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Resumo 

 

Um grande desafio em Biologia hoje é associar mutações no DNA a várias 

características dos organismos, especialmente as relacionados com doenças. Muitas 

investigações sobre mutações que ocorrem no genoma foram realizadas, levando à conclusão 

de que alterações pontuais que ocorrem em regiões conservadas do DNA, que podem ser 

transmitidas através de várias gerações, podem ser associadas com a ocorrência de certas 

características ou doenças. Como consequência, mapear estas alterações e relacioná-las à 

ocorrência ou propensão de condições específicas é muito desejável. Infelizmente, esta tarefa 

não é fácil, pois para localizar estas mutações é necessário ter acesso ao haplótipo de um 

indivíduo, o que é um procedimento muito custoso, considerando a tecnologia corrente. Desta 

forma, métodos computacionais para inferência de haplótipos a partir de dados genotípicos 

são altamente necessários.  Muitas abordagens foram propostas, mas nenhuma representa uma 

proposta completamente satisfatória, uma vez que os custos computacionais associados aos 

procedimentos são proibitivos ou as soluções encontradas são de baixa qualidade.  

A demanda principal corrente na pesquisa em inferência de haplótipos é que os 

métodos possam lidar com grandes volumes de dados genotípicos. Devido ao crescimento 

exponencial do custo das abordagens computacionais exatas, métodos que oferecem soluções 

rápidas com qualidade aceitável são altamente desejáveis. Nesta dissertação um novo método, 

chamado HybridPTG, é proposto.  É uma abordagem híbrida que usa Cadeias de Markov para 

reduzir drasticamente a necessidade de passos randômicos (na média necessita de 99,99% 

menos operações aleatórias que o original PTG), convergindo para boas soluções (soluções 

similares ou melhores que as do método PTG) em poucos, frequentemente menos de dois, 

passos, portanto com uma complexidade computacional consideravelmente menor do que 

abordagens randômicas (tempo de processamento). Diversos experimentos com conjuntos de 

dados genotípicos de diferentes características foram realizados para comparar HybridPTG 

aos melhores algoritmos conhecidos, PTG, FastPHASE e Haplorec, mostrando que 

HybridPTG é um método bastante estável, confiável e eficiente. 

 

Palavras chaves: mutações, DNA, haplótipo, genótipos. 

 

 



 

vii 
 

 

Abstract 

 

A huge challenge in Biology today is to associate mutations in DNA to various 

characteristics of organisms, especially related to illnesses. Extensive investigation regarding 

mutations in the genome has been carried out, leading to the conclusion that punctual 

alterations occurring in conserved regions of the DNA, which can be maintained among 

several generations, can be associated with the occurrence of certain traits or illnesses. As a 

result, mapping those alterations and relating them to the occurrence or propensity to specific 

conditions is extremely desirable. Unfortunately, this task is not easy, since in order to 

identify such changes it is necessary to access an individual´s haplotype, which is a highly 

costly procedure, considering the current technology.  Due to that, computational methods to 

infer haplotypes from genotypic data are eagerly sought.  Several approaches have been 

proposed, but none of them represents a completely satisfactory solution, since the 

computational costs associated to the procedures are prohibitive, or the solutions found are 

very poor.  

            The main current demand for haplotype inference methods is that they handle large 

volumes of genotypic data. Due to the exponential growth of the cost of exact computational 

approaches, methods that offer fast solutions of acceptable quality are highly desirable. In this 

dissertation a new method, called HybridPTG, is proposed. It is a hybrid approach based on 

Markov Chain.  The use of Markov chain drastically reduces the need for ramdom steps, 

converging to good solutions in very few, frequently with less than two, steps, hence with a 

computational complexity considerably smaller than ramdom approaches.  Several 

experiments with genotypic data sets of different characteristics were performed to compare 

HybridPTG to the best known algorithm, PTG, FastPHASE, and Haplorec, showing that 

HybridPTG is a rather robust, reliable, and efficient method. 

 

Key words: mutations, DNA, haplotype, genotype. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Um dos grandes desafios da Biologia é correlacionar diferenças fenotípicas com 

variações no DNA [Lynce et al., 2008]. Sabe-se que o genoma de seres humanos é altamente 

similar entre diferentes indivíduos de uma mesma população, apresentando, desta forma, 

regiões na sequência de DNA que são conservadas, ou seja, transmitidas quase que 

integralmente através das gerações. Contudo, nessas regiões ditas conservadas, podem ocorrer 

mudanças pontuais de um nucleotídeo apenas, diferenciando, então, o indivíduo portador 

desta alteração dos demais a ele semelhantes. Tais diferenças entre sequências que ocorrem 

em partes do DNA que são imunes a processos de recombinação (troca de sequências entre 

cromossomos homólogos) são chamadas de Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Um SNP 

pode ser responsável por uma característica fenotípica trivial em um indivíduo, como estatura, 

por exemplo, assim como pode estar relacionado com doenças genéticas que podem vir a ser 

desenvolvidas. Então mapear os SNPs presentes no genoma humano e estabelecer ligações 

entre eles e doenças, é, por demais, desejável. Infelizmente, essa não é uma tarefa fácil, para 

mapear tais mutações é necessário ter disponível dados do haplótipo dos indivíduos, o que é, 

na prática, uma tarefa muito custosa em virtude dos métodos atuais de sequenciamento. O 

haplótipo é a carga genética que um indivíduo herda de cada um de seus pais. Diante de tal 

dificuldade, foram propostas técnicas experimentais que dão a esperança de se obter dados 

haplótipos diretamente a um custo razoável [Douglas et al., 2001]; enquanto tais 

metodologias não se realizam, métodos computacionais precisos que derivem informação do 

haplótipo a partir de dados genotípicos, estes disponíveis abundantemente e a baixo custo, são 

altamente demandados. Esta problemática é conhecida na literatura como Inferência de 

Haplótipos, e tem sido alvo de muitas investigações, e tem-se pesquisado principalmente 

métodos capazes de inferir com qualidade grandes conjuntos de dados. Neste sentido, o 

objetivo da presente pesquisa é propor um método que apresente qualidade em seus 

resultados, mas que seja computacionalmente eficiente. Nas próximas seções serão 
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apresentados os conceitos biológicos necessários para entendimento do problema, sua 

motivação, assim como a definição computacional do mesmo.  

 

 

1.1. Conceitos Biológicos e Motivação 

 

Ácido Desoxirribonucléico (DNA), frequentemente encontrado na natureza na forma 

de dupla-hélice, contém a especificação de instruções genéticas para o desenvolvimento 

celular de todas as formas de vida e de muitos vírus [Orgel, 1994]. O DNA é normalmente 

empacotado na forma de uma ou mais macromoléculas chamadas cromossomos. Em seres 

humanos, os cromossomos se apresentam em pares, contendo um número específico de sítios. 

Estes sítios são posições (alelos) na sequência de DNA que podem conter um de quatro bases 

nucleotídicas possíveis: adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T).  Entre os 

nucleotídeos, A e C são oriundos da família de componentes chamada Purinas, enquanto G e 

T são Pirimidinas.  

Entretanto, a organização do material genético em macromoléculas ocorre de forma 

diferente em cada espécie. Nesse trabalho será considerada somente a espécie humana. Os 

humanos são seres diplóides, isto significa que em suas células os cromossomos se organizam 

em pares homólogos.  

Dois cromossomos homólogos possuem sequências muito parecidas. Os sítios que 

possuem a mesma posição na sequência de nucleotídeos nas duas moléculas são chamados 

homozigotos e os demais de heterozigotos. Assim, para cada característica ou função existem 

pelo menos dois alelos do gene responsável, estando cada um deles localizado na mesma 

posição em uma dessas macromoléculas homólogas. Uma célula saudável contém 23 pares de 

cromossomos, sendo cada par composto por um cromossomo herdado do pai e outro herdado 

da mãe do indivíduo.  

O material genético herdado é comumente alvo de mutações. Estas geram variações no 

conjunto de genes da população. Mutações desfavoráveis (ou deletérias) podem ter sua 

frequência reduzida na população por meio da seleção natural, enquanto mutações favoráveis 

(benéficas ou vantajosas) podem se acumular, resultando em mudanças evolutivas 

adaptativas. As mutações podem ocorrer em pequena ou larga escala, podendo ser composta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cromossomo
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apenas da troca de um nucleotídeo por outro, ou até mesmo da eliminação de um gene 

completo. 

A herança genética que o indivíduo recebe não se constitui de uma transmissão 

idêntica de cromossomos através das gerações (Figura 2). Além de mutações as sequências 

são alvo do processo de recombinação. No processo de formação dos gametas 

(espermatozóide e óvulo), conhecido como meiose, os pares de cromossomos se alinham e 

trocam segmentos entre si, formando então, uma nova célula com 23 novos cromossomos 

originados a partir deste processo, que recebe o nome de recombinação. Por exemplo, um 

indivíduo possui em suas células diplóides, determinado cromossomo com os seguintes alelos 

(A,B,C,D) e (a,b,c,d), um dos resultados do processo de recombinação pode ser (A,b,c,D) ou 

ainda (a,B,C,D), entre outras possibilidades, como ilustrado na Figura 1.  

As células sexuais que são geradas por meiose são chamadas de haplóides, por 

possuírem a metade da carga genética das diplóides. Diante disso, um haplótipo pode ser 

definido como sendo cada sequência de DNA que é herdada de cada pai do indivíduo. Na 

fecundação, uma célula haplóide é oriunda do pai (espermatozóide) e outra da mãe (óvulo), 

cada uma contendo 23 cromossomos, unem seus materiais genéticos dando origem a um novo 

ser, com um novo e singular genótipo. 

 

 

Figura 1: Processo de recombinação de trechos de DNA durante a meiose. 

Retirado e adaptado apartir de [Z2010]. 
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Figura 2: Herança de gene relacionado com doença.  

Onde o alelo A representa a característica anômala. 

 

A recombinação troca sequências de DNA entre cromossomos homólogos de tal forma 

que as células haplóides originadas a partir do processo de meiose deem origem, na 

fecundação, a um novo ser com material genético distinto. Contudo, observa-se que muitos 

trechos de DNA permanecem inalterados através das gerações. Essas regiões muito 

conservadas são comumente responsáveis por funções fundamentais inerentes à manutenção 

da vida e perpetuação de características específicas da espécie, nesse sentido anomalias nestes 

trechos podem ser responsáveis por doenças genéticas específicas, como é o caso de genes 

relacionados com o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Infelizmente, estas 

mutações também podem ser transmitidas hereditariamente. No exemplo da Figura 2 um alelo 

do sítio A está relacionado com o desenvolvimento de certa doença, os descendentes que o 

herdarem terão pré-disposição para desenvolvê-la. 

Estas alterações, relacionadas ou não com o desenvolvimento de certas doenças, para 

serem consideradas SNPs, devem ocorrer em no mínimo 1% da população, os demais casos 

são considerados mutações isoladas ou mesmo erros de sequenciamento.  Na Figura 3 é 

apresentado: (a) trechos conservados de sequências de um mesmo cromossomo oriundo de 

quatro indivíduos diferentes. Embora a maioria dos sítios nos quatro cromossomos seja 

idêntica, em três posições ocorrem divergências, ou seja, ocorrência de SNP; (b) os haplótipos 
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são compostos por uma combinação particular de alelos. Aqui estão mostrados vinte SNPs 

(apenas as bases que não são iguais nos quatro cromossomos são mostradas) que são mais 

comuns em determinada população. 

 

 

Figura 3: Exemplo de SNP. 

 

Baseado nestas descobertas de que genes podem ser herdados como grupos 

conservados por várias e várias gerações, o NIH (National Institutes of Health) deu início em 

2002 a um projeto internacional, chamado HapMap [IHMC, 2003] , que tem como objetivo 

comparar os genomas de vários indivíduos para identificar exatamente quais regiões dos 

cromossomos são compartilhadas entre eles. Essa descoberta teve impacto na comunidade 

científica, pois a partir destes resultados podem ser identificados genes que estão ligados ao 

aparecimento de certas doenças [IHMC, 2003]. Infelizmente, mapear estas regiões 

compartilhadas é um grande desafio, em virtude de que os métodos empregados para 

sequenciamento, em larga escala e baixo custo, falham em sítios heterozigotos (ambíguos). 
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1.2. Problemas do Sequenciamento 

 

Nos tempos que antecederam a década de 1980 não era fácil obter a sequência de um 

fragmento de DNA, fosse ele uma fita simples ou dupla. Felizmente, no início dos anos de 

1980, foi desenvolvida uma técnica que empregava a quebra da cadeia de nucleotídeos 

utilizando um conjunto de produtos químicos e posteriormente a visualização desses 

fragmentos utilizando eletroforese [Andrade, 2009]. Nesse método havia a necessidade de 

fazer a marcação radioativa das moléculas porque a quantidade de material produzida era 

muito pequena e não podia ser detectada de outra forma. Poucos anos depois um novo avanço 

tecnológico foi alcançado pela introdução da técnica de interrupção da sequência pela 

incorporação aleatória de um nucleotídeo modificado denominado dideoxi (sem a hidroxila na 

posição 3´), que ficou conhecida como técnica de didesoxi ou dideoxi. Esta técnica suplantou 

imediatamente a anterior e permitiu o desenvolvimento de sequenciadores automáticos de 

DNA. Ainda se faz eventualmente o sequenciamento manual, mas é muito mais trabalhoso, 

caro e arriscado, pois emprega substâncias radioativas. 

Para os métodos automáticos de sequenciamento se faz necessário ter uma grande 

quantidade do DNA que se pretende sequenciar. Para tanto existem técnicas que multiplicam 

um fragmento até a quantidade necessária para aplicação destes métodos automáticos. As 

formas de amplificação mais populares são clonagem por plasmídeo e reação em cadeia de 

polimerase, do inglês Polymerase Chain Reaction (PCR). 

O método mais empregado para amplificação de DNA, a PCR, assim como as técnicas 

utilizadas para sequenciamento automático, apresenta limitações quando se trata de regiões 

que apresentam sítios heterozigotos. O método PCR permite sintetizar em pouco tempo 

grande quantidade de um fragmento de DNA. A idéia principal é separar as duas fitas de 

DNA, utilizando para tanto altas temperaturas, e usar, então, cada uma delas como template 

para reconstrução do fragmento original, aquele antes da desnaturação. Esse processo é 

executado algumas dezenas de vezes recursivamente, tendo como resultado final um número 

exponencial de cópias do fragmento de DNA original. Contudo, quando este processo é 

aplicado sobre regiões heterozigotas (organismos diplóides) ocorre amplificação de ambas as 

sequências [Clark, 1990] causando ambiguidade na identificação do nucleotídeo (Figura 4), 

pois metade dos exemplos indica uma base nitrogenada e a outra metade da amostra outra 

base. 



 

7 
 

 

 

Figura 4: Representação hipotética de eletroferograma. 

 

Diante da limitação de se obter dados haplótipos diretamente (informação de cada par 

das sequências homólogas), e tendo disponível, através dos métodos automáticos de 

sequenciamento, a informação sobre o genótipo do indivíduo (aqueles sítios que são idênticos 

nos pares de cromossomos homólogos) Andrew Clark em 1990 apresentou o primeiro 

trabalho que tratou da problemática de inferir, a partir do genótipo, o haplótipo que o originou 

[Clark, 1990]. A formalização desse problema assim como sua dificuldade de resolução será 

abordada na próxima seção.   

 

 

1.3. Definição do Problema de Inferência de Haplótipos 

 

Por razões bioquímicas as variações em um sítio ocorrem, na maciça maioria das 

vezes, entre dois nucleotídeos apenas. Sendo essa uma importante propriedade para modelar 

computacionalmente o problema. Desta maneira, é possível atribuir os valores 0 e 1 para cada 

uma dessas bases que diferem em um sítio específico. Nesse sentido, um genótipo pode ser 

computacionalmente representado por um vetor que admite entradas 0, 1 e 2, onde o valor 2 

representa ambiguidade no sítio (coluna) que o contém. Sendo assim, dado um vetor de 

genótipos g com n sítios, deseja-se encontrar os vetores de haplótipos h1  e h2   que geraram g, 

onde h1  e h2  respeitam a seguinte regra para casa sítio i, 1≤i≤n: (A) h1(i)=h2(i)=g(i), se 

g(i) {0,1}; e (B) h1(i)=1-h2(i), se g(i)=2. A representação visual da resolução de um genótipo 

é apresentada na Figura 5. 
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Figura 5: (A) O genótipo g e duas de suas possíveis soluções (B,C). 

 

O problema descrito acima é conhecido na literatura como Inferência de Haplótipos e 

consiste basicamente em dado um conjunto de vetores genótipos g encontrar os vetores de 

haplótipos h1  e h2, tal que h1  h2 = g, ou seja, h1 e h2 explicam (resolvem) g. Por exemplo, g 

= (0,1,2,2,1,2) uma das soluções possíveis é h1 = (0,1,0,0,1,0) e h2 = (0,1,1,1,1,1) ou ainda h1 

= (0,1,0,1,1,1) e h2 = (0,1,1,0,1,0), entre outras possibilidades. Facilmente é possível 

identificar que existem 2
h
 
– 1

 possíveis pares de vetores que solucionam o problema, onde h é 

o número de entradas 2 no vetor g. Evidentemente existem muitas soluções para uma entrada, 

porém o que se deseja encontrar é a solução que apresente maior relevância do ponto de vista 

biológico, necessitando então de um modelo biológico que dê legitimidade à explicação 

encontrada.  

 

1.4. Modelos de Análise de Dados Biológicos 

 

Os métodos de Inferência de Haplótipos buscam por soluções que tenham um 

conjunto de características biologicamente plausíveis. Estas restrições, do ponto de vista 

computacional, tentam estabelecer um conjunto de propriedades que as sequências inferidas 

devem possuir para maximizar a probabilidade de estas estarem presentes na natureza. 

Existem muitos modelos de evolução de sequências de DNA, entretanto, apenas dois deles 

são significativos do ponto de vista do problema de Inferência de Haplótipos, são eles: 

Coalescente e Parcimônia. A aplicação de um destes modelos de evolução definirá a 

complexidade computacional do método, isto ocorre em virtude de que do ponto de vista 

computacional o modelo biológico é um conjunto de restrições. 
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Figura 6: Árvore filogenética dos mamíferos insetívoros.  

Retirado de [Z2010] 

 

Em genética, a teoria Coalescente é um modelo de retrospectiva de genética das 

populações. Este modelo usa um exemplo de um indivíduo para traçar todos os alelos de um 

gene compartilhado por todos os membros de uma população para somente um ancestral, 

conhecido como mais recente ancestral comum. A relação de herança entre os alelos são 

representadas em uma arvore filogenética (Figura 6), como uma genealogia de genes. Esta 

estrutura também é conhecida como Coalescente. O Modelo Coalescente assume que não há 

recombinação e seleção natural em uma população. Inferir haplótipos nestes princípios é um 

problema de complexidade computacional polinomial [Gusfield et al., 2005]. Contudo, o 

pressuposto de não-recombinação é muito forte e pouco realista [Gusfield et al., 2005]. Diante 

disto, modelos de Inferência de Haplótipos baseados no Modelo de Parcimônia são utilizados 

na prática. 

No modelo de evolução por máxima Parcimônia, assume-se que uma sequência de 

DNA evolui através da explicação que requeira o menor número possível de estapas ou 

passos, ou seja, a mais parcimoniosa. Desta forma, um grande número destas são 

compartilhados pelos indivíduos de uma mesma população. Neste sentido, nesta simplificação 
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de evolução, se for encontrado o menor número possível de haplótipos que explicam um 

número máximo de genótipos, esta solução seria mais plausível biologicamente. Contudo, 

este é um problema NP-difícil [Gusfield, 2003]. Métodos baseados neste princípio encontram 

com certa facilidade soluções com baixos erros quando aplicados sobre pequenos conjuntos 

de dados, e quando estes apresentam baixas taxas de recombinação. Desta forma, quando a 

taxa de recombinação e o tamanho do conjunto aumentam, tais métodos perdem em eficiência 

e eficácia [Guslfield et al., 2005]. 
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CAPÍTULO 2 

INFERÊNCIA DE HAPLÓTIPOS 

 

 

 

O problema de Inferência de Haplótipos tem despertado grande interesse na 

comunidade científica. Isto se deve, principalmente, à descoberta de que haplótipos 

desenvolvem um papel central no entendimento da evolução das espécies e também explicam 

um conjunto de doenças. O primeiro a propor uma solução computacional para o problema foi 

Andrew Clark, em 1990, cuja técnica ficou conhecida como Método de Clark [Clark, 1990];  

passaram-se aproximadamente dez anos até surgirem novas abordagens. Esse tempo de 

inatividade deve muito ao fato de que, nos anos de 1990, o foco principal das pesquisas era o 

sequenciamento e não propriamente a análise dos dados oriundos deste. Na era Pós-

Genômica, entretanto, o objetivo das investigações passou a ser o entendimento do genoma, 

em especial suas variações e correlação destas com a saúde humana, neste novo cenário 

surgiram modelos e algoritmos na tentativa de resolver o problema.  

 

 

2.1. O Método de Clark 

 

O Método de Clark foi proposto para a solução do problema de Inferência de 

Haplótipos em 1990, foi amplamente usado por muito tempo e ainda é empregado com certa 

frequência [Aluru, 2005]. No trabalho de Andrew Clark foi originalmente apresentado o 

problema em questão. 

O primeiro passo desse método consiste em reconhecer, dentre os vetores de entrada 

(genótipos), aqueles que têm ou nenhum ou apenas um sítio ambíguo, uma vez que esses 

vetores têm solução única (conhecida). Os vetores resolvidos iniciais, como são chamados, 

fornecem a base de dados necessária para que os demais genótipos sejam resolvidos, através 

da Regra de Inferência de Clark. Esta regra permite criar um vetor resolvido NR a partir de 
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um vetor ambíguo A e um vetor anteriormente resolvido R, onde R pode (1) pertencer aos 

vetores resolvidos iniciais ou (2) ter sido resolvido posteriormente já por meio da aplicação da 

regra. A regra de Inferência diz: 

 

“Suponha que A é um vetor-genótipo ambíguo com h sítios ambíguos e R é um 

vetor resolvido que é uma das 2
h-1 

resoluções do vetor A. Infira, então, que A é a 

confluência de uma cópia do vetor resolvido R e outro (determinado) vetor resolvido 

NR. Todas as posições ambíguas em A são definidas em NR em oposição ao 

registrado em R. Uma vez inferido, o vetor NR é adicionado à lista de vetores 

resolvidos conhecidos, e o vetor A é removido da lista de vetores ambíguos” [Clark, 

1990]. 
 

Diz-se que o vetor resolvido R é aplicado para resolver A (gerando um NR). Para que 

R seja passível de aplicação na resolução de A, é requerido que A e R contenham sítios não-

ambíguos com símbolos iguais. 

Um vetor ambíguo A que seja 0212, por exemplo, onde o resolvido R seja 0110, 

fornece um NR 0011. Os sítios ambíguos no vetor ambíguo serão, obrigatoriamente, 

diferentes dos símbolos em sítios correspondentes no vetor resolvido. 

Uma vez eliminados da lista de vetores não resolvidos aqueles que só poderiam ter 

uma solução, o restante do desenvolvimento do método resume-se basicamente à repetição 

exaustiva da aplicação da Regra da Inferência acima descrita, até que (1) todos os vetores não 

resolvidos o tenham sido ou (2) verifique-se que não é possível resolver mais vetores, ainda 

que restem alguns ou vários não-resolvidos (“órfãos”). 

É importante perceber que a ordem com que o método aplica a regra aos seus dados é 

extremamente relevante para a definição do conjunto resultante de vetores obtidos ao final das 

soluções. Dado um mesmo conjunto de dados de entrada, o Método de Clark pode levar à 

solução de todos os genótipos ou à persistência de vários órfãos, dependendo da ordenação 

dos vetores não inicialmente resolvidos para processamento. Assim sendo, é fundamental para 

que o resultado da utilização do Método de Clark não seja totalmente aleatório e não-

significativo, e que o método seja executado um grande número de vezes para o mesmo 

conjunto de dados de entrada. Evidentemente, esta medida gera um enorme conjunto de dados 

de saída, que precisariam ser pertinentemente analisados. 

O Método de Clark apóia-se em alguns modelos genéticos simplificadores sem os 

quais a interpretação dos dados por computadores seria impraticável. Os vetores de entrada 
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(genótipos) iguais, por exemplo, necessariamente originam iguais resoluções – o que, na 

prática, significa que está sendo aplicado o modelo de genética de populações Sítios Infinitos, 

que afirma que, para um dado locus genético, somente uma mutação pode ter ocorrido na 

história evolutiva das sequências estudadas. Ademais, o Método de Clark assume 

acasalamento aleatório e amostragem aleatória da população. 

Como já foi mencionado, a ordenação dos dados que serão submetidos à Regra de 

Inferência influencia diretamente na solução da operação como um todo. Um algoritmo 

acessório é requerido para resolver o problema da resolução máxima, selecionando a 

execução que maximize o número de vetores ambíguos que podem ser resolvidos por 

aplicações sucessivas da Regra de Inferência de Clark. O funcionamento básico deste 

algoritmo consiste em codificar todas as possíveis ações do Método de Clark em um gráfico, 

descartar haplótipos que não poderão ser usados para resolver outros genótipos e selecionar 

aquelas execuções com menor chance de gerar os citados órfãos, valendo-se de Programação 

Linear Inteira 

O Método de Clark ainda necessita de aperfeiçoamentos e não deve ser usado 

inadvertidamente, pois seus resultados não serão necessariamente fiéis à realidade. Às vezes o 

problema da Máxima Resolução, por exemplo, tem várias soluções (várias formas de resolver 

100% dos genótipos), e não se sabe como utilizar essas várias soluções em conjunto. 

Ademais, o Algoritmo deveria executar várias vezes para cada conjunto de dados, dado o seu 

comportamento estocástico; contudo, não é assim que se tem feito, adotando-se geralmente a 

prática de executar o programa uma única vez, o que gera resultados absolutamente não 

confiáveis. 

Uma estratégia que tem sido proposta para lidar com as soluções múltiplas é a de: (1) 

rodar o algoritmo muitas vezes aleatorizando a ordem dos dados de entrada em cada 

execução; (2) selecionar as execuções cujas soluções apresentam o menor ou um dos menores 

números de haplótipos distintos; e (3), somente no universo destas execuções selecionadas, 

isolar o par de haplótipos que foi o conjunto solução do genótipo g o maior número de vezes. 

Ao conjunto destes pares isolados de haplótipos dá-se o nome de solução consenso. 

Experimentalmente, as soluções de consenso apresentaram uma taxa de fidelidade à realidade 

excepcionalmente alta [Aluru, 2005]. 
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2.2. Formulações de Programação Linear Inteira 

 

A abordagem de Parcimônia Pura foi inicialmente sugerida por Earl Hubbell em 2000, 

através de mensagens eletrônicas endereçadas a Dan Gusfield, para resolução do problema de 

Inferência de Haplótipos, do inglês Haplotype Inference by Pure Parsimony (HIPP). Essa 

metodologia é baseada na geração de 2m haplótipos a partir de m genótipos e para uma maior 

fidelidade biológica, uma solução para o problema deve ser consistente a propriedades 

derivada de um modelo biológico adequado. 

Um modelo natural, que tem sido sugerido foi chamado por Gusfield [2003], como 

Pure Parsimony Model, onde o objetivo é alcançar o menor conjunto de vetores binários que 

podem ser gerados a partir de m vetores de entrada.  

O critério do problema de HIPP reflete o fato que ocorre em uma população natural, 

onde o número de haplótipos distintos é vastamente menor do que o número de combinações 

possíveis destes, sendo isto também esperado na teoria da genética de populações [Gusfield, 

2003]. 

Por exemplo, a solução para esses três genótipos 02120, 22110 e 20120 seriam seis 

haplótipos (00100, 01110), (01110, 10110), (00100, 10110), mas a solução através de 

Parcimônia Pura para esse conjunto são apenas três vetores (00100, 01110, 10110), pois o 

objeto do método é encontrar a resposta mais simples, dentre aquelas possíveis.  Infelizmente, 

encontrar o menor conjunto possível de vetores é um problema NP-difícil [Gusfield, 2003]. 

O problema HIPP pode ser modelado na forma de Programação Inteira (PI), vale 

lembrar que resolver PI também é NP-difícil. Esse problema de otimização tem como objetivo 

encontrar uma combinação de vetores de haplótipos tal que se minimize o número destes e se 

explique todos os genótipos da entrada. Inicialmente foi proposta uma formulação de tamanho 

exponencial para o problema [Gusfield, 2003], posteriormente o problema foi reduzido ao 

tamanho polinomial [Halldórsson et al., 2004, Lancia et al., 2004] e por fim uma proposta 

híbrida, que explorou qualidades importantes de ambas as anteriores,  foi produzida [Brown et 

al., 2006]. 

 Em 2003, Dan Guslfield, desenvolveu uma formulação de HIPP em IP, a qual tinha 

número de restrições de tamanho exponencial, ficando conhecida como TIP. No modelo 

proposto o conjunto H contém todos os pares 2
h-1

de haplótipos que podem ser inferidos a 

partir de um conjunto de genótipos G com h sítios ambíguos. Cada genótipo gi é explicado 
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pelo conjunto Ri={(j,k):hj  hk=gi}. Para cada par de haplótipos p em Ri é criada uma variável 

binária wi,p, que possui valor 1 quando o par é selecionado para explicar o genótipo gi e 0 caso 

contrário. Para cada possibilidade de haplótipo hi (i=1 ... |H|), há uma variável binária xi que 

de possui valor 1 caso o haplótipo faça parte da solução e 0 caso contrário. 

As restrições de formulação TIP são definidas a partir das variáveis w e x, como por 

exemplo, temos um genótipo gi = 02120 que gera dois pares de haplótipos (00100, 01110) e 

(01100, 00110) que são representados por duas variáveis wi,1 e wi,2, e cada um destes, sendo 

distintos, são representados pelas variáveis x1, x2, x3, x4. A primeira restrição é descrita de 

acordo com a equação (1). 

 (1) 

 

 

As variáreis wi,1 e wi,2  podem assumir apenas valores binários, quando a soma dela for 

1, significa dizer que este par de haplótipos wi,1 e wi,2  fará parte da solução, assegurando, 

dessa forma, que pelo menos um par de haplótipos que explicam o genótipo gi faça parte do 

resultado final (explicação total do conjunto G). As restrições para cada variável wi,j são 

descritas nas equações (2,3,4,5). 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

 

As restrições (2,3,4,5) dizem que, por exemplo, se wi,1 é 1, então x1 deve também ser 1. 

Essencialmente, se o par de haplótipo wi,1 é selecionado para explicar gi na solução, então o 

haplótipo associado à variável x1 deve ser usado, porque esse vetor é um dos pares associado 

com a variável wi,1. A próxima inequação diz a mesma coisa para o haplótipo associado à 

variável x2. 
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Foram então descritos dois tipos de restrições, sendo a quantidade de inequações 

geradas associada com a quantidade de sítios heterozigotos h (sítios com o valor 2) tendo 

exatamente 2
h
+1 restrições geradas. 

Por fim, temos a função objetivo, onde X é o conjunto de todas as variáveis x que 

foram geradas a partir dos vetores de genótipos, apenas relembrando que só existirá um único 

x para cada haplótipo distinto, não importando quantas vezes este ocorreu. O objetivo é 

minimizar a sumarização das variáveis xi que fazem parte do conjunto  X, lembrando que |X| = 

|H|. A formulação completa TIP completa é descrita na equação (6). 

(6) 

 

 

 

 

 

 

Gusfield, no mesmo trabalho, apresenta uma redução do tamanho da formulação TIP 

que assegura explicar todo o conjunto de genótipos G e decrementa o número de restrições. 

Em vez de considerar todas as possibilidades de haplótipos, ele restringe H somente aos pares 

que possuem pelo menos um haplótipo que no mínimo faça parte da solução de outro 

genótipo. Na prática isso significa, se dado o par de vetores hj  hk = gi, que a seguinte 

condição dever ser verdadeira para (hj,hk) pertencer a H: sendo hf um haplótipo,  hf   { hj,hk 

}e z ≠ i tal que hj  hf  = gz ou hk  hf  = gz ou ainda hj  hk = gz. Esta redução é chamada de 

RTIP e tem número de restrições pequeno na prática, embora no pior caso tenha tamanho 

exponencial. 

As formulações TIP e RTIP apresentam complexidade exponencial no pior caso. 

Assim sendo, investigações foram realizadas e definiu-se uma formulação de tamanho 

polinomial. 

Diante das limitações da abordagem conceitual do problema, apresentada nas 

formulações TIP e RTIP, foi elaborada em 2004, por dois grupos de pesquisadores 
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independentes [Halldórsson et al., 2004, Lancia et al., 2004], uma proposta de formulação de 

HIPP em PI de tamanho polinomial. A essa nova formulação foi dado o nome de PolyIP, nela 

o número de restrições é de tamanho polinomial no número de genótipos e sítios. 

Na formulação PolyIP para cada genótipo gi são criadas variáveis representando cada 

um dos n sítios de dois haplótipos que o explicam. O genótipo gi é explicado por h2i-1 e h2i e a 

variável yi,k é criada para representar o valor do k-ésimo sítio do i-ésimo haplótipo. Para 

garantir que todo G seja explicado as seguintes restrições, de acordo com a equação (7) são 

criadas. 

(7) 

 

 

 

 

Segundo as restrições descritas na equação (7), dado um genótipo gi de n posições e 

sendo k≤n, caso o k-ésimo sítio de gi seja homozigoto (não apresente ambiguidade), ou seja, 

gi[k] {0,1}, os haplótipos que explicam gi terão em seu k-ésimo sítio exatamente o valor de 

gi[k]. Caso ocorram sítios heterozigotos, ou seja, gi [k]=2, um dos haplótipos que explicam gi 

terá que ter em seu  sítio k o valor 1 o outro com valor 0, sendo assim: y2i-1,k + y2i,k = 1. 

Para contar o número de haplótipos distintos, isto é, a menor cardinalidade de H, que 

explicam o conjunto G, variáveis binárias de decisão são usadas. Para cada par de haplótipos 

(i,j), 1≤i< j≤(2|G|), é criada uma variável di,j , este marcador terá valor 1 se hi  hj, quando os 

dois vetores forem distintos, e terá valor 0 caso contrário. As variáveis d seguem as restrições 

descritas nas equações (8,9). 

(8) 

 

(9) 

 

 

Para cada haplótipo hi é criada uma variável binária xi que terá valor 1 caso hi for 

distinto dos i-1 vetores anteriores a ele, e terá valor 0 caso contrário. Essa restrição é descrita 

na equação (10). 
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(10) 

 

Com as restrições citadas acima, a solução PolyIP define um par de haplótipos onde se 

procura minimizar o número de xi que contenham 1, como descrito no problema de 

Programação Inteira  na equação (11). 

(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver PI é um problema NP-difícil. Sendo assim, tipicamente se resolve PI por 

relaxação da formulação, mantendo integralmente as restrições e admitindo valores reais para 

as variáveis, produzindo dessa forma um programa de Programação Linear (PL). Realizáveis 

soluções de minimização de PI são também possíveis usando relaxação de PL, uma ótima 

solução para a relaxação de PL fornece um limite inferior para ótima solução de PI [Brown et 

al., 2006], como exemplificado na Figura 7. Para resolver Programação Linear Inteira, 

oriunda da relaxação de PI, aplica-se métodos que aproximam a solução, como branch-and-

cut [Mitchell, 2002], por exemplo.  

A formulação PolyIP apresenta, nesse sentido perda de qualidade na informação 

gerada em relação a RTIP e TIP. Isso decorre do fato que os valores das restrições (equações 

7,8,9 e 10) são aproximados, em outras palavras, não há certeza absoluta de que dado dois 

haplótipos eles são iguais ou distintos. Nesse sentido argumentos na função objetivo que 
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reduzem esse tipo de erro podem ser usados, em Brown et al. [2006] é possível encontrar o 

processo de argumentação de forma detalhada. 

 

 

Figura 7: Limites da relaxação de PLI. 

 

Resultados demonstram [Brown et al., 2006] que embora RTIP tenha tamanho 

exponencial, quando esta formulação resolve um conjunto de genótipos isso ocorre de forma 

mais rápida que a PolyIP. Diante dessa informação Daniel Brown e Ian Harrower propuseram 

um modelo híbrido (HybridIP) de PolyIP e RTIP para tornar a primeira mais rápida [Brown et 

al., 2006]. 

HybridIP  é uma formulação de Programação Inteira com bom tamanho na prática e 

com razoável tempo de execução. Esta abordagem usa as principais idéias da RTIP  e da 

PolyIP. 

A formulação RTIP força com que muitos genótipos tenham apenas poucos pares de 

haplótipos em sua explicação, entretanto, em problemas em larga escala, provavelmente, os 

genótipos possuem bilhões de pares candidatos para sua explicação. Em HybridIP somente 

um pequeno conjunto destes são considerados. Esta formulação não será detalhada em virtude 

do número e da complexidade de suas restrições (são 13 ao todo). 

 

 

2.3. Formulação de Programação Semi Definida 

  

Encontrar o menor conjunto de haplótipos distintos que expliquem um dado conjunto 

de genótipos pode ser descrito como um problema de otimização em que as variáveis 
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assumem apenas valores inteiros, como foi mostrado anteriormente nas formulações de PI. 

Entretanto, resolver esse tipo de problema é NP-difícil. Felizmente, existem técnicas 

computacionalmente eficientes que são capazes de produzir soluções aproximadas daquelas 

consideradas ótimas em tais problemas.    

O método SDPHapInfer, proposto por Huang et al. [2005],  produz uma solução 

aproximada da ideal em um fator de O(log m) onde m é o número de genótipos. Na Figura 8 é 

possível ver cada uma das etapas deste método: (a) definição do problema de Inferência de 

Haplótipos na forma de um problema de Programação Quadrática Inteira (PQI); (b) 

transformação das variáveis e restrições de PQI em vetores; (c) definição do problema em 

Programação Semi-Definida (SDP); (D) aplicação de um algoritmo que resolve SDP; (E) 

decomposição das soluções em vetores; (F) aproximação da solução para valores inteiros. 

 

 

Figura 8: Fases do método SDPHapInfer. 

 

A primeira etapa do método consiste em reduzir o Problema de Inferência de 

Haplótipos a um problema de Programação Quadrática Inteira (PQI). Neste tipo de 

programação o grau da função objetivo assume valor 2 e os métodos para resolvê-la são 

diferentes daqueles aplicados a Programação Linear.  
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A modelagem do problema em PQI é mais simples do que aquela desenvolvida em PI, 

isso em virtude da redução do número de variáveis e tipos diferentes de restrições aplicadas à 

função objetivo.  

Dado com entrada um conjunto de m genótipos, cada um destes é resolvido por um par 

de haplótipos xr e xt. Caso o haplótipo faça parte da solução final sua variável identificadora 

conterá o valor 1, caso contrário -1. Dado que S contém em cada posição j o conjunto de todos 

os pares possíveis de resolver o  j-ésimo genótipo, a restrição garante que será selecionado 

pelo menos um par de haplótipos que explica cada genótipo. A função objetivo possui 

complexidade O(n), onde n é o  número de haplótipos passíveis de serem inferidos, o que na 

prática é exponencial no número de sítios heterozigotos. A minimização da função fará com 

que o menor número possível de x’s contenham o valor 1, consequentemente o número maior 

possível de haplótipos compartilhados em cada par, que explica cada genótipo, será 

selecionado para compor a solução ótima. O problema de Inferência de Haplótipos em PQI é 

descrito na equação (12). 

 (12) 

 

 

 

 

Na formulação em PQI temos: (a) n número máximo de haplótipos possíveis de serem 

inferidos, (b) xi  identificador para o i-ésimo haplótipo, (c) xr  e xt  denotam um dos pares de 

haplótipos que explicam o j-ésimo genótipo e (d) m número de genótipos. 

 

Formulação em vetores: resolver  PQI é NP-difícil, portanto é preciso considerar 

uma relaxação desta. Na presente etapa serão trocadas as variáveis e constantes por vetores 

unitários (que contém apenas dois valores distintos) de n posições, por exemplo, para xi  tem-

se yi={xi,0,0,0,...,0}, assim sendo teremos n’s vetores  y’s. Para a constante 1 tem-se 

y0={1,0,0,0,...,0}. Esta relaxação das variáveis e constantes em vetores é necessária para 
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transformação do problema e sua resolução em Semidefinite Programming (SDP). A nova 

formulação de PQI, após a relaxação é descrita na equação (13). 

(13) 

 

  

Programação Semi-Definida (SDP): consiste de um problema linear em que as 

restrições (sempre positivas) são modeladas na forma de matrizes positivas semi-definidas. 

Lembrando, que uma matriz semi-definida é o produto de uma matriz quadrada pela sua 

transposta. A razão para usar essa técnica reside no fato de que resolver SDP possui 

complexidade polinomial. Entretanto, esse tipo de programação não é trivial. Na equação (14) 

é apresentada a estrutura fundamental de um problema em SDP. 

(14) 

 

  

 

No exemplo acima de um problema de Programação Semi-Definida, se tem C, Y e A 

matrizes simétricas n x n,  Y uma matriz positiva semi-definida desconhecida e b um escalar. 

A matriz Y conterá o resultado, C os coeficientes da função objetivo, A os coeficientes das 

restrições, b o resultado esperado para as restrições, e m o número total destas. 

O objetivo do problema de Inferência de Haplótipos usando SDP é determinar quais 

vetores, dentre os possíveis, farão parte da solução. Nesse caso cada haplótipo candidato é 

representado por um vetor yi . Tem-se então, que transformar esse conjunto de vetores em 

uma matriz positiva semi-definida (Y). Esta transformação é exemplificada na equação (15): 

(15) 
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Após definir Y, a matriz C precisa ser construída, a qual conterá os coeficientes da 

função objetivo da relaxação de PQI. Com base na equação (15) a equação (16) é construída. 

(16) 

 

 

 

 

 Desta forma, sabe-se exatamente quantas vezes uma determinada variável em 

determinado grau vai ocorrer no conjunto de restrições, conhece-se, desta forma, seu 

coeficiente. Por exemplo, se for resolvido o polinômio anterior, a variável y0 no grau 2 vai 

ocorrer m vezes, pela equação (17) temos que y0
2 

possui coeficiente 
4

m . 

(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para criar os coeficientes das restrições, ou seja, a matriz A, a idéia é a mesma 

apresentada anteriormente, trocando apenas a fórmula base. Com as matrizes definidas, então 

é possível modelar o problema em SDP, como é descrito na equação (18). 

(18) 

 

 

 

4

)2(

  
4

)(

2

0

2

110

2

0

1

2

0

yyyyy

yym

i

i

4
10

4
1

0
4

1
4

1
4

1
4

1
4







m

C

YC  minimize

]. ,1[ ,1                  

,0 ,  a sujeito

njy

YaYA

ii

jj 

YC

yyyyy

yym

i

i

4

)2(

  
4

)(

2

0

2

110

2

0

1

2

0



.

2
10

1
2

110

010
2

0

  

4
10

4
1

0
4

1
4

1
4

1
4

1
4

m
y

m
yy

m
yy

m
yyyyy

m
yyyyy

Y

m

C



















 

24 
 

Solução em vetores: depois de resolvido o problema de programação semi-definida é 

preciso recuperar os vetores y's, para tanto é utilizada decomposição incompleta de Cholesky 

sobre a matriz Y. 

Solução Inteira: a resolução polinomial de SDP tem como domínio da solução o 

conjunto de números Reais. Entretanto, deseja-se, neste caso, solução inteira, mais 

especificamente no domínio {-1, 1}, com isso uma aproximação do resultado ideal, se faz 

necessária. Para tanto, são escolhidos aleatoriamente dois vetores: z1 e z2. O haplótipo xi fará 

parte da solução, respeitada a condição:  ((z1  yi) (z1  y0) > 0)  ((z2  yi) (z2  y0) > 0). 

 

Essa abordagem é difícil de ser aplicada na prática em virtude da programação semi-

definida não ser trivial, e os softwares que disponibilizam funções matemáticas, como o 

MatLab, não a implementam. 

 

2.4. O Método PTG 

 

Em 2005 Zhengping Li e colegas [Li et al., 2005] desenvolveram um novo método 

para o problema de HIPP e o chamaram de Parsimonious Tree-Grow (PTG). A abordagem 

proposta apresenta complexidade computacional O(m
2
n), onde m é o número de genótipos e n 

o número de sítios. 

 

Figura 9: Solução PTG para G={(220),(202),(022)}.  

Onde cada vértice v é rotulado pelos genótipos que ele resolve, exemplo retirando de  

[Liu et al., 2005]. 
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O método PTG tem como entrada uma matriz de genótipos G. Se G tem apenas uma 

coluna, então é possível resolver G com no máximo dois haplótipos de tamanho 1. Se a 

solução para as primeiras k-1 colunas de G é conhecida, então é possível gerar a solução para 

as k primeiras colunas com haplótipos de tamanho k adicionando um sítio de 0 ou 1 a um 

fragmento de haplótipo da solução parcial das primeiras k-1 colunas iniciais. Em outras 

palavras é possível resolver G sítio a sítio. A resolução é dada pelo crescimento da árvore 

baseado no princípio da ramificação mínima.  

Cada coluna de G é resolvida uma a uma de forma consecutiva. Suponha que G[1,j] 

tenha sido explicado e a árvore tenha crescido até o j-ésimo nível. No processo de resolução 

de G[1,j+1] a árvore cresce, criando o (j+1)-ésimo nível, onde todo nó deste nível 

corresponde a um fragmento de haplótipo distinto de tamanho j + 1 que pode ser usado para 

resolver algum fragmento de genótipo em G[1,j+1]. Quando todos os sítios de G são 

resolvidos, cada nó folha corresponde a um haplótipo distinto, dessa forma é possível obter, 

teoricamente, uma solução HIPP para G. Em [Li et al., 2005] é possível encontrar uma 

heurística de custo polinomial que realiza de forma satisfatória a idéia aqui apresentada. Este 

método é simples, intuitivo e de fácil implementação, além de ser polinomial no tamanho da 

entrada. Seus autores também demonstram experimentalmente sua eficiência e eficácia 

comparando-o com métodos clássicos, como o PHASE, por exemplo. 

 

 

2.5. Métodos Baseados em Algoritmos Genéticos 

 

 Algoritmo genético é uma técnica útil de meta-heurística e tem sido aplicado com 

sucesso em muitas aplicações em diversas áreas, incluindo predição de estruturas protéicas, 

identificação de regiões promotoras, etc. Em [Wang et al., 2005] é proposto um algoritmo 

genético para resolução do problema de HIPP. A entrada do algoritmo é uma matriz de 

genótipos G com todas as suas possibilidades de resolução. A saída é uma matriz de 

haplótipos e pares destes associados com cada genótipo. 

Nesta abordagem há a necessidade de pré-processamento de G para tentar reduzir o 

número de pares de haplótipos que explicam cada genótipo. Se existem quatro haplótipos de 

duas resoluções que não fazem parte da explicação de outro genótipo, então um deles é 
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selecionado como representante dos demais. No mesmo sentido, se dois genótipos possuem 

muitas resoluções, é selecionada aquela que pode explicar um número maior deles.  

 Embora se tente, através de pré-processamento, reduzir o número de haplótipos 

possíveis, nessa abordagem ele é exponencial. Os autores demonstram eficiência do 

algoritmo, comparando-o com um método exato, apenas exibindo resultados obtidos para 

conjunto de dados pequenos (iguais ou menores a uma matriz de 10 linhas e 20 colunas), o 

que é insignificante na prática. 

 Mais recentemente [Che et al., 2009] propuseram uma nova formulação de HIPP 

utilizando a técnica de algoritmos genéticos, muito similar a PolyIP. Esta nova abordagem é 

mais simples que a original e o tamanho da população é polinomial, contudo, como a 

primeira, mostrou-se eficiente apenas sobre pequenos conjuntos de dados. 

 

 

2.6. Métodos Estatísticos 

 

 

Geneticistas de populações e estatísticos têm usado máxima verossimilhança para 

estimar frequências e inferir haplótipos. Sobre a razoável premissa de acasalamento aleatório, 

a função de verossimilhança associada com um exemplo de indivíduo pode ser facilmente 

formulada. O objetivo é determinar o valor máximo desta função. A partir desta podem ser 

estimadas as frequências dos haplótipos implícitos nos genótipos observados. 

Técnicas de inferência Bayesiana são frequentemente usadas para resolver o problema 

de Inferência de Haplótipos usando a abordagem de verossimilhança. Um estes algoritmos, o 

PHASE [Stephens et al., 2001], estima as distribuições iniciais a partir do Modelo de Sítios 

Infinitos e então usa o algoritmo Gibbs Sampler para calcular a distribuição posterior, a qual é 

usada para inferir pares de haplótipos. O PHASE também tenta explorar o critério de 

Parcimônia Pura para melhorar a acurácia das inferências.  

O PHASE é conhecido pela alta qualidade das soluções geradas, entretanto, pode ser 

aplicado apenas a pequenos conjuntos de dados. Diante disso uma versão deste método para 

grandes conjuntos de dados foi desenvolvida [Scheet et al., 2006] e foi chamada de 

fastPHASE. 
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Haplotyper [Niu et al., 2002] é outro método que usa distribuição de Dirichlet para 

determinar, através de um modelo de herança, onde pais e filhos provavelmente independem 

um do outro. Diferentemente do PHASE, não é usado um modelo de população explícito, mas 

o Haplotyper também usa Gibbs Sampler para calcular a distribuição posterior e assim inferir 

os haplótipos. 

 

2.7. Métodos Baseados em Cadeias de Markov 

  

Em métodos baseados em Cadeias de Markov a frequência de cada haplótipo é 

estimada a partir de pequenos fragmentos, os quais implicitamente consideram a variedade de 

taxas de recombinação ao logo do haplótipo completo. Uma vez que estes fragmentos são 

potencialmente pequenas regiões conservadas por muitas gerações, eles são mais prováveis de 

serem encontrados em um exemplo de população. Diante disso, em Eronen et al. [2004], é 

proposto um algoritmo que infere haplótipos por máxima verossimilhança através de uma 

abordagem gulosa. O algoritmo utiliza uma estratégia de poda sobre as possíveis soluções, 

produzindo, assim, somente uma aproximação da solução ótima, sem garantias de qualidade. 

Em Zhang et al. [2006], é proposto um algoritmo de programação dinâmica, e segundo 

resultados apresentados no mesmo trabalhado, resolve o problema de forma eficiente, com 

garantidas de qualidade, melhorando, desta forma, a abordagem original.  

Recentemente Eronen et al. [2006] introduziram um algoritmo de maximização da 

expectativa, chamado de Haplorec. Este método iterativamente melhora a acurácia da 

estimação da frequência do fragmento de haplótipo. O Haplorec re-estima a frequência do 

fragmento a partir de um conjunto de mais prováveis configurações de haplótipos para todos 

os genótipos, com base nos vetores inferidos nos passos anteriores.  Finalmente, em Wu et al. 

[2008], os autores demonstram que utilizando o algoritmo de Eronen et al. [2006] a 

frequência do fragmento de haplótipo pode ser re-estimada com mais qualidade considerando 

as possíveis configurações de haplótipos para todos os genótipos. As melhorias propostas 

foram implementadas no software HMC. 
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2.8. Métodos Baseados em Filogenia Perfeita 

 

Métodos de Inferência de Haplótipos chamados Perfect Phylogeny Haplotyping (PPH) 

são baseados em um modelo que assume que todos os haplótipos de uma amostra são 

derivados de uma filogenia perfeita. Este modelo foi introduzido primeiramente por Dan 

Gusfield em 2002 [Gusfield, 2002]. O PPH é baseado no Modelo Coalescente. Um 

Coalescente é um processo estocástico que fornece uma história evolucionária para um 

conjunto de amostras de haplótipos [Gusfield, 2002], sendo essa história representada em uma 

árvore. O ponto chave nesse modelo é o fato de que na ausência de recombinação cada 

sequência tem apenas um ancestral na geração anterior.  

Outro elemento importante do Modelo Coalescente é o modelo de genética de 

populações Sítios Infinitos, que afirma que, para um dado locus genético, somente uma 

mutação pode ter ocorrido na história evolutiva das sequências estudadas. Desta forma, sem 

recombinação, a história evolucionária de 2m haplótipos, oriundo de m indivíduos, pode ser 

representada em uma árvore com 2m folhas, e onde cada n sítios rotula exatamente uma aresta 

da árvore [Gusfield, 2002]. 

Formalmente temos M o conjunto de haplótipos e V o haplótipo que rotulará a raiz, 

onde a árvore exibindo a evolução dos haplótipos é chamada uma Filogenia Perfeita de M e V. 

A árvore enraizada T com exatamente 2m folhas apresenta as seguintes propriedades: (a) a 

raiz de T é rotulada com o vetor V, que representa o haplótipo ancestral, também o estado de 

cada um dos n sítios (b) cada um dos 2m haplótipos rotulam exatamente uma folha de T¸e 

cada folha é rotulada por somente um  haplótipo (c) cada um dos n sítios rotulam exatamente 

uma aresta de T (d) cada aresta interior de T é rotulada por no mínimo um sítio (e) para um 

haplótipo i, o valor de M(i, j) é diferente de V(j) se e somente se j rotula uma aresta sobre o 

caminho da raiz à folha rotulada por i, ou seja, em T estão representados somente os sítios 

onde houve mutação. 

Dan Gusfield, além de formular o problema, apresenta a primeira solução para ele, 

cujo tempo de execução é O(nmα(nm)), onde α é a função de Ackerman. A solução proposta 

em [Gusfield, 2002] é uma redução do PPH para outro problema bastante conhecido e para o 

qual uma solução quase linear já havia sido proposta há mais de quinze anos, o Graph-

realization problem. Entretanto esta solução para o PPH mostrou-se inadequada, apesar de 

sua corretude, pois é muito difícil de ser implementada na prática.  
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Posteriormente duas novas abordagens foram propostas para solucionar o PPH em 

tempo linear que, apesar de serem mais simples, se mostraram menos eficientes uma vez que 

apresentaram tempo de execução O(mn²).  

Recentemente, Ding, Filkov e Gusfield apresentaram um algoritmo linear para o 

problema PPH [Gusfield et al., 2005], chamado LPPH, baseado em propriedades de uma 

estrutura de dados chamada Shadow Tree, uma árvore direcionada, cujas arestas apontam na 

direção da raiz, e que serve para representar soluções para o problema PPH. 

Operações edge addition, class flipping e class merging com seus respectivos efeitos, 

e propriedades da estrutura Shadow Tree são centrais para a prova de correção do algoritmo 

linear para o problema PPH.  

 

2.9. Discussão 

 

Embora muito empregado, o Método de Clark não se justifica diante das novas 

abordagens. Grande parte das técnicas propostas para Inferência de Haplótipos é sensíveis à 

ordem de apresentação dos genótipos, contudo, o efeito desta ordenação não afetada 

significativamente  a solução final tanto quanto no Método de Clark. Esta é a única 

abordagem em que um conjunto de genótipos pode vir a não ter solução devido à sua 

ordenação. Além do mais, o custo computacional para execução deste, aleatorizando a 

ordenação dos vetores de genótipos, é indesejado, e muitas vezes impraticável (para grandes 

conjuntos de dados).  

A abordagem de Programação Inteira despertou grande interesse da comunidade 

científica e muitos trabalhos foram publicados, entretanto desde o ano de 2006 nenhum 

resultado relevante foi apresentado. As formulações em PI são muito interessantes do ponto 

de vista matemático, entretanto, são de difícil implementação na prática, exceto a TIP e RTIP 

(que possuem tamanho exponencial). A formulação PolyIP garante para toda entrada número 

de restrições polinomial, contudo é geralmente lenta (grande número de variáveis e restrições) 

e exige argumentação da função objetivo para que o resultado não seja aleatório. Na maioria 

dos casos, como demonstram os autores, sem argumentação, as variáveis que deveriam ser 

binárias, após a relaxação de PLI assumem o exato valor 0,5 e desta forma não se sabe se a 

variável de decisão tende para 0 ou para 1.  Embora, PolyIP seja difícil de ser empregada na 
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prática, ela é uma excelente fonte  teórica para entendimento do problema, muito em virtude 

da clareza de suas restrições. 

A formulação HybridIP, embora, na prática tenha número de restrições de tamanho 

polinomial e seja mais rápida que a PolyIP, apresenta grande complexidade, sobretudo pelo 

fato de ser necessário aplicar cortes sobre os dados em tempo de execução (restrições 

dinâmicas). Sem tais cortes, evidentemente o método perde desempenho. A dificuldade disto 

reside no fato de que soluções comerciais, como MATLAB e CPLEX, assim como qualquer 

outro software ou pacote de algoritmos de otimização, não podem ser empregadas para a 

resolução do problema de PLI, já que o algoritmo deve ser adaptado.  

As abordagens de Programação Semi-Definida e Algoritmos Genéticos têm sido 

pouco empregadas. A primeira trata-se de uma técnica não trivial e restrita, na maioria dos 

casos a matemáticos, ademais a garantia de qualidade do algoritmo de aproximação não é 

satisfatória. Já as propostas de baseadas em Algoritmos Genéticos são aplicáveis, com 

eficiência, apenas em pequenos volumes de dados e isto vem contra o grande de desafio na 

área de pesquisa de métodos de Inferência de Haplótipos que é resolver grandes massas de 

dados. 

Os métodos estatísticos são reconhecidamente os mais eficientes para resolução do 

problema, não muito distante disto, com as mesmas características, estão aqueles baseados em 

Cadeias de Markov. Tais abordagens apresentam alta acurácia, e são capazes de resolver 

muitas instâncias do problema em larga escala. Entretanto, principalmente, o método 

fastPHASE, apesar de ser mais rápido que o PHASE original, ainda é lento em grandes 

conjuntos de genótipos. Já o método combinatório PTG é muito simples de ser entendido e 

implementado, e de acordo com os resultados obtidos pelos autores, apresenta tempo e 

qualidade das soluções aceitáveis, entretanto, possui comportamento estocástico e necessita 

ser executado muitas vezes para se obter um conjunto de haplótipos plausível biologicamente. 

Infelizmente, nenhuma das propostas mostra-se totalmente satisfatória: eficiente e eficaz. 
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CAPÍTULO 3 

PROPOSTA 

 

 

 

Abordagens que demandem baixo custo computacional são altamente requisitadas 

para enfrentar o desafio atual na área de pesquisa de métodos para Inferência de Haplótipos: 

resolver grandes conjuntos de dados (milhares de SNPs em centenas de indivíduos) [Zhang et 

al., 2008]. Os métodos clássicos para inferir haplótipos a partir de grandes volumes de dados, 

são os apresentados no capítulo anterior, fastPHASE e Haplorec. Tais técnicas apresentam 

limitações, pois demandam alto custo computacional, principalmente a primeira, sendo 

proibitivas suas aplicações sobre muitas instâncias do problema, como será demonstrado 

pelos experimentos no próximo capítulo. Felizmente, tais propostas apresentam alta qualidade 

em seus resultados [Li et al., 2007], o que em parte justifica o tempo gasto no processo de 

inferência. Por esta razão elas são fortemente empregadas atualmente. Diante disso, modelos, 

cuja qualidade da informação seja aceitável e que demandem baixo custo computacional, são 

por demais desejáveis. 

De todos os métodos abordados no capítulo anterior, considerando custos 

computacionais e qualidade demonstrada pelos autores, o PTG parece ser promissor, muito 

em decorrência de sua simplicidade de implementação e baixa complexidade computacional, 

a qual é O(m
2
n), onde m é o número de indivíduos e n a quantidade de sítios na amostra. 

Segundo os resultados experimentais e teóricos apresentados por Li  et al. [2005], esta 

abordagem apresenta excelente desempenho (baixo custo computacional e alta acurácia) 

quando aplicada sobre grandes conjuntos de dados. Infelizmente, PTG é uma heurística 

baseada em decisões (operações) aleatórias, e por isso apresenta comportamento estocástico. 

Uma alternativa de solução a este problema é executar PTG várias vezes e selecionar a melhor 

solução segundo alguma métrica de qualidade, como ocorre no método de Clark. 

Evidentemente, diante disso, perde-se uma das principais qualidades do PTG, que é o baixo 

custo computacional. 
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O comportamento estocástico do método PTG decorre de operações aleatórias 

necessárias a cada decisão de ramificação da árvore na presença de ambiguidade. Esta 

característica do método faz com que seus resultados não sejam confiáveis em apenas uma 

execução, já que para um mesmo conjunto de genótipos as muitas soluções podem ser 

completamente diferentes. Uma decisão aleatória deve ser tomada toda vez que um sítio 

ambíguo necessita ser explicado e para o mesmo indivíduo (genótipo) um destes sítios já foi 

resolvido anteriormente, evitando assim, que um mesmo genótipo seja explicado por mais de 

dois ramos da árvore PTG (estrutura de dados criada pelo método). Neste caso, aleatoriamente 

decide-se, dentre todas as possibilidades de ramificação, por uma específica, ignorando, desta 

maneira, a informação contida no conjunto de genótipos. 

O conhecimento presente na matriz de genótipos é o fundamento dos métodos 

baseados em Cadeias de Markov [Eronen et al., 2004, Eronen et al., 2006, Sun et al., 2007, 

Wu et al., 2008, Zhang et al., 2008]. Seguindo as regras para inferir vetores haplótipos a partir 

de um vetor genótipo, é possível estimar a abundância deste haplótipo no conjunto das 

possíveis soluções. Resumidamente, uma Cadeia de Markov construída para o problema de 

Inferência de Haplótipos, estima a probabilidade de um dado fragmento de haplótipo fazer 

parte da explicação dos genótipos, considerando, mesmo que parcialmente, o princípio 

biológico de Parcimônia. Diante disso, se os haplótipos que forem escolhidos para explicar o 

conjunto de genótipos, apresentarem probabilidade máxima na Cadeia de Markov, então, eles 

serão compartilhados na resolução de um número máximo de genótipos, o que acarretará em 

um conjunto mínimo de haplótipos distintos inferidos. Infelizmente, o número de 

combinações possíveis para a explicação de um genótipo na Cadeia de Markov é exponencial 

no número de sítios ambíguos que ele apresenta, como na definição original do problema. 

Diante disso um conjunto de métodos e heurísticas que aproximam a solução foi proposto, 

como abordado no capítulo anterior.  

Uma Cadeia de Markov pode ser usada para direcionar a ramificação da árvore PTG, 

eliminando, e quando isto não é possível, reduzindo, as operações aleatórias do método. Com 

decisões baseadas na abundância do ramo candidato no conjunto de possíveis soluções, o 

método convergirá rapidamente, sendo possível em apenas uma execução encontrar uma 

solução de qualidade, como será demonstrado pelos experimentos realizados. O  método 

originado da hibridização do PTG e Cadeias de Markov foi chamado de HybridPTG. No 

restante do capítulo as abordagens PTG, Cadeias de Markov para Inferência de Haplótipos e a 
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proposta HybridPTG são apresentadas detalhadamente. Embora o PTG tenha sido brevemente 

apresentado no capítulo anterior, em virtude do mesmo fazer parte da abordagem proposta, se 

faz necessário apresentá-lo profundamente. 

 

 

3.1. O Método PTG Original 

 

 Árvores são estruturas de dados versáteis e que podem ser aplicadas na execução de 

muitas tarefas em computação, como indexação de texto, compactação de informação, entre 

outras possibilidades, e mais recentemente elas tem sido empregadas em problemas de 

Biologia Computacional. Estas estruturas são, por definição matemática, grafos conexos e 

acíclicos.  

Grafo, como se sabe, é uma ferramenta poderosa para modelagem de muitos 

problemas. A resolução de uma matriz de genótipos pode ser representada através de uma 

árvore. Para uma matriz de genótipos G com m indivíduos e n sítios, o conjunto de haplótipos 

H que explicam G podem ser representados através de um grafo dirigido acíclico e conexo 

T(V,E), onde V é o conjunto de todos os vértices do grafo, sendo cada vértice v formado por 

identificadores de genótipos i, que é a ordem do indivíduo em G, com 1 ≤ i ≤ m, e E 

representa o conjunto de arestas (v, v’) de T, cada uma destas arestas é rotulada por s, onde s 

 {0,1}, s é um símbolo válido sobre o alfabeto binário que é a base para um conjunto de 

haplótipos. Neste grafo, a raiz vr é formada (rotulada) pelo conjunto de todos os m 

identificadores de genótipos de G, e um haplótipo é  recuperado a partir de um caminhamento 

raiz-folha, concatenando cada símbolo s contido em (v, v’) no caminho. 

 A idéia por traz do método Parsimonious Tree-Grow (PTG) [Li  et al., 2005] é 

construir T(V,E) tal que explique G, usando para isto o princípio de ramificação mínima, de 

tal forma que árvore tenha no pior caso 2m folhas. Considerando, que o grafo para a 

representação de todas as possíveis explicações de G teria tamanho exponencial, se fosse 

representada nele todos os haplótipos possíveis de serem inferidos.  

Diante do fato de que H é baseado em um alfabeto binário {0,1}, a primeira coluna de 

G pode ser explicada por no mínimo uma e no máximo duas ramificações em T(V,E). Estas 

ramificações ocorrem da seguinte forma, para cada indivíduo i em Gi[1], 1 ≤ i ≤ m, se  Gi[1] = 

b,  b  {0,1} e não existindo ramos crescendo de vr, então basta adicionar um novo vértice vk, 
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rotular (vr, vk) por b, e acrescentar i  a vk, mas, caso b = 2, as mesmas ramificações criadas 

anteriormente são suficientes para explicar Gi[1], pois o símbolo 2 identifica um sítio 

heterozigoto, explicado, necessariamente,  por dois ramos com rótulos distintos (0 ou 1). Para 

os demais sítios j de G, 1 < j ≤ n, cada genótipo Gi[j] pode ser explicado em T(V,E) realizando 

no máximo duas ramificações para cada Gi em todo processo de crescimento da árvore, 

totalizando ao final 2m ramos distintos (caso os genótipos não compartilhem haplótipos na 

explicação). Cada um destes ramos representa um haplótipo distinto inferido que explica os 

genótipos que rotulam seu nó folha.  

 O primeiro passo do método PTG é criar o nó raiz vr e rotulá-lo com os identificadores 

dos m genótipos de G. Após esta inicialização, cada nó em T(V,E) em cada nível j da árvore, 

0≤j≤n, será visitado, resolvendo a coluna j+1 de G, iniciando pela raiz  vr (a raiz está no nível 

0 da árvore). Cada genótipo i que rotula o nó pode pertencer a uma das duas situações 

seguintes: (A) se Gi[j+1] = b, b  {0,1}, caso exista um ramo rotulado por b crescendo do nó 

corrente, então basta adicionar i ao rótulo deste, caso contrário criar-se-á um novo nó,  e i será 

adicionado ao seu rótulo, e o ramo que o liga ao nó pai será rotulado por b; (B) se Gi[j+1] = b, 

b = 2, se caso para o genótipo Gi,  nenhum sítio ambíguo foi resolvido anteriormente, então 

serão criados os nós necessários para explicá-lo, rotulando-os por i, lembrando que para 

explicar Gi[j+1] com b=2 são necessários dois ramos distintos crescendo do nó atual, desta 

forma, se já houverem tais ramos, eles serão usados e T(V,E) sofrerá somente as ramificações 

necessárias. Após Gi[j+1] ser explicado, Gi é  marcado como já resolvido para que, nas 

próximas iterações, não ocorram mais bifurcações nos ramos que o explicam. Agora, caso já 

tenha sido resolvido algum sítio ambíguo para Gi, então simplesmente reservar-se-á i e o nó 

corrente, para os mesmos sejam resolvidos depois que todos os símbolos em G[j+1], 

homozigotos e aqueles genótipos que apresentam ambiguidade pela vez, forem resolvidos. 

Quando, então, todas aquelas situações que são passíveis de resolução já terem sido resolvidas 

no nível j, resolve-se as dubiedades, ou seja, aqueles casos em que o i e nós relacionados a ele 

foram reservados. Cada i reservado terá exatamente dois nós relacionados a ele, isto decorre 

do fato que se ele foi reservado é porque já houve uma ramificação dupla em sua explicação, 

ou seja, i rotula dois nós distintos, e pela restrição de que bifurcações ocorrem somente uma 

vez nos ramos que explicam cada genótipo, então é impossível haver um i relacionado a mais 

de dois nós na árvore. Os nós v1 e v2 relacionados a i podem ter sofrido ramificações, de tal 

forma que não seja necessário adicionar novos ramos  (serem tomadas decisões aleatórias),  
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neste caso cresce a partir de v1 apenas um ramo e ele é rotulado por b,  e de  v2 cresce um ramo 

com rótulo diferente de b. Nos demais casos, a decisão de ramificação ou de rotular nós é 

aleatória, são três estas situações: (A) não existem ramos crescendo de v1 e v2; (B) existem 

exatamente um ramo que cresce de v1 e outro de v2, e eles são rotulados pelo mesmo símbolo; 

(C) existem dois ramos em v1 ou em v2. Estas três situações de ambiguidade podem ser 

visualizadas na Figura 10. 

 

Figura 10: Casos de ambiguidade no método PTG, com s = 0 ou s = 1. 

 

 As operações aleatórias que ocorrem para decidir sobre as ramificações da árvore, nos 

casos em que ocorrem mais de uma ambiguidade por genótipo, são responsáveis pelo 

comportamento estocástico do método PTG.  A resolução da matriz G ocorre da esquerda 

para direita, desta forma os primeiros sítios tem solução conhecida, enquanto os demais 

dependem da resolução dos sítios previamente explicados para o mesmo genótipo. Portanto, 

as escolhas realizadas afetam diretamente a qualidade da solução, uma vez que uma 

ramificação não promissora realizada logo no inicio de execução do método pode influenciar 

todas as demais operações que serão realizadas, na explicação do genótipo, após ela.   

 Para melhor entender o método PTG, a aplicação do mesmo sobre uma instância do 

problema de Inferência de Haplótipos é desejável. A seguir será apresentado passo a passo um 

exemplo de execução do método sobre uma matriz de genótipos G escolhida de forma 

aleatória. 

 

(19) 

 

 

 

 O conjunto de genótipos G, definidos na Equação (19), apresenta três indivíduos 

(linhas) e quatro sítios (colunas). O primeiro passo do método é rotular a raiz vr com todos os 

identificadores i de todos os genótipos de G, então vr = {1,2,3} (Figura 11.A). 
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Após a inicialização, os nós do nível 0 (n+1 níveis ao todo) da árvore são percorridos. 

Neste nível encontra-se somente vr, cada i em vr,  i {1,2,3},  será acessado, então a primeira 

coluna de G será resolvida da seguinte forma: como Gi[1] = 2, i = 1, e ainda não houve 

nenhuma ramificação dupla para o genótipo Gi, então este sítio pode ser resolvido por duas 

ramificações em  vr. Como vr  não possui ramos, adiciona-se dois novos nós (v1,1 e v1,2) no 

nível 1 da árvore, atribui-se i ao rótulo de ambos, e os mesmos são ligados a vr   através de 

ramos rotulados por símbolos distintos (um por 0 e outro por 1, neste caso não importa qual 

dos símbolos rotulará qual ramo), e este i é marcado como já resolvido.  

Para os casos de i = 2 e i = 3 em vr, já existem ramos crescendo de vr que podem 

explicar estes sítios, já que G2[1] = 0 (explicado pelo ramo de v1,1) e G3[1] = 0 (explicado pelo 

ramo de v1,2), neste sentido, basta inserir i ao rótulo do nó correspondente (Figura 11.B). Com 

a primeira coluna de G já resolvida, então se passa para o próximo nível da árvore.  

Existem dois nós no nível 1 da árvore, v1,1 = {1,2} e v1,2 = {1,3}. Para v1,1, i  {1,2}, 

como para o genótipo i = 1 já foi resolvido um sítio ambíguo anteriormente, neste caso, basta 

reservar i e v1,1, para i = 2, como Gi[2] = 0 (sítio homozigoto), é possível explicá-lo com 

apenas uma ramificação, já que não existem ramos em v1,1, o novo v2,1 é criado e ligado à v1,1 

através de um ramo rotulado por 0. Para v1,2, i  {1,3}, para i = 1, como Gi[2] = 2 e este 

genótipo já sofreu uma ramificação dupla em sua explicação, reserva-se i e o nó v1,2, para i=3, 

como Gi[2] = 2 e ainda não houve resolução de um sítio deste tipo para o referido genótipo i, 

basta criar dois novos nós, v2,2 e v2,3, haja vista que v1,2 não possui filhos, adicionar i a seus 

rótulos e ligá-los à v1,2 através de dois ramos, um rotulado por 0 e outro pelo símbolo 1.  

Após a resolução de todos os sítios de G[2] que tinham explicação conhecida, é 

verificado se houveram genótipos que não foi possível resolver (i reservado), neste caso i = 1 

foi reservado, e este genótipo ocorreu nos nós v1,1 e v1,2. Neste caso, existe exatamente um 

ramo em v1,1 o qual é rotulado por 0, e existem dois ramos em v1,2 e um deles é rotulado por 1, 

desta forma é possível explicar o corrente sítio usando somente os nós citados, para isso basta 

adicionar i  a seus rótulos (Figura 11.C).  Nesta situação não foi necessária tomada de decisão 

de ramificação aleatória. 

Com os sítios 1 e 2 de G já resolvidos, se passa para o nível 2 da árvore, onde existem 

três nós: v2,1 = {1,2}, v2,2 = {1,3}, v2,3 = {3}. Para v2,1, i  {1,2}, para i = 1, apenas uma 

ramificação explica o sítio, como v2,1 não tem filhos, então se adiciona o nó v3,1 ligado a v2,1 a 

partir de um ramo rotulado por 1 e adiciona-se i ao seu rótulo, já no caso de i = 2, Gi[3]=2, 
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ainda nenhuma ramificação dupla foi realizada para explicar este genótipo, contudo já existe 

um ramo rotulado por 1 crescendo de v2,1, então basta adicionar um novo nó  v3,2 rotulado por 

i e conectado a v2,1 por um ramo de tipo 0, ao final marca-se este genótipo como já resolvido. 

Para v2,2, i  {1,3}, como para i = 1 tem-se Gi[3] = 1 e não existem ramos em v2,2, cria-se o 

nó v3,3, rotula-se-o por i e o liga a v2,2 com um ramo de tipo 1, já para i = 3, Gi[3]=2, um ramo 

ambíguo já foi resolvido, reserva-se i e v2,2. Para v2,3, i = 3, tem-se que Gi[3]=2 e já houve 

ramificação dupla para este genótipo, basta reservar i e v2,3. Após a resolução dos sítios que 

tinham solução conhecida para este nível na árvore, tem-se que para i=3, que ocorre nos nós 

v2,2 e v2,3, um caminho conhecido não foi encontrado, entretanto, neste caso, a resolução será 

simples, porque v2,2 possui um ramo rotulado por 1 e v2,3 não possui filhos, basta, então, 

adicionar um ramo rotulado por 0 e um novo nó v3,1 em v2,3, rotulando-os como se faz 

necessário (Figura 11.D).  

 

Figura 11: Árvores PTG’s segundo os passos do exemplo. 

 

Neste momento a árvore está pronta para resolver a última coluna de G. Infelizmente, 

nenhum dos três genótipos tem solução conhecida para o quarto sítio, pois todos são 

ambíguos e em todos já houve resolução de sítios de tal tipo anteriormente. Seguindo a 

ordem, i = 1 ocorre nos nós v3,1 e v3,3, neles não há ramificações, sendo assim, escolhe-se 
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aleatoriamente os ramos que serão criados, neste caso optou-se por ramificar 0 em v3,1 e 1 em 

v3,3, rotulando-os como necessário. No caso do i = 2, ocorre nos nós v3,1 e v3,2, como em v3,1 já 

existe um ramo de tipo 0 e v3,2 não possui filhos, basta ramificar em v3,2 com tipo 1, rotulando 

os nós convenientemente. Para i = 3, que ocorre em v3,3 e v3,4, a solução é conhecida porque 

v3,3 já possui um ramo 1 e v3,4 é folha, dessa forma uma ramificação de tipo 0 em v3,4 resolve o 

problema (Figura 11.E).  

 A árvore final (Figura 11.E) que resolve a matriz de genótipos G foi construída usando 

apenas uma decisão aleatória, entretanto, com o aumento de vetores em G este número seria 

muito maior, consequentemente múltiplas árvores PTG’s válidas explicariam esta matriz de 

genótipos. Entretanto, algumas delas seriam mais biologicamente plausíveis que outras 

(seguindo algum modelo de evolução, no caso Parcimônia Pura).  

Os fragmentos de genótipos que apresentam apenas sítios homozigotos ou apenas um 

heterozigoto devem ser resolvidos da mesma forma independente do método aplicado, por 

isso se diz que eles possuem solução conhecida, aqueles que apresentam mais de duas 

ambiguidades provavelmente suas soluções resultarão de decisões aleatórias no método PTG, 

desprezando, desta forma, o conhecimento intrínseco ao conjunto de genótipos (suas 

distribuições). Diante disso, uma Cadeia de Markov pode estimar a probabilidade de cada 

fragmento de haplótipo candidato ser compartilhado na explicação de muitos genótipos (ser 

conservado), dirigindo, então, a construção de PTG através de ramos mais promissores, 

explorando a informação contida no conjunto de dados iniciais. Na próxima seção será 

apresentada uma Cadeia de Markov construída com esta finalidade. 

 

 

 

3.2. Cadeias de Markov 

 

Em matemática, a Cadeia de Markov é um caso particular de processo estocástico com 

tempo discreto e apresentando a propriedade de Markov, chamada assim em homenagem ao 

matemático Andrei Andreyevich Markov. A definição desta propriedade, também chamada de 

Memória Markoviana, é que os estados anteriores são irrelevantes para a predição dos estados 

seguintes, desde que o estado atual seja conhecido. 

A idéia principal por traz dos métodos de Inferência de Haplótipos baseados no 

modelo de Markov é buscar por um conjunto válido de haplótipos que maximizam a 
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probabilidade deles serem compartilhados na explicação dos genótipos em G, desta forma esta 

se buscando por um conjunto mínimo de haplótipos para resolver G, ou seja, por sequências 

que tenham sido conservados através de muitas gerações. Em razão do número de 

possibilidades de um fragmento de haplótipo em G ser exponencial, no pior caso, encontrar o 

melhor conjunto de haplótipos em uma cadeia de Markov (máxima probabilidade) é um 

problema NP-Difícil.  Portanto, em trabalhos anteriores, métodos foram propostos para 

aproximar a solução usando algoritmo guloso, programação dinâmica e algoritmo de 

maximização da expectativa. Desta forma, esta proposta também pode ser vista como outra 

técnica alternativa para encontrar rapidamente uma boa solução na cadeia de Markov. 

As Cadeias de Markov propostas previamente para Inferência de Haplótipos 

consideram o conjunto de soluções completo, ou seja, todas as configurações de haplótipos 

possíveis de serem inferidos. Contudo, estimar tais probabilidades é um problema NP-difícil. 

Diante do fato que a árvore construída pelo método PTG original não possui mais de que 2m 

nós folhas, isto é, no pior caso dois haplótipos distintos explicarão cada genótipo, a Cadeia de 

Markov, aqui proposta, considerará um espaço de solução de tamanho polinomial, reduzido a 

2m vetores de haplótipos. 

 

 

Figura 12: Cadeia de Markov. 

 

A probabilidade de um fragmento de haplótipo ser parte da solução, considerando o 

princípio de Parcimônia, e espaço de solução reduzido, pode ser eficientemente estimada em 

uma Cadeia de Markov. Dado uma matriz de genótipos G, com m linhas e n colunas, a Cadeia 

de Markov C é criada com 2n+2 estados, e n+2 tempos, cada um deles representado o início 

(Cstart) e o fim da cadeia (Cend), ou um possível símbolo s (0 ou 1) no j-ésimo sítio do 
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fragmento de haplótipo, 1≤j≤n, (Cj(s)). Existem três tipos de transição de estado: (Cstart, C1(s)), 

(Cj(s1),Cj(s2)), e (Cn(s), Cend).   

(20) 

 

Onde  

 

(21) 

 

 

(22) 

 

 

Onde  

 

(23) 

 

 

As probabilidades iniciais são computadas como a probalidade apriori do símbolo s 

ocorrer no primeiro SNP dos 2m haplótipos inferidos (Equação 21), para isto é necessário, 

primeiramente computar o número esperado de haplótipos com símbolo s no primeiro SNP 

(Equação 20). As probabilidades finais são constantes: (Cn(s),Cend)=1. Nas demais 

probabildiades de transição, para 2≤j≤n, (Cj-1(s1),Cj(s2)) denota a probabilidade do símbolo s2 

ocorrer no SNP j dado que o símbolo s1 ocorreu no SNP j-1 do mesmo haplótipo (Equação 

23). Para calcular esta probabilidade é necessário computar o número esperado de haplótipos 

no SNP j que terão o símbolo s2 (Equação 20), e estimar a esperança destes mesmos 

haplótipos apresentarem o símbolo s1 no SNP j-1 (Equação 22). 
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3.3. O Método HybridPTG 

 

 Após ser construída a Cadeia, a árvore T, com n+1 níveis, cada nível denotado por T(j) 

é computado. Um nó no nível j é denotado por T(j,k)(s), onde s é o tipo do nó (0 ou 1), e k é o 

número da sequência do nó no nível j. 

 Um nó T(j,k)(s) é rotulado por ir1, ir2, …, irg, 1≤ g ≤ m, que representam os fragmentos de 

genótipos explicados pelo nó. A raiz é rotulada por todos os identificadores de genótipos (i1, 

i2, …, im). Para cada nível j de T, para cada nó em j, para cada identificador de genótipo ir no 

rótulo do nó corrente, se G, no sítio j do genótipo tem valor 1 (0), então é criado um nó de 

tipo 1 (0) no próximo nível e conectado ao nó corrente, e este é rotulado por todos os 

identificadores de genótipos no presente rótulo que possuem valor 1 (0) no sítio j. Se o 

símbolo em G no nível j e genótipo ir for 2, então é verificado se um sítio ambíguo já foi 

resolvido para ir anteriormente. Se esse não for o caso, então o sítio j do genótipo ir é resolvido 

pela adição de dois novos nós no nível j+1 de T, conectado ao nó corrente e rotulado por ir. 

No caso de um sítio ambíguo ter sido resolvido para ir anteriormente, j e o nó corrente são 

reservados para serem processados após o nível corrente ser processado. Estes passos são 

executados da mesma forma que no método PTG. 

 Decisões aleatórias podem ser necessárias para resolver no processamento dos 

genótipos e nós reservados no nível presente. Em HybridPTG a Cadeia de Markov C 

construída será usada para decidir qual fragmento de haplótipo candidato é mais promissor. 

Cada caminhamento, da raiz até o corrente nó em T, é um caminho válido em C. Existem três 

situações em que escolhas aleatórias são necessárias; nestas situações, novos nós são 

computados através de C, e a escolha é baseada na máxima probabilidade encontrada. Caso 

for necessário escolher entre os nós existentes para explicar o genótipo reservado, a Distância 

Euclidiana, entre os sítios que ainda não foram processados do genótipo reservado e estes 

mesmos sítios dos genótipos que rotulam os nós candidatos, é calculada, sendo a escolha 

baseada na menor distância. Esta heurística é usada na tentativa de, ao explicar os genótipos 

similares pelos menos nós, minimizar a necessidade de ramificação. Quando as 

probabilidades ou distâncias forem as mesmas entre os nós candidatos, então uma operação 

aleatória é necessária, contudo, as chances disto acontecer é muito pequena.  

 No método HybridPTG cada nó representa um fragmento de haplótipo, e estes são 

sempre distintos. Diante disso a probabilidade de cada um destes fragmentos ocorrer no 
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espaço de solução é armazenada no próprio nó. Por uma razão matemática a raiz tem 

probabilidade 1. A cada inserção de um novo nó em T, sua probabilidade é estimada e 

armazenada. Para tanto, basta recuperar em C o valor correspondente ao estado (nível) e tipo 

do novo nó, multiplicando-o pela probabilidade do nó pai. Desta forma não será necessário, a 

cada tomada de decisão, realizar operações de encaminhamento na árvore.  

 Em cada um dos três casos em que há necessidade de estimar a probabilidade do 

fragmento de haplótipo candidato, este valor é computado de acordo com a Equação (24), 

onde P(v) denota a probabilidade do fragmento representado pelo nó v e t(v) o tipo do nó v (0 

ou 1). 

(24) 

 

 

O método HybridPTG, como apresentado no Algoritmo 1, apresenta três 

componentes: (1) inicialização, (2) resolução de sítios com solução conhecida, Algoritmo 2, e 

(3) resolução de sítios com solução desconhecida, Algoritmo 3. Na inicialização a raiz da 

árvore T é criada e rolutada por todos os identificadores de genótipos, também, um vetor 

booleano f com m posições é criado e inicializado com falso. Este vetor f será marcado, por 

verdadeiro, em sua posição i, 1≤i≤m, quando um sítio ambíguo no genótipo i for resolvido. O 

segundo componente do método resolve os sítios de cujos prefixos de genótipos apresentam 

solução conhecida (apenas sítios homozigotos, e/ou apenas um heterozigoto). O terceiro 

componente aplica a cadeia de Markov proposta para resolver sítios heterozigotos em prefixos 

de genótipos que não possuem solução conhecida. 

Após a construção da árvore T, assim como descrito, os nós folhas estarão rotulados 

por todos aqueles genótipos que explicam, e basta um caminhamento raiz-folha, concatenando 

os tipos de nó no caminho, para recuperar da árvore os haplótipos inferidos.  
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Algoritmo 1: HybridPTG 

1: entrada matriz G; 

2: saída árvore T; 

3: inicialização; 
4: para cada nível j em T faça 

5: para cada nó v  no nível atual faça 

6: Resolve não ambíguos com G, v e j; 

7: fim para 

8: Resolve ambiguos com G e j; 

9: fim para 

 

 

 

 

Algoritmo 2: Resolve não ambíguos 

1: entrada: matriz G, nó v por referência, SNP j; 

2: para cada genótipo i em v faça 

3: se G(i,j+1) = 2 e f(i) = verdadeiro  então  

4: Em uma estrutura auxiliar, associe o genótipo i  ao nó v;    

5: senão 

6: se G(i,j+1) = s, s {0, 1}, então  

7: se não há ramos crescendo do nó v cujo nó destino é do tipo s então 

8: Adicione um nó de tipo s crescendo de v, e rotule este novo nó com i; 

9: senão   
10: Adicione i ao nó de tipo s que cresce de v; 

11: senão  

12: f(i) verdadeiro; 

13: para s = 0,1 faça  

14: se não há nó de tipo s crescendo de v então  

15: Adicionar um novo nó de tipo s crescendo de v, e rotulá-lo com i;  

16: senão  
17: Adicionar i ao rótulo do nó existente;  

18: fim para  

19: fim para  
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Algoritmo 3: Resolve ambiguos 

1: entrada matriz G, SNP j; 

2: para cada genótipo i associado ao para de nós (v1,v2) no SNP j faça 

3: se há somente um ramo crescendo de em v1  e em v2, e estes nós filhos são de diferentes tipos, 

ou ainda, há dois ramos crescendo de um dos nós (v1 ou v2) e apenas um no então 

4: Adicionar i ao rótulo do nó que cresce do nó que possui um único filho, e adicionar i ao nó 

filho de tipo contrário ao nó que i foi adicionado anteriormente, e que cresce do nó que 

possui dois filhos;  

5: senão  

6: se há dois ramos crescendo de v1 e dois de v2 então 

7: Computar a distância Euclidiana média entre o sufixo ainda não resolvido de i e todos 

os sufixos ainda não resolvidos dos genótipos explicados pelos nós filhos de v1 e v2, 

adicionar i a um filho de v1 e a outro de v2 cuja soma das distâncias é menor que a soma 

das distâncias dos nós restantes; 

8: senão  

9: Computar o valor da Equação (24) para (s1=0, s2=1) e for (s1=1, s2=0). Optar pelo par 

(s1, s2) que maximize a Equação (24), caso os valores computados sejam os mesmos, 

então selecionar um par aleatoriamente; 

10: Caso 1: Não há ramos crescendo de v1 e v2, adicionar um nó de tipo s1 em v1, e um de 

tipo s2 em v2, rotular estes novos nós por i; 

11: Caso 2: Há um único em v1 (v1’) and v2 (v2’), e ambos são do tipo s. Se s=s1, então  i é 

adicionado ao rótulo de v1’ e novo nó de tipo s2 é adicionado em v2, e rotulado por i. 

Caso contrário, fazer o mesmo simetricamente. 

12: Caso 3: Há dois nós filhos em v1 e nenhum em v2, adicionar i ao rótulo do nodo filho de 

tipo s1 e  adicionar um novo nó de tipo s2 em v2, e rotular este novo nó por i (outros 

casos são simétricos) . 

13: fim para 

 

 

3.4. Discussão 

 

O método proposto, HybridPTG, difere do original, PTG, por considerar escolhas mais 

promissoras, embora baseados em otimização local, para ramificar a árvore. Para tanto foi 

proposta uma Cadeia de Markov que considera somente 2m possíveis vetores de haplótipos na 

solução final, e isto, em virtude do custo computacional das demais abordagens que usam este 

tipo de modelo. Contudo, é esperado que a nova Cadeia tenha desempenho, em termos de 

qualidade, próximo as outras prospostas previamente.  

Embora exista o custo de computar a Cadeia de Markov no método HybridPTG, será 

experimentalmente demonstrado, que o mesmo é estável, e converge em apenas uma 
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execução, desta forma, não se faz necessário repetir várias vezes sua aplicação sobre uma 

mesma instância do problema. Neste sentido, na prática, torna-se computacionalmente menos 

custoso que o original PTG. 

O método proposto, embora apresente mais operações que o PTG (construção da 

Cadeia, calculo de probabilidades, etc.), não perdeu a simplicidade original. Sendo esta uma 

importante característica, pois pode ser facilmente replicado, diferentemente dos métodos 

estatísticos que são de difícil implementação, inclusive nos estudos comparativos publicados 

se usa soluções dos próprios autores, sob licença acadêmica.  

Diferentemente dos métodos fastPHASE e Haplorec, que consideram o critério de 

Parcimônia apenas parcialmente, como um facilitador, PTG e HybridPTG tem este como 

objetivo final. A alta acurácia do Haplorec, que é baseado, também, em Cadeias de Markov, é 

conhecida. Embora, não existam estudos comparativos publicados que mensurem a qualidade 

de PTG e Haplorec de forma independente (existem apenas resultados dos próprios autores de 

tais métodos), é esperado que o PTG, por ser baseado somente em Parcimônia, tenha um 

desempenho, em termos de qualidade, um pouco a baixo do outro. Contudo, espera-se, que 

com o uso da Cadeia de Markov, técnica também utilizada pelo Haplorec, o método 

HybridPTG seja mais preciso que o original. 

 

 

  



 

46 
 

CAPÍTULO 4 

EXPERIMENTOS 

 

 

 
 Métodos de Inferência de Haplótipos frequentemente são avaliados de acordo com sua 

capacidade de reconstruir corretamente um conjunto de haplótipos previamente conhecidos, 

assim como,  pelo custo computacional que apresentam. Embora, análises teóricas sejam mais 

interessantes do ponto de vista computacional, no que se refere a complexidade dos métodos, 

tem-se empregado, na grande maioria dos trabalhos relevantes, análises empíricas, através de 

experimentos com dados reais e simulados. Desta forma, para avaliar o desempenho do 

método HybridPTG, foram realizadas vastas séries de testes, onde foi mensurada a taxa de 

erro, switch error, tempo e número de haplótipos distintos inferidos. Os resultados foram 

comparados, além, de com os do original PTG, com os dos métodos: fastPHASE e Haplorec. 

Estas abordagens foram escolhidas por serem consideradas as melhores para resolução de 

grandes conjuntos de dados, embora usem o critério de Parcimônia apenas como um critério 

auxiliar na seleção de haplótipos mais promissores, elas são muito importantes porque são 

altamente aplicadas na prática e apresentam alta qualidade em seus resultados [Aluru, 2005].  

Para a realização dos experimentos foram usados dados reais e simulados. Os 

genótipos reais, que de fato existem na natureza, foram coletados a partir do projeto HapMap. 

Como no HapMap existem poucos indivíduos mapeados (em decorrência da limitação dos 

métodos atuais em resolver grandes conjuntos de dados), se faz necessário simular matrizes 

de genótipos para que seja possível avaliar o desempenho das propostas sobre dados que 

apresentem quantidades significativas de indivíduos. As métricas utilizadas, assim como os 

resultados obtidos são apresentados nas próximas seções. 

 

 

4.1. Métricas 

 

 As métricas usadas nos testes foram: taxa de erro [Nie et al., 2002], switch error [Lin 

et al., 2002], tempo computacional e número de haplótipos distintos inferidos. As métricas de 
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erro mensuram a capacidade de um método inferir corretamente um conjunto de haplótipos a 

partir de um conjunto de genótipos, cujos haplótipos que o originou, são previamente 

conhecidos. Tempo computacional é uma métrica empírica usada para estimar custo 

computacional. O número de haplótipos distintos inferidos é usado, pois o método proposto é 

baseado no princípio de Parcimônia, e abordagens que encontram conjuntos minimais são 

requeridas. Tempo e número de haplótipos são consideradas métricas quantitativas, enquanto 

taxa de erro e switch error qualitativas. 

 Taxa de erro, como seu próprio nome diz, é a taxa de sítios de haplótipos inferidos 

incorretamente sobre um conjunto previamente conhecido (Algoritmo 2). Switch error é a 

proporção entre o número de sítios ambíguos e o número de mudanças de fragmentos 

necessárias entre dois vetores específicos de haplótipos para explicar um dado genótipo  

(Algoritmo 3). Basicamente a taxa de erro considera sítio a sítio individualmente, enquanto 

switch error considera a vizinhança. O objetivo aqui é minimizar a taxa de erro e maximizar a 

switch error (onde o valor máximo é 1 quando os vetores inferidos são exatamente iguais aos 

originais). A switch error é a razão entre (N – SW – 1) e (N – 1), onde N denota o número 

total de amiguidades e SW o número total de trocas de fragmentos entre dois haplótipos 

inferidos para serem exatamente iguais a dois haplótipos originais. 

 Os Algoritmos 2 e 3, que computam as métricas de erro, exigem algumas definições 

prévias: H denota o conjunto de pares de haplótipos conhecidos,  H’ denota o conjunto de 

haplótipos inferidos, cada par de haplótipo i é denotado por H(i), onde 1≤i≤m, e  H(i)  H’(i) 

(isto significa que H(i) é explicado por H’(i)), cada par H(i) é composto pelo haplótipos H(i)1 

e H(i)2, e cada sítio j em H(i)1, 1≤j≤n, é denotado por H(i)1(j). A relação de explicação entre os 

haplótipos H(i) e H’(i) é desconhecida, isto significa que não se sabe se H(i)1 foi inferido em 

H’(i)1 ou em H’(i)2, e isto precisa ser verificado nos algoritmos. 

Para os experimentos de comparação, PTG foi implementado no MATLAB versão 

2008, para o método Haplorec (Inferência de Haplótipos baseado em Cadeias de Markov) a 

versão do software 2.3 foi usada, e o fastPHASE versão 1.2.3 para Windows foi empregada. 

As medidas descritas previamente foram aplicadas a cada instância do problema. Os softwares 

utilizados são disponibilizados nas webpages de seus autores, sob licença acadêmica. 

Entretanto, optou-se por desenvolver uma implementação própria do método PTG, porque 

este é baseado em operações aleatórias, e era necessário contabilizar o número destas para 

comparar com o HybridPTG, ademais era preciso executá-lo muitas vezes, selecionando a 
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solução mais adequada segundo alguma métrica. Para selecionar a melhor solução no PTG, o 

método foi executado trinta vezes, usando como critério de qualidade o menor número de 

haplótipos distintos inferidos (em razão do princípio de Parcimônia). Os resultados obtidos 

são relatados nas próximas seções. Nos experimentos foram consideradas 24 horas como 

tempo limite para execução de cada instância, desta forma, métodos que não encontraram 

solução neste em tempo adequado, tiveram suas aplicações abortadas para o conjunto de 

dados em questão. Os experimentos foram executados individualmente, em iguais condições, 

em um computador com processador Intel Quad Core, com 3GB de RAM 

 

Algoritmo 2: Taxa de erro 

1: x  n * m * 2; 

2: e 0; 

3: para cada par de haplótipo i em H faça 

4: m1  número de loci com pareamente incorrento entre H(i)1 e H’(i)1; 

5: m2  número de loci com pareamente incorrento entre H(i)2 e H’(i)2; 

6: m3  número de loci com pareamente incorrento entre H(i)1 e H’(i)2; 

7: m4  número de loci com pareamente incorrento  entre H(i)2 e H’(i)1; 

8: e  e + min{ m1 + m2,  m3 + m4 }; 

9: fim para 

10: retorne e / x; 

 

Algoritmo 3: Switch error 

1: x  número de ocorrências do símbolo 2 em G; 

2: sw  0; 

3: para cada par de haplótipo i em H faça 

4: i1, y2  1; 

5: i2, y1  2; 

6: sw1, sw2  0; 

7: para cada sítio j em H(i) faça 

8: se H(i)1(j) ≠ H’(i)i1(j) e H(i)2(j) ≠ H’(i)i2(j) então 

9: i1  i2; 

10: sw1  sw1 + 1; 

11: se H(i)1(j) ≠ H’(i)y1(j) e H(i)2(j) ≠ H’(i)y2(j) então 

12: y1  y2; 

13: sw2  sw2 + 1; 

14: sw  sw + min{ sw1, sw2}; 

15: fim para 

16: fim para 

17: retorne (x–sw–1)/(x–1); 
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4.2. Dados Reais 

 

 O projeto HapMap é uma importante fonte de informação sobre haplótipos 

compartilhados entre indivíduos de uma mesma população. Este projeto tem como objeto 

mapear tais sequências. Para os experimentos com dados reais, foram coletados a partir do 

HapMap Phase III (terceira versão do banco de dados), sequências do Cromossomo 20 da 

população de trios indivíduos (pai, mãe e um filho) residentes em Utah (EUA) com ancestrais 

do norte e do oeste da Europa (esta é uma das 11 populações no HapMap Phase III), esta 

amostra é identificada pelo acrônimo CEU (Caucasian Europen in Utah). A CEU foi 

selecionada em virtude do número de indivíduos mapeados (88), este foi o maior número 

encontrado no referido banco de dados. 

 O Cromossomo 20 possui cerca de 62 milhões de blocos de DNA e representa 

aproximadamente 2% do DNA das células. Este cromossomo tem entre 700 e 800 genes. 

Muitas doenças genéticas podem estar relacionadas a ele. Mudanças no Cromossomo 20 têm 

sido identificadas em muitos tipos de cânceres, tal como leucemia e linfomas. Deleções ou 

duplicações do material genético desta molécula podem ter uma variedade de efeitos nocivos, 

incluindo deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento, anomalias da face e no 

esqueleto, assim como defeitos no funcionamento do coração. 

 Os dados brutos apresentam 36.258 SNPs de 88 de trios de indivíduos (uma sequência 

para cada cromossomo homólogo, ao todo 176 haplótipos). Foram mapeados fragmentos de 

tamanho 100, 200, 400, 800 e 1600 SNPs para conjuntos de dados em classes A, B, C, D, e E, 

respectivamente. Para cada classe, os fragmentos com o menor, a média, e o maior número de 

distintos haplótipos originais foram selecionados para formar três conjuntos distintos, 

chamados de X1, X2 e X3, respectivamente, em que X pode ser A, B, C ou D. Todas as 

sequências na classe E tiveram o mesmo número de haplótipos distintos, por esta razão esta 

classe tem apenas uma amostra, chamada E1. No total, 15 conjuntos de testes foram gerados.  

 Cada uma das medidas, no mapeamento realizado, apresentou muitos conjuntos 

candidatos, por exemplo, houveram 18 deles com 200 SNPs em 88 indivíduos (18 é o menor 

número de haplótipos distintos encontrados para a matriz 200x88 em CEU) , por esta razão, 

uma escolha aleatória para selecionar um representante foi necessária. No caso do conjunto 

com 1600 SNPs, o mapa foi descartado em virtude de que o menor e o maior número de 
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haplótipos distintos foi o mesmo (176), diante disso um subconjunto com 1600 SNPs foi 

selecionado em CEU aleatoriamente. 

 

 

  

Figura 13: Concentração de Fragmentos Distintos,  

em X o Número de Fragmentos Distintos e em Y sua Posição. 

 

A razão de mapear as ocorrências da variedade de fragmentos de haplótipos foi para 

identificar a abundância de fáceis e difíceis conjuntos de dados para resolução em uma 

específica população. A Tabela 1 apresenta: a quantidade de haplótipos distintos encontrados, 

o número de SNPs e sua respectiva quantidade de representantes em CEU, assim como a 

quantidade de sítios ambíguos presentes na amostra selecionada. Com os dados integrais do 
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mapa é possível  identificar regiões do Cromossomo 20 em CEU onde há concentração de 

sequências com propriedades similares. De acordo com o mapa, um aumento no número de 

SNPs implica em um aumento do número de haplótipos distintos, como pode ser observado 

na Figura 13. Isto é crucial para as análises, em virtude de que, tem-se observado no 

desenvolvimento da pesquisa, que diferentes métodos apresentam diferentes comportamentos 

para resolver genótipos originados a partir de sequências conservadas e não conservadas. 

 

Tabela 1: Haplótipos Distintos Encontrados no Mapeamento. 

Nº SNPs Menor HD Média HD Maior HD 

100 13 / 7 / 1211 101 / 370 / 3246 175 / 16 / 3047 

200 38 /18 / 5071 145 / 330 / 5834 175 / 671 / 5755 

400 102 / 2 / 5574 168 / 919 / 11612 176 / 3187 / 11097 

800 151 / 57 / 19944 175 / 12002 / 18827 176 / 15923 / 19359 

Número de Haplótipos Distintos (HD) em CEU, seu respectivo número de representantes e quantidade 

de sítios ambíguos. 

 

Tabela 2: Resultados da Taxa de Erro em Dados Reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com os resultado obtidos sobre os conjuntos de dados coletados do 

HapMap, considerando medidas qualitativas,  Tabelas 2 e 3, o método fastPHASE teve 

desempenho superior aos demais. Esta abordagem foi a única que conseguiu inferir 

corretamente todos os haplótipos de um conjunto (A1), enquanto fastPHASE teve 0% de taxa 

de erro, os demais métodos tiveram: (Haplorec) 0,01%, (PTG) 0,35% e (HybridPTG) 1,36%. 

Treze minutos foram necessários para encontrar os 13 haplótipos corretos, enquanto o 

Conjunto HybridPTG PTG Haplorec fastPHASE 

A1 1,36 % 0,35% 0,01% 0,00% 

A2 9,56% 8,61% 3,26% 1,96% 

A3 12,91% 12,98% 8,97% 8,97% 

B1 4,68% 3,17% 0,70% 0,10% 

B2 9,31% 9,54% 4,65% 4,21% 

B3 9,92% 10,01% 6,05% 5,78% 

C1 3,04% 3,65% 0,75% 1,09% 

C2 12,80% 13,87% 6,63% 7,65% 

C3 12,73% 12,53% 8,78% 9,49% 

D1 12,68% 13,27% 10,48% 10,61% 

D2 10,11% 11,47% 7,26% 7,07% 

D3 11,05% 12,34% 9,23% 9,25% 

E1 13,61% 14,19% - 11,34% 
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Haplorec encontrou uma solução com erro de 0,01% em 3 segundos. No conjunto A1, 

HybridPTG teve o pior desempenho de todos os métodos testados, sendo importante salientar 

que este é o conjunto mais conservado de todos os investigados, com 13 haplótipos distintos 

em 88 indivíduos. 

 

Tabela 3: Resultado de Switch Error em Dados Reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Número de Haplótipos Distintos Inferidos em Dados Reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados considerando a medida switch error, fastPHASE e Haplorec 

apresentaram performances similares. A maior diferença entre estes métodos, nesta medida, 

foi de 0,006 (A2), enquanto, entre PTG e HybridPTG foi 0,227 (D3). O desvio padrão do 

fastPHASE e Haplorec foi, também similar, de  0,023 e 0,24  respectivamente. Considerando 

Conjunto HybridPTG PTG Haplorec fastPHASE 

A1 0,962 0,994 0,999 1 

A2 0,889 0,856 0,980 0,986 

A3 0,705 0,623 0,918 0,917 

B1 0,904 0,938 0,991 0,996 

B2 0,801 0,714 0,980 0,982 

B3 0,852 0,770 0,956 0,960 

C1 0,914 0,856 0,983 0,987 

C2 0,725 0,575 0,973 0,979 

C3 0,782 0,623 0,952 0,953 

D1 0,699 0,521 0,937 0,938 

D2 0,741 0,599 0,977 0,982 

D3 0,785 0,558 0,958 0,961 

E1 0,744 0,535 - 0,959 

Conjunto HybridPTG PTG Haplorec fastPHASE 

A1 13 12 12 13 

A2 117 118 98 96 

A3 171 166 176 176 

B1 69 46 64 44 

B2 156 155 161 158 

B3 172 168 176 176 

C1 123 112 120 115 

C2 173 169 174 176 

C3 174 174 176 176 

D1 176 176 176 176 

D2 174 173 176 176 

D3 175 175 176 176 

E1 176 174 - 176 
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o desvio padrão o método proposto foi mais estável que PTG, tendo apresentado desvio de 

0,088 contra 0,162 do original. 

 

Tabela 5: Tempo de Execução dos Métodos em Dados Reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando métricas qualitativas, Haplorec e fastPHASE tiveram desempenho 

muito similares. Nos conjuntos A e B, fastPHASE errou menos, e isto demonstra sua 

habilidade em resolver sequências muito conservadas. O Haplorec foi o melhor nos conjuntos 

C e D (exceto em D2), mas falou em resolver E1. Enquanto fastPHASE tomou 54 minutos 

para encontrar uma solução com erro de 9,25%, foram necessários somente 2 minutos para o 

Haplorec solucionar o conjunto com erro de 9,23%. Se comparado ao fastPHASE, o Haplorec 

demonstrou ser melhor que este em regiões menos conservadas. Estes dois métodos possuem 

taxas de erro muito similares em todos os testes, sendo que a diferença entre eles não foi 

superior a 2% em nenhuma instância, entretanto, o fastPHASE foi mais caro 

computacionalmente: enquanto  

Haplorec tomou segundos ou poucos minutos para resolver, fastPHASE levou muitos minutos 

ou até mesmo algumas horas. Os testes mostraram a alta qualidade das soluções dos métodos 

fastPHASE e Haplorec, e também demonstram que a precisão de tais métodos requer tempo 

computacional.  

De acordo com a taxa de erro, HybridPTG teve desempenho superior ao PTG em 9 de 

13 testes realizados, e nos casos em que PTG foi melhor (A1,A2,B1,C3), a maior diferença 

entre as taxas de erro foi de 1,54% (B1). A distância entre as soluções de HybridPTG e PTG 

Conjunto HybridPTG PTG Haplorec fastPHASE 

A1 0,75 s 21,24 s 3 s 13 m 

A2 1,82 s 40,48 s 5 s 11 m 

A3 2,88 s 53,88 s 9 s 5 m 

B1 3,06 s 1,16 m 10 s 10 m 

B2 5,55 s 1,81 m 19 s 25 m 

B3 4,83 s 1,62 m 20 s 10 m 

C1 7,87 s 2,63 m 21 s 54 m 

C2 11,96 s 3,75 m 49 s 52 m 

C3 12,28 s 3,73 m 49 s 25 m 

D1 28,75 s 7,89 m 3,5  m 41 m 

D2 24,01 s 7,34 m 1,5  m 1 h 40 m 

D3 26,11 s 7,67 m 2  m 54 m 

E1 1,06 m 16,98 m - 3 h 

Tempo em segundos (s), minutos (m) e horas (h) 
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em B1 foi muito baixa (erro de 1,54%) mas PTG exigiu alto tempo, se comparado ao seu 

concorrente, para resolver este conjunto: 1,16 minutos contra 3,06 segundos do HybridPTG. 

O tempo gasto é uma importante medida, neste caso, pois as soluções encontradas são muito 

similares. O método proposto foi o mais rápido em todos o testes, e isto aconteceu em razão 

da complexidade computacional do método original e da eliminação da necessidade de 

operações aleatórias, o que fez com que HybridPTG convergisse rapidamente. 

 

Tabela 6: Média das Execuções de PTG em Dados Reais. 

 

  

 

 

 

 

 

O uso da Cadeia de Markov diminuiu drasticamente o número de operações aleatórias 

necessárias, e por esta razão, HybridPTG converge para uma boa solução em apenas uma 

execução. Nos experimentos realizados, foram necessárias decisões aleatórias somente nos 

conjuntos de dados A2 e C1. No primeiro caso houveram 2, no segundo foi necessária apenas 

uma decisão aleatória, em contrapartida em PTG, nos mesmos conjuntos, foram realizadas, 

respectivamente, 385 e 1003 destas operações. Diante disso, os resultados mostram que 

HybridPTG converge para uma solução de melhor qualidade que PTG em menor tempo 

computacional que este.  

  

 

 

 

 

Conjunto TE SE HD OA 

A1 0,87% 0,969 12 10 

A2 9,23% 0,849 124 394 

A3 13,51% 0,619 169 1667 

B1 3,14% 0,944 57 201 

B2 11,48% 0,669 162 2831 

B3 9,72% 0,764 172 1893 

C1 3,52% 0,814 118 1378 

C2 14,25% 0,569 172 8716 

C3 12,59% 0,621 175 7417 

D1 13,30% 0,520 176 18621 

D2 11,67% 0,582 175 14279 

D3 12,31% 0,558 176 16044 

E1 14,16% 0,533 176 38611 

Taxa de erro (TE), switch error (SE), haplótipos distintos (HD) e 

operações aleatórias (AO). 
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4.3. Dados Simulados 

 

Os dados disponíveis no projeto HapMap, embora de alta qualidade, são limitados 

para a realização de testes em larga escala, isto, em razão de terem sido, ainda, mapeados 

poucos indivíduos de cada população. Diante disso, se faz necessário gerar artificialmente 

sequências, para que seja possível avaliar o desempenho das abordagens sobre conjuntos com 

vasto número de genótipos. 

Foram construídos quatro conjuntos de genótipos considerando presença de 

recombinação, para, desta forma, ser mais plausível biologicamente. Inicialmente foi gerada 

aleatoriamente uma matriz de 100 SNPs e 10 indivíduos, cada um deles contendo duas 

sequências homólogas, onde os símbolos 0 e 1 são equiprováveis em cada sítio. Após a 

geração desta matriz inicial, foram cruzados estes indivíduos, criando conjuntos com 100, 

500, 1000 e 2000 indivíduos. Para o cruzamento, foi aplicada  taxa de recombinação em torno 

de 50%.  

Além dos conjuntos considerando recombinação, foram, geradas, também, amostras 

artificiais com 0% de cruzamento, neste caso assumiu-se que os haplótipos são herdados 

quase que integralmente através das gerações. Embora, este pressuposto não seja realista para 

qualquer amostra, existem investigações sobre a aplicabilidade desta premissa sobre algumas 

regiões específicas do genoma humano. Neste caso, não foram avaliados os métodos Haplorec 

e fastPHASE, pois estes foram projetados para explorar regiões conservadas nas sequências, e 

de antemão, sabe-se, que sobre um conjunto com 0% de recombinação sua acurácia será 

máxima. 

Nos testes com dados simulados não foi considerado o número de haplótipos distintos 

inferidos, em razão de que não houve duplicação de vetores nos conjuntos. Também foram 

descartados resultados que métodos que não convergiram em tempo hábil. 

 
 

Tabela 7: Taxa de Erro de Conjuntos com 100 Genótipos com Recombinação. 

 

 

 

 

 

Indivíduos HybridPTG PTG Haplorec fastPHASE 

100 21,21% 21,01% 20,24% 20,53% 

500 20,68% 20,64% 17,31% 16,94% 

1000 20,89% 20,96% 16,17% 16,42% 

2000 21,15% 20,92% 15,90% - 
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Tabela 8: Switch Error de Conjuntos com 100 Genótipos com Recombinação. 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Tempo de Execução de Conjuntos com 100 Genótipos com Recombinação. 

 

 

 

 

 

Tabela 10: Resultados em Conjuntos sem Recombinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerando taxa de erro (Tabela 8), nos dados com recombinação, o método 

HybridPTG apresentou desempenho estável, o menor erro foi de 20,68% e o maior de 

21,21%. O original PTG também teve este comportamento, contudo, com custo 

computacional bem superior ao HybridPTG (Tabela 9).  

 Os métodos Haplorec e fastPHASE foram similares ao HybridPTG, considerando taxa 

de erro, na amostra com 100 indivíduos. Estas duas propostas apresentaram um 

comportamento interessante, na medida em que o número de genótipos foi incrementado, a 

taxa de erro da inferência diminuiu, e isto aconteceu em todos os experimentos realizados. 

Também, é importante salientar que Haplorec em apenas um caso foi mais rápido que todos 

os demais, isto aconteceu quando o conjunto com 2000 indivíduos foi resolvido, enquanto 

HybridPTG computou a solução em aproximadamente 22 minutos, Haplorec resolveu o 

problema em 18, com qualidade superior. Também é importante salientar que o fastPHASE e 

o Haplorec, considerando switch error, ou seja, a capacidade de construir blocos corretos, 

apresentaram desempenho bem inferior em dados simulados, enquanto ambos apresentaram, 

Indivíduos HybridPTG PTG Haplorec fastPHASE 

100 0,537 0,516 0,647 0,659 

500 0,540 0,519 0,716 0,771 

1000 0,541 0,517 0,720 0,775 

2000 0,532 0,520 0,715 - 

Indivíduos HybridPTG PTG Haplorec fastPHASE 

100 4,6 s 1,2 m 25 s 7 m 

500 41,5 s 8 m 2,5 m 40 m 

1000 3 m 21 m 8,5 m  3 h 

2000 22 m 1 h 30 m 18 m - 

Tempo em segundos (s), minutos (m) e horas (h) 

Indivíduos 
HybridPTG PTG 

TE SE Tempo TE SE Tempo 

100 17,80% 0,588 5 s 18,56% 0,582 57 m 

500 10,54% 0,760 34 s 09,21% 0,780 2 h 

1000 08,50% 0,815 3 m 07,68% 0,827 3 h 

2000 08,50% 0,827 3 m 09,13% 0,800 6 h 

Taxa de Erro (TE), Switch Error (SE),   e Tempo em segundos (s), minutos (m) 

e horas (h) 
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média de switch error em torno de 0,97 em dados reais, em artificiais, o primeiro obteve 0,69 

e o outro 0,73. 

 HybridPTG e PTG apresentaram qualidades semelhantes sobre genótipos que não 

apresentam recombinação, cada um foi melhor em dois conjuntos de dados, HybridPTG em 

100 e 2000 indivíduos e PTG na amostra com 500 e 1000 genótipos. Embora, considerando 

métricas qualitativas, eles tenham sido semelhantes, em termos de custo computacional, 

HybridPTG foi superior, exigindo menos tempo para computar a solução. 

 

 

4.4. Discussão 

 

O fastPHASE e Haplorec apresentaram, considerando métricas qualitativas, 

desempenho semelhante em todas as instâncias do problema, entretanto, para o fastPHASE 

resolver cada um dos conjuntos foi necessário uma quantidade de tempo muito superior à 

exigida em qualquer um dos demais métodos, por estas razões não se faz necessário analisar 

HybridPTG diretamente com esta abordagem. 

 A superioridade de HybridPTG em relação ao PTG original é evidente nos 

experimentos. HybridPTG foi superior em qualidade (menor Taxa de Erro na maioria dos 

experimentos) e apresentou menor custo computacional. A duas abordanes se distanciam 

muito no tempo em que cada um toma para resolver cada instância, sendo o método proposto 

menos custoso. É importante salientar, que PTG é baseado puramente em Parcimônia 

enquanto HybridPTG não, e foram também, estes, as únicas abordagens que conseguiram 

resolver todas as instâncias. 

 A diferença média entre a taxa de erro de HybridPTG e Haplorec, naqueles conjuntos 

em que ambos conseguiram resolver, foi de 3,62%. Entretanto, Haplorec falhou em explicar 

genótipos com mais de 800 SNPs (grandes conjuntos). Considerando custo,  o tempo médio 

do Haplorec foi de 50 segundos, contra 10 segundos do HybridPTG (5 vezes), esta 

observação é importante se considerarmos este comportamento para grandes conjuntos, que 

demandam, evidentemente unidades de tempo mais significativas.  

 O excelente desempenho de métodos que não consideram somente o princípio 

Parcimônia é evidente. Por exemplo, Haplorec no conjunto B1, encontrou 64 haplótipos 

distintos com 0,7% de erro, quando o esperado eram 38. A abordagem PTG encontrou, para 
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esta mesma amostra, 44 haplótipos, mas a solução apresentou mais erros (3,17%). Esta 

observação vai contra o princípio de Parcimônia Pura, e evidencia a problemática do 

problema de Inferência de Haplótipos, teoricamente, encontrar conjuntos de haplótipos, tão 

menores quanto possível, que explicam uma amostra de genótipos, resultaria em um número 

menor de erros, contrariamente ao que foi observado. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 O método HybridPTG, baseado no princípio de Parcimônia, foi proposto e um 

conjunto variado de experimentos foram realizados para inferir a qualidade das soluções 

geradas, comparando-o com as abordagens fastPHASE e Haplorec. Os resultados 

demonstraram que a proposta é superior em qualidade e custo computacional que outro 

baseado, também, em Parcimônia. Contudo, os métodos estatísticos, que consideram este 

princípio apenas parcialmente, apresentaram soluções mais precisas, embora, com custo 

computacional bem superior ao do método proposto. Entretanto, a diferença de qualidade 

entre HybridPTG e Haplorec (o método que mais se destacou em todos os testes) foi 

relativamente baixo, com  erro médio de 3,62% (Haplore e HybridPTG não apresentaram 

desvio padrão nos experimentos, pois não houve necessidade de serem executados mais de 

uma vez sobre uma mesma instância, número de operações aleatórias em ambos foi muita 

baixa, menor que 5, o que indica que ambos convergiram em apenas uma execução). 

 As abordagens HybridPTG e PTG foram as únicas que conseguiram resolver todas as 

instâncias. Haplorec falhou ao explicar genótipos com grande quantidade de SNPs e 

fastPHASE sucumbiu sobre grandes conjuntos, não resolvendo em tempo aceitável (menos de 

24 horas). Esta constatação é interessante porque o conjunto de genótipos, que necessitam ser 

explicados, não havendo marcadores, não pode ser divididos e resolvidos em partes, isto em 

decorrência de que não seria possível unir as diferentes soluções. Portanto, HybridPTG é um 

forte cadidato a ser empregado com sucesso em amostras que apresentam grandes quantidades 

de SNPs para serem resolvidos, como é o caso dos dados encontrados no HapMap. 

 Embora, HybridPTG tenha apresentado bom desempenho sobre grandes conjuntos, foi 

constatado que considerar apenas o princípio de Parcimônia Pura, pode não ser tão promissor 

quanto se espera. Contudo, ainda este parece ser  o único princípio que pode ser empregado 

com eficiência sobre grandes amostras, que é a necessidade atual.  
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 Existem muitas abordagens para o problema de Inferência de Haplótipos, 

infelizmente, nenhuma delas ainda é totalmente satisfatória, como demonstraram os 

resultados obtidos através de experimentos, evidenciando, assim, a dificuldade do problema 

em questão. 

 

5.1. Contribuições 

 

 

Uma Cadeia de Markov que estima eficientemente a conservação de um fragmento de 

haplótipo considerando apenas um conjunto de 2m possíveis vetores na solução, foi proposta 

e o algoritmo para treinamento da Cadeia apresentado. A Cadeia de Markov foi usada para 

eliminar as operações aleatórias necessárias no PTG, ao novo método, híbrido da proposta 

Cadeia e do original PTG, foi dado o nome de HybridPTG.  

No método HybridPTG o número de operações aleatórias necessárias foram 

insignificantes (por exemplo 4 operações no HybridPTG contra 20.000 no PTG), desta forma 

o método convergiu para uma solução melhor que a do original PTG em apenas uma 

execução. Com a eliminação da necessidade e executar muitas vezes o método, para encontrar 

uma solução plausível, o custo computacional foi significativamente reduzido. 

A nova abordagem teve seu desempenho avaliado em um vasto conjunto de 

experimentos, onde foram comparados métodos que foram projetados para resolver grandes 

conjuntos de dados. Haplorec, diferentemente do fastPHASE, com exceção do artigo original 

em que é proposto, não foi citado em nenhum trabalho, de avaliação de desempenho de 

métodos de Inferência de Haplótipos, conhecido. Como demonstrado experimentalmente, 

Haplorec, nos dados utilizados, foi similar em qualidade ao fastPHASE e mais eficiente, 

resolvendo todas as instâncias em menor tempo, e isto não havia sido analisado previamente. 

 

 

5.2. Trabalhos Futuros 

 

A eficiência do método HybridPTG foi demonstrada experimentalmente, contudo, é 

desejável que seja demonstrada teoricamente sua complexidade computacional, assim como, 
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os casos em que há necessidade de realizar operações aleatórias, devem ser pertinentemente 

analisados. 

Os métodos que utilizam o princípio de Parcimônia apenas como um acessório, 

apresentaram maior qualidade em suas soluções, em detrimento dos demais, e isto precisa ser 

investigado. Contrariamente ao princípio de ramificação mínima utilizado por ambos os 

métodos, HybridPTG e PTG, baseado na Cadeia de Markov proposta, outras ramificações 

poderiam ser exploradas, e não somente aquelas que levam a um número reduzido de ramos. 

Ainda, também, outros métodos combinatoriais podem ser aplicados para selecionar os 

haplótipos mais conservados na Cadeia de Markov, como algoritmos genéticos, ou mesmo 

Programação Linear. 
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