação ambiental que afeta o

indivíduo também tem reflexos a nível molecular. A bioinformática atua a nível molecular,

mas seus efeitos se fazem sentir diretamente no indivíduo (De Roberts 1985).

Figura 2.1 Organização funcional e estrutural dos organismos vivos

2.1.1 A célula: organização molecular

A estrutura celular visível aos microscópios óptico e eletrônico é resultante de um arranjo de

moléculas numa ordem bastante precisa. Inicialmente começaram a surgir os princípios gerais

da organização molecular de algumas estruturas celulares, como membranas, ribossomos, cro-

mossomos, mitocôndrias e cloroplastos. A biologia celular não pode ser separada da molecular,

pois da mesma maneira que as células são os "tijolos" de tecidos e organismos, as moléculas

são os "tijolos" das células.



2.1 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL 7

Numerosas estruturas celulares são constituídas por moléculas bastante grandes denomi-

nadas macromoléculas ou polímeros, compostas por unidades repetidas, chamadas monôme-

ros. Características químicas de organismos, particularmente dos polímeros, podem ser pronta-

mente quantificadas e correlacionadas usando métodos lógicos e estatísticos. Proteínas, carboi-

dratos, lipídios, etc., são diferentes macromoléculas que contém um grande número de átomos

de carbono arranjados de forma distinta. Abaixo, destacamos três tipos de polímeros (DNA1,

RNA2, proteínas), os quais exercem papéis como carregar informação ou ativar moléculas de

um certo metabolismo. São eles:

• DNA: é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que co-

ordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus. O

seu principal papel é armazenar as informações necessárias para a construção das pro-

teínas e RNAs. Os segmentos de DNA que são responsáveis por carregar a informação

genética são denominados genes. O restante da sequência de DNA tem importância es-

trutural ou está envolvido na regulação do uso da informação genética. Formada por

unidades repetidas chamadas nucleotídeos, as seqüências de DNA nos organismos vivos

são apresentadas como um par de moléculas associadas, duas longas fitas enroladas entre

si formando uma dupla hélice e podem chegar a milhões de pares de bases (pb). Uma

seqüência de DNA é constituída pelos nucleotídeos A, C, T e G (Tabela 2.2) (Junqueira

and Carneiro 1997). O conjunto completo de informação genética de um organismo que

está codificado no seu DNA é chamado de Genoma. Mais precisamente, o genoma de

um organismo é uma sequência de DNA completa de um conjunto de cromossomos. O

tamanho destes genomas variam de acordo com certas espécies, por exemplo:

De forma aproximada, a ordem de grandeza do tamanho do genoma é de Kpb, Mpb e

Gpb para vírus, procariotes e eucariotes, respectivamente.

• RNA: A composição do RNA é muito semelhante ao do DNA, contudo apresenta algu-

mas diferenças. O RNA é um polímero de nucleótidos, geralmente em cadeia simples,

1Ácido DesoxirriboNucléico ou DeoxyriboNucleic Acid
2Ácido RiboNucléico ou RiboNucleic Acid
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Espécies Número de Cro-

mossomos

Tamanho do

genome (pb)

Bacteriophage γ (vírus) 1 5×104

Escherichia coli (bactéria) 1 5×106

Saccharomyces cerevisiae (levedura) 32 1×107

Caenorhabditis elegans (verme) 12 1×108

Drosophila melanogaster (mosca da fruta) 8 2×108

Homo spaiens (homem) 46 3×109

Tabela 2.1 Alguns genomas que já foram mapeados

formado por moléculas de dimensões muito inferiores às do DNA. Sua principal função

é participar da síntese de proteínas. Uma seqüência de RNA é constituída pelos nucleo-

tídeos A, G, C e U (Tabela 2.2).

Código (1 letra) Nome

A adenina

C citosina

G guanina

T timina

U uracila

R purina (A ou G)

Y pirimidina (C ou T)

Tabela 2.2 Alfabeto representando os nucleotídeos (DNA e RNA)

• Proteínas: As unidades constituintes das proteínas são os aminoácidos. Existem vinte

tipos de aminoácidos. Eles estão apresentados na Tabela 2.3 com a codificação usada no

sequenciamento de proteínas. Típicas proteínas contêm aproximadamente 300 aminoáci-

dos, mas pode haver proteínas com menos que 100 ou outras com até 5000 aminoácidos.

A seguir, mais detalhes a respeito das proteínas.
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2.1.2 Proteínas

Proteínas são compostos orgânicos de estrutura complexa sintetizadas pelos organismos vi-

vos através da condensação de um grande número de aminoácidos, compostos por um trio de

nucleotídeos, através de ligações denominadas ligações peptídicas.

2.1.2.1 Codificação

Os bioquímicos precisavam denotar alguma forma de representar as proteínas, preferencial-

mente em termos de uma fórmula que explicariam suas propriedades biológicas (ou mesmo

nutricionais). Notou-se que em mutações, alguns aminoácidos se transformavam e outros eram

conservados, com isso, o comitê da IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemis-

try) estudou a probabilidade de um aminoácido se transformar em outro, montou uma tabela

de similaridades entre os aminoácidos e, a partir daí, selecionou uma lista de 20 blocos básicos

(aminoácidos) que mais se conservavam para representar as proteínas (ver Tabela 2.3). Por

exemplo, uma insulina seria composta por 30 G + 44 A + 5 T + 14 E. Mais tarde, veriam que

não era bastante a quantidade, e sim a ordem desses blocos era importante para uma identifica-

ção verdadeira da proteína, formando uma cadeia de aminoácidos. Desta forma, a insulina foi

representada da seguinte forma:

insulina = MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVC GERGFFYTPK-

TRREAEDLQVGQVELG GGPGAGSLQPLALEGSLQKR GIVEQCCTSICSLYQLENYCN

Já foi visto que as proteínas serão vistas como uma cadeia de letras, representando os ami-

noácidos que as compõem. Além das 20 letras apresentadas anteriormente, foram acrescenta-

das algumas extras para os casos de aminoácidos exóticos ou ambigüidades, ou até por falta

de informação causando um desconhecimento do aminoácido em certas posições por conta de

erros na leitura.
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Código (1 letra) Código (3 letras) Nome

A ala alanina

C cys cisteína

D asp ácido aspártico

E glu ácido glutâmico

F phe fenilalanina

G gly glicina

H his histidina

I ile isoleucina

K lys lisina

L leu leucina

M met metionina

N asn asparagina

P pro protina

Q gln glutamina

R arg arginina

S ser serina

T thr treonina

V val valina

W trp triptófano

Y tyr tirosina

Tabela 2.3 Alfabeto representando os aminoácidos que compõem as proteínas
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2.1.2.2 Tipos de estrutura

No tocante a sua disposição espacial, as proteínas foram classificadas em 4 tipos de estrutura

dependendo do tipo de aminoácidos que possui, do tamanho da cadeia e da configuração espa-

cial da cadeia polipeptídica. As estruturas são:

• Estrutura primária: É o nível estrutural mais simples e mais importante, pois dele de-

riva todo o arranjo espacial da molécula. A estrutura primária da proteína resulta em uma

longa cadeia de aminoácidos com uma extremidade "amino terminal" e uma extremidade

"carboxi terminal". Sua estrutura é apenas a seqüência dos aminoácidos, sem se preo-

cupar com a orientação espacial da molécula. De agora em diante, neste trabalho, ao se

falar de seqüências, estaremos nos referindo a estrutura primária da proteína.

Figura 2.2 Estrutura primária de uma proteína

• Estrutura secundária: É dada pelo arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si

na seqüência primária da proteína. Ocorre graças à possibilidade de rotação das ligações

entre os carbonos α dos aminoácidos e seus grupamentos amina e carboxila. O arranjo

secundário de um polipeptídeo pode ocorrer de forma regular; isso acontece quando os

ângulos das ligações entre carbonos e seus ligantes são iguais e se repetem ao longo de

um segmento da molécula.

São dois os tipos principais de arranjo secundário regular: Alfa-hélice e Folha-Beta (Fi-

gura 2.3).

• Estrutura terciária: Resulta do enrolamento da hélice ou da folha pregueada, sendo

mantido por pontes de hidrogênio e dissulfito. Esta estrutura confere atividade biológica

às proteínas.
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Figura 2.3 Tipos de arranjo numa estrutura secundária de proteína

A estrutura terciária descreve o dobramento final de uma cadeia, por interações de regiões

com estrutura regular ou de regiões sem estrutura definida. Podendo haver interações

de segmentos distantes de estrutura primária, por ligações não covalentes, mais fracas

e reversíveis, são de importância crítica para as associações intermoleculares e para as

funções biológicas.

Enquanto a estrutura secundária é determinada pelo relacionamento estrutural de curta

distância, a terciária é caracterizada pelas interações de longa distância entre aminoá-

cidos. Todas têm seqüências de aminoácidos diferentes, refletindo estruturas e funções

diferentes. Normalmente, ao se referir a estrutura de uma proteína, tratar-se-á da sua

estrutura terciária.

Figura 2.4 Estrutura terciária de uma proteína
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• Estrutura quaternária: Algumas proteínas podem ter duas ou mais cadeias polipep-

tídicas. E essa transformação das proteínas em estruturas tridimensionais é a estrutura

quaternária. Elas são guiadas e estabilizadas pelas mesmas interações da terciária. A

junção de cadeias polipeptídicas podem produzir diferentes funções para os compostos.

Um dos principais exemplos de estrutura quaternária é a hemoglobina. Sua estrutura é

formada por quatro cadeias polipeptídicas.

Figura 2.5 Estrutura quaternária de uma proteína

2.2 Matéria-prima: o organismo

2.2.1 Uma breve história sobre o DNA

Com o avanço dos estudos de biologia celular, pôde-se determinar quais os principais compo-

nentes moleculares da célula. Durante muito tempo, era considerado que as proteínas carre-

gavam o papel de propagadoras da informação hereditária. Em 1928, Frederick Griffth, um

médico londrino, através de experimentos com Pneumococcus, células bacterianas causado-

ras de pneumonia, descobriu o "fenômeno da transformação" (Avery, MacLeod, and McCarty

1944). Neste experimento foi mostrado que Pneumococcus patogênicos, portadores de cáp-

sulas, quando mortos por calor e colocados em contato com células de uma linhagem não

encapsulada, e não patogênica, era capaz de transformar as células não patogênicas em células

patogênicas encapsuladas e letais.
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Durante cinco anos, a informação genética era considerada estar contida nas células de pro-

teínas. Continuando a investigação feita por Frederick Griffith, em 1928, Avery trabalhou com

MacLeod e McCarty (Avery, MacLeod, and McCarty 1944) sobre o mistério da hereditariedade

por mais cinco anos.

Outro experimento que ajudou a confirmar que o DNA era o portador da informação gené-

tica, foi o clássico experimento do liquidificador de Alfred Hershey e Martha Chase em 1952

(Chase and Hershey 1952). Para esse experimento marcaram-se duas culturas de fagos T2,

uma com fosfato radioativo (32P) e outra com enxofre radioativo (35S), sendo que o fosfato se

incorporaria ao DNA e o enxofre às proteínas. De infecções paralelas de E. coli com fagos mar-

cados com enxofre e fosfato radioativos foram tiradas amostras em diferentes tempos e estas,

foram agitadas em um liquidificador de forma a separar as cápsulas dos fagos das bactérias.

Após isso, as culturas foram centrifugadas, pois as cápsulas virais ficariam no sobrenadante

(por cima da solução aquosa)3 e as células ficariam no precipitado. Foi constatado que grande

parte do 32P ficava na fração bacteriana, enquanto que a maior parte da fração protéica ficava

no sobrenadante. Dessa forma, Hershey e Chase constataram que o que passava para dentro da

bactéria, e que era responsável pela formação dos outros fagos, era o DNA e não as proteínas.

Apesar da constatação de que o DNA desempenhava um papel imprescindível na heredita-

riedade, a comunidade científica ainda relutava um pouco para considerá-lo como o carregador

da informação genética. Em 1953, James Watson e Francis Crick (Crick and Watson 1953),

baseados em vários trabalhos da época sobre o DNA (como o trabalho de Chargaff, sobre a

composição do DNA e as proporções das bases e os trabalhos de Wilkins com difração de

raios-X de moléculas de DNA), publicaram na revista científica Nature um trabalho deno-

minado "Molecular Structure of Nucleic Acids - A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid"

(Estrutura molecular dos ácidos nucléicos - Uma Estrutura para o Ácido Desoxirribonucléico)

(Crick and Watson 1953), que descrevia a estrutura do DNA. Watson e Crick descreveram o

DNA como uma dupla fita, enrolada em hélice ao redor de um eixo, sendo as fitas antiparalelas.

O DNA possui uma estrutura periódica que se repete a cada 10 nucleotídeos. As bases nitroge-

nadas das duas fitas estão voltadas para o interior da hélice e pareiam de forma complementar

3Exemplo: numa solução de água e óleo, o óleo fica sobrenadante.
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entre si, na qual Adenina se liga a Timina e Guanina se liga a Citosina.

Somente depois do modelo de Watson e Crick, o DNA foi considerado o portador do mate-

rial genético, pois sua própria estrutura já dava fortes indícios de como ocorreria a sua propaga-

ção (replicação) e como era guardada a informação genética. No mesmo ano, Watson e Crick

publicaram mais dois trabalhos falando sobre o assunto e em um deles, devido à obviedade

do seu modelo, são discutidas as implicações moleculares do modelo na genética, comentando

sobre as mutações e sobre a replicação. O reconhecimento final do trabalho de Watson e Crick

veio em 1963 com o recebimento do Prêmio Nobel.

O DNA de cada ser humano é único e diferente dos demais, com exceção de gêmeos uni-

vitelinos. Todo ser humano possui duas formas de cada gene, uma forma recebida de sua mãe

e a outra de seu pai. Embora a maioria dos genes seja essencialmente igual entre as pessoas,

algumas seqüências específicas do DNA são extremamente variáveis entre indivíduos. O local

onde uma destas seqüências hipervariáveis é encontrada no cromossomo é denominado loco.

Cada um destes locos pode, portanto, ter várias formas diferentes denominadas alelos.

Estas seqüências de DNA contêm várias cópias consecutivas de uma unidade de seqüên-

cia, uma atrás da outra, como vagões de trem. Em uma população, podemos encontrar alelos

diferentes desta mesma seqüência entre os indivíduos onde a diferença entre eles está apenas

no número de vezes em que a unidade se repete. Assim, estas seqüências são ditas altamente

polimórficas.

2.2.2 O dogma central da biologia molecular

O dogma central define o paradigma da biologia molecular, em que a informação é perpetuada

através da replicação do DNA e é traduzida através de dois processos: A transcrição que con-

verte a informação do DNA em uma forma mais acessível (uma fita de RNA complementar) e

através da tradução que converte a informação contida no RNA em proteínas, como ilustrado

na Figura 2.6.

"O dogma central estabelece o seguinte: uma vez que a informação tem sido passada

para uma proteína, ela não poderá ser repassada. A transferência de informação do ácido
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Figura 2.6 Fluxo de informação entre os polímeros de acordo com o dogma central da biologia mole-

cular

nucléico para a proteína pode ser possível, mas a transferência da proteína para proteína,

ou de proteína para ácido nucléico, é impossível. Informação aqui significa a determinação

precisa da sequência, tanto de bases de nucleotídeos quanto de resíduos de aminoácidos nas

proteínas." (Crick 1957)

O Dogma Central da Biologia Molecular descrito acima apresenta a interação entre estes

polímeros:

• DNA age como um molde para replicar a si mesmo;

• DNA é também transcrito em RNA;

• RNA é traduzido para proteína.

Para entendermos o processo, vamos detalhar um pouco cada etapa:

1. Replicação do DNA: Cada fita em um DNA é uma imagem espelhada da outra. Se há um

A em uma direção, sempre haverá um T na outra, e vice-versa; se há um C numa direção,

seu companheiro na outra direção sempre será um G, e vice-versa. Quando uma célula

se divide e forma células-filha, o DNA é replicado pelo desenrolar de ambas direções

usando cada lado como um template para construir sua imagem refletida.

2. Transcrição do DNA: DNA também age como um protótipo para o RNA, para ser exato,

teremos três tipos principais de RNA: RNA mensageiro (mRNA), RNA transferidor

(tRNA) e o ribossomal RNA (rRNA). Eles carregam informações do genoma para os

ribossomos, os quais são os instrumentos de síntese de proteínas em uma célula.

3. Tradução do mRNA: A informação em um mRNA será traduzida para uma sequência de

aminoácidos, criando, assim, uma molécula polipeptídica.
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2.2.3 Seqüenciamento de DNA

Além das seqüências de proteínas, os cientistas descobriram que podiam trabalhar com DNA,

grandes macromoléculas que contêm a carga genética, ou seja, os genes. Uma diferença inicial

entre as seqüencias de proteínas, é que o DNA é formado por um alfabeto de apenas 4 letras

(os nucleotídeos: A, T, G e C), permitindo uma leitura mais rápida e simples. Atualmente, a

taxa de determinação de seqüencias de DNA é maior que de identificação de proteínas.

Seqüenciamento de DNA tem sido uma tarefa de rotina nos laboratórios de biologia mole-

cular. Hoje em dia, existem alguns processos bioquímicos rápidos e baratos capazes de realizar

a leitura do organismo, ou seja, determinar a ordem de ocorrências das bases nitrogenadas

(nucleotídeos) da molécula de DNA.

Então, depois de lidas e montadas, essas cadeias de caracteres são submetidas à base de

dados, a qual tem mecanismos de verificação a fim de descobrir se os elementos submetidos

correspondem a algo novo para a base, complemento de algo ou apenas repetição de algo

já existente. Juntamente com isso, há a fase de anotação da seqüência, deixando registradas

informações importantes, realçando regiões e funções que já forem sendo identificadas.

Em meados dos anos 60, foi descoberto como a célula realiza o processo de tradução,

montando uma tabela de tradução entre os nucleotídeos (DNA) e os aminoácidos (proteína)

1. Seqüência de DNA lida (nucleotídeos)

ATGGAAGTATTTAAAGCGCCACCTATTGGGATATAAG...

2. Decomponha em grupos de 3 letras e traduza cada trio em aminoácidos

ATG GAA GTA TTT AAA GCG CCA CCT ATT GGG ATA TAA . . .

M E V F K A P P I G I S . . .

Diante disso, o problema se resume a determinar a localizaçao onde começaria a região

de codificação da proteína, pois tal posição inicial, juntamente com a direção de leitura, são

fatores determinantes para uma tradução nos aminoácidos corretos.
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Dois alvos comuns na análise de seqüências são identificar regiões que codificam proteínas,

importantes por determinar todos os metabolismos celulares e, ainda, descobrir regiões que re-

gularam a expressão de genes ou outros processos celulares. No entanto, somente uma pequena

percentagem de seqüências genômicas de muitos organismos realmente codifica proteínas, isto

por causa da presença de íntrons (intrões - seqüências de intervenção, sem codificação) dentro

de regiões de codificação. Embora seja um grande anseio desenvolver métodos computacio-

nais que analisem as seqüências genômicas e encontrem proteínas codificadas nas seqüências

de DNA, atualmente, estes métodos não são totalmente confiáveis e, ainda, às vezes, as seqüên-

cias genômicas não estão disponíveis na íntegra.

2.3 Era Genômica

A Genômica é decorrência direta dos experimentos que, a partir de 1953, deram origem à

Biologia e à Genética Moleculares, como também daqueles que, um pouco mais tarde, vieram

a ser agrupados sob o rótulo de "engenharia genética", desde o início dos anos 70 (Goodfield

1979). À medida que novas descobertas são feitas, a nova biologia se aproxima mais das

ciências da informação:

"Do ponto de vista histórico, e num contexto contemporâneo e técnico, o lema

da genética molecular e da biotecnologia segue sendo ’biologia é informação’"

(Thacker 2005)

Desde o momento de sua descoberta (Crick and Watson 1953), a estrutura do DNA se

encontrava intimamente associada à sua seqüência de nucleotídeos, ou seja, ao seu conteúdo,

pois havia como pressuposto a ocorrência de alguma espécie de mensagem codificada nos

genes. Pouco tempo depois, Jacob e Monod (1961), ao revelarem os mecanismos de regulação

funcional dos genes, tramitavam pela comparação entre o DNA e um computador. Na outra

face da moeda,

"Ciberneticistas, teóricos da informação e pesquisadores em computação estavam
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alertas em relação ao DNA. A teoria da informação de Shannon surgiu de seus es-

tudos sobre as propriedades algorítmicas e combinatórias de um código genético"

(Kay 2000; Thacker 2005)

A bioinformática e a biologia computacional promovem a miscigenação dos códigos bio-

lógicos e computacionais por meio de suas múltiplas ramificações: pela genômica (análise de

seqüências de nucleótideos) e pela proteômica (estudo da estrutura e funções da proteína), pelo

gerenciamento da montagem e finalização de genomas completos e pela integração de bancos

de dados aplicáveis ao estudo do genoma e, na prática, pela construção de sistemas "in silício"

para simulação.

No caso do desenvolvimento da Genômica propriamente dita - o estudo de genomas com-

pletos - foi necessário aguardar, além do mais, a criação de dois novos processos tecnológicos,

a saber, a automatização do seqüenciamento de nucleotídeos e a produção de ferramentas com-

putacionais para sua análise. Isso porque, ao pretender alcançar a compreensão da unidade

celular nos confrontamos com um sistema complexo, no qual cada um dos agentes moleculares

desempenha suas funções por meio de uma infinidade de interações com numerosos outros, e

na dependência das variações nos meios intra e extracelulares. Por definição, o objetivo a ser

alcançado se encontrava além das possibilidades que nos ofereciam os estudos de componentes

celulares isolados (Simpson and Camargo 2002).

Dois grandes vetores assinalam as trajetórias do progresso recente na Genômica. Primeiro,

é notável a multiplicação de ferramentas destinadas à melhor, mais rápida e mais completa

compreensão das seqüências de genomas completos já disponíveis. A cada novo número das

revistas especializadas, novos dispositivos são colocados à disposição dos estudiosos engajados

na leitura de genomas e na resolução das inúmeras lacunas que ainda estão por ser preenchi-

das. Segundo, em função do continuado aparecimento de estudos genômicos comparados e o

refinamento dos dados encontrados no genoma humano, não cessa de crescer o conhecimento

a priori das características básicas que presidem a organização do genoma. Em paralelo, é mo-

tivo de preocupação crescente o aproveitamento das informações já acumuladas; prepondera o

desejo de convertê-las o mais rapidamente possível em aplicações benéficas para a sociedade.

Acresce a circunstância nada desprezível de que, na sua ordenação, a seqüência do genoma
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registra a organização natural do material genético nos cromossomos (Bentley, 2004).
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Classificação de proteínas

Há atualmente mais de meio milhão de seqüências em bases de dados públicas e privadas

ao redor do mundo (Oxford 2000). Isto contrasta com o número de estruturas de proteínas

conhecidas, que se aproxima de 5000, representando, assim, o grande déficit de informação

extraída dos dados. Com isso, o alvo de pesquisa, em geral, é tentar dissecar estes dados,

convertê-los em informação e conhecimento bioquímico.

Proteínas podem ser classificadas de acordo com a similaridade tanto das seqüências quanto

das estruturas. Para classificação estrutural, os tamanhos e arranjos espaciais das estruturas

secundárias são comparadas às estruturas tridimensionais conhecidas. Para classificação pri-

mária, usa-se similaridade de seqüências, resultantes de alinhamentos destas cadeias de ami-

noácidos os quais são feitos usando métodos de comparação de strings, ou seja, algoritmos

de alinhamento local, global, múltiplo, matricial, progressivo e, ainda, algoritmos de progra-

mação dinâmica para determinação do alinhamento ótimo como Needleman-Wunsch e Smith-

Waterman (Mount 2004).

A partir dos quais, várias ferramentas de alinhamento foram criadas, sendo as mais usa-

das atualmente às da família BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) (Altschul, Gish,

Miller, Myers, and Lipman 1990). Classificação baseada em similaridades das seqüências foi,

historicamente, a primeira a ser usada. Inicialmente, similaridades baseada em alinhamentos

de seqüências inteiras. Mais adiante, proteínas eram classificadas com base na ocorrência de

padrões de aminoácidos conservados. Existem, atualmente, bases de dados que classificam

proteínas usando um ou mais destes esquemas (Mount 2004).

Nos esquemas de classificação de proteínas, é importante ter em mente algumas observa-

ções:

• Duas seqüências de proteína completamente diferentes, de origens evolucionárias dife-

21
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rentes podem apresentar similaridade na estrutura dos seus folds. Reciprocamente, a

seqüência de um gene mais antigo para uma dada estrutura pode ter divergências consi-

deráveis em diferentes espécies enquanto, ao mesmo tempo, mantém as mesmas carac-

terísticas estruturais básicas. Reconhecer qualquer similaridade nas seqüências em tais

casos pode ser uma tarefa muito difícil.

• Duas proteínas que compartilham um grau significante de similaridade de seqüências,

entre elas ou com uma terceira, compartilha uma origem evolucionária e deveria com-

partilhar algumas características estruturais também. No entanto, duplicação de genes

e rearranjos genéticos durante a evolução podem gerar novas cópias de genes, as quais

podem então se desenvolver em proteínas com novas funções e estruturas.

Partindo da seqüência primária de uma proteína, considerada ainda como tipo de análise

muito mais confiável do que a análise de estruturas secundárias provenientes de algoritmos de

reconhecimentos de folds (Oxford 2000), há vários ramos de análises possíveis para rastrear

novas e úteis informações; uma delas é o reconhecimento da família e função da proteína. A jus-

tificativa vem de observações que seqüências pertencentes a famílias têm acumulado mutações,

provavelmente dentro de um arquétipo desconhecido. Tais homologias podem ser identificadas

facilmente onde os níveis de similaridade permanecem altos. Porém a dificuldade ainda reside

na distinção entre a significância matemática de uma resposta retornada por um algoritmo e seu

significado biológico.

Aplicações dos métodos de análise de seqüências envolve a derivação de alguns tipos de

representações ou abstrações de elementos alinhados conservados, os quais podem servir de

características a fim de diagnosticar estrutura ou função. Alguns diferentes termos são usados

para representar estes elementos: motifs, segmentos, padrões, expressões regulares, regras,

perfis, assinaturas, fingerprints, características, domínios e blocos. Vários destes têm sentidos

bem-definidos, mas a dificuldade cresce quando ocorre o intercambiamento entre eles (Oxford

2000).
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3.1 Processo de classificação

O processo de classificação pode ser dividido em duas etapas. Na primeira etapa, conhecida

como treinamento, o objetivo é construir modelos que caracterizem as classes a partir dos

valores dos atributos das instâncias da base de dados, ou seja, modelos capazes de realizar o

mapeamento entre valores de atributos de uma instância e uma determinada classe.

A construção desse modelo é realizada por meio de análise de instâncias contidas numa

base de dados, as quais são representadas pelos seus atributos. Cada instância pertence a uma

classe, definida por um dos atributos, denominado atributo classe. As instâncias analisadas

para a construção do modelo constituem uma base de dados conhecida como base de dados de

treinamento.

Na segunda etapa, o modelo construído é avaliado quanto à sua acurácia preditiva. Se esse

teste de acurácia produzir resultados aceitáveis, o modelo poderá ser utilizado na classifica-

ção de novas instâncias, ou seja, instâncias cujas classes são desconhecidas. A estimativa da

acurácia preditiva do modelo é realizada utilizando-se um conjunto de instâncias cujas classes

são conhecidas. Desse modo, por meio de análise comparativa, pode-se calcular o percentual

de instâncias corretamente classificadas, ou seja, a precisão (ou acurácia) do modelo para o

conjunto de instâncias em questão. Se a acurácia do modelo for estimada a partir das mesmas

instâncias utilizadas para sua construção, provavelmente, uma estimativa otimista será obtida.

Sendo assim, o mais indicado é utilizar instâncias que não fizeram parte do conjunto de trei-

namento. Essas instâncias constituem a base de dados de teste. Portanto, um procedimento

comum antes do início do processo de classificação é a divisão da base de dados inicial (que

contém instâncias cujas classes são conhecidas) em base de dados de treinamento e de teste

(de Campos Merschmann 2007).
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3.2 Descoberta de padrões

Num processo de classificação, mais precisamente no reconhecimento de padrões, o bom ren-

dimento deste modelo está intimimamente ligado à tarefa de selecionar como e quais caracte-

rísticas devem ser medidas e apresentadas ao mecanismo classificador. A extração das caracte-

rísticas comumente toma tempo, pois muitas vezes um pré-processamento se torna necessário,

no sentido de se adequar ou satisfazer certas condições de uso do classificador.

No contexto de seqüências de proteínas como cadeia de caracteres, sendo estas as instâncias

que alimentarão o treinamento, podemos salientar que uma forma de definir características

destes dados é a partir da análise da freqüência de padrões encontrados nestas seqüências. Isto

tem sido tema de estudo na área de Mineração de Dados e, com isso, muitos algoritmos e

métodos tem sido desenvolvidos para descobrir padrões mais frequentes em bases de dados.

Descoberta de padrões em seqüências é uma área de pesquisa que almeja desenvolver fer-

ramentas e métodos para encontrar padrões desconhecidos a priori em um dado conjunto de

seqüências. Tais métodos buscam padrões que são frequentes, não-esperados ou interessantes

de acordo com algum critério. Podemos definir padrões como sendo uma descrição formal

gramatical para certas linguagens, representando subconjuntos de todas as possíveis seqüên-

cias sobre um alfabeto finito. Podem ser representados usando diferentes formalismos, por

exemplo, com expressões regulares, ou matrizes de pesos probabilísticas. O ponto interessante

do uso de padrões pode ser justificado pela descrição destes, neles mesmos ou em relação às

seqüências analisadas. Por exemplo, se um padrão ocorre significantemente mais frequente-

mente que o esperado, então, conclui-se que ele pode ser considerado interessante. Para definir

o quão interessante um padrão é, é necessário um mecanismo formal de escore (Alvis, Inge,

Esko, and Vilo 1996).

Sobretudo, o problema de descoberta de padrões pode ser dividido em três subproblemas:

1. escolha de uma linguagem apropriada para descrever os padrões;

2. escolha de uma função de escore para comparar os padrões;

3. projeto de um algoritmo eficiente para identificar os padrões com melhores escores da-
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queles pertecentes a uma determinada classe, de acordo com a função de escore definida.

A linguagem apropriada para descrever os padrões depende da área da aplicação. Por exem-

plo, alguém pode perguntar se o tipo dos padrões permite descobrir, a princípio, os fenômenos

biológicos do seu caso de estudo. Deste modo, a linguagem para descrição dos padrões tem

de ser escolhida de acordo com o ponto de vista biológico. Similarmente, a função de escore

tem de ser tal como tenha relevância no contexto biológico, não somente tenha sentido na ma-

temática ou estatística. Infelizmente, nem todas as linguagens de padrões e funções de escores

permitem a criação de algoritmos eficientes para que a descoberta de padrões seja executada

em tempo razoável. Do ponto de vista prático, pode ter um meio-termo entre o desejo de usar

uma linguagem de padrões e função de escore muito complexas as quais são biologicamente

relevantes, e um recurso computacional disponível que requeira usar métodos mais realistas.

Para muitos bancos de dados grandes, por exemplo, pode-se ter o uso de uma linguagem de

padrões mais simples que ofereça um ganho na velocidade de processamento (Vilo 2002).

3.2.1 Aplicações de descoberta de padrões

Como sabemos, seqüências biológicas podem ser agrupadas em famílias, baseadas em sua

função, estrutura, localização na célula, processos moleculares, regulação de genes ou outros

critérios. Nestes casos, os padrões comuns para estes grupos são capazes de capturar muitas

características biológicas diferentes. Padrões em seqüências de proteínas podem representar

potencialmente características importantes para suas atividades funcionais. Numa das aplica-

ções da tese de doutorado de Jaak Vilo, cujo título é Pattern Discovery from Biosequences

(Vilo 2002), o autor aplicou a técnica de descoberta de padrões combinada com uma criteriosa

seleção de seqüências de entrada para predizer a especificidade de acoplamento das proteínas

aos GPCRs e, ainda, a predição das proteínas G nas classes Gs, Gio e Gq11 (Moller, Vilo, and

Croning 2001).

Um outro ponto, no qual a descoberta de padrões tem aplicabilidade é na regulação de

genes, ou seja, o mecanismo para regular os níveis de produção de genes nas células. Só

para termos uma idéia deste problema, usualmente, o primeiro passo é transcrever os genes
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representados a partir do DNA para um RNA. Daí, regiões relativamente curtas do DNA são

reconhecidas por proteínas envolvidas no processo de transcrição. É neste ponto que aparece o

papel da descoberta de padrões que é predizer essas pequenas regiões nomeadas de potenciais

sinais regulatórios.

Partindo do ponto de vista da Ciência da Computação, a descoberta de padrões é puramente

algoritmos de tratamento de strings, o DNA e proteínas diferem apenas pelo tamanho do alfa-

beto (quatro ou vinte, respectivamente). Ainda, estas seqüências representam diferentes objetos

físicos e, por isso, a necessidade de encontrar padrões pode crescer em diferentes domínios de

pesquisa biológico. As características biológicas representadas por padrões podem variar se-

manticamente dependendo da aplicação, e, por isso, a linguagem de representação do padrão

e o critério de validação de quantificação do interesse pode ser bem diferente para aplicações

distintas. Finalmente, as propriedades físico-químicas dos átomos representados por letras do

alfabeto, ou outras restrições físicas das moléculas em diferentes domínios de aplicação diferem

e podem precisar ser levados em conta na descoberta de padrões (Vilo 2002).

3.2.2 Algoritmos de descoberta de padrões

Muitas das famílias de proteínas e seus padrões característicos tem sido organizados e arma-

zenados num banco de dados de família de proteínas Prosite (ver apêndice Base de Dados).

Encontrar caracterizações de famílias de seqüências biológicas é um importante problema de

análise de seqüências. Se uma característica comum a todas as seqüências de uma família é

encontrada, então é provável que ela seja importante para a regra biológica da família. Algo-

ritmos para descobrir padrões de seqüências tem sido profundamente usado para caracterizar

famílias de proteínas (Alvis, Inge, Esko, and Vilo 1996).

Os métodos de descoberta de padrões podem ser classificados, com respeito aos algoritmos,

em:

1. dirigidos a seqüências, nos quais têm seu comportamento baseados em alinhamentos, em

sua maioria;

2. dirigidos a padrões, num comportamento enumerativo, onde algoritmos de busca validam
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a presença de cada padrão pela contagem do número de ocorrências.

O alvo de diferentes métodos de descoberta de padrões é normalmente encontrar motifs

que ocorrem com muita freqüência no conjunto de dados analisados, ou não aparecem, de

acordo com algum outro critério. Comportamentos baseados em padrões podem ser executados

inteligentemente pois os padrões que não estiverem presentes no conjunto de dados não serão

gerados.

Para métodos probabilísticos, alguns dos métodos mais usados de busca de motifs são, por

exemplo, Gibbs Motif Sampling (Lawrence 1993), Expectation Maximization (Bailey & Elkan,

1995), maximização do conteúdo de informação (Wolfertstetter, 1996; Roth, 1998). Destes, o

AlignACE (Roth, 1998) tem sido otimizado para alinhamento de seqüências por considerações

automáticas de padrões possivelmente em ambas as direções e pela busca de motifs múltiplos

por seqüência via um procedimento iterativo.

Os métodos desenvolvidos na IBM Bioinformatics Research Group para descoberta de pa-

drões em seqüências biológicas (Rigoutsos & Floratos, 1998), operam em duas fases: scanning

e convolução. Durante a fase de scanning, padrões elementares com uma freqüência de ocor-

rência superior a um determinado parâmetro do método são identificados e separados. Estes

padrões elementares constituem blocos básicos que serão usados na fase de convolução. Estes

são combinados em padrões progressivamente maiores até todos serem usados, ou seja, padrões

máximos terem sido gerados.

Alguns dos algoritmos mais eficientes capazes de descobrir padrões discretos tais como

substrings de qualquer tamanho, são baseados na estrutura de dados "árvores de sufixos" (Vilo

2002). Árvores de sufixos são usadas para indexar textos num caminho tal que o tempo de

consulta não dependa do tamanho do texto. Usando esta estrutura de dados, todas as possí-

veis subpalavras podem ser lidas do topo da árvore independentemente do tamanho do texto

original. A ligação direta para métodos de descoberta de padrões é dada pelo fato que todas

as possíveis substrings (padrões) são apresentadas nesta estrutura. Com isso, Vilo demonstrou

que esta estrutura de dados, árvore de sufixos, podia ser aplicada para descoberta de padrões

em bioseqüências.

Com base em algoritmos que usavam a árvore de sufixos e extensões, Vilo em sua tese
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de doutorado (Vilo 2002) desenvolveu um novo algoritmo chamado SPEXS para descobrir os

padrões que ocorrem mais frequentemente num conjunto de seqüências. Uma das nuances do

algoritmo surgiu na própria estrutura de dados. A fim de ter o custo do algoritmo em O(n2)

no pior caso, passou-se a usar uma estrutura "suffix trie". Enquanto na representação de árvore

de sufixo compacta, cada nó é uma ramificação e cada rótulo nas arestas pode representar

vários caracteres, na árvore trie, cada rótulo pode representar apenas um caracter e os nós não

precisam ser ramificados, ou seja, eles podem ter um único filho.

3.2.3 Algoritmo SPEXS

Problema de descoberta de padrões generalizado: Dado um conjunto (ou possivelmente

vários conjuntos) de strings, uma linguagem de representação de padrões P, um limiar K para

a freqüência dos padrões, uma função F de fitness, outros possíveis limiares para o fitness,

freqüência ou outros critérios. O objetivo é separar os padrões que tiverem fitness mais altos,

que sejam freqüentes na entrada e satisfaça todos os outros critérios especificados pelo usuário.

A solução geral é gerar uma estrutura trie de padrões de acordo com a linguagem enquanto

gerencia eficientemente as ocorrências de padrões nas seqüências de entrada para acelerar os

passos.

De acordo com o algoritmo, apenas padrões que preencherem todos os critérios de saída

são escolhidos para serem ordenados pelo fitness F.

Em aplicações práticas, temos visto que é útil assumir que a maioria dos padrões interes-

santes são aqueles que são comuns a muitas seqüências. Usando o algoritmo SPEXS, é fácil

gerar padrões que ocorrem obrigatoriamente em todas as seqüências, ou em todas exceto uma,

todas exceto duas, etc. Como a maioria dos padrões mais freqüentes são os mais curtos que

aqueles que não são interessantes, o SPEXS pode deixar de retornar estes.

Para múltiplos conjuntos de seqüências, a freqüência pode ser também baseada em qual-

quer subconjunto individual das seqüências entradas. Então a busca pode proceder tal que,

primeiro, todos os padrões que são comuns a todas as seqüências em um conjunto de entrada,

independentemente da freqüência destes nos outros conjuntos. Então a maioria discriminativa
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Algoritmo 1 Algoritmo SPEXS
Require: String S, classe de padrões P, critério de saída, ordem de busca, medida de fitness F

Ensure: Coleção de padrões da classe P preenchendo complementamente todos os critérios, e

exibindo em ordem crescente do fitness F

1: Converter as seqüências de entrada em uma única seqüência e iniciar as estruturas de dados

2: Root⇐ new node

3: Root.label⇐ new node

4: Root.pos⇐ (1,2, ...,n) {Assume que padrão vazio casa em qualquer posição}

5: Enfileirar (Q,Root,ordem)

6: while N⇐ desen f ilerar(Q) do

7: Criar todas as possíveis extensões p ∈ P de N usando N.pos e S

8: for all extensão p de N do

9: if o padrão p e a posição p.pos da lista preencher os critérios then

10: N. f ilho⇐ p

11: Calcular(F,S)

12: En f ileirar(Q, p,ordem) {Inserir Q para as demais extensões}

13: if p preenche os critérios de saída then

14: Armazene p na fila de de saída O

15: end if

16: end if

17: end for

18: end while

19: Retorne a lista dos padrões da fila O com melhores resultados
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dos padrões pode ser encontrada relativamente rápido como ela seria, usualmente, freqüentes

no conjunto e não freqüente nos outros conjuntos.

3.3 Classificadores de GPCR

O principal alvo das análises das seqüências primárias é desenvolver um método para determi-

nar a função daquele elemento, no nosso caso, da proteína. Enquanto discriminar a superfamí-

lia é melhor feito por métodos que podem generalizar as características compartilhadas por um

grupo diverso de exemplos, a discriminação de subfamílias requerem exemplos específicos que

podem diferir nos detalhes. O problema de reconhecer subfamílias GPCR é composto pelo fato

que, no GPCRDB 1, a classificação em subfamílias é definida em grande parte quimicamente,

mais do que por homologia de seqüências. De fato, muitas subfamílias compartilham forte

homologia com outra subfamília. Muitas outras contêm distintos subtipos que podem ser o

resultado de uma evolução convergente. Finalmente, muitas subfamílias GPCR contêm poucos

membros conhecidos, tornando difícil o treinamento de modelos de alta-qualidade. (Karchin

2000)

Na literatura, encontram-se alguns trabalhos de classificação envolvendo GPCR, como é

o caso do trabalho do Karchin (Karchin 2000), cujo principal foco é discutir sobre métodos

para reconhecer tanto a superfamília quanto subfamílias de GPCR baseados em técnicas como

Hidden Markov Models e SVM, incluindo testes comparativos usando outros métodos como a

ótima e popular ferramenta de alinhamento local BLAST e uma implementação do algoritmo

de Smith Waterman(Mount 2004), também bem conhecido para realizar alinhamentos locais

entre seqüências. Assim como nossa proposta, Karchin analisa métodos que utilizam apenas

seqüências primárias como entrada do seu modelo, diferentemente de outros métodos que usam

alinhamento de estruturas de proteínas.

Há um outro trabalho (Liu and Califano 2001) que apresenta uma proposta de classifi-

cação funcional de proteínas usando clusterização top-down basendo-se na similaridade das

1ver Apêndice C - Base de dados



3.3 CLASSIFICADORES DE GPCR 31

seqüências primárias, aplicando o método para a superfamília GPCR. Os autores deste traba-

lho concluem que a combinação de descoberta de padrões baseadas em expressões regulares,

estatísticas de descoberta de padrões refinamento de HMM baseada em padrões e classificação

podem ser usados eficientemente para identificar grupos funcionais de proteínas. Além disso, é

mostrado resultados bem sucedidos de identificação de regiões funcionalmente relevantes nas

proteínas, informação esta que é muito útil no processo de experimentos reais de mutagênesis

(inserções, deleções e substituições de bases na seqüência).



CAPÍTULO 4

Aprendizagem de máquina

Neste capítulo será discorrido o assunto de Aprendizagem de Máquinas, apresentando concei-

tos e idéias sobre o comportamento das técnicas utilizadas nos nossos experimentos: Máquina

de Vetor de Suporte, Multilayer Perceptron e Classificadores de uma-classe.

Antes de introduzirmos as técnicas de Aprendizado de Máquina, definiremos alguns termos

utilizados nestes assuntos (Mitchell 1997).

• Instância, Objeto ou Observação: É uma tupla de valores que modela um objeto de inte-

resse, aprendido por algoritmos para compor um modelo ou hipótese. Uma observação

poderia ser uma seqüência de proteína classificada quanto a sua função ou estrutura. Na

literatura de Aprendizado de Máquina, o termo "instância" é mais restrito ao aprendizado

supervisionado, enquanto que "objeto" e "observação" são mais usados no contexto de

clustering;

• Característica, atributo ou variável: É um valor que descreve um objeto de interesse

(instância ou observação). Um atributo tem um domínio definido pelo seu tipo (nominal,

contínuo), que denota os valores que ele pode assumir. No caso dos objetos (seqüências)

do item anterior, cada atributo poderia ser a freqüência de ocorrência de determinados

motifs;

• Base de dados: Um conjunto de instâncias ou objetos é formado por tuplas contendo

valores de atributos, no âmbito supervisionado, com a classe associada. Tipicamente, em

aprendizado supervisionado, o conjunto de dados é dividido em dois subconjuntos dis-

juntos: o conjunto de treinamento, utilizado para o aprendizado do conceito e o conjunto

de teste, utilizado para medir a eficiência do conceito aprendido;

32
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• Ruído: Sinal que torna os dados imperfeitos. Esse sinal pode ser derivado do processo

que gerou os dados ou da sua aquisição, do processo de transformação ou mesmo de ins-

tâncias rotuladas incorretamente. Ruídos ainda estão presentes na leitura das seqüências

de DNA, porém agora bem mais reduzido;

• Observação atípica ou outlier: Instância com características atípicas em relação à maioria

das outras.

Um sistema classificador é aquele que consegue discriminar cada instância associando-a a

uma determinada classe, nesse caso a classe é um valor categórico. Quando o atributo classe

é numérico, usamos um regressor, que é um sistema que prediz o valor numérico do atributo

classe para cada instância.

4.1 Motivação

Cada objeto biológico pode consistir de diversos atributos. A relação entre estes atributos ge-

ralmente pode ser muito complicada. Em bioinformática, classificação é uma das ferramentas

mais populares para entender o relacionamento entre várias condições e características dos

objetos. Por exemplo, dado um conjunto de treinamento contendo duas classes de células:

normais e cancerígenas. É muito importante classificar estas células tal que quando uma nova

célula é obtida, ela pode ser automaticamente determinada cancerígena ou não. Classificação

tem sido um tema essencial em estatística, mineração de dados e aprendizagem de máquinas,

com muitos métodos propostos e estudados. Os métodos tipicamente estudados incluem: árvo-

res de decisão, classificação Bayesiana, redes neurais, máquinas de vetor de suporte, método

dos k-vizinhos mais próximo (KNN), classificação associativa, etc. Serão detalhadas as estru-

turas de classificação apresentadas pela máquina de vetor de suporte (SVM, do inglês: Support

Vector Machine), a rede neural MLP (Multilayer Perceptron) e o classicador de uma classe

OCC (One-class Classifier) (Jason T.L. Wang, Toivonen, and Shasha 2005).



4.2 MÁQUINAS DE VETOR DE SUPORTE 34

4.2 Máquinas de vetor de suporte

SVM implementa um mapeamento não-linear (executado por um produto interno kernel esco-

lhido a priori) dos dados de entrada para um espaço característico de alta-dimensão, em que um

hiperplano ótimo é construído para separar os dados linearmente em duas classes. Quando os

dados de treinamento são separáveis, o hiperplano ótimo no espaço característico é aquele que

apresenta a máxima margem de separação, como visto na figura 4.1. Para dados de treinamento

em que as amostras das diversas classes apresentam superposição (dados não separáveis), uma

generalização deste conceito é utilizada. SVM baseia-se nos princípios da minimização do

risco estrutural, proveniente da teoria do aprendizado estatístico, a qual está baseada no fato

de que o erro do algoritmo de aprendizagem junto aos dados de validação (erro de genera-

lização), é limitado pelo erro de treinamento mais um termo que depende da dimensão VC

(dimensão Vapnik e Chervonenkis), que é uma medida da capacidade de expressão de uma

família de funções. O objetivo é construir um conjunto de hiperplanos tendo como estratégia

a variação da dimensão VC, de modo que o risco empírico (erro de treinamento) e a dimensão

VC sejam minimizados ao mesmo tempo. Será visto que, na construção do hiperplano ótimo,

a maximização da margem de separação implica na minimização da dimensão VC. Desta ma-

neira, o hiperplano ótimo efetua uma completa realização do princípio de minimização do risco

estrutural (Vapnik 1998).

O treinamento da SVM consiste em um problema de otimização quadrático que é atrativo

pela garantia da convergência para um mínimo global da superfície de erro, onde o erro refere-

se à diferença entre a resposta desejada e a saída da SVM.

O uso do produto interno kernel oferece uma solução alternativa para projetar os dados em

um espaço característico de alta dimensão, aumentando o desempenho da SVM. A utilização da

representação dual torna isto possível, pois os dados de treinamento nunca aparecem isolados,

mas na forma de produto interno entre pares de amostras. Substituindo o produto interno por

uma escolha apropriada de um tipo de produto interno kernel, isto conduzirá implicitamente

a um mapeamento não-linear para um espaço característico de alta dimensão, sem aumentar o

número de parâmetros ajustados. Uma das maiores vantagens da SVM é a sua flexibilidade.



4.2 MÁQUINAS DE VETOR DE SUPORTE 35

Figura 4.1 Esquema da classificação com SVM. As instâncias destacadas representam os vetores su-

porte, a linha central representa o hiperplano (caso linear) encontrado pelo treinamento e as linhas tra-

cejadas são as margens.

Utilizando os conceitos básicos de maximização de margem, dualidade e produto interno ker-

nel, pode-se adaptar o problema de classificação binária (apenas com duas classes), que foi a

abordagem que originou a formulação da SVM, para resolver muitos outros tipos de problemas.

A seguir, estão os problemas mais conhecidos resolvidos por SVM :

• Regressão, que foi o segundo problema a ser abordado por SVM, apenas com a modifi-

cação na formulação original da função-objetivo para uma em que o erro, medido pela

distância do valor estimado em relação ao valor real, é igual a zero para valores pequenos

desta distância, e de valor crescente para quando a distância ao valor real é maior do que

um determinado limiar. Envolvendo regressão e SVM, temos as seguintes situações:

– Técnicas Bayesianas para Regressão utilizando SVM (Chu, Keerthi, S.S., and Jin Ong

2001);

– Quadrados Mínimos para SVM (Suykens, Lukas, and Vandewalle 2000);

– Quadrados Mínimos Ponderados para SVM (Suykens, Brabanter, Lukas, and Van-

dewalle 2002);
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– Kernel Logistic Regression (Keerthi, Duan, S.K., and A.N. 2002);

– Ensembles utilizando SVM (Lima, Coelho, and Von Zuben 2002).

• Classificação em Múltiplas Classes (Vapnik 1998);

• Técnicas de Clusterização (Ben-Hur, Horn, Siegelmann, and Vapnik 2001);

• Predição de Séries Temporais (Muller, Smola, Ratsh, Scholkopf, Kohlmorgen, and Vap-

nik 1999);

• Detecção de Novidade (Novelty Detection) (Bennett and Campbell 2000);

• Estimação de Densidades (Vapnik 1998).

4.3 Redes Multi-Camadas Perceptron (MLP)

As redes multi-camadas Perceptron (MLP) representam uma classe de redes neurais importante

e bastante utilizada. A rede é composta por um conjunto de unidades (ou neurônios) sensoriais

que compõem a camada de entrada; uma ou mais camadas ocultas ou escondidas de unidades

de processamento; e uma camada de saída composta de unidades de processamento. Partindo

da camada de entrada até a camada de saída, o sinal de entrada percorre toda a rede à frente.

O treinamento da rede MLP é, geralmente, feito através do algoritmo de retropropagação de

erro (backpropagation) (Braga, Carvalho, and Ludermir 2000), que é baseado no aprendizado

por correção de erro. O backpropagation pode ser entendido como uma generalização do algo-

ritmo Least-Mean-Square (LMS) (Haykin 2001). Outro importante algoritmo de treinamento

de MLPs é o Levenberg-Marquardt (LMA) (Gill and Murray 1978), do mesmo modo que o

backpropagation, ele provê uma solução numérica para a minimização de uma função, geral-

mente não-linear. A principal diferença do LMA para o backpropagation é que o primeiro foi

projetado para o treinamento de segunda ordem, enquanto o último otimiza sua função objetivo

através de equações de primeira ordem.
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Uma rede MLP pode realizar tanto classificação quanto regressão. Para o primeiro pro-

blema, os sinais da camada de saída são categorizados. Geralmente, cada neurônio de saída é

responsável por um classe, ele apresenta um sinal correspondente à resposta da rede (predição)

para aquela classe. No contexto de regressão, os valores da saída da rede podem ser enten-

didos diretamente como o resultado da regressão; uma importante característica da rede MLP

é sua capacidade de realizar a regressão de múltiplos valores, uma vez que se pode ter vários

neurônios na camada de saída, cada um responsável por um valor a ser predito.

As MLPs têm a capacidade de lidar com dados ruidosos, habilidade de representar qual-

quer função (linear ou não) e capacidade de lidar com instâncias de alta dimensão, em que os

valores dos atributos podem ser contínuos ou discretos. O principal problema é a dificuldade

de definição de seus parâmetros, como por exemplo, o número de neurônios em suas camadas

escondidas, o tipo de função de ativação e o valor da taxa de aprendizado. Existe também a

dificuldade de compreensão dos conceitos aprendidos pela rede, codificados nos valores finais

dos pesos da rede.

4.4 Classificadores de uma classe

O que você faria se lhe fosse dada uma coleção de maçãs e peras e pedissem que você dis-

tinguisse entre as duas frutas? Não parece muito complicado, todos podem imediatamente

separá-las baseando-se no que estavam vendo ou sentindo. No mais, não seria mais complexo

identificar pedaços podres, sujos e todo outro tipo de objetos que não fossem maçãs ou peras.

Embora este problema de distinguir maçãs e peras não pareça muito complicado, automa-

tizar este processo seria de certo modo complicado. Em seguida, qual seria a base para as

decisões de chamar um objeto de maça ou de pera? Pelo peso? Altura ou cor? Talvez forma,

cheiro ou sabor? Muito provavelmente seria a combinação destas propriedades.

Como já definimos, este é o problema de classificação: atribuir um novo objeto a uma de

um conjunto de classes (neste caso maçãs ou peras) as quais foram conhecidas previamente. O

classificador para executar esta operação é baseado num conjunto de exemplos. Porém, o que
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será descrito nesta seção é o problema de classificação de uma classe, o qual trabalha com duas

classes que tem significado especial: target (classe alvo) e outlier (qualquer outro tipo). Em

seguida, são apresentadas as descrições de ambas as classes:

• classe target: esta classe é considerada a amostra positiva, no sentido que muitos exem-

plos desta classe estão disponíveis. Não necessariamente significa que o conjunto de

treinamento é formado de acordo com a distribuição deste tipo de objetos na prática.

Pode ser que a classe target seja formada a partir da idéia do quão representativo seriam

estes objetos para o usuário;

• classe outlier: esta classe pode ser representada muita esparsamente, e até totalmente

ausente, ou, no outro extremo, pode acontecer que sejam tão abundantes que montar uma

boa amostra representativa de outliers não seja possível. Classificadores de uma classe

deveriam ser capazes de trabalhar unicamente com base dos exemplos da classe target,

pois os dados desta classe podem ser difíceis ou custosos demais para serem obtidos.

O problema de classificação de uma classe difere em um aspecto essencial do problema de

classificação convencional: é assumido que apenas informações da classe target está disponível.

A fronteira entre as duas classes tem de ser estimada apenas dos dados da classe principal. A

tarefa é definir uma fronteira em torno da classe target, tal que ela aceite o máximo possível

dos objetos pertencentes a ela, enquanto minimiza a chance de aceitação de objetos outliers.

Vários métodos foram propostos para resolver este problema que satisfazem comportamen-

tos principais identificados por Tax em sua tese (Tax 2001). O caminho mais direto para obter

um método para o classificador de uma classe é estimar a densidade dos dados de treinamento

e definir um limiar para esta densidade. Várias distribuições pode ser consideradas, tais como

Gaussiana ou Poisson. No Capítulo 6, são apresentados detalhes de implementações e biblio-

tecas utilizadas nos experimentos com classificadores de uma classe.
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4.4.1 Minimização do erro em uma classe

Para encontrar um bom classificador de uma classe, dois tipos de erros tem de ser minimizados:

a fração de falsos positivos e de falsos negativos. Na Tabela 4.1, todas as possíveis situações

de classificação neste tipo de classificador são mostrados.

Tabela 4.1 Tipos de erro de classificação num problema de classificação de uma classe

Rótulos verdadeiros da classe

target outlier

target positivo verdadeiro positivo falso

target aceitado outlier aceitado

Rótulos atribuídos

outlier negativo falso negativo verdadeiro

target rejeitado outlier aceitado

A taxa de falsos negativos pode ser estimada usando validação cruzada no conjunto de

treinamento da classe target. Infelizmente, a taxa de falsos positivos é muito mais difícil de

estimar. Quando nenhum exemplo de objetos outliers estão disponíveis, esta fração não pode

ser estimada. Minimizando apenas a fração de falsos negativos, resultará num classificador

que predizerá todos os objetos como target. Para evitar isto, a obtenção de exemplos outliers é

necessária, ou a geração de outliers artificiais.

4.5 Curvas ROC

Curva ROC (Receiver Operating Characteristics) é um método útil para organizar, visualizar

e selecionar classificadores baseados em suas performances. Esta curva mostra a relação entre

a sensitividade versus (1 – especificidade) para um sistema de classificação binária com um li-

miar variável, ou também pode ser representado pela plotagem da taxa de verdadeiros positivos

(TPR) versus a fração de falsos positivos (FPR), mostrando, assim, a habilidade do classifica-

dor através da ordenação dos acertos das instâncias positivas relativas aos erros nas instâncias
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negativas (Fawcett 2004).

Dado um conjunto de escores ou probabilidades resultantes da saída de algum classificador

binário, há a necessidade de usar um limiar para definir para qual classe cada instância foi

classificada. Mas, dependendo do valor do limiar, as taxas de falsos e verdadeiros positivos

podem variar. A curva ROC é gerada, justamente, a partir da variação do limiar e obtenção dos

pontos da curva através dos valores de FPR e TPR, como representado na Figura 4.5.

Figura 4.2 Interpretação de uma curva ROC

Para comparar classificadores, é preciso reduzir a curva ROC para um único valor escalar

representando a performance esperada. Um método comum é calcular a área abaixo da curva

ROC, abreviada para AUC (Area Under the ROC Curve). Desde que a AUC é uma porção

de área de um quadrado unitário, o valor estará sempre entre 0 e 1. No entanto, como os

procedimentos aleatórios produzem uma linha diagonal neste quadrado da curva ROC, com

área 0,5, nenhum classificador realista deveria ter AUC menor que 0,5.

Há algumas especificações quando se trata de curvas ROC no contexto de classificadores

de uma classe. Um bom classificador terá tanto a taxa de falsos negativos quanto a de falsos

positivos relativamente pequenas. Como o erro na classe target pode ser estimado, assumimos

que, para todos os classificadores de uma classe, o limiar pode ser definido de antemão pelo
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erro da classe target. Variando este limiar e calculando o erro nos objetos outliers (artificiais ou

não), uma curva ROC pode ser obtida.

Tradicionalmente, esta curva é plotada usando a relação taxa de positivos verdadeiros versus

taxa de falsos positivos, na qual podemos inferir que as maiores frações determinarão o melhor

classificador. E, com isso, valores de AUC maiores indicam uma melhor separação entre os

objetos targets e outliers.

Lembrando que, para uma aplicação real de um classificador, um limiar específico (ou uma

taxa de falsos negativos) deve ser escolhido. Isto significa que, apenas um ponto da curva ROC

é usado. Conseqüentemente, pode acontecer que para um limiar específico, um classificador

com um valor de AUC mais alto pode ser preferido sobre um outro classificador com AUC

menor. Isto significa apenas que para um limiar específico, a fração de falsos positivos é menor

para o primeiro classificador que para o segundo.

Em aplicações práticas, o ponto de operação específico da curva ROC não será conhecido na

fase de treinamento do classificador. Em muitos casos, algumas faixas razoáveis de valores das

taxas de falsos positivos ou falsos negativos podem ser dados. É comum restringir a integração

da curva para o cálculo da AUC sobre esta faixa específica. Isto resultará em uma comparação

mais honesta entre diferentes classificadores para este tipo de aplicação.



CAPÍTULO 5

Classificador proposto

Nos capítulos anteriores, foi apresentado um resumo dos assuntos relevantes para o entendi-

mento deste trabalho, como a contextualização biológica vista no Capítulo 2, conceituação e

detalhamento de classificação de proteínas focada no Capítulo 3 e ainda algumas formas de

estruturação de classificadores através de algumas máquinas de aprendizagem descritas no Ca-

pítulo 4. Neste momento, será apresentada a proposta de metologia de um classificador que

receberá seqüências de proteínas e, fazendo uso de um conjunto de padrões que caracteriza

uma determinada classe funcional de proteínas, determinará a que classe (ou família) pertence

cada seqüência.

5.1 Motivação

Lendo artigos relacionados ao assunto classificação de proteínas, deparamo-nos com o traba-

lho de Vilo "Prediction of the coupling specificity of G protein coupled receptors to their G

proteins", com o qual fomos apresentados à família GPCR, sua importância na farmacologia e

biologia, e o desafio do problema de identificar este tipo de proteína. De certo que, especifica-

mente, este artigo não trata diretamente na classificação de GPCRs, e sim num sistema baseado

em descoberta de padrões para predizer a especificidade de acoplamento de seqüências desco-

nhecidas a uma proteína G. Tais predições seriam de grande importância para a caracterização

de receptores recém-clonados gerados "in silico" e no melhoramento da anotação das GPCRs

armazenadas nos bandos de dados de proteínas (Moller, Vilo, and Croning 2001).

No artigo supra-citado, um conjunto de padrões definidos por expressões regulares foi

usado para a predição citada. Este conjunto foi subdividido em três subconjuntos que bem

caracterizavam de forma específica três subclasses de GPCR, e, através destes subconjuntos,

42
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eram preditas as especificidades das novas seqüências.

Nossa idéia foi abranger o problema partindo do pressuposto que, se cada conjunto de pa-

drões identifica uma subclasse de GPCR, poderíamos unir todos os padrões num só conjunto e

expandir para classificar se uma seqüência desconhecida é GPCR ou não. E assim, começamos

a trabalhar no problema, de forma genérica:

Dado um conjunto de seqüências de proteínas identificadas com sua classe (função ou família),

usar um extrator de padrões para este conjunto e, juntamente com uma máquina de aprendi-

zagem, classificar se uma nova seqüência pertence a classe das proteínas de entrada.

Neste capítulo vamos ver com detalhes a proposta e a implementação, mostrando como

foi estendida a solução do Vilo e aplicada ao problema definido acima. Esta metodologia

apresenta um esquema cujo objetivo é especificar uma estrutura que utiliza apenas um conjunto

de exemplos de uma determinada classe para gerar um classificador de seqüências para tal

classe.

5.2 Arquitetura geral

Na Figura 5.1 vemos a arquitetura geral da nossa metodologia proposta.

Figura 5.1 Arquitetura da metodologia proposta

Os componentes desta arquitetura são:
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1. Entrada: Seqüências de proteínas e padrões de uma determinada classe

Neste módulo são recebidas as seqüências de proteínas que serão usadas para o treina-

mento e teste do classificador. Estas seqüências são esperadas no formato FASTA(Claverie

and Notredame 2007), um formato muito popular e simples para representar sequên-

cias biológicas. Conforme a proposta, a entrada deste modelo receberá um conjunto de

seqüências dividido em uma parte de uma determinada classe, quer seja uma família, sub-

família ou função, e uma outra parte composta de seqüências de quaisquer outras classes,

que representará o negativo da classe principal. É interessante compor este conjunto de

negativos de forma inteligente a fim de sofisticar o treinamento para negar qualquer tipo

diferente da classe alvo. Vale a pena ressalvar que este conjunto de negativos pode ser

omitido nos casos em que a máquina de aprendizagem utilizada sejam classificadores

de uma classe, os quais podem considerar apenas a classe principal como entrada do

método.

Além das seqüências, deverá ser fornecida como entrada também um conjunto seletivo de

padrões que distinguam a classe pretendida. Estes padrões poderiam ser motifs, segmen-

tos, regras, domínios, qualquer tipo de elemento que pudesse caracterizar uma classe. No

nosso trabalho, foram utilizados padrões obtidos do artigo de Vilo, os quais foram extraí-

dos pela ferramenta SPEXS, geradora de expressões regulares que representam trechos

mais freqüentes no conjunto de seqüências de GPCR, foco do trabalho de Vilo. Escolhe-

mos estes padrões por já termos resultados publicados com eles e serem um bom conjunto

característico de uma família de proteínas de grande importância para a bioquímica de

fármacos.

Obtidos do artigo do Vilo, os três conjuntos de padrões das subclasses Gio, Gs e Gq11

formam agora um só conjunto como entrada para nossa proposta. Na Tabela 5.1 vemos

os padrões citados.

2. Extrator de características Considerando que temos em mãos um conjunto de seqüên-

cias e um conjunto de expressões regulares, este módulo da nossa arquitetura funcionará

como um extrator das características. É uma forma de pré-processar as cadeias de carac-
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Tabela 5.1 Lista dos padrões que representam as subclasses de GPCR

Gio Gq11 Gs

1 [ILV]...SG.0,10R T..[RK].0,10S..T A[ILV].1,5Y..[ILV].T

2 N..R.1,4R A.3,6V[ILV][RK] A.1,5RY....T

3 Y.A.1,8A[ILV] P..[AGS]T.0,10S I....RY.1,10R

4 A[ILV].2,5RT [AGS][ILV][ILV][RK].2,10S I....RY.4,6T

5 N..[RK]..R S[FWY].1,11Q[ILV] LR.1,9T...[ILV]

6 K.[RK].0,10K.[ILV] [AGS].0,3S..T[ILV] RS.3,13C[AGS]

7 V...[RK]....R S...L.2,9TL [ILV].[FWY]H.1,3I

8 [RK]...[CM][RK] [RK]F....K F.1,4Y....T

9 V[RK].1,10SG [AGS].[ILV].0,10K.F I....RY.4,4T

10 K.[RK].1,4L[RK] [AGS].S.[RK].0,10F I....R[FWY]

11 [FWY][ILV]..V.2,10R S...L.1,10T[ILV] I....RY....T

12 Y.[RK].[RK].0,9T [RK].T.0,10Q[AGS] I....RY

13 [ILV].A[AGS].1,4R [AGS]...L.1,10TL [FWY].A.2,6Y..[ILV]

14 FR....[RK].0,3L [AGS][ILV][ILV][RK] I.[AGS].1,10S...R

15 DRY.[AGS].3,6A * A.0,10V[ILV][RK] [ILV].[FWY]H.3,12T

16 F[RK]....K.1,7C [AGS].0,3V[ILV][RK] L..H.[ILV]

17 A....[ILV].1,8RT F.0,10Y...[RK] [ILV].[FWY]H.[ILV]

18 [RK]....R.0,9EK [CM].[FWY].3,12P [ILV].[FWY]H.I

19 [RK]R.0,3TR S.[AGS].3,13TL A....[RK][RK]I

20 KA.3,6T V[AGS].0,10S.[AGS].[ILV] [AGS].0,10L..H.[ILV]

21 DR.4,11H...[AGS] Y....[RK]P.2,10A [ILV].[FWY]H.3,10T

22 R....K.0,8T[AGS] [ILV]......A.T [FWY]H.I.0,3T

23 [RK][FWY][ILV].2,5V S...L.1,11Y S.5,12S.L.[RK]

24 N.2,5R.[FWY] A.3,12V[ILV][RK] S.5,9S.L.[RK]

25 Y.[AGS].1,8A[ILV] [AGS].2,5V[ILV][RK] Q.0,9S.L.[RK]

26 N..[RK].1,4R [FWY].4,7KP A.1,5RY..[ILV].T

27 [ED].0,3N..[RK] R.[RK].0,10K[AGS][AGS] F.1,10A...H

28 Y.2,5I..[AGS] [ILV]A.2,4S.[ILV] [ILV]..H.[ILV].1,3T

29 N..[RK].1,11R [AGS].[ILV].2,10L.[FWY] [FWY]H.I.0,10V

30 [RK].R.2,12K[RK] [AGS][FWY]..[FWY] A..[FWY].0,3H

31 [ILV]...SG S.S.1,11L.S I....[RK]Y.4,6T

32 [AGS][RK]..[ED].0,10R [ILV].L.6,11A.T A.1,5R[FWY]....T

33 [FWY].A.1,9A[ILV] K.0,3N.P A.2,6Y..[ILV].T

34 R[FWY].[AGS][ILV].0,7A[ILV] [ILV].L.6,10A.T A..[FWY].0,8H

35 [ILV].R....V [RK][FWY]....K [AGS].1,5RY....T

36 [RK]Y.[AGS].3,5A [AGS].S.[RK].2,10F I....[RK]Y.1,10R

37 [ILV]...SG.0,8E [ILV].3,6S.Q R[FWY]H.5,14R

38 [FWY].[AGS][ILV]..A C.[FWY].2,11K [RK]S.3,13C[AGS]

39 [RK]..[RK].0,3R[ILV] C.[FWY].2,12K [RK].[ILV].C.R

40 [ED]A.0,3E S....[RK]A.3,10S [RK].[ILV].C.[RK]
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teres das seqüências em valores expressando características destas strings. Por se tratar

de expressões regulares, os padrões foram empregados numa busca por ocorrência destes

nas strings, basicamente uma execução de algoritmos de casamento de padrões, e assim,

gerando os valores para alimentar a máquina de aprendizagem no próximo passo do fluxo

de dados.

Foram definidas três formas de extração destes dados, objetivando extrair informações

diferentes que pudessem ser combinadas e aprendidas por uma máquina. Para compre-

ensão de como são obtidos estes dados, é preciso entender que uma ocorrência de um

padrão em uma seqüência é o resultado da execução de um algoritmo de casamento de

padrões, que consiste em encontrar uma seção do texto (no caso, da seqüência de pro-

teína) que é descrita por uma expressão regular (o padrão). A busca pelas ocorrências será

realizada entre todas as seqüências e todos os padrões, compondo, assim, as matrizes-

características utilizadas neste trabalho, nxm, onde n é a quantidade de seqüências e m a

quantidade de padrões. Os três tipos de extração estão definidas abaixo:

(a) Tipo Q (Quantity): A quantidade de ocorrências de cada padrão em cada seqüência.

Esta é a extração mais intuitiva e simples;

(b) Tipo L (Length): O somatório do comprimento de todas as ocorrências de um pa-

drão numa seqüência. A idéia é extrair a informação de substrings mais determinís-

ticas por ser de comprimento maior, logo menos provável de ocorrer.

(c) Tipo I (Index): A posição da primeira ocorrência dentro da seqüência. A idéia é

obter dados que possam representar a informação posicional dos padrões, ou seja,

fornecer à máquina de aprendizagem dados que possibilitem-na inferir se o local da

ocorrência de um determinado padrão interfere no resultado da predição da seqüên-

cia.

Considere o seguinte exemplo da geração das características, onde ’seq1’ e ’seq2’ são

seqüências de proteínas e ’pad1’ e ’pad2’, padrões no formato de expressões regulares.

• seq1: MDVLSPGQGNNTTAASPPAPFETGGNTTGISDVTVNSRAPEVPCDSGSPVY-
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VLIFCAVLGVAA

• seq2: QTPNKTGKRLTRAQLITDSPGSTSSVTSINQVKVRVSDALLEKSYQVITSLLLGT

• pad1: S[PD]...NTT

• pad2: RA[PQ].3,8SP

Ao executar o algoritmo de casamento de padrões entre os elementos listados, o qual irá

procurar por ocorrências das expressões regulares nas seqüências, obtemos os seguintes

resultados apresentados na figura 5.2.

Figura 5.2 Exemplo de resultado de casamento de padrões

A partir deste quadro de resultados, verificamos que na seqüência seq1 houveram 2 (duas)

ocorrências do padrão pad1 e 1 (uma) ocorrência do padrão pad2 como visto na coluna

Tipo Q da Tabela 5.2. A soma dos comprimentos destas ocorrências totalizaram 22 e 12,

na execução de seq1 com pad1 e pad2, respectivamente (ver Tabela 5.2, coluna Tipo L).

E por fim, a posição da primeira ocorrência de cada padrão é apresentada na coluna Tipo

I da mesma tabela.

3. Máquina de aprendizagem

De acordo com o mecanismo de predição apresentado no artigo do Vilo, se os padrões

da subclasse A ocorressem mais vezes que os das demais subclasses, a nova seqüência

seria classificada como pertencente a subclasse A e assim analogamente para as outras
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Tabela 5.2 Exemplo dos dados gerados por cada tipo de extração

Seqüência x Padrão Tipo Q Tipo L Tipo I

seq1
pad1 2 22 5

pad2 1 12 36

seq2
pad1 0 0 0

pad2 1 9 22

subclasses. Podemos verificar que este tipo de predição é muito simplória, por não con-

seguir aprender quais padrões interferiram na classificação de cada seqüência e assim, ter

um aprendizado mais minucioso.

No nosso trabalho, escolhemos utilizar, a princípio, uma rede neural MLP para ter um

primeiro comportamento de aprendizagem com uma máquina mais simples e assim, com-

parar com outros resultados. Em seguida, usamos a SVM por conta de alguns artigos en-

contrados na literatura que usaram este método e apresentaram bons resultados em apli-

cações biológicas (Karchin 2000). Para finalizar, identificamos neste problema uma boa

aplicabilidade do classificador de uma classe, por causa da abundância de casos negati-

vos. Por exemplo, para montar um bom classificador para proteínas GPCR, teoricamente,

seria necessário adquirir uma grande massa de exemplos negativos de boa qualidade, ou

seja, contemplando exemplos de todas as demais famílias. Então, nossa arquitetura foi

treinada usando estas três opções de máquina de aprendizagem.

4. Saída

A saída da nossa proposta é composta por um pós-processamento dos resultados da má-

quina de aprendizado utilizada e a rotulação das seqüências do conjunto de testes na

decisão se é uma proteína da classe principal ou não.



CAPÍTULO 6

Experimentos

Neste capítulo será apresentado todo o processo utilizado para experimentar a metodologia

proposta, incluindo a aquisição da base de proteínas, implementação das máquinas de apren-

dizagem e dos extratores de características. Para a fase de validação dos experimentos, foram

geradas as curvas ROC juntamente com o cálculo do valor da área sobre a curva (AUC) e, por

fim, também tabelas de resultados obtidos pelas diversas execuções e uma conclusão compara-

tiva a respeito dos experimentos.

6.1 Reconhecimento da superfamília GPCR

Como visto, o modelo se propõe a implementar um classificador para qualquer classe funci-

onal de proteína, haja visto que a arquitetura exige apenas que uma massa de seqüências de

uma mesma classe seja apresentada como entrada juntamente com um conjunto de padrões

genericamente gerados para este conjunto de strings.

Para efeito de experimentos, decidiu-se focar os testes com a superfamília de proteínas

GPCR, que foi escolhida por causa da grande quantidade de pesquisas farmacêuticas que al-

mejam entender sua estrutura e função. Um método para predizer funções GPCR baseado em

seqüências com alta acurácia, para dar anotações de qualidade tem valores práticos considerá-

veis para pesquisadores biológicos e companhias farmacêuticas, é justamente o que está sendo

proposto e validado.

De acordo com informações do sistema GCPRDB, a superfamília GPCR pode ser organi-

zada numa hierarquia de classes, subfamílias das classes, subfamílias de subfamília da classe e

tipos. As classes usadas nos experimentos compartilham mais que 20% de identidade sobre as

seqüências.

49
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6.2 Aquisição da base

Um dos principais problemas enfrentados com bases de dados reais está relacionado com a

distribuição não uniforme de instâncias pertencentes a cada uma das classes. Quando essa

diferença é grande, tem-se o chamado problema de desbalanceamento de classes (Japkowicz

2000).

A diferença entre o número de instâncias pertencentes a cada uma das classes pode, dentre

outros aspectos, influenciar no desempenho do classificador. De modo geral, o problema de

classes desbalanceadas corresponde, portanto, a domínios nos quais uma classe é representada

por um grande número de instâncias, enquanto que a outra é representada por poucas instâncias,

considerando o aprendizado com duas classes. Quando essa diferença é grande, os classificado-

res podem encontrar dificuldades em aprender o conceito relacionado à classe minoritária. De

fato, freqüentemente os classificadores têm uma boa precisão na classificação da classe majori-

tária, enquanto que a precisão da classe minoritária não é aceitável (Prati, Batista, and Monard

2003).

Nestes experimentos, a base foi a mesma usada por Karchin em seus experimentos no artigo

"Classifying G-protein coupled receptors with support vector machines"(Karchin 2000) dispo-

nível para download no endereço htt p : //compbio.soe.ucsc.edu/gpcr/super f amily_seqs/.

Neste conjunto, as seqüências de exemplos positivos foram obtidas do banco EMBL, em Hei-

delberg na Alemanha e são compostas por 683 da classe A, 56 da classe B, 16 da classe C, 11

da classe D e 3 da classe E. Além destes, há o conjunto de exemplos negativos formados por 99

do tipo decoy (18 archaea rhodopsins e 80 G-protein domínio alfa), os quais são considerados

como negativos difíceis por conter uma alta similaridade com os exemplos positivos. Para com-

plementar, foram acrescidas 2425 exemplos negativos obtidos do banco de dados SCOP versão

1.37 PDB90, estes são mais fáceis de diferenciar das seqüências da família GPCR. Identifica-

se um certo desbalanceamento na divisão da base dos experimentos, porém este conjunto é

uma base utilizada em outros trabalhos na literatura, facilitando uma comparação de resultados

entre artigos. Estas classes apresentadas não serão consideradas nos experimentos, isto por-

que o objetivo do classificador em questão é na superclasse, não considerando as subclasses
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existentes.

6.3 Aspectos de implementação

Para a realização dos experimentos, foram implementados scripts no Matlab, usando a versão

R14. É importante salientar que existe um pacote específico para uso em Bioinformática, cha-

mado Bioinformatics Toolbox, com funções para tratar diferentes formatos de dados e bancos

de dados, análise de seqüênias, análise filogenética, análise de dados microarrays, dados de

espectometria de massa, além de funções de aprendizagem estatística.

Além do Bioinformatics Toolbox, foi usado também o pacote PRTools41, toolbox para reco-

nhecimento de padrões, e do Data Description ToolBox (dd_tools 1.5.0), focado na descrição

de dados, outliers e detecção de novidades, fornecendo ferramentas, classificadores e funções

de validação para classificadores de uma classe. Ambos foram bastantes úteis para a imple-

mentação dos experimentos do classificador de uma classe.

6.4 Pré-processamento

Atualmente, é muito comum existirem ruídos, dados inconsistentes e instâncias com valores de

atributos desconhecidos nas bases de dados. Por causa disso, uma fase de preparação dos dados

pode ser utilizada com o intuito de melhorar a qualidade dos mesmos. No mais, transformações

podem ser necessárias para adequar os dados ao uso por alguma técnica de mineração de dados

específica.

Diversas técnicas de pré-processamento podem ser utilizadas na fase de preparação dos

dados: discretização de atributos, métodos alternativos para lidar com os valores desconhecidos

de atributos e até o problema de seleção de atributos. Porém, estes tipos de reparos para a

base inicial não atingem o domínio de nosso problema, por causa da natureza da nossa base:

unicamente, cadeias de caracteres como instâncias e padrões como atributos.

1Site: http:// prtools.org
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Um ponto importante que vale a pena abordar no tocante ao pré-processamento é a questão

do formato de entrada das seqüências. O formato utilizado foi o FASTA, um dos mais simples

usados em ferramentas de Bioinformática. É composto de duas partes: a primeira linha co-

meça com símbolo ">" seguido imediatamente pela descrição da seqüência, terminando com

um caracter de "newline". As linhas seguintes contém a seqüência em si, sendo que espaços,

tabulações e "newline" são permitidos. Se for somente uma seqüência, o arquivo termina com

fim do arquivo; caso sejam várias seqüências, a próxima linha conterá novamente o símbolo

">" e assim por diante.

A princípio, a base de dados é formada por proteínas de diversos tamanhos e, para realizar

treinamento com as máquinas selecionadas utilizando diretamente as entradas em sua forma

original ficaria inviável. Para contornar esta situação, que, na verdade, é uma situação bem

comum com a maioria dos problemas, será necessário realizar algum tipo de processamento

inicial a fim de normalizar os dados de entrada num domínio numérico e de tamanho fixo.

Ou seja, como visto na seção 5.2, será feito um mapeamento da base de entrada nas chama-

das matrizes de características, as quais representarão conteúdo informativo extraído das bases

originais.

Esta fase dos experimentos é de suma importância, pois é nesta fase que é possível reali-

zar tantos ótimos ganhos quanto perda de preciosas informações para ser utilizada no meca-

nismo de aprendizagem. A qualidade dos dados é uma das principais preocupações na área

de aprendizagem de máquina. Isso porque a maioria dos métodos utilizados nesta área produz

classificadores estritamente a partir dos dados, sem utilizar outro conhecimento externo.

O método de codificação constitui uma das principais fases para que se obtenha alta taxa

de exatidão e um melhor desempenho do classificador. É possível observar através da literatura

avanços na taxa de exatidão devido a diferenças no esquema de codificação utilizado.

As seqüências de aminoácidos podem ser interpretadas de diferentes formas, de acordo

com um sentido biológico ou pela sua propria seqüência linear, e a partir dessa interpretação

os dados são codificados e para isto existem alguns métodos bem comuns na literatura que

utilizam, por exemplo, função hashing denominada n-gram (Wu and McLarty 2000) ou escala

de hidrofobicidade dos aminoácidos.
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Neste trabalho, a codificação das seqüências em dados para alimentar as máquinas de apren-

dizagem foi feita com os extratores de características definidos na seção 5.2, tipos Q, L e I.

Além destes três tipos, foram realizados experimentos também com outros dois tipos. Pri-

meiramente, foi experimentado um extrator que usava os padrões em pares para formar novos

padrões e com isso inferir a possibilidade da ocorrência simultânea de dois padrões. Outro teste

realizado foi a modelagem de um extrator com a codificação N-Gram, com o qual gerou-se ja-

nelas de tamanho fixo para mapear uma determinada entrada. Isto surgiu pela necessidade de

experimentar a ocorrência de combinações de pares quaisquer de padrões. Combinando os 120

padrões, dois a dois, totalizariam 7140 possíveis pares, um número extremamente grande de

atributos para uma máquina de aprendizado.

Para contornar este excesso, uma estratégia baseada na codificação N-Gram foi utilizada,

dividindo os 120 padrões em 8 grupos (Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr6, Gr7 e Gr8), cada um

contendo 15 padrões. E, de forma hashing, ou seja, tabular, a matriz-característica foi gerada

armazenando, para cada seqüência, a quantidade de ocorrências simultânea de pares padrões

(pi, p j), onde pi é um padrão do grupo Gri e p j um padrão do grupo Gr j, considerando 1 <=

i <= j <= 8. Desta forma, pôde ser gerada uma base de informações mais abrangentes das

freqüências não apenas de padrões isolados, mas da combinação de dois deles.

Uma questão importante surgiu nesta fase, no momento em que se buscava formas de extrair

o conhecimento das bases e preparar os dados para serem aprendidos pelas máquinas: Será que

este tipo de extração fornece dados separáveis? Ou seja, com estes dados é possível separar as

instâncias em suas classes oriundas?

Para verificar se esses tipos de extração expressava bem a diferença entre as classes, fo-

ram realizados testes de hipóteses e gerados histogramas para detectar se os conjuntos eram

estatisticamente diferentes.

6.4.1 Histogramas

Então, para cada tipo de extração, foram calculadas as médias dos valores para cada um dos

120 padrões (atributos) e montado um histograma com esses totais. Por haverem muitos va-
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lores e, assim, o histograma ficaria muito poluído e ruim de observar os detalhes do gráfico,

optou-se então em apresentar apenas partes de cada histograma. Como o objetivo é observar

as diferenças relevantes entre os dados observados para cada classe, apresentou-se os valores

ordenados por tal diferença, em valores absolutos, e foram capturadas as 20 menores e as 20

maiores diferenças para serem apresentadas nos histogramas.

Nos três tipos analisados, podem ser vistos nos gráficos apresentados nas Figuras 6.1, 6.2 e

6.3 que, geralmente, apenas entre os 5 e 10 primeiros valores apresentados a diferença entre as

observações não são muito nítidas, porém com a grande maioria restante dos padrões, a carac-

terização das instâncias tendem a ser bem definidas. Com isso, podemos conluir, a princípio,

que a geração das características usando os 3 tipos de extratores definidos, refletem classes

aparentemente separáveis através destes atributos (os padrões).

É necessário ressaltar que, os histogramas de maiores diferenças apresentaram aproxima-

damente uma relação de 400% e 500% entre os valores obtidos em cada classe. Desta forma,

poderia ser selecionado um subconjunto com os padrões responsáveis por estas maiores dife-

renças e restringir o universo dos atributos para usarem apenas estes padrões. Para analisar me-

lhor essa possibilidade, foi aplicado o método de Análise dos Componentes Principais (PCA)

e, analisando os resultados, identificou-se que para cada tipo de extração, o subconjunto dos

atributos principais eram distintos. Assim, não foi possível obter um subconjunto consensual

para justificar o abandono de quaisquer dos 120 padrões originais.

6.4.2 Testes de hipóteses

Os testes de hipótese configuram uma resolução simples de análise de dados, porém são um

forte indicativo de direcionamento dos dados a serem trabalhados, pois toda e qualquer análise

bem feita a respeito da base serve para a qualidade dos seus resultados e otimização de tempo

de treinamento, evitando retroceder passos de procedimentos para correção de caminhos.

Foi definida como hipótese nula, a afirmativa de que as médias dos dados não sejam de

fato estatisticamente diferentes e por isso, não seria interessante usá-los no classificador. Após

a execução dos testes, com nível de confiabilidade de 95%, confirmou-se que a hipótese nula
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Figura 6.1 Histogramas dos dados extraídos pelo tipo de extrator Q
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Figura 6.2 Histogramas dos dados extraídos pelo tipo de extrator L
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Figura 6.3 Histogramas dos dados extraídos pelo tipo de extrator I
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foi rejeitada, e assim concluiu-se que as médias são diferentes estatisticamente, e assim o uso

destes dados podem caracterizar bem cada uma das classes.

6.5 Processo dos experimentos e os resultados

Nesta seção, será exposto o desenvolvimento dos treinamentos utilizando as máquinas de apren-

dizagem em foco neste trabalho, de forma a detalhar faixas de valores dos parâmetros variados

para cada máquina, as métricas calculadas e curvas ROC geradas a fim de comparar os resulta-

dos de cada classificador.

Em linhas gerais, os passos de todo o processo para realização dos experimentos podem ser

apresentados da seguinte forma:

1. Obter as bases de seqüências de proteínas e separar nos conjuntos: positivos (GPCR) e

negativos (Não-GPCR fáceis e difíceis)

2. Separar a base em subconjuntos de n partes para a validação cruzada de n-folds, onde

2≤ n≤ 10.

3. Para cada valor de n:

(a) Extrair características usando cada tipo de extrator definido na Seção 5.2

(b) Para cada máquina de aprendizagem

i. Treinar a máquina variando seus parâmetros, usando validação cruzada de n-

folds;

ii. Calcular a média e o desvio-padrão dos valores de AUC dos n-folds.

4. Ordenar os resultados pela média de AUC

Instanciando cada passo do processo definido acima, a princípio, ocorreu-se a obtenção da

base, composta por 769 seqüencias de GPCR e 2565 não-GPCR. Estas seqüências foram obti-

das da base experimentada na tese de Karchin (Karchin 2000), como já descrito anteriormente.
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Em seguida, esta base foi separada em n conjuntos de forma extratificada (onde n pode ser

de 2 a 10), por conta do desbalanceamento entre exemplos positivos e negativos, preparando a

estrutura da validação cruzada. Foi incluída a variação do número de folds nos experimentos

para analisar o comportamento de validações com conjuntos de tamanhos variados. Como a

métrica utilizada é o valor de AUC, que é obtido a partir das taxas de verdadeiros e falsos posi-

tivos, então não haverá problema em comparar resultados de conjuntos de tamanhos distintos.

Então, para cada fold foram aplicados os extratores de características definidos neste trabalho,

finalizando, assim, a fase de pré-processamento do modelo de aprendizagem proposto.

Como é sabido, a fase de treinamento de máquinas de aprendizagem configura-se como

um exaustivo processo de execução de um algoritmo interativo manipulando uma base já pré-

processada na presença de variações dos parâmetros de configuração da máquina, e, por fim, a

análise das respostas obtidas, que no nosso caso será supervisionada, ou seja, já temos a saída

esperada para cada instância que será treinada. Neste item a seguir, serão detalhadas as nuances

do treinamento com cada máquina.

6.5.1 Treinando com a MLP

Primeiramente, é importante lembrar a estrutura de uma rede neural Multilayer Perceptron.

Formada por camadas de entrada, ocultas e de saída, onde os neurônios estão totalmente co-

nectados, as populares MLP realizam a aprendizagem do conhecimento através da perpetuação

de sinais da camada de entrada para a camada de saída através de um algoritmo de aprendiza-

gem, que nestes experimentos foi usado o Backpropagation.

Algumas considerações e faixa de valores utilizadas nos experimentos da MLP, escolhidos

de forma empírica:

• Número de folds: 2 a 10;

• Codificação das classes esperadas como 0 (Não-GPCR) e 1 (GPCR);

• Quantidade de épocas: 200, 400 e 1000;

• Taxas de aprendizagem: 0.05, 0.1 e 0.15;
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• Número de neurônios escondidos: 10 e 20;

• Número de neurônios na camada de saída: 1;

• Função de transferência entre as camadas2:

sigmóide tangente (tansig), sigmóide logística(logsig), linear (purelin);

• Função de treinamento do backpropagation: gradiente descendente (traingd), gradi-

ente descendente com momento (traingdm), gradiente descendente com taxa de apren-

dizagem adaptativa (traingda), combinação da taxa adaptativa com momento (traingdx),

backpropagation resiliente (trainrp), etc;

• Função de aprendizagem dos pesos e bias: gradiente descendente (learngd), gradiente

descendente com momento (learngdm);

• Função de performance: erro médio quadrado (mse), derivada do erro médio quadrado

(dmse), soma dos quadrados dos erros (sse), derivada da soma dos quadrados dos erros

(dsse);

• Outros parâmetros usados na implementação:

Critério de mínimo erro de treinamento = 0;

Critério de quantidade máxima de falhas na validação = 5;

Critério de gradiente mínimo = 0.

Foram realizados experimentos variando os parâmetros de quantidade de épocas, número

de neurônios e taxa de aprendizagem, além da variação do tipo de extração (tipo Q, L e I) e

foi calculado o valor de AUC para cada fold. Como cada fold representa uma parte da base,

para expressar um valor real de validação, foi calculada a média e o desvio-padrão de AUC

entre todos os folds envolvidos nos experimentos. Na Tabela 6.1, é possível visualizar os 54

resultados e a configuração de cada instância de classificação, ordenados pela Média AUC.

Vale ressaltar que o valor de AUC não pode ser entendido como percentual de acerto, nem

de erro, é um valor usado para comparar performances de classificadores. Individualmente,
2Entre parênteses está o nome da função no Matlab e apenas as funções em negrito foram usadas nos experi-

mentos
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Tabela 6.1 Resultados dos experimentos usando MLP
Tipo Epocas Tx Aprend Num Escond Media AUC Std AUC

I 1000 0.15 20 0.7564 0.10954

I 200 0.1 10 0.6666 0.13087

I 1000 0.1 20 0.66594 0.22643

I 200 0.1 20 0.66592 0.14006

Q 4000 0.15 20 0.66251 0.19871

I 4000 0.05 10 0.64456 0.17367

Q 1000 0.15 20 0.63696 0.0046732

Q 1000 0.05 10 0.60074 0.033942

L 4000 0.05 10 0.57817 0.066848

L 4000 0.1 20 0.57569 0.16948

I 200 0.15 20 0.57469 0.1117

L 1000 0.15 10 0.57277 0.039431

L 200 0.1 20 0.56974 0.1361

I 4000 0.15 20 0.56464 0.06096

Q 200 0.15 10 0.56404 0.097512

L 200 0.15 10 0.55522 0.24867

Q 4000 0.15 10 0.5508 0.019745

L 4000 0.05 20 0.54728 0.14828

I 4000 0.05 20 0.54504 0.1535

Q 4000 0.1 20 0.54261 0.16481

L 1000 0.15 20 0.53069 0.32001

L 200 0.05 20 0.52676 0.15175

I 4000 0.1 10 0.52078 0.27688

L 4000 0.15 20 0.51785 0.014592

Q 1000 0.1 20 0.50418 0.014111

I 4000 0.1 20 0.50183 0.086546

Q 4000 0.1 10 0.49387 0.23529

I 4000 0.15 10 0.47604 0.15514

Q 1000 0.05 20 0.47467 0.30459

L 4000 0.15 10 0.47462 0.071607

Q 1000 0.15 10 0.46566 0.25293

Q 200 0.1 20 0.46115 0.098476

Q 1000 0.1 10 0.44885 0.32161

L 1000 0.05 10 0.44063 0.16629

L 200 0.1 10 0.43088 0.059807

L 200 0.05 10 0.42939 0.040802

Q 4000 0.05 10 0.41896 0.29962

Q 200 0.1 10 0.41256 0.04215

L 4000 0.1 10 0.40837 0.063147

L 1000 0.1 20 0.40437 0.33506

I 200 0.05 20 0.3967 0.2182

I 200 0.15 10 0.38274 0.022415

I 1000 0.05 20 0.376 0.071877

I 200 0.05 10 0.36094 0.17055

Q 200 0.05 20 0.35686 0.15706
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é mais interessante analisar os próprios gráficos ROC, pois, como ele, é possível escolher um

ponto de operação do classificador, através da decisão a respeito do quanto se pode perder (taxa

de falsos positivos) versus o quanto está ganhando (taxa de positivos verdadeiros).

Nas Figuras 6.4 são apresentadas as curvas ROC referentes aos experimentos dos dois folds

gerados pela configuração em destaque na Tabela 6.1. Analisando estas curvas, pode-se verifi-

car um salto do valor da taxa de verdadeiros positivos, na faixa de variação dos falsos positivos

entre 0,6 e 0,75, aproximadamente, isto pode ter sido causado por uma alta similaridade no

conjunto de instâncias usado para validação desta iteração do experimento. Lembrando que a

construção da curva ROC é feita através da variação do limiar que determina a separação entre

as classes, se muitas instâncias possuirem alta similaridade, estas provocarão saídas próximas

na máquina de treinamento, e assim sendo, serão classificadas num mesmo passo de variação

do limiar.

Figura 6.4 Curvas ROC obtidas no experimento usando MLP com a configuração: tipo C, 1000 épocas,

taxa de aprend. 0,15 e 20 neurônios escondidos. (fold1 e fold2)

6.5.2 Treinando com a SVM

Foi usada uma implementação da SVM que usa um algoritmo de programação quadrática, cujos

parâmetros de execução são:

• C: limite dos multiplicadores de La Grange;

• Lambda: Parâmetro condicional para método de programação quadrática;
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• Kernel: Determina a função de Kernel

grau polinomial (poly), desvio-padrão gaussiano (gaussian), polinomial homogênea (polyho-

mog), Heavy Tailed RBF (htrbf), Mexican 1D Wavelet (wavelet), frame kernel (frame).

• Option Kernel: escalar ou vetor de valores dos parâmetros para a função de Kernel sele-

cionada no parâmetro ’Kernel’. Os valores deste parâmetro dependem do tipo de função

de kernel.

Considerações iniciais e valores dos parâmetros utilizados nos experimentos escolhidos de

forma empírica:

• Codificação das classes esperadas como −1 (Não-GPCR) e 1 (GPCR)

• C: 4 e 8

• Lambda: 1E−07

• Kernel: gaussian

• Kerneloption: 1, 5 e 10

Foram feitos experimentos variando o parâmetro Lambda, porém não houve mudança nos

resultados. Juntamente com este conjunto apresentado acima de variação de valores, foram

experimentadas variações do tipo de extrator e do número de folds. No total, foram geradas

163 configurações de execução, dentre estas o número de folds variaram de 2 a 10, o que gerou

uma grande quantidade de curvas ROC, um total de 972.

Na Tabela 6.2 estão listados os 40 melhores resultados. Como visto nesta tabela, analisando

os resultados com base nos valores de AUC, estes ficaram muito próximos entre si. Então foi

acrescentado um outro critério de ordenação: a quantidade de folds da instância do experi-

mento. Ou seja, um AUC médio de 0,98 gerado por 10-folds foi considerado menos qualitativo

que um 0,98 gerado por 2-folds. Isto se justifica pelo fato de que quanto menor o número

de fold, maior o tamanho do conjunto de validação, conseqüentemente, a média de AUC é

resultante de mais instâncias testadas.
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Os gráficos ROC para os dois folds gerados na execução da configuração em destaque

na Tabela de resultados 6.2, estão apresentados na Figura 6.5. Analisando a curva obtida do

primeiro fold, pode-se visualizar um salto na taxa de falsos positivos aproximadamente entre

os valores 0,12 e 0,82, que pode ter sido causado também pela concentração de instâncias

numa região de modo que um dos passos da variação do limiar para a geração da curva ROC

provocou a inferência de muitos casos negativos como sendo positivos.

Figura 6.5 Curvas ROC obtidas no experimento usando SVM com a configuração: tipo B, C = 4, kernel

option = 10 e 2 folds (fold1 e fold2)

6.5.3 Treinando com a OCC

Como já foi citado, foi usado um pacote dd_tools no qual está implementado um framework

para trabalhar com classificadores de uma-classe. Foram feitos experimentos com validação

cruzada de 10-fold usando basicamente a variação do algoritmo de classificação: 3

1. Gaussiano

2. Misto de gaussianas

3. SVM incremental com kernel linear

4. SVM incremental com kernel polinomial

3A numeração da lista será referenciada na tabela de resultados no campo do classificador
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5. SVM incremental com kernel exponencial

6. SVM incremental com kernel de base radial

Na Tabela 6.3, estão listados os 54 resultados dos experimentos usando as configurações

definidas.

De acordo com a Tabela 6.3, o melhor resultado obtido com o classificador de uma classe

foi usando o tipo Q com o classificador base "SVM incremental com kernel polinomial". Como

foi executado com validação cruzada de 10 folds, há 10 gráficos ROC gerados para esta confi-

guração, 4 (quatro) deles estão apresentados para visualizarmos a relação da classificação das

instâncias. Há uma diferença relevante na geração destas curvas. Estas plotam a relação das

instâncias negativas, ou seja, falsos negativos versus verdadeiros negativos. Na Figura 6.6 estão

apresentadas as curvas ROC de apenas 4 (quatro) folds dos 10 gerados da validação cruzada

10-folds, isto porque todos foram muito semelhantes.

6.6 Considerações

Como visto nas tabelas de resultados, os experimentos que apresentaram melhores resultados

foram realizados com a máquina de vetor de suporte. Foi observado isso tanto pelo valor

médio de AUC quanto graficamente pelos gráficos gerados das curvas ROC. Outra consideração

importante é que a variação dos tipos de extratores de características teve um papel significativo,

pois todos eles estiveram presentes nos melhores resultados de cada máquina de aprendizagem,

de forma bem saliente. Ou seja, com a rede MLP, o tipo de extração das posições de ocorrência

(Tipo I) ficou em destaque; com a SVM e o classificador de uma classe, os tipos Q e L se

intercalaram nos resultados mais significativos.

Para finalizar os experimentos, foi usada a instância do classificador escolhido a partir do

melhor resultado no treinamento, para executar um teste em massa com a base completa do

GPCRDB. O objetivo não era gerar um novo método que classificasse corretamente todas as

seqüências de GPCR, mas para efeito de mensurar o quanto ele alcançaria e se traria algo novo

para contribuir com os demais métodos existentes na literatura.
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Figura 6.6 Curvas ROC obtidas no experimento usando OCC com o algoritmo SVM incremental com

kernel polinomial e 10 folds (fold1, fold2, fold3 e fold4)
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Então, para isso, foi obtido o release 9.0, disponibilizado em março de 2005, da base do

GPCRDB, totalizando 16764 seqüências desta proteína para realizar os testes. Foi montado

um classificador usando a SVM, com o parâmetro C igual a 4 e o fator de kernel 10, com uma

extração de características usando o tipo L e a base selecionada. Destas 16764 seqüências,

11600 foram classificadas como GPCR, um equivalente a 69% do total de seqüências.

É claro que ainda não é um ótimo resultado, porém, algo pôde ser observado a respeito

das seqüências, analisando o resultado daquelas que foram classificadas corretamente no clas-

sificador proposto. O fato é que algumas delas não estavam no banco do PROSITE, o qual

atualmente é uma referência no tocante a banco de dados de proteínas com informações de

famílias e classes funcionais. Aqui estão os códigos UniProt (Universal Protein Resource)4 de

alguns desses casos: P31302, P12384, P78741, P31397, Q99063, Q92275, P56502. Isto nos

leva a crer que a abordagem usada neste classificador, pode alcançar um universo diferente de

mapeamento dos métodos existentes atualmente na literatura.

4Catálogo de informações funcionais sobre proteínas (http://www.uniprot.org/)
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Tabela 6.2 Resultados dos experimentos usando SVM
Tipo C Option Kernel NFolds Media AUC Std AUC

Q 4 10 9 0,98961 0,0064142

Q 4 10 10 0,98934 0,0064472

Q 8 10 9 0,98903 0,0065529

L 4 10 9 0,98884 0,0070067

Q 8 10 10 0,98882 0,0069206

Q 4 10 6 0,98879 0,0069955

Q 8 10 6 0,98836 0,0068401

Q 4 10 8 0,98827 0,0077134

L 8 10 9 0,98817 0,0072432

Q 4 10 3 0,988 0,0059645

L 4 10 6 0,98789 0,0058614

Q 4 10 7 0,98784 0,0079674

Q 8 10 8 0,98768 0,007662

Q 8 10 7 0,98761 0,0081735

Q 8 10 3 0,98747 0,006095

L 4 10 10 0,98747 0,0076063

L 4 10 8 0,98745 0,0073597

L 8 10 6 0,98741 0,0060234

L 8 10 10 0,98688 0,0080315

L 8 10 8 0,98682 0,0074731

L 4 10 7 0,9866 0,0079391

L 4 10 2 0,9864 0,0064355

L 4 10 3 0,98635 0,0053772

Q 4 10 5 0,98609 0,0078082

L 8 10 2 0,98599 0,0068051

L 8 10 7 0,98599 0,0084372

L 4 10 4 0,98568 0,0065824

L 8 10 3 0,98566 0,0059195

I 4 10 6 0,98559 0,0071618

L 8 10 4 0,98535 0,0067059

L 4 10 5 0,98531 0,0067378

I 4 10 9 0,98514 0,010963

Q 8 10 5 0,98513 0,0087277

I 4 10 10 0,98504 0,0085636

Q 4 10 4 0,98482 0,008339

I 8 10 6 0,98478 0,0077714

L 8 10 5 0,98474 0,0068679

Q 8 10 4 0,9844 0,0084081

Q 4 10 2 0,9841 0,0075665

I 8 10 9 0,98408 0,011729
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Tabela 6.3 Resultados dos experimentos usando OCC
Base Classificador Média AUC STD AUC

Q 4 0,947638 0,038388

Q 4 0,947638 0,038388

Q 4 0,94708 0,038771

L 4 0,944142 0,03952

L 4 0,943585 0,039855

Q 4 0,942058 0,040106

I 1 0,941438 0,0387

I 1 0,941438 0,0387

I 1 0,941438 0,0387

L 4 0,939858 0,039639

I 2 0,937505 0,038926

I 2 0,934076 0,03903

I 2 0,933279 0,041347

I 6 0,922445 0,067395

I 6 0,922445 0,067395

I 6 0,922445 0,067395

Q 6 0,906255 0,076447

Q 6 0,906255 0,076447

Q 6 0,906255 0,076447

L 6 0,902734 0,080184

L 6 0,902734 0,080184

L 6 0,902734 0,080184

Q 1 0,88969 0,067043

Q 1 0,88969 0,067043

Q 1 0,88969 0,067043

Q 2 0,88682 0,08062

L 1 0,88591 0,068637

L 1 0,88591 0,068637

L 1 0,88591 0,068637

Q 2 0,88578 0,07489

L 2 0,88347 0,086229

Q 2 0,88154 0,077911

L 2 0,88066 0,091069

L 2 0,87173 0,10255

I 4 0,80086 0,12106

I 4 0,75331 0,1357

Q 5 0,64133 0,18094

Q 5 0,64133 0,18094

Q 5 0,64133 0,18094

I 4 0,63063 0,15733

L 5 0,62963 0,18622

L 5 0,62963 0,18622

L 5 0,62963 0,18622

I 5 0,56339 0,19955

I 5 0,56339 0,19955

I 5 0,56339 0,19955



CAPÍTULO 7

Conclusões

Nesta dissertação apresentamos um modelo híbrido para solucionar o problema de identifica-

ção de possíveis proteínas GPCR baseando-se especialmente nas características extraídas das

seqüências primárias, acreditando que as informações deste nível de estrutura são suficientes

para chegarmos à predição de sua classe funcional.

Por ser um tema multidisciplinar, houve a necessidade de descrever elementos das áreas de

Biologia Molecular (proteínas, genômica, dogma central) e da Ciência da Computação (má-

quinas de aprendizagem, expressões regulares, etc.), e, ainda, alguns elementos específicos da

Bioinformática os quais foram incluídos no apêndice, tais como definições de termos usados

na classificação de proteínas, detalhes a respeito das proteínas GPCR e informações sobre as

bases de dados biológicos, a fim de complementar todo o conteúdo exposto.

Este trabalho foi motivado a partir da análise dos resultados existentes na literatura que

usavam a ocorrência de padrões nas regiões transmembranas da proteína para predizer a espe-

cificidade de acoplamento de uma GPCR. Diferentemente de outras técnicas, o nosso método

proposto não é restrito a estas regiões na seqüência e assim, o procedimento de descoberta e ca-

samento de padrões pode ser usado para qualquer tipo de proteínas, incluindo a caracterização

de classes e sub-classes.

Predição da função de proteínas é, em geral, uma área bastante desafiante, na qual nenhuma

única técnica tem provado trabalhar sem falhas. Métodos baseados em estruturas secundárias

e terciárias são na maioria das vezes melhores no poder de predição. Mesmo embora várias

técnicas da literatura aplicam apenas as informações contidas nas seqüências primárias, isto

certamente será um empecilho se alguém estiver procurando por uma predição com 100% de

aproveitamento.

O método descrito aqui também será limitado a um escopo. Desde que ele é bem geral, ou

seja, não faz uso de informações específicas (biológicas) da classe de proteína, mas, por outro

70
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lado, ele pode ser facilmente aplicado para classificar diferentes tipos de proteínas.

Por exemplo, se quisermos montar um classificador para proteínas da família Kinases, basta

termos em mãos um conjunto de seqüências desta família. Aplicaremos um algoritmo de ex-

tração de padrões neste conjunto de cadeia de caracteres e, com isso, geramos um conjunto de

padrões que bem-caracterizam as seqüências da Kinases. Isto é suficiente para treinar nosso

modelo e configurar um classificador para as proteínas Kinases.

A respeito do processo de desenvolvimento do modelo, podemos concluir que a junção do

determinismo da descoberta de padrões com o fator não-determinístico de máquinas de apren-

dizagem promoveu a extração de importantes dados para inferir informações sobre a base de

trabalho, as seqüências de proteínas. Especialmente, verificamos o bom desempenho de Má-

quinas de Vetor de Suporte confirmando como sendo uma boa escolha de máquina de aprendi-

zagem para trabalhar com bases biológicas.

Para finalizar, ficamos conscientes que este trabalho é apenas pequeno avanço no estudo

de predição de classes de proteínas, o qual representou um artigo publicado na International

Conference on Hybrid Intelligent Systems de 2008, cujo título é "A SVM for GPCR Protein

Prediction Using Pattern Discovery".

Este trabalho apresenta como principal contribuição o estudo do uso de expressões regulares

em sistemas de aprendizagem de máquina para especificar um sistema híbrido para reconheci-

mento de proteínas de forma genérica, não restringindo a uma classe ou família protéica. Com

este estudo, buscou-se discutir uma arquitetura para construção de um sistema baseado nas

seqüências primárias para identificação de sua classe da proteína.

Diversas alterações e acréscimos são possíveis e bem-vindos a fim de fomentar cada vez

mais a área da Bioinformática, não apenas como área de pesquisa acadêmica, mas especial-

mente para alimentar necessidades das produções das indústrias farmacológicas, a qual atingem

tão diretamente o bem-estar da nossa sociedade.
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7.1 Trabalhos futuros

De imediato, podemos já citar alguns trabalhos futuros que rodearam nosso trabalho, mas,

por falta de tempo e também talvez por estar fora do nosso escopo inicial, não puderam ser

executados neste trabalho.

1. Expandir o módulo de entrada para usar apenas as seqüências como entrada e aglu-

tinar ao módulo uma ferramenta para extrair padrões a partir da entrada

Ou seja, seria mais interessante, do ponto de vista operacional, termos como entrada

do método apenas o conjunto de seqüências de proteínas e, assim, a fase de extração

dos padrões faria parte do processo. Para isto, seria interessante pesquisar as diversas

ferramentas disponíveis para este papel. Além do SPEXS que foi usado neste traba-

lho, podemos citar o SPLASH (http://amdec-bioinfo.cu-genome.org/html/Splash.html),

o qual nos chamou atenção por conta de algumas referências interessantes que remetiam

a ele.

2. Validar o modelo com uma base de proteínas Kinases

A família de Kinases é uma classe de proteínas reguladoras as quais agem e modificam a

atividade de proteínas específicas. Também alvo de muitas pesquisas, esta família poderia

ser usada para realizar novos experimentos a fim de validar a generalidade do modelo.



APÊNDICE A

Glossário

A.1 Termos usados no tratamento de seqüências e estruturas de

proteínas

Há vários termos comumente usados para descrever o relacionamento estrutural e evolucionário

entre proteínas, e ainda suas propriedades. Vamos apresentar alguns deles para clarificar as

abordagens que virão.

• Site ativo: é uma combinação de grupos adjacentes de aminoácidos localizados nas estru-

turas terciárias ou quartenárias que podem interagir com um substrato químico específico

e que fornece atividade biológica à proteína. Proteínas de diferentes seqüências de ami-

noácidos podem apresentar fold’s em uma estrutura que produz o mesmo site ativo.

• Blocos: é um termo para descrever um padrão de seqüências de aminoácidos conservados

em uma família de proteínas. O padrão inclui uma série de possíveis matches em cada

posição nas seqüências envolvidas, mas não há qualquer inserção ou remoção nestas

posições nem no padrão nem na seqüência.

• Clan: O termo clan tem sido usado para descrever um grupo de famílias, para as quais há

indicações de uma relação evolucionária, mas entre elas não há similaridade estatistica-

mente significante nas seqüências.

• Classe: é um termo usado para classificar domínios de proteínas de acordo com seu

conteúdo e organização na estrutura secundária.

• Domínio: refere-se a um segmento da cadeia de polipeptídios que podem quebrar em

uma estrutura 3D não relevante da presença de outros segmentos da cadeia. Os domínios
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separados de uma dada proteína podem interagir extensivamente ou podem ser ligados

somente pelo comprimento da cadeia polipeptídica. Uma proteína com vários domínios

pode usar estes domínios por interações funcionais com diferentes moléculas.

• Família: como definido originalmente por Dayhoff et al. (1978), é um grupo de proteí-

nas de funções bioquímicas similares que são mais que 50% identificas quando alinhadas.

Esta mesma regra é usada ainda pelo Protein Information Resource (PIR) (http://pir.georgetown.edu/ ).

Uma família de proteínas compreende proteínas com mesma função em diferentes or-

ganismos (seqüências ortólogas), mas também podemos incluir proteínas nos mesmos

organismos (seqüências parálogas) derivadas de duplicação e rearranjos de genes. Se um

alinhamento múltiplo de seqüências de uma família de proteínas revela um nível comum

de similaridade através do comprimento das proteínas, PIR refere-se a família como uma

família homeomórfica. Famílias podem ser, no mais, subdivididas em subfamílias ou

grupos dentro das superfamílias baseados nos altos ou baixos níveis de similaridade cor-

respondentes. Quando seqüências de proteínas com uma mesma função são examinadas

em detalhes, algumas são identificadas a compartilhar algum grau de similaridade. Ob-

viamente, eles são membros da mesma família, pela regra definida acima. No entanto,

outros são encontrados que tem muito pouca, ou mesmo insignificante similaridade com

outros membros da família. Em tais casos, o relacionamento entre dois membros distan-

tes da família A e C podem algumas vezes ser demonstrados pelo encontro de um mem-

bro auxiliar B que compartilha similaridade significante com A e C. Assim, B fornece

uma conexão entre A e C. Um outro comportamento é examinar alinhamentos distantes

para matches altamente conservados. Num nível de identidade maior que 50%, prova-

velmente as proteínas têm a mesma estrutura 3D, e os átomos idênticos no alinhamento

da seqüência também será imposto dentro de um modelo estrutural de aproximadamente

1Å. Assim, se a estrutura de um membro de uma família é conhecida, uma predição

confiável pode ser obtida para um segundo membro da família. Modelos estruturais de

proteínas podem ser montados pelo exame de quão bem as substituições de aminoácidos

preenchem a estrutura 3D.
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• Fold: É um termo com um significado similar ao motif, mas, em geral, refere-se a al-

guma combinação maior de unidades estrutura secundária em uma mesma configuração.

Deste modo, as proteínas que compartilham o mesmo fold tem a mesma combinação de

estruturas secundárias, as quais estão conectadas por loops similares.

• Domínio homólogo: Refere-se a um padrão de seqüência, geralmente encontrado em

métodos de alinhamento de seqüências, que indicam uma origem evolucionária comum

entre as seqüências alinhadas. Um domínio homólogo é geralmente maior que motifs. O

domínio pode incluir tudo de uma dada proteína ou somente uma porção de uma seqüên-

cia.

• Fingerprints: Padrões tem um poder de diagnóstico muito limitado por causa que eles

almejam seqüências que casem perfeitamente. Desta forma, como temos visto, uma

seqüência que se ajusta ao padrão quase completamente, mas em uma posição falha,

será rejeitada. Para contornar este problema, é possível construir um discriminador mais

poderoso. Dentro de um alinhamento de seqüências, é comum encontrar não apenas

um, mas vários motifs que caracterizam uma família alinhada. Diagnosticamente, faz

sentido usar todas as regiões conservadas para construir uma assinatura da família, tal

que em uma busca numa base de dados, haverá mais alta chance de identificar um parente

distante se nem todas as partes da assinatura casarem. Assim, os motifs são tratados

independentemente. As informações são convertidas em uma tabela de escores que será

populada apenas pela observação das freqüências dos resíduos em cada posição do motif.

Consequentemente, os motifs crescem, tornam-se mais maduros a cada passo do banco de

dados por causa das novas seqüências que são casadas e adicionadas à tabela de escores.

Assim, por exemplo, uma seqüência que casa apenas quatro de sete motifs pode ainda

ser diagnosticada como um casamento verdadeiro se os motifs forem casados na ordem

correta na seqüência, e a distância entre eles forem consistentes com aquela esperada

pelos vizinhos dos motifs. Fingerprints também são chamados de assinaturas.

• Homologia: Seqüências de proteínas são consideradas homólogas se elas estiverem re-

lacionadas por divergência de um ancestral comum. Isto definição é confundida e mal-
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usada na literatura. Homologia não é uma medida de similaridade - é uma declaração ab-

soluta que seqüências tem uma relação divergente, ao invés de uma convergente. Desta

forma, frases que quantificam homologia (por exemplo, “estas seqüências apresentam

50% de homologia”, ou, “seqüências são 70% homólogas”, ou ainda, “tem um alto grau

de homologia”) são, estritamente, sem sentido e deveriam ser evitadas. (Oxford 2000)

• Módulo: É uma região dos padrões conservados de aminoácidos que comprime um ou

mais motifs, e é considerado ser a unidade fundamental da estrutura ou função. A pre-

sença de um módulo tem sido usado também para classificar proteínas em famílias.

• Motifs (contexto de seqüências): Quando é feito um alinhamento múltiplo entre seqüên-

cias, se seqüências divergentes forem adicionadas, inserções podem ser requeridas a fim

de justapor partes equivalentes de seqüências adjacentes. Ao fim do processo, ilhas de

conversação pode ser observadas aparecendo em meio às transformações ocorridas. Estas

regiões conservadas frequentemente bastante curtas (tipicamente de 10 a 20 aminoácidos

de comprimento), tendem a denotar um esqueleto funcional ou estrutural da proteína.

Sua natureza conservada permite o diagnóstico de pertinência a determinadas famílias

via técnicas de análise de seqüências. Estes termos são normalmente chamados motifs.

Podendo ser chamados também de blocos, segmentos ou características.

• Motifs (contexto estrutural): Refere-se a uma combinação de vários elementos da estru-

tura secundária produzidos pelo desdobramento de seções adjacentes de cadeias polipep-

tídeas em uma configuração específica tridimensional. Um exemplo é o motif hélice-

loop-hélice.

• Padrões: Para buscas em banco de dados, os aminoácidos dentro de um motif pode ser

reduzido a uma única expressão consensual. Esta expressão descarta tudo exceto os re-

síduos mais significantes, concentrando nas posições mais altamente conservadas. Tais

expressões são usadas para encontrar na base seqüências com casamento perfeito, des-

considerando o fator similaridade. Em outras palavras, uma seqüência que é 99% similar

não é considerada compatível. São sinônimos para padrões: expressões regulares e assi-

naturas.
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• Perfis (contexto de seqüências): É uma matriz de escores que representa um alinhamento

múltiplo de uma seqüência com uma família de proteínas. O perfil (profile) é usualmente

obtido de uma região bem-conservada no alinhamento múltiplo. O perfil é apresentado

na forma de matriz com cada coluna representando uma posição no alinhamento e cada

linha, um dos aminoácidos. Os valores da matriz expressam a probabilidade de cada

aminoácido na posição correspondente no alinhamento. O perfil é movido ao longo da

seqüência-alvo a fim de localizar a posição de melhor escore por algoritmos de progra-

mação dinâmica. Gaps1 são permitidos durante o casamento e uma penalidade por gap

é inclúída neste caso como um escore negativo quando nenhum aminoácido é encon-

trado. Um perfil de seqüência pode também ser representado por um modelo escondido

de Markov (perfil HMM).

• Perfil (contexto estrutural): É uma matriz de escores que representa quais aminoácidos

mais se adequam a uma determinada posição numa estrutura conhecida de proteína e

quais menos se adequam. Colunas de perfis representam posições na seqüência e as

linhas representam os 20 aminoácidos. Como com um perfil de seqüência, o perfil estru-

tural é movido ao longo da sequencia alvo para encontrar os possíveis alinhamentos de

mais altos escores usando algoritmos de programação dinâmica. Gaps podem ser incluí-

dos e recebem penalidade. O escore resultante fornece uma indicação se a proteína alvo

pode ou não adotar a nova estrutura.

• Regras: Sinônimo de padrões, expressões regulares.

• Superfamília: É um grupo de famílias de proteínas de mesmos ou diferntes comprimen-

tos que são relacionados por distância apesar da similaridade encontrada. Membros de

uma dada superfamília tem uma origem evolucionária comum. Originalmente, Dayhoff

definiu um parâmetro para o status de superfamília como sendo a probabilidade que a

seqüência estiver relacionada for menor 10−6, na base do escore de um alinhamento

(Dayhoff 1978). Proteínas com poucas entidades em um alinhamento de seqüências mas

com um convincentemente número comum de estruturas e características deverão apa-

1buracos, espaços no alinhamento
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recer na mesma superfamília. No nível de estrutura tridimensional, superfamílias de

proteínas compartilharão características estruturais comuns tais como um fold comum,

mas pode haver também diferenças no número e no arranjo das estruturas secundárias. O

site SCOP Web 2 reporta 820 superfamílias (release 1.50) e o site CATH Web 3 (version

1.7 beta) reporta 900 superfamílias.

2Structural Classification of Proteins (SCOP) Web site (http://pdb.wehi.edu.au/scop/)
3http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/cath/
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GPCR - Receptores acoplados a proteína-G

B.1 Protein G

O termo Proteína G refere-se a proteínas que ligam o nucleotídeo Guanina como trifosfato

guanosina (GTP) e difosfato guanosina(GDP). Há dois tipos de Proteínas G: heterotriméricos

(ou grandes) proteinas G e pequenas proteinas G.

Proteínas G heterotriméricas são associadas a membrana e, juntamente com os receptores

de acoplamento das proteínas G, agem primeiramente na sinalização celular e na transdução do

sinal.

B.2 GPCR: uma superfamília importante

Deveria ser relativamente fácil entender os termos família e superfamília, os quais usual-

mente implicam em compartilhar características funcionais e um relacionamento óbvio entre

as seqüências. No entanto, há ainda debates que tratam como e quando estes termos podem

ser usados. Receptores acoplados a G-proteína (GPCR) constituem de uma vasta família de

proteínas que preenchem uma imensa faixa de funções. Estes apresentam uma considerável

diversidade no nível de seqüência, com base em famílias distintas. Estas famílias pertencem a

um clan 1, no qual há indícios de uma relação evolucionária, mas não há similaridade estatis-

ticamente significante. Elas pertencem a uma superfamília que é caracterizada por uma única

assinatura 7TM.

Também conhecida como receptores de sete transmembranas, receptores 7TM, receptores

1Ver Apêndice: Termos usados para classificar seqüências e estruturas de proteínas
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heptahelicoidal, esta família pode ser identificada por sua característica transmembrânica, pri-

mariamente em regiões de loops que situa-se entre as hélices transmenbrânicas. No mínimo

cinco outras famílias GPCR são conhecidas atualmente, todas elas contêm domínio 7TM, mas

não compartilham similaridades nas em suas seqüências. Elas são preditas por consistir de uma

seqüência N-terminal extracelular, sete alfa-hélices transmembrânicos que são ligados por três

conjuntos de loops intracelular e extracelular alternadamente e uma seqüência final intracelular

C-terminal.

Figura B.1 Localização da GPCR na célula

Funcionalmente, esta família rege as regras chave na rede de sinalização celular as quais

regulam muitos processos fisiológicos básicos: neurotransmissão, metabolismo celular, secre-

ções, crescimento celular, respostas inflamatórias e de imunidade, cheiro, tato e visão. GP-

CRs são de grande interesse das companhias farmacêuticas para projetar drogas baseadas nas

conformação funcional e estrutural das proteínas. Por causa disso, componentes têm sido de-

senvolvidos para aumentar ou inibir sua atividade e assim, provavelmente, fornecer enormes

benefícios para a saúde da humanidade e sua qualidade de vida.

GPCRs são envolvidas na comunicação entre o derredor e a celular. Eles detectam um

sinal no lado externo. Este sinal pode ser uma proteína, um peptídeo, uma pequena molécula

orgânica, um íon, ou um fóton que causa uma mudança estrutural. Este sinal é transmitido

através das hélices transmembrânicas para o lado interno onde uma proteína G torna-se ativa.

Disfunções dos resultados GPCRs resultam em doenças diversas como Alzheimer’s, Par-

kinson’s, diabetes, pequenez, daltonismo, retina pigmentosa e asma. Além disso, GPCRs estão

envolvidas em depressão, esquizofrenia, insônia, hipertensão, impotência, ansiedade, estresse,

problemas renais, disordens cardiovasculares e inflamações.
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Figura B.2 Estrutura do GPCR

B.3 Divisão da superfamília GPCR

De acordo com a base de GPCRs mantida no EMBL, tal superfamília pode ser dividida em seis

principais famílias, cujos membros compartilham mais que 20% de identidade nas seqüências.

De acordo com informações extraídas da base GPCRDB (Florence Horn and Vriend 2003),

temos as seguintes famílias:

Família A - Receptores relacionados a Rodopsina e os receptores beta2-adrenergic

Família B - Receptores relacionados a Calcitonin e os receptores PTH/PTHrP

Família C - Receptores relacionados aos Receptores Metabotrópicos

Família D - Receptores relacionados aos Receptores de feronômios STE2 e STE3

Família E - Receptores relacionados aos Receptores cAMP

Família Frizzeld / Smoothened

Tabela B.1 Atuais famílias GPCR

Família A (Rodopsina), Família B (Calcitonin) e Família C (metabotrópico) são encon-

trados em animais metazoários, com a ressalva de que a Família C apenas é encontrada em

mamíferos. Família D é encontrada em espécies de fungos e a Família E, em limo mofo. Den-

tro destas famílias, proteínas são ainda divididas em grupos os quais compartilham agentes

comuns de ligação no lado extracelular da membrana. O relacionamento evolucionário entre



B.4 REGRAS FISIOLÓGICAS 82

Proteinas Albinismo Ocular

Insect odorant receptors

Plant Mlo receptors

Nematode chemoreceptors

Vomeronasal receptors (V1R & V3R)

Taste receptors T2R

Tabela B.2 Famílias GPCR putativas

os grupos não é conhecido; eles podem ter divergidos de um ancestral comum ou ter sido re-

sultado de uma evolução convergente, na qual restrições funcionais direcionam proteínas não

relatadas de diferentes organismos com uma mesma estrutura.

O sistema de informação GPCRDB (Florence Horn and Vriend 2003) organiza as subfamí-

lias GPCR numa hierarquia de classes, classes subfamília, classes subfamília das subfamílias e

tipos. Uma visão parcial da árvore de família GPCR é mostrada na Figura B.3. O maior grupo,

a classe A correspondente a rodopsina, tem sido dividida em 19 subfamílias.

B.4 Regras fisiológicas

GPCRs são envolvidas numa profunda variedade de processos fisiológicos. Alguns exemplos

de suas regras incluem:

• Sensoriamento visual

• Sensoriamento do olfato

• Comportamentos e regulamento do humor

• Transmissão do sistema nervoso autônomo: tanto o sistema nervoso simpático quanto o

parassimpático são regulados por intervenções dos GPCRs, responsável pelo controle de

diversas funções automáticas do corpo, como a pressão arterial, ritmo cardíaco e proces-

sos digestivos.
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• Sensoriamento da densidade celular.

Figura B.3 Árvore da família GPCR



APÊNDICE C

Base de dados

Pesquisadores colaboradores do National Biomedical Research Foundation (NBRF), em Washing-

ton, DC, identificaram a necessidade de organizar as seqüências de proteínas existentes, que,

em 1960, já eram de um número razoável armazenadas num banco de dados conhecido como

Protein Information Resource (PIR). Para tal organização foi idealizada a separação em fa-

mílias e superfamílias baseadas em graus de similaridade entre as seqüências. Tabelas que

refletiam a freqüência de modificações observadas nas seqüências de um grupo de proteínas re-

tratam então certa derivação entre elas. Das seqüências alinhadas, uma árvore filogenética foi

gerada mostrando graficamente quais seqüências eram mais relacionadas e consequentemente

compartilhavam um trecho comum da arvore. Uma vez que estas árvores eram feitas, elas eram

usadas para dar escores às transformações dos aminoácidos que ocorriam durante a evolução

dos genes para estas proteínas em vários organismos dos quais foram originados.

Estas árvores e as similaridades que estas representam ainda são usadas para encontrar

seqüências numa base de dados que casam com a seqüência pesquisada, juntamente no uso de

alinhamentos múltiplos entre seqüências. Desta forma, compondo bons fundamentos para a

análise de seqüências biológicas.

Atualmente os bancos de dados de biologia molecular (BDBM) utilizam sistemas de banco

de dados relacional, sistemas orientados a objetos e ainda existem alguns que nem propriamente

banco de dados são, utilizando apenas flat files. É difícil estimar o número de BDBM existentes.

Hoje em dia existem não somente os bancos de dados de sequências de nucleotídeos (DNA) e

de aminoácidos (proteínas), mas também inúmeros outros com informações bem específicas,

como organismos especiais (ex.: Eukariotic, Escherichia Coli e Drosophilia), biossequências

específicas (ex.: tRNA e rRNA), enzimas, mutações, famílias de biossequências (filogenia),

etc. Além disso, já existem bancos que guardam estruturas tridimensionais das biossequências,

como por exemplo o PDB.
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É possível destacar os seguintes BDBM como os maiores atualmente: GenBank Sequence

Database, EMBL Nucleotide Sequence Database, Genome Sequence Database (GSDB), Ge-

nome Database (GDB), PIR (Protein Identification Resource) - International Protein Sequence

Database, e A. Caenorhabditis elegans DataBase (ACeDB). Nestes bancos de dados estão ar-

mazenadas anotações relevantes, além das próprias biossequências.

A princípio, vamos destacar os dois bancos que foram usados nos nossos experimentos:

GPCRDB e PROSITE. Em seguida, citaremos algumas informações a respeito das demais

bases.

C.1 GPCRDB

O GPCRDB é um sistema de informação molecular de classe específica que coleta, combina,

valida e dissemina dados dos GPCRs. O sistema fornece também dados derivados computacio-

nalmente tais como alinhamentos de seqüências, modelos de homologia e uma série de consul-

tas e ferramentas de visualização. Este banco está acessível no link http://www.gpcr.org/7tm/.

No Release 9.0 de Março de 2005, temos os seguintes dados extraídos do site do banco no

dia 12 de julho de 2008:

C.2 PROSITE

PROSITE é um banco de dados de famílias e dominios de proteínas. É baseado na observação

que, enquanto há um grande número de diferentes proteínas, a maioria delas podem estar agru-

padas, baseadas na similaridade existe entre elas, em um limitado grupo de famílias. Proteínas

ou domínios de proteínas pertencentes a uma família em particular geralmente compartilham

atributos funcionais e são derivados de um ancestral comum.

É visível quando estuda-se família de proteínas, que algumas regiões tem sido melhor con-

servadas que outras durante a evolução. Estas regiões são geralmente importantes para a função

da proteína e/ou para a manutenção de sua estrutura tri-dimensional. Pela análise das propri-



C.3 OUTRAS BASES 86

Tabela C.1 Estatística do GPCR Release 9.0

Elemento Quantidade

Seqüências de GPCR 16764

Fragmentos 7260

Alinhamentos pairwise 11051

Famílias 335

Alinhamentos múltiplos (HSSP) 333

Árvores filogenéticas 527

Depositores de modelos 3D de GPCR 12

Modelos 3D 1909

Artigos correspondentes 1610

edades constantes e variáveis de tais grupos de seqüências similares, é possível derivar uma

assinatura para um domínio ou família de proteínas, que distingue seus membros de todas as

outras proteínas não relacionadas. Uma analogia pertinente é o uso de impressão digital (fin-

gerprint) pela polícia para propósitos de identificação. Uma impressão digital é geralmente

suficiente para identificar um dado indivíduo. Similarmente, uma assinatura de proteína pode

ser usada para atribuir um nova seqüência para uma família de proteínas e assim formular a

hipótese sobre sua função.

PROSITE atualmente contém padrões e perfis específicos para mais de mil famílias de

proteínas ou domínios. Cada uma destas assinaturas está documentada fornecendo outras in-

formações a respeito de estrutura e função destas proteínas. 1

C.3 Outras bases

Existem inúmeros Bancos de dados de Biologia Molecular, a seguir está uma lista com alguns

dos mais importantes deles.

1Dados retirados do site oficial do PROSITE: http://www.expasy.ch/prosite/prosite_details.html
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1. GenBank Sequence Database

Organização responsável: National Center for Biotechnology Information (NCBI) at the

National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Healthy (NIH)

Informações principais: Sequências de nucleotídeos

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html

2. EMBL Nucleotide Sequence Database

Organização responsável: EMBL OutStation – The European Bioinformatics Institute

Informações principais: Seqüências de nucleotídeos

URL: textithttp://www.ebi.ac.uk/embl/index.html

3. Genome Sequence Database (GSDB)

Organização responsável: Department of Energy (DOE) Federated Information Infras-

tructure -National Center for Genome Resources

Informações principais: Sequências de nucleotídeos

URL: http://www.ncgr.org/gsdb/gsdb.html

4. Genome Database (GDB)

Organização responsável: U.S Department of Energy, com apoio adicional de U.S. Nati-

onal Institutes of Health, Japanese Science and Technology Agency, the British Medical

Research Council, INSERM of France, e European Union.

Informações principais: Sequências de nucleotídeos

URL: http://www.gdb.org/

5. PIR (Protein Identification Resource) – International Protein Sequence Database

Organização responsável: National Biomedical Research Foundation (NBRF), Munich

Information Center for Protein Sequences (MIPS), e Japan International Protein Infor-

mation Database (JIPID)

Informações principais: Seqüências de aminoácidos

URL: http://www-nbrf.georgetown.edu/

6. Swiss-Prot Protein Sequence Data Bank



C.3 OUTRAS BASES 88

Organização responsável: EMBL Outstation – The European Bioinformatics Institute

(EBI) e Swiss Institute of Bioinformatics (SIB)

Informações principais: Seqüências de aminoácidos

URL: http://www.expasy.ch/sprot, e http://www.ebi.ac.uk/swissprot

7. Protein Data Bank (PDB)

Organização responsável: Federal Government Agency

Informações principais: Estruturas terciárias da proteína

URL: http://www.rcsb.org/pdb

8. A Caenorhabditis elegans DataBase (ACeDB)

Organização responsável: NIH National Center for Research Resources

Informações principais: C. elegans, Human Chromosome 21, Human Chromosome X,

Drosophila melanogaster, mycobacteria, Arabidopsis, soybeans, rice, maize, grains, fo-

rest trees, Solanaceae, Aspergillus nidulans, Bos taurus, Gossypium hirsutum, Neuros-

pora crassa, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, and Sorghum bi-

color.

URL: http://probe.nalusda.gov:8000/acedocs

9. FlyBase

Organização responsável: U.S. National Institutes of Health e British Medical Research

Council.

Informações principais: Drosophila

URL: http://fly.ebi.ac.uk:7081/docs

10. Eukariotic Promoter Database (EPD)

Organização responsável: ISREC em Epalinges s/Lausanne (Switzerland)

Informações principais: Eukariotic promoter

URL: http://www.epd.isb-sib.ch

11. DNA Data Bank of Japan (DDBJ)

Organização responsável: Center for Information Biology, National Institute of Genetics,
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Yata, Mishima, Japan

Informações principais: Sequências de Nucleotídeos.

URL: http://www.ddbj.nig.ac.jp
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