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Resumo 
 
 
 
 
 
O desenvolvimento de técnicas de genotipagem de baixo custo (SNP arrays) e as 
anotações de milhares de polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) em bancos de 
dados públicos têm originado um crescente número de estudos de associação em 
escala genômica (do inglês, Genome-Wide Associations Studies - GWAS). Nesses 
estudos, um enorme número de SNPs (centenas de milhares) são avaliados com 
métodos estatísticos univariados de forma a encontrar SNPs associados a um 
determinado fenótipo. Testes univariados são incapazes de capturar relações de alta 
ordem entre os SNPs, algo comum em doenças genéticas complexas e são afetados 
pela alta correlação entre SNPs na mesma região genômica. Métodos de aprendizado 
de máquina, como o Random Forest (RF), têm sido aplicados em dados de GWAS 
para realizar a previsão de riscos de doenças e capturar os SNPs associados às 
mesmas. Apesar de RF ser um método com reconhecido desempenho em dados de 
alta dimensionalidade e na captura de relações não-lineares, o uso de todos os SNPs 
presentes em um estudo GWAS é computacionalmente inviável. Neste estudo 
propomos o uso de redes biológicas para a seleção inicial de SNPs candidatos a serem 
usados pela RF. A partir de um conjunto inicial de genes já relacionados à doença na 
literatura, usamos ferramentas de redes de interação gene-gene, para encontrar novos 
genes que possam estar associados a doença. Logo, é possível extrair um número 
reduzido de SNPs tornando a aplicação do método RF viável. Os experimentos 
realizados nesse estudo concentram-se em investigar quais polimorfismos podem 
influenciar na suscetibilidade à doença de Alzheimer (DA) e ao comprometimento 
cognitivo leve (MCI). O resultado final das análises é a delineação de uma 
metodologia para o uso de RF, para a análise de dados de GWAS, assim como a 
caracterização de potenciais fatores de riscos da DA. 
 
 
Palavras-chave: GWAS. Random Forest. SNPs. Neuropsiquiatria. Fatores genéticos 
de risco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
 
 
 
 
The development of low cost genotyping techniques (SNP arrays) and annotations of 
thousands of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in public databases has led to 
an increasing number of Genome-Wide Associations Studies (GWAS). In these 
studies, a large number of SNPs (hundreds of thousands) are evaluated with univariate 
statistical methods in order to find SNPs associated with a particular phenotype. 
Univariate tests are unable to capture high-order relationships among SNPs, which are 
common in complex genetic diseases, and are affected by the high correlation 
between SNPs at the same genomic region. Machine learning methods, such as the 
Random Forest (RF), have been applied to GWAS data to perform the prediction of 
the risk of diseases and capture a set of SNPs associated with them. Although, RF is a 
method with recognized performance in high dimensional data and capacity to capture 
non-linear relationships, the use of all SNPs present in GWAS data is computationally 
intractable. In this study we propose the use of biological networks for the initial 
selection of candidate SNPs to be used by RF. From an initial set of genes already 
related to a disease based on the literature, we use tools for construct gene-gene 
interaction networks, to find novel genes that might be associated with disease. 
Therefore, it is possible to extract a small number of SNPs making the method RF 
feasible. The experiments conducted in this study focus on investigating which 
polymorphisms may influence the susceptibility of Alzheimer’s disease (AD) and 
mild cognitive impairment (MCI). This work presents a delineation of a methodology 
on using RF for analysis of GWAS data, and characterization of potential risk factors 
for AD. 
 
 
 
 
Keywords: GWAS. Random Forest. SNPs. Alzheimer’s Disease. Genetic Risk 
Factors. 
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1
Introdução

1.1 Motivação

Uma série de avanços em biotecnologia, como o desenvolvimento e redução de custos de
técnicas de genotipagem utilizando SNP arrays permitiram a popularização dos Genome
Wide Association Studies [37]. O modelo mais comum de GWAS é o caso-controle, no
qual medem-se os genótipos de indivíduos, considerando a homogeneidade da população
de pessoas afetadas com uma determinada doença e pessoas saudáveis. O objetivo final é
mapear as variantes genéticas, geralmente os polimorfismos de nucleotídeo único (SNP),
com o fenótipo dos indivíduos. As plataformas mais recentes de SNP array (Illumina
ou Affymetrix) permitem a investigação de um grande número de SNPs (>400.000) por
paciente. Em contrapartida produzem conjuntos de dados de alta dimensionalidade já que
o número de indivíduos em um GWAS geralmente não ultrapassa 1.000 indivíduos. A
maturidade da abordagem fez com que muitas variantes genéticas fossem identificadas e
relatadas como influentes na susceptibilidade às doenças neuropsiquiátricas. No entanto
o número de variantes reportado por cada estudo ainda é insuficiente para predizer
doenças genéticas complexas. Outro fato recente é que os resultados de GWAS têm sido
sistematicamente catalogados em bancos de dados públicos de constante atualização,
como por exemplo o AlzGene ou SzGene [7, 3]. Particularmente, estamos interessados
em identificar as variantes que influenciam no desenvolvimento da Doença de Alzheimer
(DA) e no comprometimento cognitivo leve (MCI), em que vários GWAS foram realizados
e SNPs catalogados no banco de dados AlzGene [7].

Existem vários desafios metodológicos e computacionais para determinar qual vari-
ante influência na susceptibilidade à doença. Métodos estatísticos usualmente utilizados
para a análises de GWAS são univariados, isto é, são métodos que consideram apenas
uma variável (SNP) por vez. Logo, tais métodos não capturam relações entre SNPs
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1.2. OBJETIVO

(ou a epistasia) algo comum em doenças genéticas complexas e poligênicas tais como
a doença de Alzheimer (DA) [77, 27, 73]. Por outro lado, uma característica comum
nos dados de GWAS é a quantidade de SNPs em desequilíbrio de ligação (correlatos),
sendo este um dos problemas fundamentais para selecionar variantes de risco. O fato é
que um SNP pode estar correlato a vários, assim o efeito de um pode ser mascarado por
outro, resultando em falso positivos e falso negativos quanto à seleção de características
[44, 27].

Recentemente, alguns estudos sugerem metodologias para a aplicação de métodos de
aprendizado de máquina, como o Random Forest (RF), para associar SNPs em estudos
caso-controle. O método RF tem sido largamente aplicado para identificar padrões
em dados biológicos e seleção de características com importância biológica, sendo um
método que suporta dados de alta dimensionalidade, pode capturar modelos não-lineares
baseados em genótipos e produz interpretações simples [17]. No entanto, a enorme
dimensionalidade dos conjuntos de dados de GWAS (aproximadamente 1 milhão de
preditores) ainda representa um desafio para RF, um vez que o custo computacional torna-
se elevado e não há garantia da convergência da RF. Para solucionar tal problema, uma
abordagem comum é usar filtros iniciais para reduzir o número de SNPs a ser analisado
pela RF.

Uma alternativa é a utilização de conhecimento biológico prévio, tal como fontes
de dados biológicos de expressão gênica e interação entre proteínas, para selecionar
SNPs com possível relação a uma doença [65]. Por exemplo, o GeneMANIA é um
serviço para integração de redes, construídas a partir de dados heterogêneos e predição
da função gênica em tempo real [53, 51]. O método recebe uma lista de genes e expande
então a lista com os genes que são funcionalmente semelhantes, ou apresenta-se em
co-expressão, ou ainda interagem a nível de proteínas. Se os genes de consulta estão
envolvidos no desenvolvimento de um certa doença, os genes associados aos que compõe
a lista poderão estar envolvidos em vias relacionadas a mesma doença. Assim, pode-se
utilizar o GeneMANIA para priorização de genes de susceptibilidade para fenótipos
como aqueles na lista de consulta.

1.2 Objetivo

De forma particular, estamos interessados em definir um conjunto de SNPs de suscep-
tibilidade para predição a doença de Alzheimer a partir da aplicação de métodos de
aprendizado de máquina e identificação de SNPs com potencial de risco a partir da
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priorização de SNPs por conhecimento biológico. Para alcançar tal objetivo este trabalho
delineia os seguintes objetivos específicos:

• Realizar uma análise experimetal da aplicação da RF e da restrição de preditores
a partir de filtros estatísticos e filtros biológicos para priorizar o número de SNPs
para análises;

• Avaliar a predição da RF para SNPs candidatos e o efeito de desequílibrio de
ligação sob a predição da RF, uma vez que estes SNPs devem ser fortes preditores
para diferenciação dos pacientes;

• Avaliar a predição da RF partido da priorização de SNPs em genes que compõe as
redes de interação gene-gene; e

• Selecionar um conjunto de SNPs por meio da métrica Gini impurity implementada
pelo método RF, bem como comparar os resultados de importância das variantes
com o tete

1.3 Contribuições

As contribuições desse projeto foram definir aspectos metodológicos e computacionais
para tarefas de classificação e seleção de características com Random Forest, a partir de
dados provenientes de SNP arrays. Realizamos uma série de experimentos, filtrando
SNPs utilizando métodos estatísticos comumente aplicados nos estudos de GWAS, bem
como investigamos a integração de conhecimento biológico para selecionar subconjuntos
de SNPs para realizar tais tarefas. A aplicação de filtros estatísticos teve como finalidade
a remoção de SNPs em desequilíbrio de ligação (LD), adicionalmente filtramos os SNPs
para remover variantes raras pela frequência do MAF, assim todos os SNPs devem possuir
mais que 1% de frequência para o alelo, além de testar a conformidade dos SNPs na
população pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE).

De forma experimental, constatamos que a simples aplicação dos filtros estatísticos,
como LD e MAF, não tornaram viável a aplicação da RF, tanto para classificação quanto
para seleção de características. Notamos que não houve convergência do método RF
considerando a alta dimensionalidade dos dados, e consequente presença de SNPs em
LD. De outra perspectiva, investigamos a aplicação conjunta dos SNPs depositados no
AlzGene (previamente associados à DA), além de investigar a remoção de SNPs em LD.
Verificamos que após a redução significativa do número de variantes e uso do filtro de
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LD foram alcançadas melhorias na predição do RF [4]. Entretanto, fazer uso dos SNPs já
conhecidos torna a busca por novas variantes inviável, uma vez que somente analisamos
SNPs já associados e catalogados na base AlzGene.

Como alternativa, filtramos os SNPs partindo da integração dos dados de redes de
interação gene-gene. Este filtro consistiu em restringir os SNPs intrínsecos a regiões dos
genes que compõem a rede. Para construção das redes, utilizamos genes resultantes de
meta-análises dos GWAS depositados no AlzGene, pois estes genes possuem os SNPs
com maior evidência de associação à DA. A diferença deste filtro está em expandir
uma lista de genes, para uma rede de interação entre genes a partir de similaridades de
co-expressão gênica, atuação em vias biológicas, interações genéticas e outras evidências
biológicas. Assumimos que se um gene atuar mutuamente com outro, este está relaci-
onado ao fenótipo, isto é, o novo gene poderá implicar na susceptibilidade a doença.
Assim, podemos utilizar as redes para priorização de SNPs e identificar novos genes de
susceptibilidade. Para fins de predição, consideramos um filtro secundário para delinear
dois conjuntos de SNPs (relacionados e não relacionados a DA) que nos permite especular
a contribuição dos SNPs não relacionados na predição das classes. Os resultados para as
tarefas de classificação demostraram que a performance dos SNPs não relacionados com
a DA, permitem menores taxas de erros nas predições, indicando assim que potenciais
variantes, não conhecidas contribuem para o progresso da afecção. Para dois experimen-
tos, aplicamos ainda o filtro de LD, e verificamos que há melhoras na predição após
remoção de SNPs com alta correlação. Porém, apesar da predição do método RF ter sido
conduzida a resultados melhores, após redução de SNPs em LD ainda não há um padrão
ou medida bem definida para restringir os SNPs por esse filtro.

Assim, para os conjuntos de dados finais, além do método RF para tarefas de clas-
sificação e seleção de características, aplicamos também o teste Fisher’s Exact para
análises de associação e geração de um ranking de SNPs. Estudos de RF com dados SNP
apresentaram resultados promissores. Os subconjuntos de SNPs indicaram similaridades
para os dois métodos, no tocante a quantidade de SNPs em comum presente nos rankings.
Porém, a vantagem da aplicação do método RF é que o investigador não precisa especi-
ficar um modelo genético, pois pouco se sabe sobre a arquitetura genética das doenças
complexas. Além de que são exploradas relações entre os SNPs, ao invés de rastrear
SNP por SNP em busca de encontrar os efeitos principais. Além da aplicação do RF,
utilizar o filtro por redes gene-gene auxiliou, tanto na redução da dimensionalidade sem
perdas de informação das variantes genéticas, quanto na priorização das características a
serem analisadas. Desta forma, reduzimos o conjunto de genes e de SNPs nas análises e
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identificamos alvos potenciais que podem contribuir no processo da DA.

1.4 Organização do documento

No geral os capítulos 2 e 3 apresentam revisões bibliográficas da base biológica necessária
para entendimento deste trabalho e definição dos métodos computacionais utilizados. O
Capítulo 2 está restrito a definições da base biológica fundamental para compreensão da
proposta deste estudo. Assim são apresentados os conceitos fundamentais da biologia
molecular e fundamentos das variações genéticas, especificamente os polimorfismos de
nucleotídeo único. Adicionalmente, acrescentamos os conceitos relacionados as doenças
neuropsiquiátricas, como a doença de Alzheimer e MCI. No Capítulo 3, estão definidos
os métodos computacionais aplicados a GWAS, como os filtros estatísticos, testes de
associação genômica e o método Random Forest (RF). Para RF é apresentado uma revisão
de suas aplicações, tanto para classificação quanto para seleção de características. No
Capítulo 4 foi definida a metodologia e está dividido numa série de estudo de casos em
vista da aplicação da RF e filtros de SNPs. No Capitulo 5 são apresentados os resultados
obtidos a partir da concepção dos estudos de caso definidos no Capítulo 4. Por fim,
no Capítulo 6 estão apresentadas as discussões finais, como conclusões, limitações e
trabalhos futuros.
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2
Fundamentos Biológicos

A pré-disposição genética refere-se a potencialidades de um indivíduo desenvolver um
fenótipo a partir dos fatores genéticos e hereditários. Tais fatores são relevantes devido a
aumentar a susceptibilidade ao desenvolvimento de uma doença. Esse estudo concentra-se
na variante genética mais comum do genoma humano, os polimorfismos de nucleotídeo
único (SNPs), e suas influências nas doenças neuropsiquiátricas.

Sendo assim, este capítulo aborda revisões dos fundamentos biológicos e está organi-
zado da seguinte forma: a Seção 2.1 resume os conceitos de codificação da informação
genética; a Seção 2.2 contempla conceitos gerais sobre os SNPs, enquanto que a Seção 2.3
trata de como identificar as variantes atuantes no desenvolvimento de fenótipos por meio
dos estudos de associação e de aparatos biotecnológicos específicos para tal fim. Por
fim, revisamos conceitos básicos sobre a Doença de Alzheimer e o comprometimento
cognitivo leve, que são afecções usadas como estudo de caso nesta pesquisa Seção 2.4.

2.1 Dogma central: Replicação, Transcrição e Tradução

De forma breve, revisamos nesta seção o dogma central da biologia molecular, que pode
ser encontrado em maiores detalhes em [1] e, de uma perspectiva genética, em [61].

Em fevereiro de 2001, a Science e a Nature - duas importantes revistas científicas -
anunciaram a completude do sequenciamento do genoma humano, isto é, a sequência de
nucleotídeos (bases nitrogenadas) das moléculas do ácido desoxirribonucleico (DNA)
para os 23 pares de cromossomos de um indivíduo eucarioto. Nestes organismos, os
cromossomos encontram-se dispostos e organizados no núcleo celular de forma diploide,
na qual dois alelos compõem cada cromossomo.

O DNA constitui os cromossomos a partir de uma sequência linear de nucleotídeos do
tipo adenina (A), timina (T), guanina (G) ou citosina (C). A composição dos nucleotídeos
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Figura 2.1: (A) A estrutura de dupla-hélice do DNA surge a partir das características
químicas e estruturais das duas cadeias polinucleotídicas. O emparelhamento das duas
cadeias é mantido por pontes de hidrogênio entre os nucleotídeos ’A’, ’C’, ’G’ e ’T’ e
por um grupo fosfato na mesma hélice. (B) Estrutura do RNA. A diferença entre DNA e
RNA está na substituição do nucleotídeo timina (T) para o nucleotídeo uracila (U), uma
ribose. Arte adaptada de [61].

é formada por um grupo fosfato, uma desoxirribose - para formar o DNA - e uma base
nitrogenada (ver legenda na Figura 2.1). A estrutura do DNA, representada na Figura 2.1,
em formato de dupla hélice é caracterizada por manter ligações entre os nucleotídeos
da mesma hélice por meio de um grupo fosfato e por pontes de hidrogênio mantendo
o emparelhamento das bases complementares com a segunda hélice. Especificamente,
o nucleotídeo ‘A’ mantêm emparelhamento com ‘T’ e ‘C’ se liga a ‘G’ por pontes de
hidrogênio. O processo de emparelhamento das bases do DNA é tida como uma reação
de hibridação devido a propriedade de complementariedade das bases.

Tradicionalmente, o dogma central da biologia molecular define o modo de transmis-
são da informação genética, sendo este dividido nas fases de replicação, transcrição e
tradução, como explicado na Figura 2.2. O processo de replicação permite a transmissão
da informação genética de uma célula para células filhas com exatidão. Neste processo, o
DNA é separado em dois filamentos distintos de fita simples, porém complementares, e a
partir destas fitas os fatores de replicação atuam para formar duas novas cadeias de dupla
hélice. No processo de replicação, a informação genética é transmitida de uma molécula
de DNA para outra com inteira precisão. Vários mecanismos de revisão atuam para
eliminar os nucleotídeos posicionados incorretamente. Estima-se que o DNA é replicado
com taxa de erro aproximada a 1⇥10�5%.

As regiões codificantes do DNA são compostas por genes, ou seja, regiões do DNA
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A informação é transferida
de uma molécula de DNA

para outra.

A informação é transferida
de uma molécula de DNA

para uma molécula de RNA. Transcrição

Tradução

A informação é transferida
de uma molécula de RNA, em que 
uma sequência de aminoácidos 
é gerada a partir de trincas de

nucleotídeos.

Figura 2.2: Dogma central de transmissão de informação genética. Arte adaptada de [61]

que atuam como modelo para fabricação de um ácido ribonucleico (RNA) pelo pro-
cesso de transcrição gênica. Posteriormente, temos o processo de tradução, no qual
dessas moléculas do RNA mensageiro (mRNA) é originado uma cadeia de aminoácidos -
proteínas. Nesse processo, outros elementos como o ribossomo, o RNA transportador
(tRNA) e enzimas específicas atuam em conjunto para formar um produto correlato ao
mRNA, completando o processo de tradução. As proteínas são elementos essenciais para
a estrutura celular, além de conduzir processos bioquímicos nos mais diversos sistemas
biológicos.

2.2 Polimorfismos de Nucleotídeo Único

O genoma humano difere em aproximadamente 0.1% entre os indivíduos. As variações
genéticas presentes no genoma são classificadas em mutações ou polimorfismos. Um
polimorfismo de nucleotídeo único (do Inglês, Single Nucleotide Polymorphism - SNP)
é caracterizado como a variação pontual de um simples par de nucleotídeos, com a
frequência de no mínimo 1% entre os indivíduos de uma população [11, 28], sendo esse
tipo de variação a mais abundante em todo o genoma. A frequência de um SNP é dada
pela frequência do alelo menos comum (do Inglês, minor allele frequence - MAF), por
exemplo, considerando a troca de bases presente na Figura 2.3 se o alelo ’A’ possuir
40% de frequência, o alelo mais frequente (do Inglês, major allele frequence), ou seja, o
alelo comum possui 60%. Assim, as mutações genéticas diferenciam-se dos SNPs por ter
frequência menor que 1% na população, sendo assim denominada como fator genético
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Figura 2.3: O SNP apresenta-se de forma pontual na sequência genômica, como uma
troca de nucleotídeos. Arte adaptada de [61]

raro [12].
Uma diferença pontual na sequência de um gene, seja ela uma mutação ou um

polimorfismo, em um dos mais de 20.000 genes que cada humano possui, pode mudar
completamente a história de vida do indivíduo. As variantes afetam nossas características
visíveis como a nossa altura, peso, a cor do cabelo e a pigmentação da pele além de
influenciar nossa susceptibilidade a muitas doenças e distúrbios, além de afetar respostas a
tratamentos. No contexto das doenças, a medicina personalizada ganha popularidade com
o objetivo de compreender a predisposição genética de um indivíduo para desenvolver
certos fenótipos que agravam o seu estado de saúde. Seu principal objetivo é entender
o dinamismo a nível molecular com a finalidade de otimizar as ações de prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças complexas [16].

Essas variações configuram-se como a troca de um par de nucleotídeos: adenina
(A), citosina (C), guanina (G) ou timina (T). A modificação de um nucleotídeo, em
regiões codificadoras ou regulatórias, podem causar distúrbios moleculares tal como
a alteração da estrutura das proteínas, e consequentemente perda da função proteica
[28]. Um exemplo de troca de bases, como variações pontuais pode ser vistas na Figura
Figura 2.3. A simplicidade da modificação de apenas uma base, em regiões gênicas ou
regulatórias, torna os SNPs alvo de vários estudos de associação a doenças crônicas,
como as neuropsiquiátricas [21, 18, 7].

Em estimativas, há presença dos SNPs com a frequência de 1/1000 em pares de bases
e encontram-se em regiões não-codificantes com mais frequência do que em regiões codi-
ficantes [2]. Quanto aos SNPs localizados em regiões codificantes, podemos evidenciar
efeitos sinônimos e não-sinônimos. O primeiro efeito não altera a estrutura proteica,
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mantendo as propriedades físico-químicas dos aminoácidos, devido à similaridade dos
códons no processo de tradução, entretanto podem afetar a regulação dos fatores de
transcrição, que permitem interações entre o RNA e o DNA. Por outro lado, os SNPs
com efeito não-sinônimo podem provocar variações estruturais e funcionais da proteína
de alto reflexo biológico, por exemplo o surgimento de câncer.

Os SNPs em regiões não-codificantes, como em sítios de splicing, podem resultar
, e consequentemente a proteína sintetizada. A ocorrência de SNPs em regiões não-
codificantes (intróns), pode resultar na inserção, exclusão ou modificação do tamanho
das regiões codificantes do gene (exóns), instabilizando o mRNA durante o processo
de remoção dos íntrons e ligação dos éxons, denominado de splicing alternativo para
transcrição do RNA. Na ocorrência de SNPs em códons de terminação, que sinaliza a
terminação da tradução, as sequências proteicas podem ser geradas de diferentes tamanhos
[37].

As tecnologias de “nova-geração” permitem o sequenciamento de genomas em tempo
hábil, quando comparado ao sequenciamento do primeiro genoma, além de prover sub-
sídios para estudos comparativos entre as sequências genômicas [55]. O número de
SNPs reportados em bancos de dados públicos aproxima-se dos 10 milhões [40]. Os
estudos de associação, entre os SNPs e afecções, revelam que essas simples variações
indicam sinais de susceptibilidade a doenças, contraem resistência a drogas e desenvol-
vem fenótipos complexos, além de variar a susceptibilidade de indivíduo para indivíduo
[36]. Essas variações pontuais são importantes marcadores, comumente utilizados em
estudos de associação em que as variantes genéticas são relacionadas a mudanças de
fenótipos, modelam fisiologicamente sistemas complexos e auxiliam no entendimento
da base molecular das doenças, bem como a compreensão das variações funcionais ou
regulatórias dos processos biológicos complexos.

A ligação entre os alelos, ou seja, entre locus gênicos, formam blocos de haplótipos,
ou seja, um conjunto de alelos que apresentam associação não aleatória, denominada
de desequilíbrio de ligação (do Inglês, linkage disequilibrium - LD). A ligação física
entre os alelos, bem como o polimorfismo tendem a ser herdados juntos, entretanto
o processo de cruzamento cromossômico, em que há troca de material genético entre
cromossomos homólogos, reduz LD entre os SNPs e a persistência da associação depende
da recombinação em diferentes regiões do genoma. Quanto mais distante o alelo dos
outros, menos LD é identificado. Por outro lado, quanto mais próximo os alelos LD irá
persistir frequentemente. Assim, quanto mais forte a associação entre um alelo em LD e
um fenótipo, mais chances de outros marcadores genéticos indicarem susceptibilidade
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em conjunto com outros fatores.
Muitas vezes, alterações na função dos genes ou mudanças observadas na sequência

são latentes, isto é, dependem da manifestação de fatores ambientais, temporais ou
genéticos. Geralmente, para fenótipos complexos, os genes não atuam individualmente,
mas em conjunto por vias metabólicas. Por vezes, um fator genético oculta o efeito de
outro fator em um locus diferente, este efeito interativo é conhecido como epistasia. Essa
forma de interação, a epistasia, foi definida pela primeira vez em 1909, por Bateson,
para descrever o processo de ocultação de efeitos produzidos por um locus. Assim, foi
definido que o locus que oculta o efeito de outro, é chamado de locus epistático, enquanto
que o locus passivo é chamado de hipostático [61].

2.3 Estudos de Associação Genômica em Larga Escala

A principal meta dos estudos genéticos em humanos é identificar a influência das mais
variadas formas de polimorfismos ou mutações, que influenciam no processo de sus-
ceptibilidade e processo de desenvolvimento das afecções no âmbito populacional. Por
homologia, sabe-se que o genoma humano possui similaridade de 99.9%, quando compa-
rado aos indivíduos da mesma espécie. Entretanto, as variações apresentadas em 0.1% de
diferença genética é motivo de grandes esforços para compreender a base genética das
doenças.

Um estudo de associação genômica em larga escala (do Inglês, Genome-Wide Asso-
ciation Study - GWAS) consiste em testar estatisticamente um vasto número de SNPs
para detectar efeitos causais. O SNP é a unidade básica do teste de associação, por
sua abundância no genoma. Nestes estudos, as variantes genéticas são consideradas
como marcadores para genes e testadas de forma que nenhuma suposição é feita sobre
a localização genômica, ou seja, não é direcionada a um locus, sendo consideradas as
regiões gênicas e regulatórias.

O primeiro GWAS foi publicado no ano de 2005, estabelecendo uma associação
de variantes genéticas a afecções neurodegenerativas [38]. Desde a data da primeira
publicação até o ano de 2012, foram catalogados pelo NHGRI 1350 GWAS abordando
diversos fenótipos [31]. Apesar da proposta ser relativamente nova, devido ao sucesso e
desenvolvimento em grande número, os GWAS alcançaram sua maturidade, além de que
as expectativas foram superadas durante o desenvolvimento inicial, tornando possível a
identificação, com sucesso, das variantes genéticas que predispõem à doenças complexas
[21].
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A quantidade de variantes genéticas reportadas por fenótipos no catálogo de GWAS
mantido pelo NHGRI [31], demostra que uma doença rara, ou seja de baixa frequência
em uma população, possui arquitetura genética diferente das doenças complexas, em
que vários genes regulam o processo de desenvolvimento. As variantes que possuem
maiores valores de frequência para alelo menos comum está propenso a ser encontrado
com mais frequência entre todos os indivíduos de uma população. Assim acredita-se na
hipótese de que se a doença é comum, as variantes genéticas também serão comuns entre
os indivíduos de uma população. Os GWAS assumem a ideia de que uma variante como
alelos comuns na população explicam a herança das doenças comuns, referido assim
como a hipótese doença comum/variante comum, do Inglês, (common disease common
variant - CDCV) [12].

Os GWAS geralmente são conduzidos seguindo o modelo caso-controle como desenho
experimental. Atualmente, as tecnologias permitem investigar o efeito de milhões de
SNPs, tornando uma questão ainda em aberto a quantidade de testes requeridos, em que
geralmente um teste é feito para cada SNP, requerendo valores de significância mais
restritivos, exigindo um grande número de amostras. Um GWAS com um grande número
de testes pode gerar falsos positivos, assim faz-se necessário replicar o estudo de forma
independente. Alguns estudos indicam replicações, considerando o conjunto de SNPs da
primeira descoberta no intuito de evitar falsas associações. A evidência de associação
positiva é a replicação da associação em diferentes populações ou mesmo em amostras
independentes do primeiro conjunto de teste [45, 56, 34].

2.3.1 Tecnologias de Genotipagem

O crescimento do número de estudos no período 2005-2012 é um fato consequente de
uma série de avanços biotecnológicos, tais como: a completude do sequenciamento
do genoma humano [55]; o compartilhamento das anotações de milhões de SNPs em
bancos de dados públicos, como o dbSNP [68]; o desenvolvimento e redução dos custos
de genotipagem por meio do SNP array, pois os chips permitem explorar milhões de
SNPs com abrangência em todo o genoma [2, 33], além da documentação e correlação
estrutural dos alelos em um loci [72].

Inicialmente, os GWAS eram caros e pouco confiáveis, devido ao número de variantes
exploradas pelas biotecnologias. Entretanto, pode-se constatar, através do catálogo
mantido pelo NHGRI, que o número de estudos aumentou consideravelmente em um
pequeno espaço de tempo. A Figura 2.4, sumariza os dados do catálogo, enfatizando a
evolução do número de GWAS desenvolvidos, bem como a capacidade de exploração das
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Figura 2.4: Sumário do desenvolvimento de GWAS até o ano de 2012 e a capacidade de
mensurar a expressão dos SNPs por SNP arrays. Estatísticas retiradas de [31]

variantes por meio dos SNP arrays.
No âmbito comercial, as empresas Affymetrix e Illumina manufaturam as plataformas

que permitem a exploração do perfil das variantes genéticas em um único chip. A
Affymetrix (Santa Clara) foi pioneira no desenvolvimento das plataformas para medição
de SNPs. Inicialmente foi desenvolvido um array para genotipagem de 1.494 SNPs,
o HuSNP. As versões subsequentes comportavam os números de 10 mil, 100 mil, 500
mil e atualmente o SNP Array 6.0 possui capacidade para interrogar aproximadamente
1 milhão de SNPs. A Illumina segue o mesmo passo no desenvolvimento dos chips
possuindo variantes dos BeadChips para genotipagem dos dados. Os SNP arrays da
Affymetrix fazem uso de sequências curtas do DNA depositadas em um spot no chip
para reconhecimento dos alelos, enquanto que o Illumina utiliza a tecnologia bead-based
com sequências de DNA mais longas, tendo como consequência maior especificidade na
estimação dos alelos.

2.4 Doença de Alzheimer

De fato, houve crescimento do número de estudos de casos relacionados às doenças
neuropsiquiátricas [31]. Esse evento ocorre por mérito do aumento da expectativa de vida,
sendo a idade o principal fator de risco para as doenças que afetam as redes neurais[18].
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Várias abordagens foram criadas com o intuito de viabilizar o acesso a informação a nível
molecular. Os GWAS possuem fundamentos estratégicos, pois quando desenvolvidos
esperam-se resultados que auxiliem o desenvolvimento de métodos terapêuticos para
aplicação preventiva ou mesmo para a redução da idade das afecções. Porém, pouco é o
conhecimento sobre a base genética dessas doenças, ou seja, seus fatores genéticos de
risco ainda não foram completamente elucidados.

A Doença de Alzheimer (DA) é uma afecção que compõe o conjunto de doenças
complexas neurodegenerativas e psiquiátricas, em que há morte e perda das conexões
neuronais. A DA é considerada um afecção silenciosa, pois está envolta num processo
lento de desenvolvimento, em que a maioria dos casos são diagnosticados clinicamente
após anos do seu início, quando traços da demência são observáveis. A afecção agrava o
estado funcional do paciente à medida que a idade e a prevalência da doença aumenta.

De forma progressiva, os sintomas da DA podem ser divididos em três estágios. O
primeiro é chamado de fase pré-sintomática inicial; o segundo estágio de alto risco é
conhecido como comprometimento cognitivo leve (do Inglês, Mild Cognitive Impairment
- MCI) e no último estágio, os pacientes com a DA já desenvolvida apresentam demência
com deficiências em vários domínios e perda de função nas atividades diárias [75]. O
indivíduo com MCI apresenta falhas cognitivas, entretanto não interfere em sua vida
diária tão severamente como no estágio final. Os indivíduos com MCI estão predispostos
ao desenvolvimento da DA, enquanto que o MCI amnestic é um dos estágios de MCI
propulsores para a conversão da demência para a DA[59].

A DA é uma das demências mais frequentes em âmbito mundial. Estudos estimam que
no Brasil há 1,2 milhões de pacientes diagnosticados e incidência de aproximadamente
100 mil casos por ano [73]. Segundo a Associação de Alzheimer, estima-se que 5.4
milhões de americanos possuam DA, dos quais 200 mil têm idade igual ou maior a 65
anos, configurando a idade como um dos principais fatores de susceptibilidade [73, 6].
Entretanto, sabe-se que há casos de indivíduos que desenvolveram o fenótipo com idade
inferior [54].

Devido à ausência de marcadores qualitativo-quantitativos que permitam entender
a dinâmica da DA, há falta de subsídios para o desenvolvimento de métodos preventi-
vos. Comumente, o diagnóstico é iniciado pelo histórico médico familiar do indivíduo,
composto de informações psiquiátricas, cognitivas e comportamentais, além de serem
realizados exames neurológicos e cognitivos. A diferenciação da demência pode ser subsi-
diada por análises de neuroimagens, submetendo o indivíduo às ressonâncias magnéticas
ou PET (do Inglês, Positron Emission Tomography) [23].
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As análises de biomarcadores como as proteínas b -amiloide e Tau são alternativas
para investigar o processo de formação de placas senis no progresso de desenvolvimento
da DA. Acredita-se que a primeira interfere na interação neurônio-neurônio, enquanto
que a segunda interfere no transporte de nutrientes contribuindo para a morte celular
[15]. Outra alternativa é a análise de expressão gênica, por exemplo sabe-se que o
gene APOE expresso possui influência no processo de desenvolvimento da DA [73].
As investigações dos SNPs como marcadores contribuem na elucidação da patogênese,
além de identificar variantes e alvos terapêuticos potenciais, como indicam os GWAS
catalogados no AlzGene [7].

Para a comunidade científica, ainda é um desafio a criação de métodos que permitam
a prevenção, diagnóstico e prognóstico da doença [54, 6]. Entre os desafios para o
diagnóstico da DA, está a padronização dos métodos para tal fim, tendo em vista a
diversidade apresentada. Um oportunidade é combinar os resultados dos métodos, a
fim de subsidiar o diagnóstico com o maior ganho de informação. Em paralelo, torna-
se essencial estabelecer ou descobrir novos biomarcadores e traços quantitativos que
viabilizem o entendimento do processo de neurodegeneração provocado pela DA. A
meta considerável é estabelecer os sinais clínicos precocemente, possibilitando assim o
desenvolvimento de drogas ou medidas terapêuticas.

2.4.1 Iniciativas

O AlzGene e o ADNI (do Inglês, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative) são duas
importantes iniciativas que concentram esforços em reunir o conjunto de estudos de
associação, bem como desenvolver tais estudos para elucidar a base genética da DA.

AlzGene: GWAS e Meta-análises

O banco de dados AlzGene armazena dados dos estudos de associação em larga escala e
meta-análises desses estudos referentes as pesquisas sobre a Doença de Alzheimer [7].
O desenvolvimento desses estudos ajudam a elucidar a causa genética da doença, além
de refutar associações que apontam para falsos-positivos. A centralização dos estudos
auxilia na interpretação dos resultados e viabiliza a construção do conhecimento dos
fatores genéticos atuantes no processo de desenvolvimento da DA.

O catálogo dos GWAS é de suma importância para elucidar a base genética, uma vez
que por meio da análise dos marcadores, como os SNPs, torna-se possível inferir os genes
candidatos que causam a susceptibilidade à doença. Periodicamente, o banco de dados
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é atualizado. Nos sumários dispostos online, constam 1.395 publicações de estudos de
associação, dos quais 320 são meta-análises e reportam 2.973 polimorfismos intrínsecos
a 695 genes.

Os SNPs localizados em regiões vizinhas a genes associados com um certa doença,
estes podem servir como marcadores para localizar genes relevantes associados ao
fenótipo investigado. Vários dos GWAS reportados vêm contribuindo com as pesquisas
de médicos cientistas para estimar respostas a fármacos e tratamentos de pacientes.

Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative

A Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) é formada por um conjunto de
instituições acadêmicas e centros médicos que concentram esforços para estabelecer o
conhecimento sobre o mecanismo patológico e fisiológico da Doença de Alzheimer a
partir dos métodos de neuroimagem, genotipagem de indivíduos, exploração dos aspectos
clínicos e fisiológicos, além do contexto social em que estão inseridos os pacientes [54].
A construção do conhecimento da base genética da DA, implica no desenvolvimento de
alvos terapêuticos e de medidas de prevenção com a finalidade de modificar o processo
de maturação da afecção.

A princípio, a ADNI se propõe a padronizar os métodos de neuroimagem e descoberta
de biomarcadores que atendam ao diagnóstico acurado de indivíduos que desenvolveram a
DA ou o estágio inicial de demência [67]. Entretanto, um dos maiores desafios é predizer
o desenvolvimento da doença a partir dos sinais clínicos iniciais, com a finalidade de
prevenir ou reduzir a idade da doença. Portanto, a partir do conhecimento estabelecido
é possível avaliar os efeitos em testes clínicos, além de permitir validar uma série de
hipóteses com base nos dados e descoberta dos efeitos dos biomarcadores.

Para fins de estudos e colaboração entre as entidades que compõem a inciativa, bem
como para o desenvolvimento dos métodos para diagnóstico da DA, foram recrutados
819 indivíduos, dos quais 229 são pacientes que não apresentam os fenótipos aqui apre-
sentados, 398 apresentam MCI e 192 são indivíduos com desenvolvimento da doença de
Alzheimer (DA). Os indivíduos foram submetidos a exames clínicos, físicos, neurológi-
cos e cognitivos, além de ser coletado material genético sanguíneo para genotipagem e
verificação de biomarcadores relevantes para o diagnóstico da DA.

Como mencionado, todos os indivíduos foram periodicamente submetidos aos exames
de neuroimagem. A ADNI propõe a integração dos dados de neuroimagens capturados
partir das técnicas de ressonância magnética (MRI) e tomografias por emissão de pósi-
trons, dados clínicos, cognitivos e bioquímicos [54, 60], com o propósito de identificar os
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biomarcadores para elucidar a patologia da DA. Alguns estudos já foram desenvolvidos
com a proposta de integração dos dados de imagem aos dados clínicos e aos dados de
genotipagem. Estes já demonstram um progresso parcial no conhecimento da patologia,
entretanto ainda não se chegou a um consenso sobre quais biomarcadores são efetivos,
ou seja, quais proveem o maior ganho de informação para o diagnóstico final da afecção.

Além dos dados de neuroimagem, foram coletadas amostras sanguíneas e do líquido
cerebrospinal ou cefalorraquidiano (do Inglês, Cerebrospinal Fluid) para genotipagem
e análise de biomarcadores. A plataforma Illumina Human BeadChip foi utilizada
para hibridização do material genético, por meio do chip de referência Human610-
Quad BeadChip composto de 620.901 SNPs. Os detalhes do protocolo utilizado e
processamento dos chips podem ser encontrados com mais detalhes em [54, 60]. Os
genótipos foram obtidos utilizando o software Illumina BeadStudio 3.2 a partir dos
arquivos de intensidade gerados da hibridização do material genético em SNP arrays.

2.5 Considerações Finais

Neste capítulo foram explorados os conceitos básicos relativos as variantes genéticas
pontuais, os SNPs e a abordagem de estudo de associação em escala genômica, bem
como da aplicação a doenças neuropsiquiátricas.

De fato, a concentração de esforços impulsionou o avanço das biotecnologias de
sequenciamento e genotipagem, permitindo estudos acurados e efetivos dos SNPs e suas
relações com fenótipos complexos, a partir da discriminação dos alelos. O SNP array
permite mensurar simultaneamente a concentração de moléculas localizadas em regiões
gênicas e regulatórias, apresentando assim os padrões de expressão das moléculas sob
diversas condições.

Analisar os dados de GWAS, sob diversas perspectivas, configura-se como de alta
relevância para a prática do estudo, diagnóstico e planejamento de terapias para doenças
neuropsiquiátricas. Porém, a complexidade, alta dimensionalidade e não integração entre
os dados ainda permeia. Este fato demanda a construção de esquemas de dados integrados,
bem como de métodos de aprendizagem de máquina e estatísticos mais robustos, com a
expectativa de elucidar o relacionamento entre os fenótipos quantitativos e as variantes
genéticas.
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3
Métodos Computacionais

Os estudos de associação em larga escala (GWAS) são abordagens bem estabelecidas para
identificar regiões genéticas de risco para doenças complexas. Uma das características
destes estudos é a investigação considerando informações genéticas de centenas ou
milhares de pessoas, em centenas de milhares de regiões pontuais em todo o genoma
humano estimados pelo processo de genotipagem utilizando SNP array.

Os resultados do processo de genotipagem é uma matriz de genótipos XG de dimensões
N ⇥P, em que xi j é o genótipo do i-ésimo indivíduo para o j-ésimo SNP, no qual assume-
se que xi j 2 {AA,AB,BB} e A é o alelo dominante. Cada indivíduo está associado a uma
classe (caso ou controle) nos estudos de associação. O fenótipo e representado pelo vetor
N-dimensional y onde yi 2 {0,1} indica que o i-ésimo individuo pertence a classe de
caso ou controle (doente ou saudável).

Este capítulo está dividido em duas principais seções: na Seção 3.1 é apresentada a
perspectiva básica de desenvolvimento dos GWAS e métodos adotados para condução de
análise deste estudo. Nesta seção é apresentado o teste univariado FE para associação de
SNPs a fenótipos, além de filtros de controle alélico (HWE, LD e MAF). Na Seção 3.2
é apresentado um direcionamento da aplicação do método Random Forest, um comitê
de classificadores baseado em árvores de decisão para classificação e regressão do tipo
CART, para classificação de bases de genótipos e quantificação da importância de SNPs.

3.1 GWAS: Visão Geral do Desenvolvimento

A sequência de etapas para desenvolvimento de um GWAS está representada na Figura 3.1.
Algumas revisões exploram mais detalhes para desenvolvimento desses estudos e podem
ser encontrados em [76, 80, 21]. Inicialmente as questões biológicas são definidas para
conduzir a investigação (etapa 1), posteriormente são recrutados os indivíduos, da mesma
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população, para coleta e preparação do material genético referente ao fenótipo. Para
conduzir um GWAS, a abordagem mais comum é o desenho experimental caso-controle,
em que os genótipos dos indivíduos saudáveis (controles) são comparados a indivíduos
com a afecção presente (casos) (etapa 2) [21].

AA BB AB

Restrição por enzimas

Ligação dos adaptadores

Amplificação

Fragmentação e 
rotulamento

Hibridização

4. Análises 

1. Questão biológica 

2. Seleção de amostras 

4.1 Genótipos 

4.3 Interações 

5. Validação 3. Genotipagem 

4.2 Haplótipos 

Figura 3.1: Etapas de desenvolvimento dos GWAS com base em SNP array.

A manipulação do material genético depende do protocolo estabelecido para o SNP
array selecionado, comumente os estudos tem sido desenvolvidos utilizando as plata-
formas Illumina ou Affymetrix. Na preparação do material genético, para genotipagem,
são utilizadas enzimas de restrição que cortam a molécula de DNA através do reconheci-
mento de sequências específicas de nucleotídeos. Este passo tem como objetivo separar
apenas os DNA referentes as posições genômicas a serem analisadas no array. Todos os
fragmentos resultantes da restrição são substratos para os adaptadores de ligação. Um
primer genérico reconhece a sequência com os adaptadores e a utiliza para amplificar os
fragmentos via reação em cadeia da polimerase (do Inglês, Polimerase Chain Reaction -
PCR), finalizando essa etapa com o rotulamento final dos fragmentos.

O princípio básico do SNP array foi expandido das tecnologias de microarray de
DNA. O experimento é baseado na hibridização do material genético, que permite medir
a quantidade de trechos de determinada sequência na amostra, a partir do conceito de
complementariedade das sequências de DNA [37]. Os chips são compostos de spots
distintos, com réplicas, que armazenam as sondas (bases complementares), isto é, trechos
de DNA imobilizados (geralmente de 25 nucleotídeos) com o intuito de hibridizar o
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material genético alvo, de forma a capturar regiões das possíveis sequências que apresenta
um SNP, tanto para o alelo A, quanto para o alelo B.

Após a hibridização do material genético, nos chips, estes são submetidos a um
scanner específico, para leitura do sinal de fluorescência. A partir do escaneamento
são obtidas as imagens para análises e posteriormente extração das intensidades de
expressão das regiões de SNPs, para os alelos ’A’ e ’B’. Geralmente, as imagens são
utilizadas para avaliar a qualidade do material hibridizado e identificação de possíveis
variações técnicas ou biológicas, como por exemplo excesso de hibridização. Os fatores
biotecnológicos ou variações sistemáticas (ex. plataformas, reagentes, o ambiente) podem
afetar especificamente as lâminas do experimento, causando variações nas análises dos
resultados. Os dados extraídos das imagens são submetidos a métodos de normalização
de dados para ajustar as variações. O processo segue com a sumarização das intensidades,
para cada alelo (A e B), no caso do chip possuir réplicas das sondas.

A quantificação da hibridização se dá a partir do sinal de fluorescência capturado pelo
scanner de SNP array. Após normalização e sumarização, cada SNP é representado por
um par de intensidades (A,B), para os alelos A e B respectivamente. Desta forma, há
três possíveis genótipos, AA e BB (homozigotos) and AB (heterozigoto). O par de sinais
de intensidades são convertidos para genótipos por métodos computacionais distintos
para cada plataforma. Com base no par de intensidades (A,B), são aplicados métodos
supervisionados e não supervisionados para inferência dos alelos e determinação da
classe (AA, AB ou BB) para cada SNP.

O processo de discriminação dos alelos envolve procedimentos com técnicas espe-
cíficas para tratar as regiões pontuais em que os SNPs se encontram. Atualmente os
procedimentos são capazes de estimar com taxa de acurácia de 99,5% [40]. Para cada
SNP array há um pacote de software disponível para processar as informações dos chips.
A Illumina disponibiliza versões do BeadStudio enquanto que a Affymetrix disponibiliza
o Genotyping Console™ Software. O método CRLMM, (do inglês, Corrected Robust
Linear Mixture Model) é atualmente o estado da arte para estimação dos genótipos. O
CRLMM pode ser aplicados ao SNP Array 6.0 (Affymetrix) e aos BeadChips (Illumina).
O CRLMM está disposto como um pacote do projeto Biocondutor [24], implementado
sob os princípios da plataforma estatística R [64]. O CRLMM está em sua segunda versão
e se sobressai sobre as soluções adotadas pela Affymetrix [14, 41].

Após a estimação, na etapa 4, são realizadas as análises dos genótipos, das interações
genéticas (SNPxSNP) ou dos blocos de haplótipos, que são blocos de SNPs em LD,
porém as análises de haplótipos não fazem parte do escopo deste trabalho. Para realizar
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as análises são empregados filtros estatísticos como métodos para verificação da confor-
midade dos genótipos e os testes univariados são utilizados para obter a significância de
associação entre os polimorfismos e o fenótipo. Os testes e filtros estatísticos utilizados
para esse experimento estão definidos na seções a seguir. Geralmente a validação das
associações de SNPs e fenótipos são feitas utilizando bases de dados independentes para
finalizar o fluxo do GWAS.

3.1.1 GWAS: filtros estatísticos

Uma série de filtros estatísticos são utilizados para conduzir as análises de GWAS. Os
procedimentos de genotipagem podem conduzir a variações nas estimações dos genótipos,
em consequência por exemplo, do excesso de hibridização ou mesmo uma variação
sistemática no tratamento do material genético. Outra característica já mencionada é o
padrão de LD apresentado pelos dados de GWAS dada a dimensionalidade dos dados,
salientando que dois SNPs em LD podem ter seus efeitos mascarados devido a presença
de correlação. De fato, é necessário remover das análises aqueles SNPs para os quais os
genótipos não foram estimados, ou apresentam-se correlatos, com o mínimo de perda
de informação. Ainda vale salientar, que em estudos populacionais, não deve haver
estratificação da população.

Os métodos descritos nas próximas seções são tradicionalmente aplicados na condu-
ção dos GWAS para filtrar SNPs, evitando assim as situações citadas e portanto escolhidos
para aplicação neste estudo.

Fator de Inflação da Variância

Para verificar colinearidade entre os SNPs, o fator de inflação da variância (do inglês,
Variance Inflation Factor-VIF) para o SNP j é definido como

V IF( j) =
1

1�R2
j

↵⌦ � 3.1

onde R2
j é o coeficiente de correlação múltipla do j-ésimo SNP.

Consideramos X como sendo uma matriz N ⇥P, onde xi j é o genótipo para o i-ésimo
indivíduo e o j-ésimo SNP no qual xi j 2 {0,1,2} para os genótipos AA, AB e BB
respectivamente. O V IF pode ser computado considerando x· j um vetor com todos os
genótipos para o j-ésima SNP e a X� j matriz, X sem a j-ésima coluna. O coeficiente de
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correlação múltipla por ser computado via regressão de x· j em X� j, da seguinte forma:

x· j = bX� j
↵⌦ � 3.2

.
Dado fi j como o valor predito pela regressão anteriormente, R2

j é obtido como

R2
j = 1� Ân

i=1(xi j � fi j)2

Ân
i=1(xi j � x̄· j)2

↵⌦ � 3.3

onde x̄· j é o valor médio para o j SNP.

Minor Allele Frequence

Outra propriedade importante é o minor allele frequence - MAF). O MAF é um filtro
estatístico simples que considera apenas a frequência relativa do alelo, ou seja, o número
de vezes que o alelo aparece na população em relação ao número total de indivíduos.
Por exemplo, se o SNP possui MAF de 0.4 o alelo com maior frequência possui 0.6 de
frequência.

A investigação de SNPs em doenças complexas e comuns parte do principio que o
alelo é comum na população. Assim, a redução do número de SNPs por MAF é comum
quando os fenótipos complexos são alvos de estudo, no intuito de remover as variantes
raras (com frequência menor que 0.05) das análises, uma vez que para ser considerado
um SNP deve possuir frequência de pelo menos 1% na população alvo. Os filtro por LD
and MAF foram implementadas utilizando os procedimentos implementados no software
PLINK [63].

Equilíbrio de Hardy-Weinberg

Um desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) pode indicar a consanguinidade (do
inglês, inbreeding), a estratificação da população, além de problemas de genotipagem. Na
ausência de fatores como migração, mutação e seleção natural as frequências genotípicas
de qualquer locus é uma simples função de frequências alélicas. Assim, para análise de
dados de genotipagem o HWE é utilizado para verificar conformidades com genótipos.

A partir da sumarização dos alelos definimos a estrutura da matriz de contingência na
Tabela 3.1. Assumimos que f(A) é a frequência do alelo dominante, e f(A) a frequência
do alelo recessivo, além da frequência de indivíduos AA é igual a f(AA), a frequência de
indivíduos BB é igual a f(BB), e a de indivíduos heterozigotos AB é igual a 2 f(AB).
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Geralmente, a forma de avaliar o HWE de um SNP e feita através do teste Chi-
quadrado de Pearson, observando as frequências dos genótipos relativa aos dados e
as frequências genotípicas esperadas pelo princípio de HWE [61]. Para determinar
se estas condições forem satisfeitas, as proporções genotípicas esperadas sob a lei de
Hardy-Weinberg devem ser comparadas com as freqüências genotípicas observadas. Para
isso, primeiro calculamos as freqüências alélicas, em seguida, encontrar as freqüências
genotípicas esperadas usando o quadrado das freqüências alélicas e, assim, comparar as
freqüências observadas e as frequências esperadas genotípicas por meio de um teste do
qui-quadrado, definido como:

c2 = Â ( fesp � fobs)
2

fobs
,

↵⌦ � 3.4

sendo que as frequências esperadas são obtidas a partir de fesp(AA) = p2n, fesp(AB) =
2pqn e fesp(aa) = q2n, considerando que p é definido como p = 1�q e q é definido por

p =
2 fobs(AA)+ fobs(AB)

2( fobs(AA)+ fobs(AB)+ fobs(BB))
.

↵⌦ � 3.5

3.1.2 Teste de Associação

Nas análises de GWAS, conduzidas por um desenho experimental caso-controle, comu-
mente são comparadas as frequências dos genótipos entre os indivíduos casos e controles,
de uma mesma população, sendo esta a abordagem comum para verificar associação entre
o loci e a doença. Geralmente, as abordagens de teste de associação genótipo-fenótipo
consideram que os SNPs estão associados e conferem risco baseados num modelo gené-
tico como o dominante ou recessivo [80]. O risco é a presença de um genótipo que altera
a sequência genômica e, em consequência, influencia um dado fenótipo [19].

A análise é conduzida sumarizando os dados dos SNP numa tabela de contingência
Tix j, onde ni j corresponde ao número de genótipos dados os indivíduos para casos e
controles separadamente. A estrutura da tabela de contingência está representada na
Tabela 3.1 [5].

Genótipos AA AB BB Total
Caso n11 n12 n13 r1.
Controle n21 n22 n23 r2.
Total c.1 c.2 c.3 N

Tabela 3.1: Matriz de contingência para o teste Fisher’s Exact. ’A’ é o alelo dominante.
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Teste Fisher’s Exact

O Fisher’s Exact [58, 69, 48] é um teste de significância estatística para dados categóricos
utilizado para determinar se há associações não aleatórias entre duas variáveis categóricas,
por exemplo caso e controle. Dada uma tabela de contingência Tix j, consideramos ni j

como a contagem da categoria para a linha i e coluna j e definimos a soma das linhas
e colunas como ri e c j, respectivamente, e N o número de elementos. Assim, podemos
calcular a significância a partir da seguinte definição:

p =
(r1!r2!)(c1!...c j!)
(n11!...n2 j!N!)

↵⌦ � 3.6

Considerações dos Testes univariados

Embora o desenvolvimento do testes associação genômica seja um grande avanço para a
análise genética de doenças complexas, o grande número de testes estatísticos envolve
questões de significância estatística. Os GWAS consideram uma densa quantidade
de SNPs (aproximadamente 1 milhão para novas plataformas), tornando o número de
testes executados um problema estatístico fundamental. Os testes de associação estão
submetidos ao controle de um teste múltiplo [19]. As soluções tradicionais visam
acomodar o problema do teste múltiplo, devido à dimensionalidade dos dados de GWAS e
envolvem corrigir cada teste usando ajustes, como por exemplo a correção de Bonferroni.

Por exemplo, quando se testa 100.000 marcadores de associação genética pode-se
exigir um teste estatístico com um p�value de 5x10�7, se uma correção de Bonferroni é
aplicada [21]. Outro fato é que nem todos os testes são independentes devido a diferentes
graus de desequilíbrio de ligação entre os marcadores. Para tal fim, a correção com o
método Bonferroni, por exemplo, torna-se inviável e conservadora, uma vez que não leva
em conta as correlações entre os testes para os dados de GWAS, que constatam presença
de desequilíbrio de ligação em vários níveis [5].

Assim, a evidência padrão que emerge de um GWAS convincente é rigorosa, e por
padrão deve obedecer as seguintes premissas: (a) deve emergir do GWAS uma forte
associação num conjunto de amostras inicial, (b) a replicação do estudo deve ser precisa
em uma ou mais amostras independentes, (c) além de se obter como evidência um
p� value  5x10�8. Este valor é considerado para a correção de Bonferroni assumindo
1 milhão de testes estatísticos. A confirmação de associação da região genômica ocorre
quando de fato o p-value esperado é menor ou igual ao alcançado por meio de replicações
em conjuntos de amostras independentes [21] [78]. No entanto, muitos destes marcadores
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estão correlacionados para esta correção, mas em qualquer caso o valor do p-value
requerido seria muito pequeno [26].

Sabe-se que os métodos paramétricos univariados não se adequam aos dados prove-
nientes de GWAS, em vista do número de preditores. De um lado, há possibilidade de
que o SNP atuante (ou outro em desequilíbrio de ligação) possa ser encontrado, por outro
lado está os testes estatísticos que criam potenciais falsos positivos para investigações
sob um grande número de preditores. Além de que, assumir um modelo genético limita a
investigação, pois de certo modo não se compreende o modelo de desenvolvimento das
doenças complexas poligênicas, como as neuropsiquiátricas objeto deste estudo. Nas
seções seguintes exploramos dois testes de significância mais aplicados nos testes de
significância em estudos caso-controle.

3.2 GWAS e métodos de aprendizagem de máquina

Uma das tarefas clássicas da bioinformática é o estudo de associação e classificação
de dados baseados em expressão gênica, para assim compreender o comportamento ou
relação entre uma doença e seu possível agente etiológico. Uma revisão das técnicas de
aprendizado de máquina aplicados a problemas de biologia e genética humana poder ser
encontrado em [2], concluindo que técnicas mais robustas são necessárias para analisar e
interpretar dados genéticos devido à complexidade inerente a esses dados.

A recente ênfase está no uso de métodos de AM para fins de classificação e seleção
de características com fatores de proteção ou risco [52] [30]. Os métodos como Multi-
Dimensional Reduction (MDR), Support Vector Machines (SVM) e Random Forest
(RF) estão retratados para solucionar problemas de classificação de indivíduos, bem
como de seleção de características para discriminação das observações em estudos de
caso-controle. Os métodos citados possuem abordagens distintas, porém todas buscam
sob um espaço de características a melhor solução para o problema de classificação. Uma
das vantagens de aplicação dos métodos de aprendizado de máquina é que não assumem
um modelo genético prévio, adequando-se aos dados de GWAS para doenças complexas,
pois não se sabe a priori o efeito ou modelo do fenótipo sob a perspectiva dos SNPs [27]
[71].

O foco desse estudo está no método RF. Neste queremos explorar a capacidade da RF
em distinguir os indivíduos (casos e controles), além de explorar a capacidade de seleção
de variáveis por métricas de importância. A motivação que nos levou a utilizar RF está
na habilidade do método suportar bases de dados com um grande número de preditores,
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no nosso caso um vasto número de SNPs [17].
A aplicação de várias abordagens com os métodos de AM tem sido conduzida

para solução dos problemas de classificação de variantes biológicas, em detrimento
dos métodos paramétricos estatísticos que tomam premissas de modelagem para serem
aplicados. Por exemplo os testes paramétricos geralmente assumem estatisticamente
a normalidade da distribuição dos dados ou mesmo modelos genéticos como já citado
anteriormente [46] [44]. De fato, as biotecnologias para genotipagem produzem os
genótipos para um grande número de preditores. A aplicação de métodos como Random
Forest tem sido discutida de forma a favorecer o sucesso de identificação das variantes
presentes no volume substancial de dados produzidos pelas SNP arrays [30, 74].

3.2.1 Árvores para Classificação e Regressão

Os métodos de aprendizado de máquina (AM) são construídos de forma que o algoritmo
itera sobre um conjunto de padrões e melhora seu desempenho de classificação por meio
da experiência. Mitchell [50] argumenta que um método de aprendizado de máquina
aprende a partir da experiência E, em relação a uma tarefa T, com medida de desempenho
P, se o seu desempenho para a tarefa T, medida por P, é aperfeiçoada com a experiência E
. O ponto chave das técnicas de AM é a sua capacidade de generalização definida como
a habilidade de atribuir o rótulo certo ao padrão que não se encontra no conjunto de
treinamento.

A classificação é a tarefa de aprender uma função alvo f para mapear um vetor de pre-
ditores x a uma das classes previamente definidas, neste caso yi 2 {0,1} que corresponde
ao estado da afecção do paciente. O método considera o conjunto de aprendizado como
sendo uma matriz X = {(x1,y1), ...,(xn,yn)} composto de n observações independentes
e identicamente distribuídas. O vetor x = (x1, ...,xp) contêm os p preditores. Para os
problemas de classificação, um classificador f é o mapeamento f : Rp !Y , enquanto que
para problemas de regressão supomos que Y = s(X)+ e , sendo s a função de regressão.

A denominação CART (do inglês, Classification and Regression Trees) indica que
o método pode induzir árvores de decisão para propósitos de classificação ou regressão
de dados, suportando assim dados categóricos e contínuos. CART é um método de AM
proposto por Leo Breimam [10] como um método não-paramétrico, de forma que as
árvores são induzidas de forma hierárquica (sentido top-down), por particionamento
recursivo binário seguindo um critério de divisão de nós.

De forma geral CART consiste de construir árvores maximais, ou seja, os nodos da
árvore crescem exaustivamente e a cada divisão do nodo é seguida uma regra. Para isso,
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o nodo raiz contempla todas as amostras e à medida que os nodos são particionados
são gerados subconjuntos menores. Durante todo o processo de formação leva-se em
consideração a homogeneidade das classes para cada divisão do nodo. CART se diferencia
das outras abordagens de árvores de decisão por mensurar a homogeneidade utilizando o
índice Gini impurity, abordado na próxima subseção.

A medida em que as árvores são construídas, sub-árvores podem acarretar na situação
de overfitting do modelo, ou seja, ocorre em perdas de generalização devido o aprendizado
consolidado ser muito específico em vista do conjunto de treinamento. O método de
poda – cost complexity pruning - é utilizado para detectar e remover tais sub-árvores cuja
proposta é melhorar as taxas de acerto do modelo gerado para classificação de novos
exemplos [29].

Entre os algoritmos de AM, CART se destaca por lidar com dados contínuos e
categóricos, além de ser robusto a outliers. Um das vantagens das árvores de decisão é a
indução de modelos de fácil interpretação por humanos, podendo assim ser analisados
por um conjunto de regras, além da capacidade de avaliar se as regras geradas são
admissíveis [50]. Apesar da simplicidade do modelo, em geral as árvores de decisão
acarretam problemas de elevada variância. Uma simples alteração nos dados pode
resultar em uma série de divisões diferentes, tornando assim a interpretação das regras
um tanto fraca. Assim, a topologia da árvore é usualmente instável, esse fato resulta em
árvores completamente diferentes caso ocorra perturbação nos dados. O motivo para tal
instabilidade é a natureza hierárquica do processo de formação, isto é, o efeito de um erro
na divisão em um nodo superior é propagada para todas as divisões abaixo dele [29].

Gini impurity

A escolha do melhor atributo para divisão de um nodo é um dos aspectos críticos para
formar uma árvore de decisão. Basicamente, as métricas avaliam o ganho de informação
dos atributos para separação das amostras presentes no conjunto de treinamento. O Gini
impurity (GI) é um índice para avaliação de atributos na separação das amostras de mesmo
rótulo, ou seja busca-se a homogeneidade das classes para compor um nodo. O valor do
índice GI indica o valor global discriminativo dado a um atributo para o problema de
classificação a partir do acumulo dos valores para cada atributo.

O Gini impurity é definido da seguinte forma:

IG(m) = 1�
C

Â
i=1

pi(m)2,
↵⌦ � 3.7
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onde p = p1, ..., pc é a proporção das amostras da classe pc para o nodo m, respectiva-
mente.

O índice avalia todos os preditores selecionados aleatoriamente para construção da
árvore e escolherá aquele que possuir maior grau de homogeneidade entre as amostras.
Se o nodo m é puro (homogêneo), então a proporção pi(m) da classe i para o nodo m será
igual a 1 e consequentemente o índice igual a 0.

O atributo para divisão é escolhido conforme o seguinte decremento de pureza:

Di(m) =
C

Â
i=1

pi(mpai)�Pesq

C

Â
i=1

IG(mesq)�Pdir

C

Â
i=1

IG(mdir),
↵⌦ � 3.8

onde a divisão do nodo m, Pesq e Pdir são as proporções das amostras no nodo filho à
esquerda e à direita, respectivamente.

3.2.2 Random Forest

De forma natural, a consulta a diversos especialistas foi expandida como um processo
comum aos métodos computacionais inteligentes, para as tarefas clássicas de aprendiza-
gem de máquina como classificação de dados, a fim de alcançar grandes benefícios para
a tomada de decisão automática. Na comunidade científica de inteligência computacional
a abordagem ficou conhecida por várias denominações, tais como: sistemas de classifica-
dores múltiplos, comitês de classificadores (do Inglês, committe of classifiers) ou mistura
de especialistas (do Inglês, mixture of experts) [62].

Em ambientes de decisões críticas é comum a avaliação da opinião de vários experts
no assunto, para tomar a decisão final. O método de AM é composto de classificadores,
onde geralmente a opinião de cada um é ponderada por um voto, por exemplo. As moti-
vações são várias para desenvolvimento dos comitês de classificadores. Geralmente, os
classificadores que compõe o comitê são métodos fracos (weaklearns) quando aplicados
individualmente a um domínio específico [62, 39].

Uma série de fatores [62] podem justificar o desenvolvimento dos comitês, tais
como: (a) quando o domínio apresenta um grande volume de dados e não há como
ser manipulada por apenas um classificador, (b) quando a base de dados é pequena, as
técnicas de re-amostragem criam subconjuntos com réplicas dos dados para treinamento
dos classificadores (c) as fronteiras de decisão são complexas e (d) quando os dados são de
fontes heterogêneas. Apesar das motivações para construir os comitês de classificadores
não há garantias de melhor desempenho e são mais complexos de analisar. Outras
questões como a escolha dos classificadores, bem como o modo de particionar a base
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de dados e a regra de combinação das decisões dos classificadores tornam a construção
custosa [62, 39].

Breimam propôs o método Random Forest (RF), como uma extensão de seus trabalhos
anteriores, tendo como base o método bagging para gerar comitês de classificadores
[8, 9]. O RF consiste de um comitê de árvores de decisão binárias para propósitos de
classificação ou análises de regressão de dados, utilizando árvores do tipo CART. RF é
também um método não-paramétrico, robusto a outliers, ruídos e ao superajustamento
aos dados de treinamento, além de ser de fácil treinamento [74].

Construção do modelo

Para cada árvore do modelo, um conjunto de treinamento diferente é gerado. Nesse
processo são estabelecidos distintamente dois subconjuntos X1

G e X2
G. Definimos, com

X1
G o subconjunto das amostras utilizadas para construção das árvores, enquanto que X2

G

é composto das amostras para estimação do erro, tecnicamente chamado de amostras
out-of-bag. As amostras de X1

G não estão contidas em X2
G, de forma que X2

G é utilizado
para avaliar a performance de predição da RF, por meio do erro out-of-bag (EOOB).

As árvores são construídas por particionamento recursivo, utilizando observações do
conjunto de treinamento X1

G, via bootstraping com reposição dos dados. O particiona-
mento recursivo é finalizado quando os nós filhos (folhas) estão homogêneos, ou seja,
quando contêm apenas classes de um mesmo grupo. Para cada divisão de um nodo da
árvore é selecionado um conjunto aleatório de m preditores, considerando apenas o con-
junto de treinamento X1

G. Cada variável é avaliada, segundo o critério GI, considerando
a habilidade de separação das amostras. Ao nodo é atribuído o preditor com menor GI,
iniciando do nodo raiz. Ao final da construção das árvores não há poda.

Podemos destacar os dois relevantes parâmetros, ntree e mtry, para formação do
modelo RF. O ntree é o parâmetro que define a quantidade de árvores de decisão a
ser formada, sendo este relevante pois define o custo computacional do modelo, dado
que quanto maior o número de árvores, maior o custo de execução. Esse parâmetro é
dependente do conjunto de dados em que a convergência é influenciada pelos preditores,
quanto mais forte os preditores mais rápida será a convergência. Para cada árvore e a
cada divisão dos nodos, a RF escolhe aleatóriamente mtry variáveis, que corresponde
a um subconjunto das váriaveis do conjunto original de dados. Deste subconjunto de
preditores é escolhido o melhor preditor, com base no índice GI, que separa as duas
classes de acordo com a homogeneidade. Este parâmetro é de suma importância para
controlar o bias-variance trade-off, de modo que as árvores sejam produzidas com baixa
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correlação. O modelo RF completa o seu processo de construção após formação de todas
as árvores. Para agrupar os votos e tomar uma decisão final, o modelo considera o voto
majoritário sem pesos, isto é, são supervisionados os votos e a decisão final para é aquela
que recebe o maior número de votos. A Figura 3.2 sumariza os passos para construção
do modelo RF.

1. Reamostrar os 
dados. 

2. Selecionar (mtry) 
váriaveis aleatórias. 

3. Selecionar o melhor 
atributo que 

discrimina as classes. 

4. Repetir (2) e (3) 
até que a árvore 

seja formada.  

5. Estimar o erro com 
OOB e as medidas de 

importância. 

6. Repetir até formar 
toda a floresta. 
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Figura 3.2: Visão geral do método Random Forest.

3.2.3 Classificação baseada em genótipos.

Os métodos de aprendizagem de máquina baseados em árvores de decisão são populares
e disseminados em aplicações para análises genômicas. O sucesso aparente se dá pelo
fato da simplicidade de interpretação dos resultados e capacidade de manipular dados
de alta dimensionalidade com um limitado número de amostras, comumente encontrado
nos estudos genéticos, em face do vasto número de variáveis e ao pequeno número de
amostras (N << P).

A aplicação da RF tem sido discutida de forma a favorecer o sucesso de identificação
das variantes que compõem o SNP array. Sendo assim, discutimos nessa seção as
premissas metodológicas para aplicação de RF com base na literatura, para finalidade
de classificação e posteriormente para seleção e ranking de SNPs, mediante estudos
caso-controle.

A análise de dados provenientes do SNP array utilizando RF pode ser substanci-
almente mais eficiente do que métodos univariados, tanto para classificação, quanto a
seleção dos SNPs com efeitos relevantes para um dado fenótipo. Poucos trabalhos ainda
relatam o sucesso da aplicação de RF em dados de GWAS, para fins de classificação dos
paciente com base nos genótipos.

Do ponto de vista metodológico, [30] apresenta uma revisão da literatura de seis
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métodos de aprendizado de máquina, incluindo RF, aplicados a estudos caso-controle. A
revisão leva em consideração características como: dimensionalidade dos dados, número
de preditores, detecção de efeitos relevantes, detecção de interações (SNP x SNP), de-
tecção de heterogeneidade genética (poligênica) e disponibilidade do software. O autor
enfatiza as limitações de cada método e assume que a combinação dos métodos pode
conduzir ao sucesso na identificação das variantes relativas aos fenótipos complexas.
Entretanto, as considerações para RF indicam fortemente seu uso, levando em considera-
ção que o método suporta um grande número de preditores, sendo esta a característica
principal dos dados de GWAS.

Liu et al. [43] apresenta os resultados da predição do modelo RF aproximados a
70% de acerto, estimado pelo EOOB, para o conjunto de SNPs previamente selecionados
e investigados em tarefas de seleção de características utilizando regressão logística,
restritos pelo p-value. Liu considerou duas bases de dados independentes, considerando
696 SNPs, para aproximadamente 2100 e 1700 observações para a primeira e a segunda
base, respectivamente. Glaser et al. [25] realizou um estudo de análise dos efeitos
individuais dos marcadores para fins de classificação de dados, a performance da RF
atinge um EOOB de 44% para uma base de dados consistindo de 20 marcadores bialélicos,
com graus de desequilíbrio de ligação no intervalo 0 6 LD 6 0.66.

Sun et al. [70] realizou um estudo para classificação de pacientes, a partir de 500
SNPs obtidos de um ranking de importância genotipados por genome-wide linkage panel
de 5.742 SNPs. Dessa forma, foi possível predizer o status de ambos os pacientes normais
e afetados, com sensitividade de 90% e especificidade de 80%, confirmados por five-fold
cross-validation e replicação em bases de dados independentes. Os resultados da predição
dos dois primeiros estudos de classificação indicam compatibilidades, salientando que
para os três casos foram utilizados pequenos conjuntos de SNPs para baixos graus de LD.

Goldstein et al. [27] verificou que o método RF é capaz de duplicar os resultados
obtidos por um GWAS já publicado utilizando métodos univariados. Um outro objetivo
foi definir a utilização dos parâmetros do modelo, para dados provenientes dos SNP
arrays. O estudo ressalta que os valores padrões para os parâmetros do algoritmo não
são apropriados para a base de dados geradas por SNP arrays, portanto indicando que
valor mtry deve ser acrescido em proporção à quantidade de preditores, atribuindo assim
o uso de 1% dos preditores como valor. Por fim, Goldstein et al discute que os ganhos
em classificação podem ser alcançadas realizando sub-amostragem dos dados e remoção
dos SNPs que estão em desequilíbrio de ligação.
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3.2.4 Seleção de SNPs

Uma grande questão para os geneticistas é como analisar os genótipos gerados por
SNP array, isto é, como identificar relações entre as doenças complexas e SNPs [30].
Geralmente, a tarefa de classificação é o propósito de aplicação das abordagens baseadas
em árvore de decisão. Entretanto, a RF tem sido largamente aplicada a seleção de
características utilizando o índice GI com o intuito de priorizar SNPs para análises
posteriores, dado que a alta dimensionalidade é uma das características dos dados de
GWAS. Para fins de seleção de SNPs, o uso metodológico das métricas de importância
para ranking com efeito causal torna-se urgente, de forma que auxiliem no entendimento
eficaz da influência real sobre a susceptibilidade das variantes dado um fenótipo. De
certa forma, a atenção dada a RF aplicada aos problemas de bioinformática deve-se ao
fato do uso de métricas de quantificação da importância, para obtenção de um ranking
das variáveis. RF provê o indice GI como métrica para quantificação da importância das
variáveis [17].

Lunetta et al. compararam o desempenho entre a RF e o teste FE para fins de
identificação dos SNPs. Os resultados de seleção de características da RF foram similares
comparado aos resultados do teste FE para quando não há interações entre SNPs e houve
sobreposição dos resultados quando há interações entre os SNPs [44]. Um aspecto dos
dados de GWAS é o grau de correlação, denominado biologicamente como desequilíbrio
de ligação, entre os SNPs. O uso dos métodos como RF para inferir o efeito dos SNPs
torna-se inviável certo de que os SNPs com efeito positivo possam ser mascarados
por aqueles que se apresentam em desequilíbrio de ligação, resultando em associações
negativas. Assim, a aplicação da RF foi realizada apenas para os SNPs em equilíbrio de
ligação [49]. Liu et al. conclui que quando há SNPs em LD, a importância das variantes
tendem a decrescer [43].

As estratégias de seleção de características escolhidas por Goldstein et al. [27] foram
a remoção dos SNPs que estão em desequilíbrio de ligação, bem como remover os SNPs
que possuem forte associação com o fenótipo, sendo este último critério válido para
investigação de variantes raras. A remoção de SNPs em LD possibilita a identificação das
verdadeiras associações, pois aqueles que estão em correlação tendem a ser escolhidas,
ao invés daqueles que possuem associação positiva [27]. Winham et al [77] investigou o
comportamento das métricas de seleção de características quando há efeitos marginais
e de interação presentes entre os SNPs. À medida que o número de SNPs aumenta,
a probabilidade de detecção declina para aqueles que interagem, em relação aos que
apresentam apenas efeitos marginais.
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Em paralelo às tarefas de classificação utilizando o método Random Forest, são
executados procedimentos de seleção de características com base no índice Gini impurity,
para assim quantificar a importância dos preditores neste estudo. Este índice foi escolhido
seguindo as seguintes razões: a) o índice tem sido largamente utilizado para bases de
dados biológicos [74], além de ser um das saídas padrões da função randomForest [42]. A
fundamentação teórica para construção de um modelo RF como preditor é bem entendida,
porém pouco se sabe como conduzir teoricamente a seleção de variáveis utilizando o
índice Gini impurity. Novas perspectivas de aplicação do índice são [13] e [57], os
mesmos indicam explorar sob outras perspectivas a aplicação do índice sob outras bases
de dados.

Particularmente, em estudos de desenho experimental caso-controle, busca-se seleci-
onar um conjunto de variantes relevantes para a previsão, que discrimine com acurácia
as classes, bem como para análises biológicas posteriores. Esse fato torna urgente a
definição e uso metodológico das técnicas de quantificação da importância das variantes.
Uma vez quantificada a importância das variáveis, podemos de forma simplista assumir
um limiar ou índice de ranking da variáveis como forma de priorizar as mais importantes,
desta forma a seleção de características é complementada pelo processo de quantificação
da importância das variáveis.

3.3 GeneMANIA: construção das redes gene-gene

O GeneMANIA [53, 51] é um serviço para integração de redes de genes construídas a
partir de dados heterogêneos e predição da função gênica em tempo real. O GeneMANIA
é composto de um algoritmo heurístico derivado de uma ridge regression para integrar
múltiplas redes de associação funcional e um algoritmo para predizer a função do gene a
partir de uma rede pelo processo de propagação de rótulos.

Os algoritmos gaussianos de propagação de rótulos para classificação binária tomam
como entrada uma rede de associação, uma lista de nós com rótulos dos genes positivos,
uma lista de nós com rótulos negativos e os valores de viés iniciais. Cada gene está
associado com um único nó e para cada gene na lista de consulta (genes positivos)
é atribuído um valor inicial para o rótulo (+1), e para os genes que são consideradas
negativas são atribuídos um valor o inicial de -1. Os algoritmos de propagação de
rótulos atribuem um valor discriminante para cada nó. Estes valores são determinados
discriminantes permitindo que o rótulo inicial de nodos propagam-se através da rede
de associação para os nódulos vizinhos. A atribuição de valores discriminantes visa
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encontrar os rótulos que minimizam uma função de custo que penaliza tanto as diferenças
entre os valores discriminantes de nós vizinhos na rede, bem como as diferenças entre os
valores discriminantes de nós, que reflete o grau de associação do nó para com a lista de
rótulos de consulta para definir a função do gene.

Para integração das redes, o método recebe uma lista de genes e expande então a
lista com os genes que são funcionalmente semelhantes, ou compartilham propriedades
como co-expressão ou que apresentam epistasia genética. O GeneMANIA atribui um
peso às diferentes conexões para avaliar quão bem estão conectados os genes a partir de
um método de atribuição de pesos adaptativo. Se os genes de consulta estão envolvidos
no desenvolvimento de um certo fenótipo, os genes associados aos que compõe a lista
poderão estar envolvidos na mesma via biológica. Assim, podemos utilizar o Gene-
MANIA para priorização de genes susceptíveis para fenótipos como aqueles na lista de
consulta. Em termos gerais, assumimos a premissa de que se um gene atuar mutuamente
com outro, este está relacionado ao fenótipo investigado, isto é, o novo gene também
implicará na susceptibilidade de desenvolvimento da doença. A construção da rede GxG
baseia-se na predição em observância dos dados de várias fontes de dados curadas como
BIOGRID, Gene Expression Omnibus (GEO), I2D e Pathway Commons para construção
de seis categorias de redes baseadas em padrões de expressão gênica, co-localização,
interações genéticas, interações físicas, domínios de proteínas compartilhados (do inglês,
shared-protein domain - SPD), além de construir a rede com base na predição das fun-
ções gênicas. Assim, as seguintes premissas, para cada categoria de rede de interação
gene-gene, são definas a seguir:

• Co-expressão. Dois genes estão em ligação se os níveis de expressão apresentam-
se em similaridade em observação dos vários desenhos experimentais em estudos
de expressão gênica. A construção das redes baseia-se principalmente no GEO,
cuja fonte principal de coleta dos dados de expressão gênica.

• Interações físicas Esta premissa é baseada nos dados de interação entre proteínas,
para construção das redes proteína-proteína (PPI). O GeneMANIA relaciona dois
produtos de genes se um estudo primário os apresentarem. Sobretudo, os dados
são coletados do BioGRID e da base PathwayCommons.

• Domínios de proteína compartilhados. O GeneMANIA liga dois produtos de
genes se eles compartilham o mesmo domínio de proteína. Este tipo de dado é
coletado de banco de dados de domínios de proteínas como o InterPro, SMART e
o Pfam que armazenam famílias de proteínas.
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• Co-localização. O GeneMANIA relaciona dois genes se os dois genes são ex-
pressos no mesmo tecido ou se a proteína é identificada na mesma localidade
celular.

• Via biológica. Esta premissa considerada pelo GeneMANIA liga dois genes se os
produtos dos genes atuam mutuamente na mesma via biológica. Os dados para
construção da rede, são coletados dos bancos de dados Reactome e PathwayCom-
mons.

• Interação genética. Dois genes estão funcionamente associados se os efeitos de
pertubação de um gene modificar as pertubações em um segundo gene. Todos os
dados são colhidos do BioGRID.

• Predição gênica. O principal meio de previsão funcional dos genes é o mape-
amento das relações funcionais entre os genes de humanos e os genes de outro
organismo através de ortologia. Genes ortólogos desempenham um papel impor-
tante na genômica funcional para desenvolver hipóteses sobre a função do gene
em uma espécie com base no que se sabe sobre as funções de ortólogos em outras
espécies. Portanto, gnees ortólogos de genes funcionalmente caracterizados em
organismos modelos (rato, fungo) são a base de inferência para os genes ainda
desconhecidos, no caso de do candidatos relevantes para a doença humana.
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4
Metodologia

4.1 Visão Geral

Recapitulando nossos objetivos, o primeiro nos conduz a investigar a capacidade da
RF em classificar pacientes que apresentam os fenótipos DA ou MCI, enquanto que o
segundo norteia a seleção dos polimorfismos (SNPs) plausíveis para fins de investigações
biológicas sobre a susceptibilidade genética que predispõe uma população às doenças
neuropsiquiátricas, com foco na DA. Este capítulo apresenta as fontes de dados utilizadas
para fins desse estudo na Seção 4.2, além da descrição dos métodos delineados para
desenvolvimento das investigações propostas na Seção 4.3.

Definimos dois desenhos experimentais, HC-DA e HC-MCI, para investigar possíveis
associações de SNPs para DA e MCI. Toda a preparação do DNA e genotipagem foi
realizada pela instituição ADNI e o protocolo de manipulação foi definido em [67].
Neste estudo, a proposta de análise dos genótipos diferencia-se a partir da etapa de
filtro dos SNPs que compõem o SNP array. Os filtros aqui empregados consistem em
testes estatísticos e integração de dados provenientes de bases biológicas, para restrição
das variantes com base em conhecimento. Dos filtros estatísticos estão o HWE, LD e
MAF e a frequência relativa dos genótipos, sendo que para este último filtro fixamos
que o indivíduo deve ter >98% de presença dos genótipos e o SNP deve apresentar
mais que 70% de genótipos estimados. O filtro com base em conhecimento parte da
análise de SNPs em regiões gênicas, obtidos do catálogo reportado pelo AlzGene, com
potencial evidência de estar relacionado ao progresso da DA. Outro filtro biológico parte
da integração dos dados de redes de interação gene-gene, formadas por meio do algoritmo
GeneMANIA. Este filtro consiste em priorizar os SNPs relativos a regiões dos genes que
compõem a rede. A construção da rede tem como ponto de partida uma lista de genes,
assim utilizamos os top 10 genes resultantes de meta-análises dos GWAS depositados no
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AlzGene, pois estes genes possuem os SNPs com maior evidência de associação a DA,
baseando-se em replicações dos resultados e significância da associação apresentada por
estudos primários. A lista dos top 10 genes é necessária para que o algoritmo expanda a
rede para n genes com base na similaridade de co-expressão gênica, via biológica e outras
evidências biológicas. Assim, após a formação da rede GxG apenas para os experimentos
que utilizaram as redes como filtro, delineamos três conjuntos de SNPs, com base no
AlzGene, formando um conjunto de SNPs relacionados a DA, outro conjunto de SNPs
não relacionados e um conjunto híbrido, composto da união dos dois conjuntos anteriores.
O delineamento dos conjuntos de SNPs nos permite especular a contribuição dos SNPs
ainda não relacionados para predição da DA. Para os conjuntos de dados finais, utilizamos
o método RF para tarefas de classificação e seleção de características e o método Fisher’s
Exact para análises de associação e geração de um ranking de SNPs. Por fim, os SNPs e
seus respectivos genes foram caracterizados com base em evidências do AlzGene e dados
das redes GxG, destacando possíveis interações baseados na função gênica.

4.2 Fontes de dados

4.2.1 Genotipagem e indivíduos

Os dados utilizados na preparação deste estudo foram obtidos da base de dados mantida
por Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI), disponível em adni.loni.

ucla.edu

1 2. Os objetivos da iniciativa ADNI estão detalhados na Seção 2.4.1. O
núcleo responsável por genotipagem do material genético desenvolveu o processo uti-
lizando o SNP array Human 610-Quad BeadChip manufaturado pela Illumina Inc. Os
chips possuem as coordenadas genômicas baseadas no genoma de referência hg18 (ou
referência NCBI 36.2). Todo o protocolo de genotipagem, desde a coleta do material
genético e estimação dos genótipos, pode ser encontrado na referência [67].

A base de dados é composta pelos genótipos de 818 indivíduos. Destes, 705 indivíduos
são da etnia caucasiana não hispânica e foram incluídos para propósito dos estudos
de desenho experimental caso-controle. Os indivíduos são da mesma população, em

1Data used in the preparation of this article were obtained from the database (adni.loni.ucla.edu). The ADNI was launched in 2003 by the National Institute on Aging
(NIA), the National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB), the Food and Drug Administration (FDA), private pharmaceutical companies and non-
profit organizations, as a $60 million, 5-year public-private partnership. The primary goal of ADNI has been to test whether serial magnetic resonance imaging (MRI), positron
emission tomography (PET), other biological markers, and clinical and neuropsychological assessment can be combined to measure the progression of mild cognitive impairment
(MCI) and early Alzheimer’s disease (AD). Determination of sensitive and specific markers of very early AD progression is intended to aid researchers and clinicians to develop
new treatments and monitor their effectiveness, as well as lessen the time and cost of clinical trials.

2The Principal Investigator of this initiative is Michael W. Weiner, MD, VA Medical Center and University of California – San Francisco. ADNI is the result of efforts
of many co-investigators from a broad range of academic institutions and private corporations, and subjects have been recruited from over 50 sites across the U.S. and Canada.
The initial goal of ADNI was to recruit 800 adults, ages 55 to 90, to participate in the research, approximately 200 cognitively normal older individuals to be followed for 3
years, 400 people with MCI to be followed for 3 years and 200 people with early AD to be followed for 2 years.” For up-to-date information, see www.adni-info.org.
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consequência são eliminadas possíveis estratificações populacionais, partido da premissa
de que é um requisito básico a homogeneidade da população [21].

Todos os pacientes foram submetidos a exames neuropsiquiátricos, obedecendo um
protocolo de qualidade, para inclusão das amostras no grupo final para coletas de material
genético. Para estes pacientes, a categorização neuropsiquiátrica inclui desde análises
simples, como índices resultantes de avaliações cognitivas a análises mais complexas
dos biomarcadores presentes no líquido cefalorraquidiano e plasma. Adicionalmente,
foram realizados exames de neuroimagem por ressonância magnética e tomografias por
emissão de pósitrons. Os critérios utilizados no diagnóstico dos pacientes encontram-se
em maiores detalhes em [60].

Inicialmente, para estimação dos genótipos, foi utilizado o BeadStudio 3.2 software
(Illumina) para o processamento dos dados de intensidade dos 818 indivíduos. Após
atualização do pacote de software, para a versão GenomeStudio v2009.1 (Illumina),
os dados de intensidade foram reprocessados, e realizada análises comparativas entre
as estimações dos 620,901 marcadores que compõe o SNP array. Os resultados das
comparações indicaram que apenas 9 amostras não apresentaram equivalências nos
genótipos correspondendo à diferença de 0.01%.

A doença de Alzheimer (DA) e o comprometimento cognitivo leve (MCI) são os dois
fenótipos alvo desse estudo, sendo ambos investigados pelo ADNI. O subconjunto dos
genótipos, considerando a homogeneidade da população, está dividido da seguinte forma:
205 indivíduos controles, isto é indivíduos que não possui nenhuma afecção cognitiva
ou neurológica; 330 com comprometimento cognitivo leve (MCI) e 169 indivíduos
que desenvolveram o estágio final da DA. Para fins deste estudo, apenas os SNPs que
compõe o SNP array e que estão catalogados no dbSNP (ou seja, aqueles que possuem o
identificador ’rs’) foram selecionados para conduzir as análises, correspondendo no total
a 598.821 SNPs.

4.2.2 Dados de Meta-análises: AlzGene

Meta-análise é a síntese estatística dos resultados de vários estudos de associação, no
nosso caso uma síntese dos resultados de GWAS. A meta-análise quando aplicada e
interpretada de forma adequada, sobre estudos imparciais, fornece subsídios para entender
as semelhanças e diferenças nos resultados de vários estudos [66]. Uma métrica é
escolhida para a análise estatística, sendo que a maioria das meta-análises são realizadas
por meio do cálculo a média ponderada das estimativas de vários estudos.

O AlzGene cataloga os GWAS relacionados à DA e meta-análises relativas a estes
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estudos, de forma que foram reportados um conjunto de 10 genes, que apresentam pelo
menos um SNP com potencial associação com a DA. O presente estudo tem como alvo
principal selecionar um conjunto de variantes que possam contribuir na formação da
arquitetura da DA, portanto nossas análises não se limitam a apenas um SNP por gene,
como indicado nas meta-análises, mas sim a todo o conjunto de SNPs na região gênica
dos genes reportados. Dois dos critérios para reportar os genes, através da análise dos
marcadores, são: o total de evidência para o SNP relativo ao gene e a capacidade de
replicação dos resultados em GWAS independentes. O AlzGene é um repositório em
constante atualização, portanto utilizamos neste estudo os resultados provenientes da
atualização com data de 18 de abril de 2011. Uma breve descrição dos top 10 genes que
contém os SNPs mais significantes associados a DA é apresentada na Tabela 4.1 [7].

Os filtros orientados a conhecimento biológico utilizados neste estudo baseiam-se nos
dados do AlzGene, e posteriormente integração desses dados com o serviço GeneMANIA,
descrito nas próximas seções. Para algumas tarefas de classificação utilizamos apenas
a interseção de SNPS entre o conjunto relativo ao SNP array e o conjunto de SNPs
reportados por GWAS, que consiste de 865 SNPs. Por outro lado, utilizamos os top 10
genes reportados nas meta-análises para formar as redes GxG, pelo GeneMANIA. Assim,
as análises baseadas em redes de interação gene-gene partem da investigação de SNPs
intrínsecos a plataforma de SNP array, localizados na região intragênica dos genes.

# Gene Descrição
1 APOE_e2/3/4 apolipoprotein E
2 BIN1 bridging integrator 1
3 CLU clusterin
4 ABCA7 ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 7
5 CR1 complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group)
6 PICALM phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein
7 MS4A6A membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 6A
8 CD33 CD33 molecule
9 MS4A4E membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4E
10 CD2AP CD2-associated protein

Tabela 4.1: Ranking dos genes, resultante da meta-análise dos GWAS depositados no
AlzGene. Tabela adatptada de http://www.alzgene.org/TopResults.asp.
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4.3 Classificação dos indivíduos baseada em SNPs

4.3.1 Implementação, execução e avaliação da RF

As observações desta seção são equivalentes para todos os estudos de caso desenvolvidos.
Para fins de classificação utilizamos, a função randomForest, cuja implementação é
largamente utilizada, baseada no código original em Fortran proposto por Breiman,
proveniente da plataforma estatística R [42]. A função randomForest foi executada em
um desktop composto de 6 processadores AMD Phenom (tm) II X6 1075T e 16Gb de
memória, em ambiente Unix na versão Ubuntu 10.04. Normalmente a predição da função
randomForest é avaliada pelo erro out-of-bag (EOOB), já que esta é uma das saídas
padrões da função. Sendo assim, para fins de comparação com os estudos apresentados
na Seção 3.2.3, o EOOB será considerado para todos os estudos de caso apresentados a
seguir.

4.3.2 Caso I: Predição da RF removendo SNPs por MAF e LD

Em bancos de dados de GWAS, o número de SNPs é bem maior que o número de
indivíduos, portanto deseja-se remover os SNPs com o mínimo de perda de informação
devido a alta dimensionalidade dos dados. Uma propriedade das variantes genéticas é o
fato de que alguns alelos ocorrem juntos com mais frequência do que o esperado. Esta
combinação pareada não-aleatória entre SNPs é referida como desequilíbrio de ligação
(LD). A remoção das variantes em LD é tão importante quanto a remoção de SNPs
geneticamente irrelevantes, pois estes podem mascarar a importância das verdadeiras
influências genéticas sob a susceptibilidade genética. [49].

Assim, este estudo de caso tem como objetivo replicar a aplicação da Random Forest
utilizando apenas a base de genótipos, considerando a redução de SNPs por LD e pelo
MAF. A replicação deste estudo de caso segue as premissas metodológicas apresentadas
por [27]. A estratégia de filtragem por LD foi baseada no fator de inflação da variância
(do inglês, variance inflaction factor - VIF) utilizado para detectar colinearidade entre os
SNPs que afetam os indivíduos que apresentam a DA, definido na Seção 3.1.1. De outra
forma reduzimos o conjunto de SNPs pelo MAF, definido na Seção 3.1.1.

Após a aplicação de filtros MAF e LD, as estatísticas dos subconjuntos de dados
podem ser observadas na Tabela 4.2. Em face do número de SNPs, o método RF tratará
problemas de alta dimensionalidade para todas as tarefas de classificação, cujo tipo
n << p apresenta o número de preditores p muito maior do que o número de observações
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n que corresponde a apenas 383 para todos os conjuntos de dados.

Experimento Filtro Limiar # SNPs
VIF1 VIF 1 4.563
VIF2 VIF 2 149.734
VIF10 VIF 10 314.648
VIF50 VIF 50 447.522
VIF90 VIF 90 481.098
VIF99 VIF 99 485.773
MAF02 MAF 0.2 328.614
MAF04 MAF 0.4 103.634

Tabela 4.2: Sumário dos subconjuntos de dados considerando LD e MAF como estratégia
de filtro.

Parâmetros da função randomForest

A definição dos parâmetros é crucial para convergência da RF. Desta forma variamos os
dois principais parâmetros, definidos a seguir. As escolhas basearam-se em [27], pois
idealmente queremos encontrar os menores valores para os dois parâmetros que levam ao
menor erro de classificação para os subconjuntos definidos na Tabela 4.2.

Parâmetro ntree A escolha do número de árvores para formar a RF torna-se relevante
devido ao custo computacional, dado que quanto maior o número de árvores, maior
o custo de execução. Esse parâmetro é dependente do conjunto de dados em que a
convergência é influenciada pelos preditores, quanto mais forte os preditores mais rápida
será a convergência. Para efeitos de investigação 10, 50, 100, 250, 500 e 1000 foram os
valores considerados para o parâmetro.

Parâmetro mtry Para cada divisão do nodo, a RF escolhe aleatoriamente m variáveis.
Deste subconjunto de preditores é escolhido o melhor preditor, com base no índice Gini
impurity, que separa as duas classes de acordo com a homogeneidade. Este parâmetro
é de suma importância para controlar bias-variance trade-off, de modo que as árvores
sejam produzidas com baixa correlação. Breiman sugere o valor padrão log2 p+1 para
execução da RF, entretanto o valor sugerido para a função randomForest é igual a pp,
sendo p o número total de preditores. Para este parâmetro foram atribuídos os valores 1,
2⇤pp, .1p, .5p, p, sendo p o número total de preditores. Goldsteing [27] afirma que para
problemas de classificação o valor deste parâmetro deve ser maior que o estabelecido por
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padrão (pp), para bases de larga dimensionalidade. Aqui consideramos o valor 1 apenas
para fins estatísticos.

4.3.3 Caso II: Predição da RF utilizando SNPs candidatos

Neste segundo estudo de caso, estamos interessados na classificação dos dados para DA
e MCI. Como uma alternativa, pretendemos filtrar a base de genótipos com base nos
resultados individuais dos estudos de associação. A combinação dos dados torna-se um
alternativa para investigação dos SNPs candidatos, com fortes evidências de associação.
Para tanto, utilizamos apenas as variantes reportadas pelo banco de dados AlzGene
previamente retratados [7].

Os genótipos foram restritos aos SNPs em comum com a plataforma de SNP array
(Human 610-Quad BeadChip) e os SNPs reportados para consulta, depositados no Alz-
Gene. A sobreposição das variantes resultou em 865 SNPs para o subconjunto, com
identificadores ’rs’ validados pelo dbSNP. Além das análises se restringirem aos SNPs
do AlzGene, investigamos o efeito da remoção dos SNPs em desequilíbrio de ligação,
considerando os limiares de VIF iguais a 1 e 2.

Parâmetros da função randomForest

Assim como no primeiro caso, foram variados os dois principais parâmetros da função
randomForest. Implementamos a função de forma que ao parâmetro ntree sejam atri-
buídos os valores 10, 50, 100, 250, 500 e 1000 e ao parâmetro mtry foram atribuídos
os valores 1, 2 ⇤pp, .1p, .5p, p, sendo p o número total de preditores. As escolhas
dos valores, também se basearam-se em [27], além de ser acrescido mais dois valores
para o parâmetro ntree. Idealmente queremos encontrar os menores valores para os dois
parâmetros que levam ao menor erro de classificação para os subconjuntos definidos na
Tabela 4.3.

Experimento Desenho experimental VIF # SNPs
AlzGene01 HC-AD 1 121
AlzGene02 HC-AD 2 609
AlzGene03 HC-AD - 865
AlzGene04 HC-MCI 1 121
AlzGene05 HC-MCI 2 609
AlzGene06 HC-MCI - 865

Tabela 4.3: Sumário dos subconjuntos de dados considerando os SNPs depositados no
AlzGene como o filtro a priori e aplicação de LD como filtro adicional.
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4.3.4 Caso III: Predição da RF Integrando Dados de Redes GxG

Neste último estudo de caso de avaliação da predição, propomos uma análise orientada
a redes GxG combinada a resultados de estudos de meta-análises intrínsecos a DA.
Para tanto, usamos uma combinação dos genes indicados por estudos de meta-análises,
fornecidos pela base AlzGene, como ponto inicial para crescer uma rede GxG.

O intuito principal é explorar os SNPs intrínsecos aos genes que compõe a rede, de
forma a analisar as variantes candidatas localizadas em regiões dos genes vizinhos aos
top 10 genes. A construção da rede baseia-se no método GeneMANIA, que integra fontes
de dados de expressão genética, interação proteína-proteína, interação física, domínios
comuns entre proteínas, entre outros [51].

Sendo assim, utilizamos a função randomForest para tarefas de classificação em
observação a três desenhos experimentais de estudo de associação caso-controle, são eles:
HC-DA, HC-MCI e MCI-DA. A análises deverão levar em consideração o aumento do
número de SNPs determinado pela vizinhança dos genes de uma rede GxG.

Pré-processamento dos dados

Análises estatísticas dos alelos Para os dados de genotipagem, foram realizadas análi-
ses estatísticas baseadas em frequências dos alelos, com as seguintes metas: a) remoção
de todos os SNPs que falharam no teste de Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), consi-
derando p-value <= 0,0001 como referência; b) além dos testes de HWE, realizamos um
filtro dos SNPs, para remover os SNPs que possuem mais de 30% dos genotipos ausentes.
No geral, a média da taxa de genotipagem, para todos os indivíduos, é igual a 98%.

Construção das Redes GxG Inicialmente a construção das redes GxG, levou em
consideração o conjunto dos top 10 genes relatados nas meta-análises, apresentados
na Seção 4.2.2, relacionados no AlzGene [7]. A lista inicial de genes foi utilizada
como parâmetro do GeneMANIA, com exceção do rótulo do gene MS4A6A que foi
substituído por ENSG00000214787 como alternativa, em face do não reconhecimento
do rótulo primário pelo GeneMANIA. Os genes utilizados como consulta (ponto inicial)
contêm os SNPs mais significativos associados à doença. A análise está baseada em
várias configurações da redes GxG variando a quantidade de genes (nodos) para 25,
50, 100, 200 e 500 presentes na vizinhança dos genes de consulta Seção 4.2.2. Desta
forma, investigar os SNPs em genes relacionados permite-nos comparar o desempenho
da predição por RF, em observação do acréscimo do número de SNPs e o número de
interações para pesos as categorias de redes geradas pelo GeneMANIA.
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Delineamento dos modelos de genes Após a construção das redes GxG providas pelo
GeneMANIA, construímos três conjuntos de genes curados a partir dos genes reportados
pelo AlzGene. Os genes foram filtrados pelo rótulo primário e divididos para formação
dos subconjuntos de SNPs, tais como: um conjunto de genes relacionados com a DA,
conforme os genes indicado pelo AlzGene; em oposição ao primeiro, foi construído um
conjunto de genes não relacionados a DA, ou seja, este conjunto foi formado considerando
que o gene não foi reportado no AlzGene e por último um conjunto híbrido de genes
composto pela união dos dois primeiros conjunto de genes.

Para mapeamento dos SNPs ao genes, foram consideradas as posições intragênicas,
isto é, a coordenada de início e fim de cada genes e o cromossomo relacionado, assim
sobrepomos e mapeamos as variantes do SNP array para regiões proximais aos genes.
Um sumário é apresentado na Tabela 4.5, que compreende estatísticas das redes geradas
para fins desse estudo e os subconjuntos de genótipos utilizados para classificação de
dados e posteriormente seleção de características.

De acordo com o sumário apresentado na Tabela 4.4, notamos que nem todos os genes
presentes nas redes GxG foram incluídos, devido a não ocorrência de sobreposição de
SNPs, ou seja, nem todos os genes estão relacionados aos SNPs que compõe o SNP array
ou não foram catalogados no AlzGene, sendo assim estes foram removidos das análises.
Por outro lado, observa-se que o número de SNPs torna-se maior em relação ao número de
genes. Esse fato condiz com a abundância dessas variantes pontuais distribuídas ao longo
do genoma, em que há presença de vários SNPs em um único gene. Por exemplo, para a
rede I foram considerados 35 genes inicialmente, porém apenas os SNPs sobrepostos em
30 genes foram analisados, os outros 5 foram descartados das análises por não ocorrer
sobreposição com os SNPs que compõe o SNP array.

Rede GxG Genes / SNPs (p)
Rede Nós Interações Relacionado Não relacionado Híbrido
I Top10 + 25 1.018 11 / 120 19 / 238 30 / 358
II Top10 + 50 2.357 14 / 241 37 / 525 51 / 766
III Top10 + 100 6.247 18 / 428 70 / 1.219 98 / 1.647
IV Top10 + 200 21.896 29 / 596 164 / 3.792 193 / 4.387
V Top10 + 500 78.403 55/ 1.301 343 / 8.484 398/ 9.749

Tabela 4.4: Dados das redes e modelos compostos por genes/SNPs. Nesta tabela são
apresentados os números de genes e SNPs para o conjunto de SNPs relacionado com DA,
para o conjunto não relacionado, bem como para o conjunto híbrido.
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Desenho experimental # Indivíduos Rede Experimento
I Rede01
II Rede02

HC-AD 374 III Rede03
IV Rede05
V Rede05
I Rede06
II Rede07

HC-MCI 536 III Rede08
IV Rede09
V Rede10
I Rede11
II Rede12

MCI-AD 499 III Rede13
IV Rede14
V Rede15

Tabela 4.5: Sumário dos desenhos experimentais para os estudos de associação caso-
controle combinados com os dados das redes GxG.

Parâmetros da função randomForest

Todas as tarefas de classificação foram realizadas utilizando a função randomForest,
disponível na biblioteca estatística R [42]. A definição dos parâmetros é crucial para
convergência da RF. Desta forma variamos dois parâmetros, definidos a seguir. As
escolhas basearam-se em [27]. A combinação dos valores dos parâmetros mtry e ntree
ajusta o modelo RF para escolha posterior dos menores valores de ambos os parâmetros,
de forma que satisfaça a condição de encontrar o menor EOOB para avaliar o desempenho
da predição, considerando os experimentos definidos na Tabela 4.5.

Assim como no segundo caso, foram variados os dois principais parâmetros da
função randomForest. Implementamos a função de forma que ao parâmetro ntree sejam
atribuídos os valores 50, 100, 250, 500 e 1000 e ao parâmetro mtry sejam atribuídos os
valores pp, sendo p o número total de preditores. Desta forma é desejável encontrar os
menores valores para os dois parâmetros que levam ao menor erro de classificação para
os subconjuntos definidos na Tabela 4.5.
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4.4 Seleção de SNPs

Para identificação de novas variantes de risco de desenvolvimento da DA, serão analisados
os rankings de SNPs provenientes dos dois melhores modelos gerados pela RF, para os
desenhos experimentais HC-DA e HC-MCI, como indicado pelo EOOB. Assim, entre
os experimentos do Estudo de Caso III restringimos as análises aos modelos que terão
como como base de treinamento o conjunto de SNPs híbrido, pois este possui tanto SNPs
relacionados a DA, quanto não associados.

Um primeiro aspecto a ser abordado é o impacto da presença de LD (ou variáveis
correlacionadas) na seleção de SNPs pela RF. Como demonstrado na literatura, com o uso
de dados simulados, a presença de LD deteriora a performance de seleção de atributos do
RF [44, 27, 77]. Para isto, analisaremos o efeito de filtro de LD diretamente na seleção
de variáveis. Outro aspecto é comparar a seleção de variáveis da RF com o método
univariado baseado do teste FE, método normalmente usado em GWAS. Por fim, faremos
uma análise da função dos genes associados aos SNPs indicados pela RF e suas possíveis
ligações com a DA.
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5
Resultados e Discussão

5.1 Visão Geral

Neste capítulo apresentamos os resultados referentes à aplicação do método RF para
classificação das amostras considerando os desenhos experimentais caso-controle: HC-
DA, HC-MCI e adicionalmente MCI-DA. Os resultados para as tarefas de classificação
apresentam a performance da RF, com base no EOOB, considerando filtros estatísticos
como MAF e LD na Seção 5.2.1, além de filtros com base em conhecimento biológico
e redes de interação GxG, na Seção 5.2.2 e Seção 5.2.3, respectivamente. Portanto,
apesar deste estudo apresentar resultados de experimentos preliminares, nossa maior
contribuição está nas análises considerando SNPs intrínsecos aos genes que formam as
redes GxG, tanto para classificação, quanto para seleção de novos SNPs que possam
afetar a susceptibilidade a afecções como o MCI e DA.

5.2 Classificação dos dados de GWAS

5.2.1 Predição da RF utilizando filtros de MAF e LD

Este estudo teve como objetivo aplicar RF para tarefas de classificação considerando os
subconjuntos de dados para a DA, descritos na Seção 4.2.1. Seguindo a metodologia
proposta por [27], apresentamos na Figura 5.1 e Figura 5.2 a estimação do EOOB para as
combinações de conjuntos de dados apresentados na Tabela 4.2 e parâmetros definidos
na Seção 4.3.2.

No geral, o uso dos métodos não supervisionados (MAF e LD) para filtragem apre-
sentaram resultados insatisfatórios. Na maior parte dos cenários, o EOOB apresenta-se
próximo ou superior ao erro base de (0.44). A estimativa do EOOB decresce à medida
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que ocorre aumento do número de árvores e do número de variáveis mtry para cada
divisão dos nodos, entretanto, esta premissa não é observada nestes cenários, indicando
falta de generalização da RF em conjuntos de dados de elevada dimensionalidade, sendo
que este fato já havia sido observado por Goldstein et al[27]. Os resultados obtidos neste
experimento são contraditórios aos resultados de predição apresentados em [27], que
mostram que filtros mais restringentes de SNPs por LD melhoram a predição. Uma
diferença não comum desta aplicação é a base de dados utilizada que apresenta um
número de indivíduos (3,362) maior do que o comum para estudos de GWAS e uma
implementação comercial da RF mais robusta para os dados de genotipagem.
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Figura 5.1: Estimação do EOOB considerando redução do número de SNPs por LD. Os
resultados estão ordenados do menor para o maior subconjunto de dados.

Assim, apenas filtrar os SNPs por simples filtros (MAF e LD) não torna a predição da
RF trivial. Embora este estudo veja apenas a colinearidade presente nos dados, sendo
um exame não aprofundado das consequências de LD, nossos resultados fornecem um
panorama geral indicando o impacto de diferentes padrões LD e alta dimensionalidade
dos dados sobre o desempenho de RF. Enquanto isso, para além do âmbito do presente
estudo, estes resultados motivam a investigações complementares para aplicar a RF como
deve ser na prática, para diferentes condições dos dados de SNPs.
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Figura 5.2: Estimação do EOOB considerando redução do número de SNPs por MAF.
Os resultados estão ordenados do menor para o maior subconjunto de dados.

5.2.2 Predição da RF para SNPs candidatos em GWAS

Para este caso de estudo consideramos os dois fenótipos, DA e MCI, para construção
de modelos RF e possíveis comparações de performance do método. Em termos gerais,
com o uso de uma pequena seleção de SNPs candidatos previamente relacionados com a
DA, observou-se uma melhoria na performance da RF quanto a classificação, conforme
os dos valores EOOB apresentados na Figura 5.3. Para o desenho experimental HC-
DA, o método RF generaliza de acordo com o aumento dos parâmetros ntree e mtry
e melhora sua performance reduzindo os SNPs com grau de colinearidade (VIF = 2).
Para o melhor modelo de predição, o valor padrão do parâmetro mtry não foi suficiente,
sendo que, no melhor caso, o valor p, ou seja, o total de preditores produziu o melhor
modelo. Observando a precisão da RF sob os diferentes graus de colinearidade, ainda
não podemos definir para qual VIF obtemos melhor EOOB, uma vez que a o valor mais
restringente (VIF = 1) causa deterioração na inferência. Levando em consideração essas
afirmações, novas considerações metodológicas e características estatísticas dos dados de
genotipagem devem ser investigadas.

Para o desenho experimental HC-MCI, o método RF generaliza para todos os casos,
de acordo com o aumento dos valores dos parâmetros ntree e mtry. Para os experimentos
HC-MCI vale salientar a diferença entre o número de observações para construção do
modelo e teste, podendo esta característica ser a influência para obter melhores inferências.
Nota-se que não houve interferência dos graus de LD entre os SNPs, portanto os resultados
são similares para diferentes padrões de LD. Diferenças notáveis aparecem nos valores
iniciais do EOOB, para o parâmetro ntree = 10, em que há aumento do valor na medida

62



5.2. CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS DE GWAS

que há aumento do VIF. Outro fato de importância é que a função suportou o aumento
do número de SNPs para o HC-MCI, de forma que a precisão da classificação tornou-se
estável, mesmo aumentando o número de SNPs.
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Figura 5.3: Estimação do EOOB para os experimentos presentes na Tabela 4.3, em que é
considerado apenas SNPs candidatos, obtidos do banco de dados AlzGene, e variações
nos padrões de desequilíbrio de ligação.

O menor valor EOOB, para o desenho experimental HC-DA, é de 0.37 para o experi-
mento AlzGene02, em que foi aplicado a remoção de SNPs em LD (VIF = 2), para 1000
árvores e p como o total de variáveis para o processo de divisão dos nós. Este mesmo
valor se repetiu para o desenho experimental HC-MCI, levando em consideração todos
os valores atribuídos ao mtry, por outro lado, para o valor do parâmetro ntree em alguns
casos mais do que 250 árvores foram necessárias para obter tal feito.

Para o design experimental HC-DA, sugere-se investigar outros valores dos parâmetros
mtry e ntree para obter um erro de predição em correspondência a generalização do
método RF. Em vista do desempenho do método RF para HC-MCI, a inferência resultou
em melhores EOOB do que para o HC-DA. Em termos gerais, a performance da RF
considerando os desenhos experimentais, HC-DA e HC-MCI, não apresentaram ainda
resultados satisfatórios, porém melhorias foram alcançadas para alguns experimentos.

Nestes experimentos, esperava-se obter melhorias no resultados de predição com a
presença dos SNPs reportados pelo AlzGene, cujos polimorfismos são fortes candidatos.
Para alguns casos, como de desenho experimental HC-DA, vale salientar que a remoção
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dos SNPs em LD, por meio do VIF como filtro, pode induzir melhorias. Este pode ser
um indicativo de que o desempenho de generalização da RF pode ser afetado quando há
SNPs em LD.

5.2.3 Predição Integrando Dados de Redes GxG e Meta-análises

Os dois fenótipos, DA e MCI, foram alvo de investigações neste estudo de caso, de forma
que exploramos o aumento do número de SNPs intrínsecos a genes que compõem as
redes GxG, sendo estas geradas pelo GeneMANIA. O ponto inicial para crescimento das
redes é a lista de genes reportados nas meta-análises dos GWAS, catalogados no AlzGene,
ver Tabela 4.1. Assim o desempenho da predição do método RF pode ser comparado de
diversas perspectivas, em observação do acréscimo do número de SNPs em regiões dos
genes da redes GxG.

Devido ao número de experimentos, o EOOB das predições foram sumarizados na
Figura 5.4. O desempenho do método RF considerando o desenho experimental HC-DA
não foi satisfatório. As estimações do EOOB apresentaram-se similar aos EOOB dos
experimentos do Estudo de Caso I, ver Seção 5.2.1. Entre todos os experimentos, conside-
rando o HC-DA uma melhora de predição é alcançada apenas para o experimento Rede01,
que possui poucos preditores em relação aos demais experimentos e consequentemente
menos SNPs em LD. Para o HC-DA, a RF não generaliza em nenhum dos experimentos
e podemos considerar que os SNPs em LD podem influenciar a precisão da RF para os
experimentos relacionados à DA, como explorado no Estudo de Caso II, ver Seção 5.2.2.
Ainda considerando o HC-DA, os gráficos EOOB indicam valores não relevantes, mesmo
considerando valores maiores para o parâmetro ntree e o valor padrão para o mtry.

Para o desenho experimental HC-MCI, o método RF provê resultados melhores do que
considerando o HC-DA. Os resultados da Figura 5.4 indicam que a taxa de EOOB iniciam
no mesmo nível (0.40 - 0.45), decresce para um mínimo e flutua em torno do mínimo
novamente, mesmo com a inclusão de SNPs, vale salientar que este desenho experimental
possui o maior número de observações do que HC-DA e que essa característica pode
influenciar nos resultados de predição. O EOOB diminui ou torna-se similar a outros,
mesmo considerando o aumento do número de árvores na formação do modelo RF e
após incluir SNPs não relacionados com DA, como visto na curva dos conjunto de SNPs
híbrido. Esse fato indica que essas regiões podem fornecer informações complementares
sobre a susceptibilidade da DA, uma vez que permite melhorias na diferenciação dos
pacientes, e melhor predição do método.

O terceiro desenho experimental (MCI-DA) tem como objetivo verificar a classifica-
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ção entre indivíduos com MCI e DA. Para este design experimental foram alcançados
os menores valores de EOOB. A RF generaliza para todos os casos, de acordo com o
aumento dos valores dos parâmetros ntree e mantido o valor padrão para o mtry. Nota-se
que não há interferência dos graus de desequilíbrio de ligação entre os SNPs, para o caso
da inferência. Os resultados são similares, entretanto há diferenças quanto ao EOOB
inicial, sendo que para os valores iniciais do parâmetro (ntree = 50) o EOOB aumenta e
varia sem um padrão bem definido à medida que há aumento dos SNPs. Outro fato de
importância é que o método suportou o aumento do número de SNPs para o MCI-DA, de
forma que a precisão da classificação tornou-se estável. O menor valor EOOB (0.34) foi
alcançado apenas para o desenho experimental MCI-DA. Este mesmo valor se repetiu
para todos os experimentos do mesmo desenho experimental, levando em consideração
o valor padrão para o mtry. Por outro lado, também em alguns casos mais do que 250
árvores foi necessárias para estabilizar o EOOB, demandando mais custo computacional.
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Figura 5.4: Estimação do EOOB considerando SNPs em regiões de genes que compõem
as redes GxG. Para construção dos modelos, consideramos apenas o valor padrão pp para
o parâmetro mtry. No cabeçalho de cada gráfico é apresentado o desenho experimental
utilizado e a configuração da rede GxG para filtro dos SNPs.
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Assim, o método RF também suporta o aumento do número de SNPs, tendo em
vista o conjunto híbrido relativo ao MCI-DA. A precisão da classificação tornou-se
estável, mesmo aumentando o número de SNPs no modelo. Para tanto foi esperado que o
conjunto de SNPs relacionados com a DA permitisse discriminar melhor o indivíduos e
assim menores taxas de EOOB fossem alcançadas, entretanto os resultados mostraram-
se contraditórios. A partir dessa observação, vale salientar que há uma melhoria na
precisão da classificação quando os SNPs não estão associadas a DA, tendo como base as
informações do AlzGene, ou mesmo quando os SNPs estão no conjunto híbrido (SNPs
associados e não associados a DA), sugerindo que novas variantes podem influenciar na
discriminação da DA e sejam selecionadas para futuras análises.

5.3 Seleção de SNPs

A partir dos resultados do experimento de classificação utilizando o filtro por redes
GxG, selecionamos os experimentos Rede03 (Top10+100 genes, HC-DA) e o Rede08
(Top10+100 genes, HC-MCI) com base no melhor modelo de predição, ou seja, aquele
que apresenta menor EOOB para o design HC-DA, ver Figura 5.4. Os subconjuntos
foram utilizados para investigar o impacto na atribuição dos valores de importância e a
interseção entre os rankings gerados por dois métodos, RF e FE, para fins de comparação,
bem como investigar o impacto na seleção das variantes na presença de LD.

Inicialmente queremos investigar o impacto da presença de LD na seleção de atri-
butos da RF. As distribuições de LD em pares de SNPs, para o conjunto híbrido dos
experimentos Rede03 e o Rede08 estão ilustradas na Figura 5.5. Adotamos r2<0.7 como
limiar de LD para descartar SNPs com alto LD, ver Figura 5.5. Os dois subconjuntos
apresentam 1.647 SNPs, porém, após remoção de LD, 1081 e 1089 foram os números de
SNPs restantes para compor a análises para o desenhos experimentais HC-DA e HC-MCI,
respectivamente.

Para analisar o impacto da presença de LD nos valores absolutos do índice Gini,
extraímos os valores de importância de 50 execuções do método RF, fixando os valores
dos parâmetros ntree e mtry em pp e 1000 árvores, respectivamente. Após remoção de
SNPs em LD, as densidades apresentadas na Figura 5.6 indicam aumento do valor da
média dos valores de importância para os dois desenhos experimentais. Tais diferenças
também têm impacto no ranking dos SNPs, como indicado na Figura 5.8. Nota-se que
existe uma grande diferença entre os SNPs selecionados nas bases com ou sem filtro de
LD, indicando que a variação nos valores de importância alteram a priorização de SNPs
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Figura 5.5: Distribuição do grau de SNPs em LD para os dados de genótipos dos
indivíduos com (A) DA e (B) MCI, considerando os experimentos Rede03 (HC-DA) e o
Rede08 (HC-MCI). A linha em vermelho indica o grau de LD adotado para remoção de
SNPs.
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Figura 5.6: Densidade dos valores de importância atribuídos aos SNPs, para os desenhos
experimentais Rede03 (HC-DA) e Rede08 (HC-MCI). A densidade foi plotada para o
conjunto com todos os SNPs do conjunto de dados híbrido e após remoção por LD.
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Figura 5.7: Interseção entre os rankings gerados pelo método RF, considerando a remoção
de SNPs em LD, para os desenhos experimentais HC-DA e HC-MCI.

com risco. Assim, correlação entre SNPs, que apresentam verdadeiro risco, podem ter
os valores de importância reduzidos [44, 49]. Nota-se por outro lado que a aplicação do
filtro do LD não gerou impacto no EOOB da RF, ver Figura 5.9.
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Figura 5.8: Interseção entre os rankings de SNPs gerados pelos métodos RF e FE.
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Figura 5.9: Estimação do EOOB após aplicação de ambos os filtro, LD e redes GxG.

Assim para definir um conjunto de SNPs, nos limitamos aos conjuntos de SNPs
após remoção de SNPs em LD. Além de considerar os rankings gerados pelos método
RF, computamos um ranking baseado no método FE, e apresentamos as interseções na
Figura 5.8. Os dois métodos indentificaram praticamente a metade dos SNPs em comum
para o desenho experimental HC-DA, enquanto que para o HC-MCI, um conjunto de 16
SNPs foi selecionado. Utilizando a correlação de Spearman, os rankings apresentaram
baixo grau de correlação computado para os métodos RF e FE, sendo os valores iguais a
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0.20 e -0.16, para HC-DA e HC-MCI, respectivamente. Os rankings são apresentados
nas tabelas Tabela 5.1 e Tabela 5.2.

Gini rank CHR Gene SNP Posição MAF Fisher AlzGene
1 6 SYNJ2 rs10806791 158332668 0.49 R -
2 12 RIMBP2 rs7315262 129546354 0.41 R -
3 10 IL2RA rs7072398 6119852 0.49 R -
4 10 DNMBP rs10883428 101680369 0.39 R R
5 10 IL2RA rs706779 6138830 0.48 R -
6 10 DNMBP rs7089178 101683246 0.42 R R
7 10 IL2RA rs7917726 6136606 0.43 R -
8 6 SNAP91 rs217323 84410820 0.41 R -
9 10 DNMBP rs10883422 101665119 0.45 R R

10 12 RIMBP2 rs10848114 129545308 0.34 R -
11 5 C7 rs2455314 40975048 0.42 R R
12 7 HIP1 rs2240133 75155154 0.34 R -
13 12 RIMBP2 rs756186 129450300 0.35 R -
14 7 AMPH rs17500182 38622283 0.15 R -
15 6 CD2AP rs1385741 47594917 0.40 R R
16 6 CD2AP rs9296562 47598152 0.41 R R
17 11 CBL rs7946919 118646042 0.30 R -
18 10 DNMBP rs11190305 101629867 0.38 R R
19 12 RIMBP2 rs11060872 129464367 0.38 - -
20 19 ABCA7 rs3752237 998161 0.39 - R
21 9 SH3GL2 rs2208494 17615002 0.49 R -
22 10 IL2RA rs3134883 6140731 0.30 R -
23 11 PICALM rs7938033 85379778 0.42 - R
24 7 AMPH rs6962805 38600710 0.33 - -
25 16 MMP25 rs10431961 3040096 0.35 R -
26 6 SYNJ2 rs9459056 158331352 0.42 - -
27 10 IL2RA rs791587 6128705 0.48 R -
28 10 NEBL rs7074881 21409713 0.25 - -
29 7 HIP1 rs4588797 75187204 0.29 - -
30 1 LDLRAP1 rs6687605 25762219 0.46 - -
31 9 ABCA1 rs4149279 106667080 0.36 - R
32 19 LDLR rs5930 11085265 0.41 - R
33 9 SH3GL2 rs3824370 17748945 0.31 - -
34 10 DNMBP rs10883432 101723411 0.43 R R
35 12 RIMBP2 rs10773780 129464986 0.34 - -
36 1 KIRREL rs12049103 156288841 0.29 R -
37 5 SH3PXD2B rs2569218 171794334 0.42 - -
38 7 AMPH rs4720279 38442999 0.50 - -
39 22 ENTHD1 rs6001678 38496556 0.38 - -
40 7 AMPH rs2299945 38408168 0.37 - -
41 10 DNMBP rs7078153 101726908 0.43 R R
42 11 CBL rs11217191 118599857 0.22 - -
43 6 SYNJ2 rs7768038 158370925 0.36 - -
44 11 MS4A6A rs17602572 59704950 0.37 - R
45 10 DNMBP rs12415442 101640730 0.43 - R
46 9 SH3GL2 rs3808750 17612213 0.36 - -
47 11 MS4A6A rs662196 59699333 0.40 - R
48 6 CD2AP rs3818866 47657588 0.27 - R
49 10 DNMBP rs4919402 101693513 0.38 R R
50 17 LASP1 rs226229 34316997 0.48 - -

Tabela 5.1: Ranking de SNPs para o design experimental HC-DA. Seleção de SNPs,
provenientes do experimento Rede03, detalhado na Tabela 4.5, considerando apenas o
conjuntos de SNPs híbrido.
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Gini rank CHR Gene SNP Posição MAF Fisher AlzGene
1 10 IL2RA rs3134883 6140731 0.28 R -
2 21 SYNJ1 rs1783099 32993764 0.47 R -
3 1 KIRREL rs2777819 156243190 0.41 R -
4 1 LDLRAP1 rs6687605 25762219 0.47 - -
5 6 SYNJ2 rs10806791 158332668 0.48 R -
6 22 NCF4 rs909484 35590547 0.17 - -
7 15 PSTPIP1 rs4078354 75111935 0.32 R -
8 17 LASP1 rs226229 34316997 0.46 - -
9 9 SH3GL2 rs3824370 17748945 0.30 - -

10 7 AMPH rs6962805 38600710 0.32 - -
11 19 LDLR rs5930 11085265 0.42 - R
12 19 CD33 rs1354106 56429803 0.32 R R
13 10 NEBL rs12777530 21184987 0.14 R -
14 10 DNMBP rs7089178 101683246 0.44 - R
15 6 CD2AP rs9296562 47598152 0.42 R R
16 7 HIP1 rs1167797 75013845 0.25 - -
17 2 BIN1 rs934826 127542438 0.22 R R
18 5 SH3RF2 rs6869382 145302264 0.32 R -
19 10 DNMBP rs10883422 101665119 0.46 - R
20 1 NPHS2 rs3765548 177809109 0.28 R -
21 6 VEGFA rs3025010 43855555 0.33 - -
22 10 NEBL rs3858202 21355559 0.40 R -
23 10 IL2RA rs791589 6129577 0.15 R -
24 6 FYN rs1465061 112188309 0.37 R R
25 10 IL2RA rs791587 6128705 0.48 - -
26 2 BIN1 rs10194375 127556251 0.35 - R
27 6 CD2AP rs3818866 47657588 0.29 - R
28 1 CR1 rs12034383 205870218 0.40 - R
29 10 NEBL rs661924 21353562 0.37 - -
30 9 SH3GL2 rs3808750 17612213 0.38 - -
31 1 KIRREL rs3856266 156240513 0.26 - -
32 5 SH3RF2 rs6898375 145356503 0.41 - -
33 19 CD33 rs33978622 56428195 0.31 - R
34 7 HIP1 rs1167830 75004337 0.34 - -
35 2 BIN1 rs749008 127575911 0.34 - R
36 1 NPHS2 rs745317 177791934 0.11 R -
37 10 IL2RA rs11256497 6127800 0.40 - -
38 11 CBL rs11217191 118599857 0.22 - -
39 11 CBL rs7946919 118646042 0.29 - -
40 11 PICALM rs664629 85429531 0.41 - R
41 15 LIPC rs17190650 56624686 0.49 - R
42 1 NPHS2 rs2274623 177786731 0.20 - -
43 1 CR1 rs10779339 205881074 0.50 - R
44 9 SH3GL2 rs3780247 17608048 0.39 R -
45 15 SH3GL3 rs1896799 82038855 0.35 - -
46 1 NPHS2 rs2274625 177787467 0.20 - -
47 10 DNMBP rs11190305 101629867 0.38 - R
48 10 NEBL rs638929 21358631 0.41 - -
49 11 MS4A4A rs4939331 59814291 0.23 - R
50 6 CD2AP rs1385741 47594917 0.41 - R

Tabela 5.2: Ranking de SNPs para o design experimental HC-MCI. Seleção de SNPs,
provenientes do experimento Rede08, detalhado na Tabela 4.5, considerando apenas o
conjuntos de SNPs híbrido.
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5.3.1 Análise gênica baseada em evidências e relações com a DA.

Os SNPs são importantes marcadores para identificação de genes que podem atuar no
desenvolvimento dos fenótipos aqui estudados. Assim, apresentamos dois rankings nas
tabelas Tabela 5.1 e Tabela 5.2, com seus respectivos genes. Os rankings estão baseados
na quantificação da importância de variáveis, pelo método RF com base na métrica
GI, para os experimentos Rede03 (HC-DA) e o Rede08 (HC-MCI). Os rankings foram
gerados, considerando os SNPs com padrão LD<0.7. Adicionalmente, identificamos
quais SNPs foram capturados pelo método RF, e também está reportado nas tabelas
Tabela 5.1 e Tabela 5.2. Entretanto, a ordem dos SNPs foi dada a partir da soma dos
valores de importância para 50 execuções do método RF e apresentadas conforme a
prioridade dada pelo índice GI.

As interações gene-gene entre os genes estão apresentados no Apêndice A. Cada
rede GxG apontam as interações entre genes a partir de padrões de expressão gênica,
co-localização, interações genéticas, interações físicas, domínios de proteínas comparti-
lhados, além de construir a rede com base na predição das funções gênicas. Quanto maior
o número de estudos, mais forte as evidências de interação entre os genes do ranking e da
rede GxG provida pelo GeneMANIA.

Para fins de análise dos genes reportados, agrupamos os resultados por similaridade
da função gênica. Discutimos nas próximas seções, os seguintes resultados

Lipídios e Doença de Alzheimer Há várias evidências de que anormalidades no me-
tabolismo do colesterol é um dos fatores de risco na patogênese do DA. A mielina é
um componente rico em colesterol que acelera as conexões entre os neurônios. Sendo o
cérebro rico em colesterol, este faz parte da mielina e das membranas glial e neuronal.
Não há degradação do colesterol no cérebro, assim o excesso é convertido para 24S-
hydroxicholesterol que pode ser facilmente transportado por lipoproteínas que circulam
no liquido cefalorraquidiano. O produto do gene ABCA1 regula a homeostase dos lipí-
dios e das lipoproteínas no sistema nervoso central. O LDLR, previamente associados
com a DA, aponta interações funcionais em conjunto com o APOE. Os genes membros
da família do LDL-receptor (LDLR) estão expressos em células neuronais e mediam
processos de endocitose em interação com os genes APOE e APP. No ranking de SNPs
para a DA foram identificados os genes LDLRAP1, PICALM, HIP1 e o SH3PXD2B
que desempenha as funções de ligação de fosfolipídeos e fosfatidilinositol, além do
transporte de colesterol ser desempenhado pelos genes APOE, CLU e LDLRAP1. O
LDLRAP1 é um gene da família do LDLR e está relacionado a ligação dos receptores
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de partículas de lipoproteínas de baixa densidade e regulação do processo metabólico
do colesterol. Baseado nas evidências colhidas pelo GeneMANIA, os genes APOE e
LDLRAP1 apresentam-se na mesma via biológica, enquanto que o PICALM apresenta o
mesmo padrõe de expressão correlatos ao APOE. Mais detalhes desta síntese pode ser
encontrada nas seguintes revisões [32, 22, 35]

Endocitose mediada por clatrina, (do Inglês, Clathrin-mediated endocytosis) As cé-
lulas normais envolvem numerosos mecanismos para regulação da endocitose. Evidências
têm mostrado o papel da endocitose mediada pela proteína clatrina para neurônios nor-
mais, constatando que anormalidades no seu funcionamento podem causar distúrbios
neurológicos. Especificamente, a clatrina desempenha um papel central na formação da
b -amiloide. A formação de placas de senel é uma característica comum na patologia
cerebral e envelhecimento, em adição à degeneração de componentes neurofibrilares
que avançam no progresso da DA. A beta-amiloide, derivada do gene APP é uma res-
ponsável pela formação dos complexos de placas no cérebro, sendo relevante investigar
esse processo que leva à degeneração neuronal. A presença de polimorfismos em genes
do processo endocitose mediada pela clatrina, tem sido relatados em pacientes com
transtorno bipolar, esquizofrenia e a DA, porém ainda não há conhecimento suficiente
pra estabelecer o processo de neurodegeneração. Dos genes identificados nesse processo,
podemos destacar o HIP1, PICALM, AMPH, SH3GL2, SNAP91, BIN1, SYNJ1 e SYNJ2
e o LDLRAP1 como componentes que funções distintas no processo de endocitose.
Destes genes, o PICALM, AMPH e BIN1 estão diretamente relacionados ao processo
de endocitose mediada pela clatrina. Ainda há indícios de participação do SH3GL2
(synaptosomal-associated protein 91 kDa homologue) como gene atuante no progresso da
DA. O aumento do níveis de expressão do SH3GL2 (endophilin I) em regiões neuronais
está associada a um aumento na ativação do stress kinase c-Jun N-terminal kinase, com a
posterior morte dos neurônios. Há evidências de que o endophilin I interage genetica-
mente com a beta-amiloide e o gene ABAD em seus níveis de expressão. Mais detalhes
desta síntese pode ser encontrada em maiores detalhes nas seguintes revisões [79, 47, 35]

Evidências de interações com base no GeneMANIA e AlzGene Para os dois fenó-
tipos, DA e MCI, a RF selecionou importantes SNPs intrínsecos a genes considerados
relevantes e previamente identificados, a partir de estudos de meta-análises dos GWAS
catalogados na base de dados AlzGene, como é o caso dos genes DNMBP, C7, CLU,
CD2AP, ABCA7, PICALM, ABCA1, LDLR, CD33 e MS4A64. Entretanto, nosso inte-
resse está em identificar novos SNPs e, consequentemente novos genes, que possam atuar
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em conjunto com os genes já relacionados com a DA para futuras investigações. Os genes
DNMBP, CD2AP, PICALM, MS4A4E e ABCA7 foram retratados no ranking gerado por
ambos os métodos, RF e FE. A característica comum a estes genes é que todos fazem
parte do conjunto inicial de genes, utilizado para construir a rede GxG, e apresentam-se
como os genes que aumentam o risco de desenvolvimento da DA [7]. Naj et al. conduziu
uma análise combinada de quatro conjuntos de dados de GWAS e identificou 10 variantes
associadas a DA. As meta-análises conduzidas fornecem evidências convincentes de
que SNPs nos genes ABCA7 e MS4A4E participam do processo de desenvolvimento da
DA, além de encontrar evidências de interação genéticas entre os genes CD2AP e CD33.
Ainda nas análises de Naj et al. foram confirmada as associações previamente reportadas
para genes influentes no progresso da DA tardia, são eles: BIN1, CR1, CLU, PICALM
e ABCA7. Vale destacar que para o ABCA7 há sugestivas evidências de associação do
SNP rs3752246 no qual é uma variante missense que pode alterar a proteína relativa
ao gene [56]. O Alzheimer Disease Genetics Consortium (ADGC) realizou um GWAS
considerando indivíduos com a forma tardia, utilizando um estágio de descoberta e dois
de replicação. As análises condicionais e meta-análises concluem que há fortes evidências
dos genes MS4A4A, CD2AP e CD33. Foram também replicadas associações entre CR1,
CLU, BIN1 e PICALM para a DA [34]. Para o ranking gerado a partir do desenho
experimental HC-DA, o método RF indicou três genes (SYNJ2, RIMBP2 e o IL2RA) no
topo da lista, que não estão previamente retratados no AlzGene como gene associado as
causas da DA. A partir dos dados do GeneMANIA, há evidências de que o SYNJ2 possui
correlação com os genes BIN1, CR1 e FYN, previamente catalogados nos estudos de
associação do AlzGene. O SYNJ2 apresenta-se com padrão de expressão similar ao BIN1
e CR1, além de estar na mesma via biológica do BIN1, possui similaridade na função
gênica e interage geneticamente com o gene FYN que foi reportado com associação
negativa para três populações [7]. Para o RIMBP2 há indícios de padrão de expressão
similar com o FYN e com base na rede há evidências de interação genética. Outras
evidências indicam que entre o RIMBP2 e o BIN1 compartilham domínios de proteínas.
Investigações do comportamento do IL2RA, indicam que que a proteína beta-amilóide
solúvel (A beta) induz a expressão do IL2RA em jovens e indivíduos saudáveis, mas
não foi observado para pacientes com a DA. Uma característica intrigante desse gene é a
forte evidência de associação com múltipla esclerose. Apenas um vasto estudo de GWAS
indica, forte associação dos polimorfismos deste gene a susceptibilidade da MS, além dele
ser um dos genes reportados pela meta-análises como forte candidato no desenvolvimento
da MS [20].
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6
Conclusões

6.1 Objetivos alcançados

Com o desenvolvimento dos GWAS, os filtros para priorização de SNPs têm se tornado
comuns, como forma de explorar biológicamente as diversas variantes de susceptibilidade.
Este estudo propôs o uso de redes heterogêneas de interação gene-gene como alternativa
inicial para seleção de SNPs e aplicação do método RF sobre estes. A partir de um
conjunto inicial de genes, utilizamos ferramentas para construção de redes de interações
gene-gene a partir de dados heterogêneos, no intuito de encontrar novos genes potenci-
almente associados à doença. A partir da rede formada, restringimos os SNPs a partir
da sobreposição das variantes com seus respectivos genes. Desta forma, priorizamos os
SNPs que podem influenciar geneticamente o fenótipo em questão, permitindo assim
possíveis aplicações dos métodos de aprendizado de máquina, uma vez que reduziu-se a
dimensionalidade dos dados.

A definição da metodologia foi realizada em várias etapas, para verificar como a RF
poderia ser aplicada para a análise de dados GWAS e caracterização de um conjunto
restrito de fatores de risco que podem influenciar a susceptibilidade à doença de Alzhei-
mer (DA) e comprometimento cognitivo leve (MCI). Além de realizarmos tarefas de
classificação e seleção de SNPs utilizando RF, aplicamos também o teste Fisher’s Exact
(FE) para análises de associação e geração de um ranking de SNPs. Os rankings gerados
pelo método FE foram comparados aos providos pela RF.

O método RF foi aplicado a uma série de subconjuntos de SNPs, para verificar a
performance de predição do fenótipo do pacientes. Os resultados para as tarefas de
classificação demostraram que a performance dos SNPs não relacionados com a DA,
permitem menores taxas de erros nas predições, indicando assim que potenciais variantes,
não conhecidas podem contribuir para o progresso da afecção. Adicionalmente, para dois
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experimentos aplicamos o filtro de LD e verificamos que há melhoras na predição após
remoção de SNPs com alta correlação. Porém, apesar da predição do método RF ter sido
conduzida a resultados melhores, ainda não há um padrão limiar de LD bem definido
para restringir os SNPs por esse filtro.

A partir dos rankings gerados pela RF e FE, definimos dois subconjuntos de SNPs,
para futuras análises. Os subconjuntos indicaram similaridades para os dois métodos, no
tocante a quantidade de SNPs em comum presente nos rankings. Entretanto, ganha-se
vantagem da aplicação do método RF, pois o investigador não precisa especificar um
modelo genético, uma vez que pouco se sabe sobre a arquitetura genética das doenças
complexas. Desta forma, a RF permite que um modelo não linear seja construído a partir
de dados de genótipos. A utilização da RF, explora as relações entre os SNPs, ao invés de
rastrear SNP por SNP em busca de encontrar novas variantes. Além da aplicação do RF,
utilizar o filtro por redes gene-gene auxiliou, tanto na redução da dimensionalidade sem
perdas de informação das variantes genéticas, quanto na priorização das características
a serem analisadas. Assim, reduzimos o conjunto de genes e de SNPs nas análises e
identificamos alvos potenciais que podem contribuir no processo da DA.

6.2 Limitações do estudo

Neste trabalho, nos limitamos a apenas o método RF como método mais robusto para
seleção de características e classificação de pacientes em estudos de desenho experimental
caso-controle, assim não nos foi permitido comparar os resultados obtidos com outros
métodos de aprendizado de máquina, tanto para as tarefas de classificação, quanto para
seleção dos polimorfismos.

Apesar da metodologia proposta ter sido aplicada apenas para a DA e MCI, outros
fenótipos complexos podem ser investigados. No entanto, as análises deste trabalho se
limitaram a apenas uma população, assim é necessário investigar a seleção de SNPs
para outras populações, no intuito de replicar ou encontrar similaridades entre os SNPs
de susceptibilidade para outros indivíduos. A caracterização dos SNPs está condicio-
nada à qualidade de anotações nos bancos de dados públicos, para que sejam providas
informações acuradas das associações com os fenótipos. Desta forma, todo o estudo
baseou-se em bancos de dados curados, desde o AlzGene aos bancos de dados utilizados
pelo GeneMANIA [53][7].
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6.3 Trabalhos futuros

A seguir, apresentamos algumas ideias de trabalhos futuros que podem ser exploradas
utilizando a metodologia proposta. Ainda não há um protocolo para tratar as bases de
dados de GWAS em sua completude. Buscar relações entre os SNPs torna-se computaci-
onalmente intratável devido ao número de variantes.

Como alternativa para análise dos dados de GWAS, pretendemos combinar e explorar
mais características das redes de interação gene-gene para priorizar SNPs das bases de
dados de GWAS, que conduzam a associações relevantes com os fenótipos. Torna-se
indispensável realizar o mesmo estudo com dados de genótipos para populações diferentes.
Replicações independentes com amostras maiores serão importantes para confirmar os
rankings apresentados. Em estudos futuros, será também importante incluir as análises
de epistasia entre os genes, para investigar associações conjuntas com os fenótipos.

De acordo com os resultados experimentais, a dimensionalidade dos dados constitui
um grande desafio para tarefas de classificação, bem como para seleção de características
em face da ocorrência de SNPs em LD. Assim, a implementação de novos métodos para
classificação e desenvolvimento de novas métricas para quantificação das variáveis é
imprescindível. A investigação metodológica do uso do índice Gini deve ser avaliada
de outras perspectivas, pois de acordo com os experimentos sabe que LD influência, de
forma a decrescer os valores de importância atribuídas as variantes. Outra perspectiva é
investigar novas métricas de seleção de características, ou mesmo propor modificações
às métricas já existentes para possíveis aplicações e consequentes comparações com os
resultados aqui apresentados.
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A
Redes de Interações Gene-Gene

Neste apêndice são apresentadas evidências dos relacionamentos entre genes, de acordo
com as redes geradas pelo GeneMANIA. Assim, para compor a rede restringimos a
lista de genes apresentados, nas tabelas Tabela 5.1 e Tabela 5.2 que expõe os rankings
ver Tabela 4.5. O objetivo, é identificar os possíveis relacionamentos entre, os genes já
associados com a DA e os novos genes identificados.

Na Figura A.1 (A) são apresentandos todos os relacionamentos, considerando todas as
categorias de dados, passíveis de consulta no GeneMANIA. De forma a melhor visualizar
tais relacionamento, extraimos as interações para cada categoria de rede e destacamos
individualmente, por linhas vermelhas, ao longo das redes, apresentadas na Figura A.1,
como forma de melhor análisar tais evidências. Uma característica que o GeneMANIA
apresenta é que quanto mais espessa a aresta de ligação entre os genes, mais forte será a
evidência de interação entre os genes. Por fim, é importante notar que os genes relatados
nos rankings, ver Tabela 5.1 e Tabela 5.2 interagem nas mais diversas categorias de redes
GxG e para alguns dos genes até mais que uma categoria, assim com base em evidências
são fortes candidatos a susceptibilidade para DA ou MCI.

Na Seção 5.3.1 são discutidos os genes encontrados, em termos de suas interações e
associações com a DA.
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 (E) Interações GxG por vias biológicas.!

 (G) Interações proteína-proteína.!

 (F) Interações por compartilhamento de 
domínios proteicos!

 (H) Interações GxG por função biológica.!

Figura A.1: Redes de GxG geradas pelo GeneMANIA. Os vértices (nodos) correspondem
aos genes resultados das meta-análises (nodos vermelhos), provenientes dos GWAS
catalogados no AlzGene e os potenciais genes (nodos em cinza), como novos genes de
susceptibilidade, retratados no ranking gerado pela RF. As interações (arestas) estão
destacadas em vermelho e ligam um gene a outro.
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