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Resumo

Um dos principais objetivos da biologia molecular é descobrir o funcionamento de redes com-
plexas de interação entre elementos celulares. Nas últimas décadas um grande volume de dados
biológicos vem sendo produzido assim como modelos computacionais que fazem uso destes
dados.

Os métodos computacionais para Reconstrução de Redes de Genes apresentam-se como
uma ferramenta importante para auxiliar no estudo e entendimento desta complexidade.

Este trabalho apresenta uma proposta para Reconstrução de Redes de Genes que utiliza-se
de diferentes fontes de dados e incorpora conhecimento biológico com o objetivo de melhorar a
qualidade da inferência. Comparou-se a abordagem proposta com um trabalho anterior. Foram
realizados experimentos com dados artificiais e dados reais de S. cerevisiae. O modelo proposto
apresentou melhores resultados que o anterior em todos os critérios de avaliação para experi-
mentos com dados artificiais. Na avaliação com dados reais a nova abordagem apresentou uma
pequena melhora em apenas uma das configurações testadas.

Palavras-chave: Redes de Genes, Microarray, Consensus Motif, Regulação Combinatória,
Redes Bayesianas, Heurística.
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Abstract

The main goal of the molecular biology is to discover the structure of complex interaction
networks of biological elements. The last decade has produced a large amount of biological
data and also computational models to use them.

The computational methods of Gene Networks Reconstruction are an important instrument
to help the research of the network complexities.

This work introduces a model to Gene Networks Reconstruction which uses data from
distinct sources to combine biological knowledge to improve the quality of the results. The
proposed approach was compared with a previous one. To analyze the model, we realized ex-
periments with artificial data and real S. cerevisiae data. The proposed model got better results
than the previous one in artificial data experiments in all criteria. In real data experiments, the
new approach got a little improvement in only one of the tested configurations.

Keywords: Gene Network, Microarray, Consensus Motif, Combinatorial Regulation,
Bayesian Networks, Heuristic.
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CAPÍTULO 1

Introdução

A célula é a unidade fundamental dos seres vivos. O DNA, contido em seu núcleo, é uma
molécula que contém as informações genéticas para a síntese de proteínas. Trechos de DNA
que codificam proteínas são chamados de genes. O conjunto de todos os genes de um organismo
é chamado genoma. O gene é transcrito em RNA (expressão) e este traduzido em proteína.
Embora todas as células contenham o mesmo material genético, há mecanismos que regulam a
expressão dos genes de modo que eles se expressam em quantidades diferentes em condições
diferentes. Proteínas interagem entre si e também com o DNA. Assim, há uma rede complexa
de interações que determina o comportamento celular. Conhecer estas redes é um dos principais
objetivos da biologia molecular [Segal, 2004].

Recentemente a tecnologia de microarray de DNA possibilitou a aquisição de dados de
expressão em escala genômica. Estes fornecem indícios do comportamento sistêmico dos sis-
temas biológicos. Com a disponibilidade deste tipo de dados as Redes de Genes (RG) surgiram
como ferramenta computacional empregada em sua análise. As abordagens de inferência de RG
procuram reconstruir a rede de interações que teria gerado os dados observados. Deste modo,
a partir das relações entre os níveis de expressão dos genes infere-se relações de regulação, de
interação proteína-proteína ou de co-regulação.

Algoritmos para aprendizagem de estrutura de redes Bayesianas têm sido empregados como
uma abordagem para reconstrução de RG a partir de microarrays. Estes algoritmos incluem (i)
uma estratégia de busca para procurar por topologias, (ii) um modelo matemático para calcular
probabilidades condicionais a partir dos dados e (iii) um função de avaliação (score) para medir
a qualidade da rede.

Além de dados de microarray existem outras fontes de dados genômicos disponíveis como
por exemplo as seqüências de DNA. Abordagens recentes que fazem uso deste tipo de dados
em conjunto com os dados de microarray obtiveram resultados melhores.

Recentemente, estudos baseados em experimentos bioquímicos com S. cerevisiae mostra-
ram que as redes possuem estruturas recorrentes [Lee et al., 2002]. Muitas destas estruturas
caracterizam regulações combinatórias, que são situações nas quais um conjunto de genes co-
difica fatores de transcrição que regulam um grupo de genes em comum.
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 3

Este trabalho implementou uma estratégia de busca na qual o conceito de regulação com-
binatória é utilizado como heurística. Para isto a implementação usa a inferência de motifs a
partir de seqüências de DNA para inserir conhecimento biológico de regulação combinatória
na rede de forma dinâmica.

A abordagem proposta foi avaliada em dados artificiais e com dados reais de S. cerevisiae.
Para este último foram utilizados dois conjuntos de dados distintos.

Nos experimentos com dados artificiais a abordagem com heurística de regulação combina-
tória apresentou melhores resultados que a abordagem sem heurística em todos os itens avalia-
dos. Na avaliação com dados reais, em apenas uma configuração o modelo proposto apresentou
resultados melhores. Os algoritmos mostraram-se sensíveis às amostras de microarray gerando
resultados diferentes em cada caso. Também observou-se que as redes finais previram várias
relações coerentes.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma:

• No Capítulo 2 apresenta-se a Fundamentação Biológica na qual se abordam conceitos de
biologia molecular e a questão da aquisição e utilização de dados biológicos.

• O Capítulo 3 apresenta os Trabalhos Relacionados, iniciando com uma apresentação do
uso de Redes de Genes no estudo da expressão gênica, seguido pela apresentação dos
trabalhos e finalizando com uma discussão sobre a avaliação dos algoritmos de recons-

trução de redes de genes.

• O Capítulo 4 apresenta a Proposta. A primeira seção situa a abordagem proposta dentre as
técnicas para análise de expressão. As seções seguintes descrevem o modelo de regulação

combinatória empregado, o algoritmo de inferência de motifs utilizado e finalmente, o
Modelo proposto.

• O Capítulo 5 apresenta os Experimentos e resultados.

• O Capítulo 6 trata da conclusão e apresenta sugestões para trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Fundamentação Biológica

Neste capítulo serão apresentados elementos importantes utilizados ao longo do trabalho. Ini-
cialmente serão vistos alguns conceitos de biologia molecular. Em seguida serão feitas consi-
derações sobre a aquisição e utilização de dados biológicos.

2.1 Biologia Molecular

Inicialmente será apresentada a estrutura do DNA e o Dogma Central da Biologia Molecular
segundo o modelo de James Watson e Francis Crick [Watson and Crick, 1953]. Embora atu-
almente existam estudos sobre estruturas alternativas [Biro, 2003] e [Kato et al., 2003], neste
trabalho será considerado o tradicional modelo de Watson e Crick. Ao final será apresentada
uma discussão sobre regulação da expressão gênica.

Estrutura do DNA

A célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Em seu núcleo encontra-se o DNA (Deoxyri-

bonucleic Acid), uma molécula que contém as informações genéticas da célula. Esta molécula
é composta por uma seqüência de unidades que funcionam como um manual de instruções para
a síntese de proteínas.

O DNA é formado por uma longa cadeia de nucleotídeos. Os nucleotídeos são compostos
por três partes: (a) um Grupamento Fosfato, (b) Desoxyribose (açúcar com cinco carbonos) e
(c) uma Base Nitrogenada.

Os carbonos da Desoxyribose, em sua representação, são numerados seqüencialmente da
direita para esquerda de forma que o primeiro carbono é chamado carbono 1’ (um linha) e
o último carbono é chamado carbono 5’ (cinco linha). Uma ligação chamada fosfodiéster
acontece entre o fosfato do carbono 5’ da pentose de um nucleotídeo e a hidroxila do carbono
3’ da pentose do nucleotídeo adjacente [Berg et al., 2002].

As bases nitrogenadas são Adenina, Citosina, Guanina e Timina. No caso da molécula de
RNA (Ribonucleic Acid) em lugar da Timina encontra-se a Uracila. Elas ligam-se ao carbono
1’ do açúcar. As bases são classificadas como purinas (moléculas formadas por dois anéis) e

4



2.1 BIOLOGIA MOLECULAR 5

pirimidinas (formadas por um único anel). Adenina e Guanina são purinas enquanto Timina e
Citosina são pirimidinas. A Adenina liga-se exclusivamente a Timina enquanto que Citosina
liga-se exclusivamente a Guanina através de pontes de hidrogênio. São as bases nitrogenadas
que diferenciam e dão nome aos nucleotídeos.

Assim, ligações covalentes entre os nucleotídeos proporcionadas pelo grupamento fosfato
produzem uma longa fita de nucleotídeos. Adicionado a isto, as ligações por pontes de hidro-
gênio entre os nucleotídeos de duas fitas dão ao DNA a estrutura de dupla hélice (veja a Figura
2.1).

Figura 2.1 Estrutura do DNA. (A) Estrutura tridimensional do DNA. (B) Estrutura em detalhe: cada
nucleotídeo é formado pelo grupamento fosfato, açúcar e base nitrogenada (A,C,G ou T). Os nucleotí-
deos são ligados por pontes de hidrogênio e por ligações fosfodiéster (observe a faixa amarela), dando
ao DNA a conformação de dupla hélice. Figura obtida em Alberts [Alberts et al., 2002]

A fita de DNA também possui um sentido que é dado pelo posicionamento do primeiro
grupamento fosfato. Uma extremidade é chamada 5’ (possui fosfato de carbono 5’) e a outra
3’ (possui uma hidroxila de carbono 3’). Uma das fitas está no sentido 5’-3’ enquanto a outra
no sentido 3’-5’ e, por isto, são ditas antiparalelas. Uma vez que as Citosinas ligam-se exclusi-
vamente às Guaninas e Timinias as Adeninas diz-se também que as fitas são complementares.
Por exemplo, se uma das fitas possuir a seqüência 5’-GATTACA-3’ a fita complementar conterá
3’-CTAATGT-5’.

As seqüências de nucleotídeos no DNA codificam a informação para a construção de proteí-
nas. As proteínas são moléculas responsáveis por várias funções e também dão características
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aos seres vivos como por exemplo a presença ou ausência de algumas doenças, o nível de
produtividade de um dado vegetal, etc. Um trecho do DNA que codifica a informação para a
síntese de uma proteína é chamado gene. O conjunto de todos os genes é chamado genoma.

Dogma Central da Biologia Molecular

Para sintetizar proteínas o DNA passa por dois processos: transcrição e tradução. Na trans-
crição a informação contida no gene é copiada em uma molécula de RNA intermediária cha-
mada RNA mensageiro ou simplesmente mRNA. O mRNA passa por algumas modificações
bioquímicas antes de ser transportado para o citoplasma, como por exemplo a adição de dois
componentes chamados 5’cap e cauda poli-A. A tradução acontece no citoplasma onde as mo-
léculas de mRNA são usadas por organelas chamadas Ribossomos como molde para a síntese
de proteínas. O DNA pode também se replicar dando origem a novas moléculas de DNA.

A replicação do DNA, a transcrição do DNA para RNA e de RNA para proteína é conhecido
como Dogma Central da Biologia Molecular. A Figura 2.2 apresenta uma visão esquemática
deste processo.

Figura 2.2 Dogma central da biologia molecular. Gene codificado no DNA é transcrito em RNA e
traduzido em proteína. A Figura não mostra a replicação. Figura obtida em [LMB, 2005]
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Regulação da Expressão Gênica

O genoma é responsável na célula pelas funções metabólicas, de sinalização e regulatórias.
Quanto ao metabolismo, as vias metabólicas cuidam em transformar a energia química em
trabalho. As vias de sinalização, por sua vez, entre outras coisas controlam o movimento de
substâncias entre as partes da célula. As vias de regulação controlam a expressão dos genes
[Gibas and Jambeck, 2002].

Embora cada célula em um dado ser vivo contenha a mesma cópia de DNA, diferentes
células ativam genes diferentes em condições diferentes. Em outras palavras, os genes não
são transcritos e traduzidos todos ao mesmo tempo, mas existem mecanismos de controle que
definem (i.e. regulam) quando cada gene será transcrito. Certas proteínas chamadas fatores
de transcrição ou TF (Transcription Factor) podem ativar ou inibir a transcrição de um gene
[Lodish et al., 2000]. Os TFs ligam-se em seqüências específicas de DNA conhecidas como
elementos cis-regulatórios que comumente encontram-se na região que antecede o trecho de
codificação do gene (região upstream). Os TFs são também conhecidos como elementos trans-
regulatórios. Os elementos cis-regulatórios podem ser identificados através das seqüências de
DNA. Eles geralmente são trechos curtos de DNA que possuem algum padrão. O padrão que
identifica um elemento cis-regulatório é chamado motif.

Alguns genes codificam TFs que ligam-se à região upstream do mesmo gene que o codi-
fica, induzindo a produção de mais TFs. São genes que se auto-regulam. Em outras situações,
o TF codificado por um gene também pode ligar-se a regiões cis-regulatórias de outros genes
induzindo a transcrição destes. Há ainda situações em que genes são ativados (i.e. transcritos)
quando dois ou mais TFs ligam-se a sua região upstream. Alguns TFs não induzem a transcri-
ção, mas ao contrário, a inibem. Uma via de regulação é um modelo que descreve as relações
de regulação. Veja a Figura 2.3.

Em algumas situações proteínas chamadas "receptores" interagem com o exterior da célula
através da membrana. Estas proteínas quando ativadas disparam "sinais" que passam de uma
proteína a outra numa cascata de sinalização (chamada em inglês de MAPK-cascade). Esta
cascata pode ativar TFs responsáveis pela ativação ou inibição (i.e. regulação) dos genes que
codificam as proteínas envolvidas naquela via de sinalização.

Assim, no interior das células um conjunto complexo e dinâmico de atividades determina
sua função: genes são ativados produzindo proteínas, estas podem ativar ou inibir outros genes
que produzirão ou deixarão de produzir outras proteínas, alguns genes são ativados quando
um conjunto de TFs liga-se a sua região upstream. Há ainda a interação entre proteínas, a
degradação do RNA transcrito pelo gene, a interação de proteínas com a membrana da célula e
com outros componentes químicos.
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Figura 2.3 (A) Transcrição. Fatores de Transcrição se ligam à região upstream do gene ativando ou
inibindo sua transcrição. O gene é transcrito numa molécula de RNA. (B) Tradução. A molécula mRNA
é traduzida em proteína. (C) Relações transcricionais. TF-Gene: o TF alfa liga-se à região promotora
do gene Gama. Corregulação: ambos os genes são regulados por um TF em comum.

É importante ressaltar que embora os modelos separem os componentes celulares em "vias",
no mundo real eles estão todos juntos e interagindo dinamicamente. Um dos motivos de se
utilizar modelos biológicos é que eles, sendo uma simplificação da complexidade, permitem
focalizar aspectos de interesse.

Uma rede complexa de interação - que inclui vários componentes - controla a vida da
célula. Um dos maiores objetivos da biologia molecular é descobrir e compreender a estrutura
destas redes. As chamadas Redes de Regulação Gênica são um subconjunto destas redes e
serão apresentadas adiante.

Corregulação

Um termo usado com freqüência é corregulação. Como ele aparece com significados diferen-
tes será feita uma breve descrição de seu uso.

Genes regulados pelo mesmo TF são chamados corregulados. O termo também aplica-se a
genes que participam da mesma via de regulação, ou ainda àqueles que são regulados por um
conjunto de TFs.

Genes com perfil de expressão semelhante (i.e. um padrão de expressão semelhante) podem
ser corregulados. Assim é importante distinguir também entre co-expressão e corregulação.
Co-expressão significa que um grupo de genes se expressa (transcreve RNA) com um padrão
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semelhante em uma dada condição. Corregulação significa que um grupo de genes é regulado
em conjunto. Assim, uma co-expressão observada pode ser conseqüência de corregulação ou
apenas coincidência.

Neste trabalho o termo corregulação será sempre usado para designar um conjunto genes
regulados pelo mesmo TF.
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Aquisição e Utilização de Dados Biológicos

Recentemente a ciência e tecnologia nas áreas da computação, física, genética e bioquímica,
dentre outras, possibilitaram a aquisição de dados biológicos em grande quantidade, em tempo
curto e a custos aceitáveis. A quantidade de dados produzidos destaca-se tanto pelo volume
quanto pela variedade. Atualmente existem bancos de dados públicos que disponibilizam dados
de seqüência, estrutura de proteínas, expressão gênica, etc.

Conquanto a variedade de dados produzidos seja grande, muitas ferramentas de análise e
de mineração de dados fazem uso isolado dos tipos de dados disponíveis. Alguns trabalhos
procuram combinar informações de fontes diferentes. Acredita-se que os modelos tenderão
para o uso integrado das diversas fontes de dados disponíveis.

Nesta seção serão apresentados dois tipos de dados utilizados neste trabalho: dados de
seqüência de DNA e dados de expressão em Microarray.

Dados de Seqüência de DNA

Conhecer a seqüência em que os nucleotídeos estão dispostos no DNA é de grande importân-
cia para que se possa estudar seu funcionamento. A partir das seqüências é possível fazer um
grande número de análises. Por exemplo, pode-se lançar hipóteses sobre a estrutura de uma
dada proteína inferindo-a a partir de um trecho de DNA, pode-se alinhar seqüências de diferen-
tes organismos à procura de semelhanças. Também é possível procurar padrões repetidos ao
longo do DNA de um organismo.

Nos anos 70 foram propostos os primeiros métodos rápidos e eficientes para seqüencia-
mento de DNA [Brown, 2002]. Dois métodos importantes foram publicados nesta época. Um
proposto por Maxam e Gilbert [Maxam and Gilbert, 1977] chamado "método de degradação
química". Em seu método são utilizadas quatro amostras de DNA. Mistura-se um tipo de rea-
gente a cada amostra. A quantidade de reagente é adicionada de modo a produzir apenas uma
divisão de cada cadeia de DNA em um local aleatório. Marca-se radiativamente uma das ex-
tremidades do DNA. Desta forma apenas uma das partes permanece radioativa após a divisão.
Os fragmentos são orientados em meio a um gel utilizando-se corrente elétrica. Os pedaços de
DNA radioativos ficam dispostos em intervalos regulares. Cada cadeia de DNA é dividida uma
vez após um nucleotídeo (A, C, G ou T). Assim cria-se uma distribuição uniforme que permite
mapear toda a seqüência de DNA [Gibas and Jambeck, 2002].

Outro método proposto foi o de Sanger [Sanger et al., 1977] chamado "método de termina-
ção de cadeia". Este procedimento utiliza a DNA-polimerase e sintetiza um filamento comple-
mentar de DNA a partir de um único filamento existente. São utilizados análogos específicos
de nucleotídeos que param a síntese do filamento em determinados locais. Assim a reação da
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DNA-polimerase é conduzida em meio a estes nucleotídeos análogos. De forma semelhante ao
método de degradação química produz-se uma distribuição uniforme de fragmentos de DNA
com extremidades marcadas.

Figura 2.4 Exemplo de consulta a banco de dados de seqüência (SGD). (A) A seqüência de nucleotídeos
de GAL80 mais 100 pares de base de seqüência upstream. A consulta informa a localização da seqüência
(posição inicial e final e o cromossomo). (B) Um diagrama apresentando as características na vizinhança
de GAL80.

Algum tempo após estes trabalhos surgiu o primeiro banco de dados de seqüências de DNA:
o GSDB (Gene Sequence Database) [Harger et al., 1997] no Laboratório Nacional de Los Ala-
mos em 1979. Posteriormente avanços na tecnologia de seqüenciamento possibilitaram aumen-
tar a quantidade de dados.

Atualmente estão disponíveis vários bancos de dados de seqüências contendo anotações
sobre a localização, o cromossomo, seqüências similares, além de ferramentas para alinha-
mento e comparação de seqüências. A Figura 2.4 mostra uma consulta a um banco de dados de
seqüências disponível na Web. Como exemplo, dois importantes bancos de dados públicos de
seqüências atuais cita-se o GenBank [Benson et al., 1993] e [Benson et al., 2004] disponível
no site do NCBI (National Center for Biotechnology Information) e o SGD (Saccharomyces

Genome Database) [Cherry et al., 1998].
Neste trabalho são usados dados de seqüência da região upstream dos genes. Os bancos

de dados permitem que se especifique o número de bases de região upstream que se deseja
recuperar. Também foi usado um algortimo de busca de padrões em seqüências que permite
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inferir prováveis Sítios de Ligação de Fatores de Transcrição (TFBS - Transcription Factor

Binding Sites).

Dados de expressão gênica via DNA-Microarray

Recentemente, uma tecnologia bioquímica, o DNA-Microarray, possibilitou a exploração rá-
pida dos padrões de expressão gênica de genomas inteiros [Gibas and Jambeck, 2002].

DNA-Microarray baseia-se na propriedade do DNA de que cada fita liga-se à sua fita com-
plementar. Este processo é chamado de hibridização. Desta forma seqüências de DNA co-
nhecidas são utilizadas para identificar a expressão dos genes. Os experimentos de Microarray

atualmente podem medir a quantidade (i.e. o nível) de mRNA sendo expressos para milhares
de genes ao mesmo tempo.

Para um experimento com DNA-Microarray inicialmente separam-se células em recipien-
tes distintos, cada uma sob uma condição (e.g. tubo A = presença de Oxigênio e tubo B =
ausência de oxigênio). Veja a Figura 2.5 item (I). Deixa-se as células por um tempo, ativando e
reprimindo genes (II). Em seguida isola-se o mRNA em cada conjunto. Então criam-se cópias
do mRNA em moléculas de DNA complementar (cDNA - do inglês complementary DNA). Isto
é feito porque as moléculas de cDNA são mais estáveis que as moléculas de mRNA (III). Então
utilizam-se identificadores bioquímicos para marcar cada conjunto. Estes identificadores são
substâncias que refletem luz num determinado comprimento de onda (e.g.: verde para tubo A e
vermelho para tubo B). Após identificados (IV), os dois conjuntos são então misturados em um
único tubo para depois serem colocados no Microarray (V) [Strachan et al., 1999].

Os Microarrays são lâminas que contêm vários spots (pequenas cavidades na lâmina) onde
milhares de genes diferentes são afixados (cada gene em um spot). Cada spot é feito com DNA
que pode ligar-se à fita complementar de cDNA. Por exemplo, na hipótese que os genes nos
spots números 1000, 2000 e 3000 possuam respectivamente as seguintes seqüências GATC,
ATGC, TCAG. A estes spots devem ligar-se moléculas de cDNA de seqüências CTAG, TACG,
AGTC respectivamente. Assim quando o conteúdo do tubo da mistura de cDNAs pigmentados
é colocado no Microarray os trechos de cDNA procurarão ligar-se, cada um, à sua fita com-
plementar de DNA no Microarray. Supondo que liguem-se ao spot n° 1000 fitas de cDNA do
conjunto (A), ao spot n° 2000 fitas de cDNA de ambos os conjuntos e ao spot n° 3000 fitas de
cDNA do conjunto (B) - (VI).

O array é então lavado para eliminar moléculas de cDNA que não se ligaram no Microarray.
Depois disto o Microarray é percorrido por um laser, por exemplo, de cor verde. Os spots cujas
fitas de cDNA receberam pigmentação verde refletirão a luz do laser. No exemplo os spots n°
1000 e n° 2000. Em seguida ocorre outra varredura no array com um laser de outra cor, por
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Figura 2.5 Microarray

exemplo, vermelha. Acendem-se os spots n° 2000 e n° 3000. O Microarray produz uma ima-
gem com vários pontos luminosos cuja intensidade depende da quantidade de mRNA em cada
ponto. As imagens são então processadas no computador. Assim, quando somente o conjunto
(A) se expressar o ponto luminoso será verde, quando somente (B) se expressar o ponto será
vermelho, quando ambos se expressarem será amarelo (indicando a mistura vermelho + verde),
quando não houver expressão será preto (VII).

A imagem é processada em um computador onde as intensidades e cores dos pontos são
avaliadas e transformadas em números. A saída dos experimentos de Microarray é uma matriz
numérica onde as linhas indicam os genes e as colunas cada condição. Os valores em cada
célula da matriz indicam quanto cada gene se expressou. Assim, pode-se adquirir amostras de
expressão dos genes em diferentes condições (e.g. presença/ausência de O2, diferentes tipos de
tecidos, etc).

As amostras de expressão podem ser realizadas também através de séries temporais onde,
sob uma dada condição, os níveis de expressão de cada gene são medidos em intervalos no
tempo.

A saída do Microarray é ruidosa devido a vários fatores que envolvem o experimento. É
importante ressaltar que o nível de expressão é medido indiretamente. Em outras palavras, pela
intensidade da luz refletida, identifica-se a quantidade de mRNA que se expressou para cada
gene. Além disto, neste processo podem haver pequenas distorções. Por exemplo, a detecção
da intensidade do laser pode variar, pode haver poeira sob o array e fazer variar a luz refletida,
etc.



CAPÍTULO 3

Trabalhos Relacionados

Neste capítulo serão apresentados trabalhos recentes que tratam de ferramentas computacio-
nais para a reconstrução de Redes de Genes. Inicia-se com uma explicação sobre como as
redes são representadas e como podem ser usadas no estudo da Expressão Gênica. Nas seções
subseqüentes serão apresentados algoritmos utilizados na inferência de Redes de Genes dando
maior ênfase aos modelos que utilizam Redes Bayesianas. Ao final, será apresentado como os
algoritmos de reconstrução de Redes de Genes são comumente avaliados.

3.1 Uso de Redes de Genes no Estudo da Expressão Gênica

Como descrito na seção 2.1 uma rede complexa de interações entre elementos químicos con-
trola a expressão gênica na célula. Uma Rede de Genes é uma simplificação da complexidade
do mundo real em um modelo que representa as relações entre os genes na célula.

Uma rede de genes é geralmente apresentada como um grafo onde os nós representam os
genes (e.g.: nível de mRNA do gene) e as arestas as relações entre eles. As representações
podem variar em cada modelo. As arestas por exemplo podem ser não direcionadas indicando
apenas que aqueles nós possuem uma relação não especificada. Podem também ser direci-
onadas indicando uma relação causal, podem possuir valores representando a intensidade da
relação, podem possuir um sinal (positivo ou negativo), etc.

Assim, por exemplo (veja a Figura 3.1), uma aresta positiva de um dado gene α para um
gene γ significa que valores altos de expressão de α resultarão em altos valores de γ . Uma
aresta negativa de β para γ significa que valores altos de β resultarão em valores baixos de
γ . A relação entre α e γ pode significar que o gene α regula o gene γ ou seja, que o gene α

codifica um fator de transcrição que se liga à região cis-regulatória do gene γ induzindo sua
transcrição.

A tecnologia de DNA-Microarray vem sendo utilizada como uma fonte de dados para a
reconstrução de redes de genes. Como o Microarray pode fornecer dados de expressão para
milhares de genes em várias condições ou em séries temporais, estes dados permitem a criação
de modelos para inferir a relação entre os genes. A suposição por trás destes modelos é de que,

14
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Figura 3.1 Exemplo de rede de genes obtida com os dados de Microarray. A aresta positiva de α para γ

significa que altos níveis de expressão de α resultam em altos níveis de expressão de γ . A aresta negativa
de β para γ significa que altos níveis de expressão de β implicarão em baixos níveis de expressão de γ .
As arestas podem indicar relações de regulação entre os genes

uma vez que existe na célula uma rede de interações que gera os dados observados, é possível
reconstruir tais redes a partir das observações. Esta abordagem também é chamada de Reverse

Engineering [Lubovac and Olsson, 2003].
Em inglês são usados termos diversos para denominar estes modelos: Gene Networks (GN),

Genetic Networks (GN), Gene Regulatory Networks (GRN). Estes termos aparecem na litera-
tura sendo usados com significados diferentes. Segundo Lubovac [Lubovac and Olsson, 2003]
o termo Gene Networks algumas vezes é usado de forma genérica para referir-se às relações
entre genes do ponto de vista da atividade gênica. Neste caso podendo incluir interações no ní-
vel de mRNA ou no nível de proteínas. Por exemplo, uma aresta entre dois nós apenas indicaria
que aqueles genes estão relacionados de alguma forma. Usa-se também o termo Gene Regu-

latory Networks para dar um sentido mais restrito, significando relação no nível transcricional
indicando especificamente associação entre TF e gene regulado. Neste caso há uma suposi-
ção implícita: a de que há um alto grau de correlação entre o nível de mRNA e a quantidade
correspondente de proteína produzida (fator de transcrição), o que nem sempre é correto.

Deve-se observar que os dados de Microarray são um recorte do "mundo" celular, ou seja,
oferecem somente medidas dos níveis de expressão de um conjunto de genes. Dito de outra
forma, redes de genes estimadas a partir de dados de Microarray não capturam todas as inte-
rações celulares. Depois que o gene se expressa e uma molécula de mRNA é construída ainda
acontecem reações pós-transcricionais, pós-traducionais, degradações de mRNA, proteínas in-
teragem umas com as outras e outros fatores influenciam na regulação.

Desta forma, a partir de uma rede de genes, dificilmente se farão afirmações muito específi-

cas quanto à relação entre os genes como por exemplo: "O nó X é um fator de transcrição que
regula os nós Y e Z". Relações inferidas numa rede devem ser verificadas posteriormente com
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experimentos bioquímicos (geralmente chamados em inglês de wet experiments) . Contudo,
num universo de milhares de genes (e.g.: mais de seis mil na S.cerevisiae) o custo de laborató-
rio para verificar todas as relações possíveis de cada gene para com todos os demais pode ser
alto. Neste contexto, as redes de genes apresentam-se como uma forma de filtrar um conjunto
imenso de possibilidades, sugerindo as relações mais prováveis, permitindo que o custo com
wet experiments seja reduzido. Neste sentido as redes de genes são úteis para lançar hipóteses
sobre relações entre genes.

Neste trabalho o termo "Rede de Genes"(GN) será usado para designar redes de relação dos
níveis de expressão. Isto significará que uma associação inferida entre dois genes quaisquer não
levarão em conta relações pós-transcricionais. Também a associação entre nós não implicará
na afirmação de que um deles é um fator de transcrição e o outro um gene regulado. Apenas
indicará que há dependência condicional entre seus níveis de expressão com base nos dados de
Microarray. Neste caso a associação poderá indicar: a) relação entre TF e o gene regulado; b)
relação do tipo proteína-proteína e c) co-regulação.

3.2 S-system

Uma das formas de estimar uma GN é através de equações diferenciais. Um dos primeiros
trabalhos utilizando equações diferencias para modelar sistemas biológicos foi proposto por
Savageau [Savageau, 1969]. Seu modelo é conhecido como S-system. Há trabalhos poste-
riores deste autor [Irvine and Savageau, 1990] e [Alves and Savageau, 2000]. Há ainda ou-
tras abordagens de modelagem de expressão gênica com equações diferencias como em Chen
[Chen et al., 1999].

Uma descrição do S-system segundo Akutsu [Akutsu et al., 2000] pode ser feita da seguinte
maneira:

Considera-se que cada gene gi quando se expressa produz uma certa quantidade de mRNA
xi e muda sua concentração com o tempo. Este tipo de dado pode ser obtido através de DNA-

Microarray de série temporal. A mudança de concentração de mRNA com o tempo pode
ser vista da seguinte forma: xi(t + 1) = h(x(t)). Onde x(t) = x1, ...,xn e h descreve a mu-
dança do nível de expressão dependendo de todas ou algumas concentrações no tempo anterior
[Spieth et al., 2004].

Assim o S-system é definido da seguinte forma:

dxi(t)
dt

= αi

N

∏
j=1

x j(t)Gi j −βi

N

∏
j=1

x j(t)Hi j ,(i = 1, ...,N) (3.1)
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Onde xi é o valor de expressão do i-ésimo gene e N é o número de equações no sistema. O
S-system considera a síntese e a degradação de mRNA. O primeiro termo da equação modela
a síntese (também chamado componente excitatório) enquanto que o termo negativo modela a
degradação (também chamado componente inibitório). Os parâmetros αi e βi são chamados
taxas constantes e Gi j e Hi j são chamados expoentes cinéticos. Os expoentes cinéticos definem
a estrutura da rede. Por exemplo quando Gi j > 0 significa que o gene g j induz a síntese do
gene gi. Se Gi j < 0 o gene g j inibe a síntese do gene gi . Um valor positivo de Hi j indica
que g j induz a degradação no nível de mRNA do gene gi um valor negativo indica que inibe
a degradação. O problema consiste em estimar os parâmetros do S-system (i.e. α , β , G e H)
[Kimura et al., 2003]. A Figura 3.2 é um exemplo de rede de genes estimada com S-system.

Figura 3.2 Rede estimada por Shin [Shin and Iba, 2003] usando S-system. Nesta representação as li-
nhas sólidas indicam relações positivas. As linhas pontilhadas indicam relações negativas. Os números
associados quantificam a relação.
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Abordagens Usando S-system

Estimação de S-system com Algoritmo Genético e Estratégia de Evolução

No artigo de Spieth [Spieth et al., 2004] técnicas de Computação Evolucionária 1 foram uti-
lizadas para estimar os parâmetros de uma rede de cinco nós. A estimação da rede foi dividida
em dois problemas principais: (a) estimar os valores dos parâmetros e (b) buscar a estrutura
da rede (o grafo). Em sua abordagem, um Algoritmo Genético (AG) evolui populações de es-
truturas de possíveis redes e um algoritmo de Estratégia de Evolução (EE) otimiza os valores
dos parâmetros das redes geradas. O pseudo código do modelo de Spieth é apresentado no
Algoritmo 1.

Algoritmo Evolui topologias {Algoritmo Genético}
1 Inicie população-AG
2 Avalie(população-AG) {Estratégia de Evolução}
3 enquanto não atingir critério de finalização faça
4 Selecione pais na população-AG
5 Crie os filhos na população-AG
6 Avalie (população-AG)
7 Selecione nova população-AG
8 fim enquanto

fim
Algoritmo Avalie(população) {Estratégia de Evolução} {Otimiza os parâmetros}

1 para cada topologia faça
2 inicie população-EE
3 Avalie (populacao-EE)
4 enquanto não atingir critério de finalização faça
5 Selecione pais na população-EE
6 Crie os filhos na populção-EE
7 Avalie (população-EE)
8 Selecione nova população-EE
9 fim enquanto

10 atualize os fitness na população-AG
11 fim para
fim

Algoritmo 1: Algoritmo Genético. Busca por topologias

1Detalhes sobre Computação Evolucionária, Algoritmos Genéticos e Estratégia de Evolução podem ser encon-
trados em Eiben [Eiben and Schoenauer, 2002].
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Os Algoritmos Genéticos utilizam uma medida da qualidade da solução chamada de fitness.
Neste caso o autor utilizou a soma dos erros quadráticos dos valores de expressão estimados
(Equação 3.2).

f =
N

∑
i=1

T

∑
k=1

(
x̂i(tk)− xi(tk)

xi(tk)

)2

(3.2)

Onde N é o número de genes, T é o número de amostras, x̂ é o valor de expressão estimado
pelo algortimo de otimização de parâmetros, x é o valor de expressão no Microarray. Segundo
o autor do artigo o algoritmo produziu soluções ótimas (no que se refere ao erro quadrático)
porém não encontrou boas topologias.

O número de parâmetros do S-system é 2N(N +1), onde N é o número de genes. Este é um
número muito alto e demanda alto custo computacional uma vez que em geral os problemas
envolvem a inferência de redes de dezenas, centenas e até milhares de genes. Segundo Kimura
[Kimura et al., 2005], este é o motivo pelo qual muitos algoritmos de inferência com S-system
vem sendo aplicados a redes pequenas (de cerca de 5 nós) como em Spieth [Spieth et al., 2004].

Estratégia da Decomposição

Uma solução para o problema da alta dimensionalidade do S-system foi proposta por
Maki [Maki et al., 2002]. Resumidamente esta abordagem consiste em dividir o problema de
inferência em vários subproblemas, cada um correspondendo a um único gene. Isto permite
que se executem os problemas parciais utilizando computação paralela. A soma dos erros
quadráticos é computada para cada gene separadamente como apresentado na Equação 3.3.
Nesta abordagem utiliza-se a equação diferencial especial 3.4.

fi =
T

∑
t=1

(
x̂i(t)− xi(t)

xi(t)

)2

(3.3)

Na Equação 3.4 x̂ é estimado não pela solução da equação diferencial mas fazendo uma
estimação direta com base nos dados observados na série temporal usando alguma técnica mais
simples de interpolação ou aproximação, como por exemplo regressão linear. Esta solução foi
chamada pelos autores de "Estratégia de Decomposição".

Em um trabalho posterior Kimura [Kimura et al., 2003] inseriu conhecimento a priori no
cálculo da função de avaliação adicionando informação do número esperado de arestas no grafo
mas manteve mesma abordagem de Decomposição.

A Estratégia de Decomposição permite inferir redes regulatórias maiores porque os subpro-
blemas podem ser executados paralelamente.
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dxi

dt
= αi

N

∏
j=1

Y gi j
j −βi

N

∏
j=1

Y hi j
j

Yj =
{

x j,se j=i,
x̂ j,senão

(3.4)

Algoritmo Coevolucionário Cooperativo

É desejável que a solução utilizando as equações decompostas, uma para cada gene, corres-
ponda à solução usando S-system [Kimura et al., 2005]. Porém quando os dados observados
contêm alguma medida de ruído (o que geralmente acontece em situações reais) a Estratégia de
Decomposição não corresponde à solução com S-system. Isto ocorre porque x̂ é estimado dire-
tamente dos dados observados mas não é atualizado durante a busca. Quando x̂ é corretamente
estimado as soluções de ambos os métodos correspondem mas caso contrário não.

Figura 3.3 Esquema geral do Algoritmo Coevolucionário Cooperativo para solução de S-system. Cada
subpopulação (correspondente a um gene) evolui, altera os valores de seu gene e utiliza o resultado das
séries temporais dos demais genes como x̂. Figura baseada em Kimura [Kimura et al., 2005].

Uma solução para resolver este problema utilizando um algoritmo Coevolucionário Coo-
perativo que atualiza x̂ durante a busca foi proposta por Kimura [Kimura et al., 2005]. Além
disto, quando o método resolve o i-ésimo problema, os níveis de expressão calculados de todos
os demais genes são utilizados como x̂. A Figura 3.3 mostra o esquema geral do algoritmo
Coevolucionário proposto por este autor. A Figura 3.4 mostra a comparação entre a abordagem
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Coevolucionária e Decomposição. Para dados ruidosos o algoritmo Coevolucionário foi capaz
de produzir o mesmo resultado que a solução utilizando o S-system enquanto que a abordagem
de Decomposição não foi.

Nestes artigos as soluções ótimas apresentam baixos valores de erro no que se refere ao va-
lor de expressão estimado versus valor de expressão observado. Porém as topologias inferidas
(i.e. as relações entre os genes) apresentam quantidades maiores de erro. Isto acontece porque
existem várias topologias cujo ajuste de parâmetros atinge valores ótimos conforme é medido
pelo algoritmo. No artigo de Kimura [Kimura et al., 2005] por exemplo, o algoritmo Coevo-
lucionário deixou de estimar aproximadamente 15% das relações. Em uma rede alvo gerada
artificialmente, contendo 68 arestas seu algoritmo estimou cerca de 240 arestas falsas.

Figura 3.4 Comparação entre as abordagens Coevolucionária (Figura A) e Decomposição (Figura B).
Na imagem B a série temporal obtida por Decomposição e S-system não coincidem. Na Figura A a
série temporal obtida pela abordagem Coevolucionária e S-system coincidem (as curvas se sobrepõem).
Imagem obtida em Kimura [Kimura et al., 2005].

3.3 Redes Bayesianas

Outra forma de reconstrução de GN é através de Redes Bayesianas. Em termos gerais, uma
rede bayesiana é um modelo de representação de distribuição de probabilidade conjunta que
inclui um grafo onde cada nó contém informações de probabilidade. Detalhadamente, a rede
bayesiana possui as seguintes características:

• Um conjunto de variáveis aleatórias (discretas ou contínuas);

• Um grafo acíclico direcionado onde cada nó é uma variável aleatória ;
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• Um conjunto de arestas. Se há uma aresta de X para Y diz-se que X é "pai" de Y e
significa que X exerce uma influência direta sobre Y . Um filho de Y é chamado "neto" de
X ;

• A cada nó Xi está associada uma distribuição de probabilidade condicional P(Xi|Pais(Xi))
quantificando o efeito dos pais sobre os filhos.

Segundo Russel e Norvig [Russell and Norvig, 2004] uma rede bayesiana pode ser vista de
duas maneiras: a) como uma representação da distribuição de probabilidade conjunta e b) como
a codificação de uma coleção de declarações de independência condicional.

Quando vista como uma representação da distribuição de probabilidade conjunta tem-se
que dada uma entrada genérica (i.e. uma conjunção de atribuições de valores a cada variável)
na forma P(X1 = x1∧ ...∧Xn = xn), que por simplificação da notação escreve-se P(x1, ...,xn) ou
ainda P(X1, ...,Xn) onde n é o número de variáveis aleatórias (i.e. o número de nós no grafo),
pode-se calcular a probabilidade conjunta total da seguinte forma:

P(x1, ...,xn) =
n

∏
i=1

P(xi|Pais(Xi)) (3.5)

Assim a probabilidade conjunta é calculada levando-se em conta as probabilidades de cada
nó dados apenas seus pais. Em outras palavras, o modelo considera declarações de indepen-
dência condicional. É o conjunto de arestas no grafo que especifica os relacionamentos de
independência.

Quanto à questão da independência condicional considera-se o seguinte:
A distribuição conjunta pode ser escrita em termos de probabilidade condicional usando a

regra do produto2 da seguinte forma:

P(x1, ...,xn) = P(xn|xn−1, ...,x1)P(xn−1, ...,x1)

Repetindo o processo para cada probabilidade conjunta tem-se:

P(x1, ...,xn) = P(xn|xn−1, ...,x1)P(xn−1|xn−2, ...,x1)...P(x2|x1)P(x1) =

n

∏
i=1

P(xi|xi−1, ...,x1) (3.6)

o que é verdadeiro para qualquer conjunto de variáveis aleatórias e conhecido como regra
da cadeia.

2A regra do produto é definida assim: P(a∧b) = P(a|b)P(b) ou ainda P(a∧b) = P(b|a)P(a).
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Assim tem-se que:

P(xi|xi−1, ...,x1) = P(xi|Pais(Xi)) (3.7)

o qual será verdadeiro desde que Pais(Xi)⊆{Xi−1, ...,X1}. Desta forma uma rede bayesiana
será uma representação correta do domínio considerando-se que cada nó é condicionalmente
independente de seus predecessores dados seus pais.

O Problema de Aprendizagem de Estrutura de Redes Bayesianas

A estimação de redes de genes com Redes Bayesianas pode ser dividida em três problemas
principais:

1. Dado um grafo, definir o modelo matemático para calcular as probabilidades condicio-
nais com base nos dados de Microarray;

2. Dados grafo e as probabilidades condicionais, definir um score, isto é, uma medida de
avaliação da qualidade da rede; (também chamada de Bayesian Scoring Metric - BSM)

3. Definir um algoritmo de busca para encontrar o melhor grafo.

De forma mais simplificada, o problema pode ser dividido em apenas dois: como escolher
um grafo dentre todos os possíveis (3) e avaliar o grafo (1 e 2).

A divisão em subproblemas é didática. Na prática eles são interdependentes. O score é
calculado com base na topologia do grafo e nas probabilidades já calculadas. A medida de score

é utilizada pelo algoritmo de busca para comparar uma nova topologia com a anterior. Cada
grafo gerado pelo algoritmo de busca é utilizado para calcular as probabilidades condicionais.
Uma ilustração deste processo pode ser visto na Figura 3.5

Modelos matemáticos e algoritmos são usados para calcular probabilidades condicionais
com base em amostras. Contudo, a inferência do grafo enfrenta problemas com quantidade
reduzida de amostras disponíveis. Teoricamente o problema poderia ser resolvido usando um
número maior de exemplos mas isto é impraticável devido ao alto custo de se produzir tais
dados.

Embora existam formas de calcular probabilidades condicionais e score de redes com
certa qualidade, encontrar a melhor topologia é um problema de solução mais difícil. O es-
paço de busca, ou seja, o número de grafos possíveis é muito grande. Segundo Neapolitan
[Neapolitan, 2003] o número de grafos acíclicos direcionados com n nós é dado pela seguinte
recorrência:
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Figura 3.5 Esquema geral da estimação de rede de genes com Redes Bayesianas. (I) Para cada grafo
um modelo matemático calcula as probabilidades condicionais. (II) A qualidade de cada rede é avaliada
por uma medida de score. (III) Um algortimo de busca usa o score para procurar pela melhor rede.
Pode-se destacar dois problemas principais (A) Avaliação e (B) Busca

f (n) =
n

∑
i=1

(−1)i+1 (n
i )2i(n−i) f (n− i) n > 2

f (0) = 1

f (1) = 1

(3.8)

Para se ter uma idéia do espaço de soluções, para f(2) o número de grafos possíveis é 3,
para f(3) = 25, f(5) = 2.9×104 e f(10) = 4.2×1018. Assim este é um problema NP-completo,
ou seja, não é possível avaliar todas as configurações em tempo polinomial. Por este motivo
são necessários algoritmos de busca para procurar por boas soluções em um tempo aceitável.

Os algoritmos de busca são uma área de pesquisa em computação com um bom número de
abordagens já estudadas e bem sedimentadas tais como Hill Climbing, Simulated Annealing,
Algoritmos Genéticos, Estratégias Evolucionárias, dentre outros [Michalewicz and Fogel, 2000].

Assim este problema se caracteriza por dispor de modelos matemáticos bem sedimentados,
um bom número de estratégias de busca e um número insuficiente de dados para inferir as redes
ideais.
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Diante disto, algumas abordagens fazem uso de heurísticas3 para orientar a busca. Isto é
realizado utilizando-se informações biológicas de outras fontes de dados além do Microarray

tais como relações conhecidas e disponíveis na literatura , dados de alinhamento de seqüências,
informações sobre motifs, dentre outras.

Trabalhos Relacionados Usando Redes Bayesianas

Combinação de Dados de Expressão e de Localização

Hartemink [Hartemink et al., 2002] apresentou um modelo de estimação de redes regulatórias
de genes baseado em Redes Bayesianas que utiliza dados de Microarray de DNA e dados de
localização. Ele estendeu o algoritmo de busca Simulated Annealing para incluir informação a
priori. Seu modelo foi aplicado nos dados de levedura Saccharomyces cerevisiae.

Os dados de análise de localização genômica indicam quais regiões intergênicas são ligadas
por determinado fator de transcrição. Com base nestes dados ele estabeleceu restrições para
algumas relações informando a priori algumas arestas que deveriam existir e outras que não
deveriam. Em outras palavras, ele estabeleceu um grafo inicial.

O grafo resultante é gerado a partir dos N melhores modelos estimados pelo Simulated
Annealing.

Ele computa se os dados suportam a inserção de uma determinada aresta no grafo da se-
guinte forma:

p(EXY |D) =∑
G

p(EXY |D,G)· p(G|D)

=∑
G

1XY (G)·eBSM(G)
(3.9)

Onde EXY representa uma aresta da variável X para a variável Y , D os dados, 1XY (G) é uma
função que é 1 se, e somente se, o grafo G inclui a aresta EXY , caso contrário é nula. BSM(G)
é o Bayesian scoring metric da rede. Como é grande o número de grafos, o autor mostra que
pode-se fazer uma aproximação desta soma, computando-se para apenas os N grafos de maior
score conforme a Equação 3.10.

p(EXY |D)≈ ∑
N
i=1 1XY (Si) · eBSM(Si)

∑
N
i=1 eBSM(Si)

(3.10)

3Heurísticas são informações prévias sobre o problema que permitem criar uma tendência na busca.
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Ele mostrou que o método de busca não conseguiu encontrar as relações corretas somente
usando dados de Microarray e que o uso conjunto com dados de localização melhorou o resul-
tado final.

Combinação de Dados de Expressão e de Seqüência

Tamada [Tamada et al., 2003] propôs um modelo que também combina fontes diferentes de
dados. Sua abordagem utiliza dados de Microarray e informações seqüência de DNA. Ele usa
o modelo de redes Bayesianas de Regressão não Paramétrica de Imoto [Imoto et al., 2002] e
[Imoto et al., 2003] e o algoritmo de detecção de motifs de Bannai [Bannai et al., 2002].

De forma geral esta abordagem considera o seguinte: uma vez que os TFs atuam na regu-
lação gênica ligando-se às regiões cis-regulatórias dos genes regulados, se um nó no grafo é
pai seus filhos devem compartilhar um consensum motif (i.e., um elemento cis-regulatório) na
região promotora de suas seqüências de DNA.

Inicialmente o algoritmo estima uma rede com base nos dados de Microarray usando apenas
o modelo de Rede Bayesiana. Em seguida seleciona supostos TFs com base na topologia da
rede estimada. Especificamente, procura dentre todos os nós da rede por aqueles com o total
de filhos e netos maior do que 4. Estes nós são considerados possíveis TFs. Então para cada
suposto TF o algoritmo procura por motifs nas seqüências de DNA de seus filhos e netos. A
informação obtida é utilizada para mudar a topologia da rede. São realizados dois tipos de
alteração: a) inversão do sentido da aresta; b) criação de uma relação chamada bypass que
consiste em fazer com que um nó avô aponte diretamente para seu neto tornando-se pai dele.
Por exemplo se a é pai de b e b pai de c, fazer um bypass significa remover a aresta {a,b} e
criar a aresta {a,c}. O algoritmo fica num ciclo de estimação e modificação da rede até que um
critério de parada seja atingido.

A Figura 3.6 apresenta como a rede é modificada e o pseudo código do Algoritmo 2 mostra
a visão geral desta abordagem.
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Figura 3.6 Modificação na topologia da rede no modelo de Tamada [Tamada et al., 2003]. A) inverte o
sentido da aresta; B) Faz um bypass

Algoritmo Estima Rede
1 Estima a rede apenas com dados de microarray usando modelo de Rede Bayesiana
2 Seja Dg o conjunto de filhos e netos de g. Genes com |Dg| ≥ 4 são considerados TF
3 para cada TF faça
4 se um nó pai de TF possui um motif então
5 inverte a aresta e fazendo-o filho do TF
6 fim se
7 se um neto de TF possui um motif então
8 cria um bypass do TF para o neto
9 fim se

10 fim para
11 Estima a rede de genes novamente tendo como entrada a rede modificada
12 Continue do passo 2 ao 11 até que a rede não mude significativamente
fim

Algoritmo 2: Método para modificação da topologia [Tamada et al., 2003]

Ele gerou dados artificiais para avaliar o modelo: uma rede de genes de 15 nós com um
único fator de transcrição com 7 filhos, dados de Microarray e seqüências dos genes. Ele
comparou seu modelo com a abordagem sem informação de motif. O modelo com informação
de motif diminuiu o número de falsos positivos de uma média de 12,7 para 4,9 por grafo.
Também diminuiu o número de direções incorretas de uma média de 2,8 para 2. Porém seu
método não acrescentou muito no que diz respeito a arestas que o modelo não consegue prever
(falsos negativos): a sensibilidade passou de 70,9% para 71,8%. Outra consideração é que a
rede utilizada para avaliar o modelo possuía apenas um fator de transcrição como regulador de
40% da rede.
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Rede Bayesiana de Regressão Não-paramétrica com Score BIC

Em um trabalho recente [Bastos, 2005] um modelo de rede Bayesina que utilizou o mo-
delo de regressão não-paramétrica com ruído Gaussiano baseando-se em trabalhos ante-
riores [Imoto et al., 2002] e [Imoto and Konishi, 2000] foi utilizado para capturar as relações
entre os genes. O score BIC (Bayesian Information Criterion) foi usado. Este modelo apre-
sentou alguns resultados melhores (em algumas situações específicas) que um trabalho ante-
rior [Kim et al., 2003] o qual também utilizou regressão-não paramétrica porém usando score

BNRC (Bayesian network and Nonparametric Regression Criterion).
Neste trabalho rede bayesiana de regressão não-paramétrica foi definida da seguinte forma:
São dados um grafo G direcionado e um vetor n-dimensional de variáveis aleatórias dos

genes X = (X1, ...,Xn)T onde n é o número de genes. São realizadas s observações do vetor.
Assim tem-se uma matriz Xns, n× s, onde X = (xi j), i = 1, ...,n; j = 1, ...,s. Como apresentado
anteriormente, na teoria de Redes Bayesianas, a probabilidade conjunta pode ser calculada
como o produto das probabilidades condicionais na forma:

P(X1, ...,Xn) = P(X1|P1)×P(X2|P2)× ...×P(Xn|Pn) (3.11)

onde Pi é um vetor das variáveis pais de Xi no grafo G. Assim Pi = (P(i)
1 ...P(i)

qi ) onde qi é o
número de pais de Xi no grafo G.

As observações de Pi são denotadas como p(i)
1 , ...,p(i)

s , isto é p(i)
1 é a primeira observação

dos pais de i, p(i)
2 a segunda observação dos pais de i, p(i)

s a s-ésima observação dos pais de i.
Assim p(i)

j = (pi
j1...p

i
jqi)

T , onde p(i)
j1 é o valor do primeiro pai de i na j-ésima observação. P(i)

jqi

é o valor do qi-ésimo pai de i na j-ésima observação.
Segundo Bastos [Bastos, 2005] pode-se provar que a Equação 3.11 continua válida trocando-

se as probabilidades P por funções de densidade na forma:

f (x1 j,x2 j, ...,xn j) = f1(x1 j|p
(1)
j ) · f2(x2 j|p

(2)
j ) · ... · fn(xn j|p(n)

j ) (3.12)

Assim é necessária uma forma de se calcular as densidades condicionais fi(xi j|p(i)
j ) com

i = 1, ...,n e j = 1, ...,s. O modelo de regressão não paramétrica é usado para capturar as
relações entre o valor de expressão do gene i na observação j ,(xi j), e os valores de expressão
dos pais de i na observação j, (pi j), pela equação:

xi j = m1(p(i)
j1 )+m2(p(i)

j2 )+ ...+mqi(p(i)
jqi)+ εi j, i = 1, ...n; j = 1, ...,s (3.13)
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onde mk são funções de suavização de ℜ em ℜ e εi j possui distribuição normal com média
µ = 0 e variância σ2

i . A função mk é calculada usando-se um conjunto pré-definido de funções
de base (B-splines) da seguinte forma:

mk(p(i)
jk ) =

Mik

∑
m=1

γ
(i)
mk ·b

(i)
mk · (p(i)

jk ), j = 1, ...,s;k = 1, ...,qi (3.14)

As funções de base b(i)
1k , ...,b

(i)
Mikk são B-splines. Mik é o número de funções de base o qual

foi definido com o valor 20. Os coeficientes γ
(i)
mk são parâmetros desconhecidos. Existe um al-

goritmo para aprender os parâmetros a partir dos dados [Eilers and Marx, 1996]. Não será de-
talhado como B-splines trabalham como função de aproximação em regressão não paramétrica.
Basta saber que elas irão interpolar uma função [Nürnberger, 1989], [Shikin and and, 1995] de
regulação para cada gene com os valores de expressão dos pais. Desta forma, usando-se as
B-splines obtêm-se um valor estimado de expressão x̂i j para o gene gi com base nos pais p(i)

j

de i.
Para avaliar a qualidade da aproximação do modelo de regressão não-paramétrica

com B-splines usa-se a função de densidade de probabilidade adaptada da seguinte maneira
[Imoto and Konishi, 2000]:

fi(xi j|p(i)
j ;γi;σ

2
i ) =

1√
2πσ2

i

exp

[
−

{
xi j− x̂i j

}2

2σ2
i

]

x̂i j =
qi

∑
k=1

mk(p(i)
jk )

(3.15)

Isto permite definir o modelo de Rede Bayesiana da seguinte forma:

f (x( j)|θG) =
n

∏
i=1

fi(xi j|p(i)
j ;θi), (3.16)

onde x( j) = (x1 j, ...,xn j), j = 1, ...,s, θG = (θ T
1 , ...,θ T

s )T é um vetor de parâmetros incluído
no grafo G e θi = (γT

i ,σ2
i )T ou θi = (µi,σ

2
i ) é um vetor de parâmetros no modelo de fi.

Inicialmente cria-se uma rede (aleatoriamente ou utilizando algum conhecimento inicial).
Executa-se então um algoritmo Hill Climbing [Michalewicz and Fogel, 2000] para procurar
pela melhor topologia. O critério de avaliação usado pelo algoritmo é baseado na probabilidade
a posteriori.
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P(G|D) =
P(G)P(D|G)

P(D)
(3.17)

onde P(G|D) é a probabilidade do grafo dadas as observações, P(G) é a probabilidade a
priori do grafo, P(D|G) é a probabilidade das observações dado o grafo e P(D) é a probabi-
lidade das observações. Como o termo P(D) é constante e não relacionado a P(G) pode ser
removido do denominador.

O critério de escolha da rede BIC é definido da seguinte maneira:

logP(G|D) =−logP(G)+
n

∑
i=1

p

∑
j=1
−log fi(xi j|θG,G)+

d
2
logn, (3.18)

onde d é a dimensão de θG. A probabilidade a priori −logP(G) é calculada como

n

∑
i=1
−logP(Li),

onde P(Li) é definido como exp[NPi +1] e NPi é o número de pais do i-ésimo gene.
É possível, neste modelo, inserir informação biológica de outras fontes. Isto é realizado

informando-se ao algoritmo um conjunto de arestas que devem ser adicionadas ao grafo e
mantidas fixas durante a busca. Desta forma é possível adicionar relações conhecidas que
podem ajudar a busca.

O pseudo código da busca Hill Climbing usada para procurar pela melhor topologia pode
ser visto no Algoritmo 3. Ele inicialmente executa o Algoritmo de Otimização de Parâmetros

que permite calcular o score para a rede inicial. Depois disto fica num ciclo por um número
máximo de iterações (numMaxVezes) ou até que o valor do score pare de variar por um certo
número de vezes (minLocal). O parâmetro n é definido pelo usuário.

O laço da linha 5 avalia o score localmente (i.e. para um nó da rede). A avaliação da linha
8 diz respeito ao score da rede.

Uma vez que há vários elementos aleatórios no algoritmo4 é comum que n execuções produ-
zam k redes finais diferentes.Não se pode afirmar que as soluções inferidas sejam "verdadeiras"
mas sim que são as mais prováveis com base nos dados.

Assim, o fato de uma aresta ser estimada não significa que seja correta. Uma execução A

do algoritmo pode iniciar de um ponto ruim do espaço de busca enquanto que outra execução B

comece de um ponto muito melhor. Pode ocorrer de a execução A chegar a uma solução muito
pior que B. Também pode ocorrer de ambos começarem de pontos semelhantes e chegarem a

4e.g.: a topologia inicial é gerada aleatoriamente e a busca é realizada de forma aleatória
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Algoritmo Escolha da Melhor Rede
1 execute Algoritmo de Otimização de Parâmetros
2 escoreNovo← calcularEscoreRede()
3 faça
4 escoreVelho← escoreNovo
5 para i de 1 até n faça
6 Implemente um dentre esses três procedimentos: adicione, remova ou substitua um

pai. Se o escore_nó(i) for menor, continue com a nova configuração. Senão, retorne à
antiga.

7 fim para
8 escoreNovo← calcularEscoreRede()
9 se escoreNovo < escoreVelho então

10 minLocal← maxMinLocal
11 senão
12 minLocal← minLocal−1
13 fim se
14 numVezes← numVezes+1
15 enquanto numVezes < numMaxVezes E minLocal > 0
fim

Algoritmo 3: Algoritmo para a escolha da melhor rede dada uma rede inicial

soluções diferentes.
Por este motivo foi criado uma forma de produzir uma "rede final" a partir de um certo

número n de redes. Esta forma foi chamada "Critério de Votação"[Bastos, 2005] que consiste
em gerar um número grande de execuções do algoritmo de estimação e contar a quantidade
de vezes que cada aresta aparece no conjunto total de grafos gerados. O usuário define um
percentual mínimo de vezes que uma aresta deve aparecer no conjunto para que seja adicionada
ao "grafo final".

A contagem das arestas não leva em conta o sentido. O sentido da aresta no grafo final será
aquele que aparecer um número maior de vezes. Por exemplo se a aresta A→ B foi estimada
30 vezes e a aresta B→ A foi estimada 50 o sentido no grafo final será B→ A.

3.4 Avaliação de Algoritmos de Reconstrução de Redes de Genes

Comumente a qualidade dos métodos de estimação de redes de genes é medida em relação à
quantidade arestas corretas estimadas. São usadas basicamente quatro medidas:
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• True Positive (TP) - as relações que existem e que foram estimadas.

• True Negative (TN) - as relações que não existem e que não foram estimadas.

• False Positive (FP) - as relações que não existem mas que foram estimadas.

• False Negative (FN) - as relações que existem mas que não foram estimadas.

Estas medidas são conhecidas como matriz de confusão.
Como comentado anteriormente, de um certo modo, tudo está relacionado dentro da célula.

Assim, dependendo do score, uma rede totalmente conectada poderia ocasionalmente ser esti-
mada como a "melhor" topologia. Uma rede totalmente conectada não oferece nenhum tipo de
informação útil. Redes totalmente desconectadas (sem relação entre nós) também também são
irrelevantes.

Encontrar relações corretas (TP e FN) sem adicionar falsas relações (FP) é o problema prin-
cipal na Reconstrução de Redes de Genes. Um modelo que encontre todas as arestas corretas
inserindo um grande número de arestas falsas é indesejável.

Pode-se expressar a natureza deste problema na seguinte questão: "Como estimar as rela-
ções corretas sem incluir relações falsas?".

Neste trabalho propõe-se uma abordagem que intenta aumentar o número de TP e diminuir
o número de FP. O próximo capítulo apresenta a abordagem proposta.



CAPÍTULO 4

Proposta

Dentre os modelos vistos, S-system pode apresentar resultados semelhantes aos de Redes Baye-
sianas no tocante à topologia resultante. No entanto, devido ao problema de alta dimensionali-
dade (conforme apresentado no Capítulo 3) estes modelos geralmente demandam muito tempo
de processamento e em alguns casos requerem até arquiteturas paralelas.

Como exemplos do alto poder de processamento exigido, pode-se citar a abordagem de
Kikuchi [Kikuchi et al., 2003] que levou 10 horas para estimar uma rede de apenas 5 nós num
cluster de 1.040 CPUs Pentium III 933 Mhz. A abordagem de Kimura [Kimura et al., 2005]
com o algoritmo Co-evolucionário Cooperativo conseguiu melhorar o desempenho e estimar
a mesma rede em 89 minutos com um cluster de 8 CPUs Pentium III 933 Mhz. Contudo o
poder de processamento exigido ainda é alto para redes um pouco maiores. Por exemplo, para
estimar uma rede de 30 nós com o algoritmo Co-evolucionário Cooperativo foram necessárias
aproximadamente 57 horas em um cluster com 32 CPUs Pentium III 933 Mhz.

O modelo de Redes Bayesianas de Bastos [Bastos, 2005] demandou o tempo médio de 11
minutos para uma rede de 10 nós em 1 máquina PC Dual Xeonr de 2.6Ghz. O algoritmo
calcula uma rede final a partir de 1000 redes produzidas em 1000 execuções o que demandou
184 horas.

Os modelos de Rede Bayesiana mostram-se mais promissores, tem a habilidade de modelar
relações não-lineares e lidar de forma robusta com dados ruidosos [Yu et al., 2002]. Dados
incompletos e ruidosos e relações não-lineares são comuns na estimação de GNs.

As Redes Bayesianas, como visto na Seção 3.3, estimam relações de causa de modo que e
a distribuição de probabilidade condicional quantifica o efeito dos pais sobre os filhos e calcula
a probabilidade conjunta da rede fazendo suposições de independência condicional. Estas são
características interessantes da aplicação de Redes Bayesianas na estimação de GNs porque a
ação dos genes reguladores sobre os genes regulados pode ser vista como uma relação causa-
efeito (com relação ao nível de expressão) e a suposição de independência permite reduzir o
tempo de computação.

Considerando os modelos e cenários estudados, foi proposto um modelo que utiliza Redes
Bayesianas. São três as características mais relevantes da proposta.

33
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1. Modelo de RB. O modelo de RB usado neste trabalho foi a abordagem proposta
por Bastos e Guimarães [Bastos, 2005], [Bastos and Guimarães, 2005a] e
[Bastos and Guimarães, 2005b] que, por sua vez, baseia-se nos trabalhos de Imoto
e Kim [Imoto and Konishi, 2000], [Imoto et al., 2002], [Imoto et al., 2003] e
[Kim et al., 2003] - modelos com uma forte base estatística.

2. Inserção dinâmica de conhecimento a priori. O uso de Conhecimento Biológico a Pri-

ori (CBP) nos modelos mostra-se como uma forma importante de melhorar a estimação
das redes de genes. O CBP usado pode ser uma relação inserida manualmente baseando-
se em bancos de dados curados (validados) como GO (Gene Ontology) ou resultados de
métodos computacionais de inferência aplicados a outros tipos de dados como análise de
dados de proteínas, de seqüências, etc. [Segal, 2004].

Desta forma, o segundo elemento da abordagem utilizada neste trabalho é o uso de CBP
de forma dinâmica. O uso de CBP inserido manualmente pode ajudar no resultado fi-
nal [Bastos, 2005] e [Hartemink et al., 2002]. Contudo esta abordagem exige a consulta
manual a bancos de dados e baseia-se no conhecimento do especialista. O conhecimento
inserido automaticamente [Tamada et al., 2003] parece mais promissor uma vez que per-
mite combinar informações de fontes diferentes de forma dinâmica, isto é, o CBP pode
ser inferido por um algoritmo durante o processo de estimação. Assim, decidiu-se por
uma abordagem que possibilitasse o uso de CBP de forma dinâmica.

3. Uso do conceito de regulação combinatória. Uma característica de algumas redes de
regulação é que certos grupos reguladores compartilham os mesmos grupos de genes
regulados [Lee et al., 2002]. Portanto, existem certas características dos mecanismos re-
gulatórios que apontam para topologias bem específicas conhecidas como Regulação
Combinatória.

Assim o terceiro elemento consiste na inserção destas características no modelo na forma
de uma heurística que direciona a busca pela melhor topologia.

Há um bom número de diferentes abordagens para análise de expressão. É interessante
classificar estas técnicas para que se possa situar o modelo proposto dentre as várias formas
de estimação de GNs. Nas próximas seções inicialmente será apresentada uma classificação
das técnicas, em seguida o modelo proposto será situado dentre as abordagens. Na Seção 4.3
será apresentado o programa de inferência de motifs (um componente importante do modelo
proposto) e finalmente na Seção 4.4 o algoritmo proposto será detalhado.
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4.1 Classificação das Técnicas para Análise de Expressão

Lubovac [Lubovac and Olsson, 2003] sugere uma classificação em três gerações para as abor-
dagens para análise de expressão. Na primeira geração estão aquelas que usam técnicas de
agrupamento que procuram colocar juntos genes com perfis semelhantes com base apenas nos
dados de expressão. Na segunda geração as abordagens que procuram utilizar e integrar dados
de outras fontes aos dados de expressão de microarray. E finalmente, na terceira geração aque-
las que consideram a característica de regulação combinatória ou natureza modular das redes
de regulação.

Baseando-se nestes conceitos será feita uma classificação semelhante das abordagens que
utilizam, especificamente, Redes Bayesianas com o objetivo de situar o modelo proposto.

Abordagens de Primeira Geração

As abordagens de estimação de GNs com Redes Bayesianas que utilizam apenas dados de
expressão podem ser associadas com as técnicas de primeira geração já que só utilizam dados
de microarray.

Abordagens de Segunda Geração

No segundo grupo de abordagens pode-se incluir todas aquelas que, de alguma maneira, usam
um conhecimento biológico a priori. Este conhecimento pode ser adquirido a partir de outras
fontes de dados. Por exemplo, estas outras fontes podem ser perfis filogenéticos, GNs homó-
logas e seqüências de DNA.

O perfil filogenético é uma forma de inferir relações entre elementos de genomas diferentes.
Ele pode ser modelado como um array contendo uma entrada para cada genoma. Cada posição
i do array é marcada como falso ou verdadeiro dependendo se o gene possui um homólogo
no i-ésimo genoma. Os genes são agrupados pelos arrays de perfil filogenético. A informação
sobre o grupo a que um gene pertence pode ser usada na construção da rede. Segundo Pellegrini
[Pellegrini et al., 1999] genes com perfis semelhantes devem possuir funções relacionadas. Sob
esta hipótese, pode-se também consultar a função de um gene em bases de dados de ontologia e
assim fazer suposição quanto a função dos demais genes no agrupamento e usar esta informação
na inferência da rede.

As GNs homólogas são as redes (ou apenas um subconjunto de relações) conhecidas em
algum organismo e que são usadas como informação a priori na inferência da rede do organismo
pesquisado. A suposição é a de que as interações entre os genes sejam conservadas de um
organismo para outro.
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No caso das seqüências de DNA, estas podem ser usadas como fonte de informação dos
TFBS. Estes podem ser identificados como padrões repetidos (motifs) na seqüência de DNA
upstream de um conjunto de genes. Em algumas abordagens primeiro agrupa-se genes pelo
perfil de expressão e em seguida procura-se por motifs nas regiões upstream de suas seqüên-
cias de DNA [Klok et al., 2002]. Esta informação é utilizada posteriormente na estimação da
rede. O agrupamento pelo perfil de expressão pode colocar juntos genes que contêm um perfil
semelhante mas que pertencem a vias diferentes.

Há ainda outras ações que podem ser consideradas como uso de informação a priori. Como
exemplos tem-se a forma de calcular a probabilidade a priori no score da Rede Bayesiana e
o uso de restrições quanto a topologia. Nestes casos o uso de informação fica implícito no
modelo uma vez que estas ações baseiam-se em alguma suposição sobre o formato da rede.
Um exemplo disto é quando a probabilidade a priori está relacionada ao número de pais de um
nó.

Dentre os trabalhos que combinam dados de expressão com outras fontes de dados pode-se
citar [Segal et al., 2002] e [Segal, 2004]. O modelo de Tamada [Tamada et al., 2003] apresen-
tado anteriormente também usa informação de seqüência mas difere-se destes métodos porque
o agrupamento de genes é feito com base na topologia da rede e procura pelos motifs durante
a estimação da rede. Ele insere a informação de forma dinâmica enquanto aqueles de forma
estática. Como exemplo de inserção estática pode-se citar os modelos de Bastos [Bastos, 2005]
e Hartemink [Hartemink et al., 2002] que fixam um conjunto de arestas no grafo antes de exe-
cutar o algoritmo de estimação.

Abordagens de Terceira Geração

As abordagens de terceira geração, além de incluir informações de outras fontes levam em
consideração a natureza combinatória dos elementos regulatórios.

Segundo Pilpel [Pilpel et al., 2001] os fatores de transcrição podem ser vistos como pala-

vras que se unem em frases para regular a expressão gênica. O mesmo grupo de fatores de
transcrição pode atuar em mais de um gene e em geral um fator de transcrição atua em vários
genes. Um exemplo deste tipo de relação pode ser visto em outros trabalhos [Yuh et al., 1998].
Neste contexto um grupo de nós numa rede atua em conjunto sobre um ou mais nós. A Figura
4.1 mostra um exemplo do esquema de regulação combinatória. Neste exemplo os três fatores
de transcrição atuam juntos na regulação. Quando não há fatores de transcrição anexados à
região upstream ou quando apenas um deles está ligado à região o nível de transcrição é basal.
Somente quando os três se ligam é que o gene é transcrito em níveis altos. Isto pode ser ex-
plicado pelo fato de que quando todos os TFs ligam-se, formam uma estrutura que permite o
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encaixe das enzimas de transcrição. Há outras situações [Segal, 2004] onde a transcrição de um
gene permanece em nível basal quando não há ligações de fatores de transcrição, sobe para um
nível alto quando apenas um fator de transcrição liga-se e cai para níveis muito baixos quando
um repressor liga-se ao ativador.

Figura 4.1 Regulação combinatória. (A) um grupo de fatores de transcrição (TF) regula a transcrição
de um grupo de genes (G). A rede em (A) pode ser explicada pela situação em (B). Por exemplo, o nível
de expressão do gene G’ permanece o mesmo quando não há TFs ligados ou quando apenas um dos TFs
liga-se. Quando os três TFs ligam-se a transcrição sobe para níveis altos.

4.2 Um Modelo de Regulação Combinatória

Existem vários esquemas de regulação (padrões recorrentes de interação regulador-gene) que
poderiam ser usados como informação sobre as características regulatórias na construção de
um modelo de terceira geração. Além disto, as formas de regulação também podem não ser
idênticas de um organismo para outro e também variar de procariotos para eucariotos. Portanto,
julgou-se necessário delimitar as características de regulação que seriam usadas na construção
do modelo.

Nesta seção serão descritas estas características (especialmente a regulação combinatória)
que foram consideradas na elaboração da abordagem proposta.

As características dos esquemas de regulação na Saccharomyces cerevisiae foram investiga-
das [Lee et al., 2002]. Este trabalho relata como muitos dos fatores de transcrição se associam
aos genes, quais as relações entre fatores de transcrição, etc. Os esquemas de regulação descre-
vem formas mais prováveis que as células podem usar para regular os programas de expressão
gênica.
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Fazendo uso da grande quantidade de dados genômicos de seqüência disponíveis e de uma
técnica chamada análise de localização - em inglês genome-wide location analysis - eles iden-
tificaram, para cada regulador transcricional, o conjunto de genes ligados por eles in vivo. Esta
abordagem foi anteriormente utilizada [Simon et al., 2001].

Figura 4.2 Esquemas de regulação. Os rótulos dos genes/promotores na Figura são apenas alguns
exemplos. Os círculos representam os reguladores, os retângulos representam os promotores dos genes,
as setas normais representam a ligação de um regulador ao promotor e as setas pontilhadas ligam os
genes que codificam reguladores a seus respectivos alvos. Por exemplo no esquema de cadeia de regu-
lação o regulador Mcm1 liga-se ao promotor de SWI5 que codifica o regulador Swi5. Este por sua vez
liga-se ao promotor de ASH1 que codifica Ash1 que liga-se aos promotores SGA1 e PCL1. (A Figura
foi retirada de Lee [Lee et al., 2002])

Na análise de localização os reguladores são marcados com um tipo de etiqueta química

(c-myc epitope tag) que permite identificá-lo posteriormente. As regiões promotoras são en-
riquecidas através do procedimento ChIP (Chromatin immunoprecipitation) para identificação
no microarray [Buck and Lieb, 2004] e [Nal et al., 2001].

Foram investigados 106 fatores de transcrição. Ao todo foram observadas aproximada-
mente 4.000 interações entre reguladores e as regiões promotoras. Dos mais de 6.000 genes
analisados 37% foram ligados por um ou mais fatores de transcrição e muitos genes foram li-
gados por múltiplos reguladores. Outra característica interessante mostrada neste trabalho foi
que muitos reguladores ligam-se a vários promotores diferentes (i.e. promotores de diversos
genes). Em média cada regulador liga-se a 38 genes diferentes. Em valores absolutos o número
de regiões promotoras ligadas por regulador variou de 0 a 181.

Seis esquemas de regulação - chamados pelos autores de regulatory network motifs - foram
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relatados. Os nomes dos esquemas são mostrados a seguir seguidos de uma tradução livre para
o português: autoregulation (auto-rregulação), multicomponent loops (laços multicomponen-
tes), feedforward loops (laços para frente), single-input (entrada simples), multi-input (várias
entradas) e regulator chain (cadeia de regulação). A Figura 4.2 mostra os esquemas de regula-
ção identificados [Lee et al., 2002].

Autoregulação ocorre quando o fator de transcrição (regulador) liga-se à região promotora
de seu próprio gene. Os laços multicomponente são situações onde um regulador liga-se à
região promotora de um gene cujo produto é um fator de transcrição que liga-se à região pro-
motora do primeiro. Isto pode ocorrer com dois ou mais genes formando um circuito fechado.
O esquema de laço para frente caracteriza-se por um regulador que liga-se ao promotor de
outro regulador. Os produtos de ambos regulam genes em comum. Nos esquemas de entrada
simples um único fator de transcrição liga-se aos promotores de vários genes. Os esquemas de
várias entradas são aqueles onde um grupo de promotores liga-se a um conjunto de genes. As
cadeias de regulação são formadas por reguladores que ligam-se ao promotor de outro regula-
dor que liga-se ao promotor de outro regulador, seguindo esta cadeia, até que o produtor de um
regulador liga-se ao promotor de um gene qualquer.

Em Harbison [Harbison et al., 2004] foram relatados ainda outros dois esquemas diferentes
chamados repetitive motifs (motifs repetidos) e co-occurring regulators (reguladores conjun-
tos). O esquema de motifs repetidos consiste de promotores com mais de um sítio de ligação
para o mesmo regulador. No cenário de reguladores conjuntos existe um sítio de ligação que
pode ser ligado por dois diferentes reguladores que interagem fisicamente ou possuem funções
relacionadas em vários genes. Estes esquemas podem ser observados, do ponto de vista da
região promotora, na Figura 4.3.

Figura 4.3 Esquema de regulação. As linhas horizontais à esquerda dos retângulos cinza represen-
tam as regiões promotoras. Os retângulos coloridos representam os sítios de ligação para os pro-
motores rotulados. Por exemplo MCD1 possui 4 sítios para o regulador Mbp1.(Figura: Harbison
[Harbison et al., 2004])

Há ainda outros trabalhos como Buchler [Buchler et al., 2003], que estudou os potenciais
e limitações das questões combinatoriais no nível cis-regulatório. Também em
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Wang [Wang et al., 2005] um algoritmo chamado MODEM (Module construction using gene
Expression and sequence Motif) usa o conceito de regulação combinatória. Ele apresenta (veja
a Figura 4.4) uma arquitetura de rede inferida a partir de relações regulatórias.

Figura 4.4 Arquitetura de rede inferida por Wang [Wang et al., 2005]. No exemplo Ndt80 induz en-
quanto Sum1 inibe a transcrição. Ndt80 regula a si mesmo enquanto Sum1 inibe a transcrição de NDT80.

Dos 106 reguladores foram identificados 10 no esquema de autoregulação, 3 como laço
multicomponente, 39 como laço para frente, 90 esquemas de entrada simples, 188 cadeias
de regulação com 3 a 10 reguladores. Para o esquema várias entradas foram identificados
295 combinações com dois ou mais reguladores. Além disto um algoritmo que explora to-
dos os dados de localização em conjunto com dados de expressão mostrou que o conjunto de
reguladores e genes são essencialmente esquemas de várias entradas [Lee et al., 2002].

Dentre estes esquemas dois foram considerados na elaboração do modelo proposto: en-
trada simples e várias entradas porque estes dois esquemas, além de serem muito freqüentes
(90 e 295 respectivamente), também apresentam relações (topologias) semelhantes. Assim, o
modelo proposto incorpora os cenários destes dois esquemas na estratégia de busca e inserção
de conhecimento na rede.

Desta forma a abordagem implementada neste trabalho: (i) expande o algoritmo de Bastos
[Bastos, 2005], (ii) adiciona a idéia de inserção dinâmica de conhecimento de Tamada
[Tamada et al., 2003] e (iii) incorpora o conceito de regulação combinatória apresentado acima.
Assim a abordagem pode ser classificada como de terceira geração.

Como será visto detalhadamente nas próximas seções, o modelo implementado procura por
motifs nas seqüências dos genes da rede. Assim, antes de descrever detalhadamente o modelo,
a próxima seção descreverá o algoritmo de busca de motifs utilizado.
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4.3 Algoritmo para Inferência de Motifs

Se um fator de transcrição se liga a sítios de ligação em genes diferentes, estes genes são ditos
co-regulados. Então, estes genes devem compartilhar sítios regulatórios em comum, ou seja,
possuem regiões semelhantes na cadeia de DNA onde o TF se acopla.

O princípio sobre o qual os algoritmos de busca de motif trabalham é que regiões cis-
regulatórias para um dado TF possuem seqüências semelhantes de nucleotídeos. No entanto,
as seqüências de nucleotídeos nos sítios de ligação para o mesmo TF não necessitam ser idên-
ticas basta que sejam conservadas. Os trechos conservados são chamados de consensus motif.
Um grupo de seqüências será considerada conservada se possuir um "bom" alinhamento de
suas posições. A semelhança entre as seqüências é avaliada quantitativamente de forma que o
usuário estabelece um valor a partir do qual um alinhamento será considerado bom.

Figura 4.5 Motif. A Figura é um exemplo hipotético. A linha azul representa a região upstream dos
genes de A a E. O melhor alinhamento local múltiplo é TGAAACAA. Este é provável sítio de ligação
para um TF.

O problema de encontrar motifs pode ser definido da seguinte maneira: dado um conjunto
de seqüências de DNA upstream encontrar o melhor alinhamento local múltiplo. A Figura 4.5
exemplifica um alinhamento deste tipo. O algoritmo de motifs usado neste trabalho utiliza uma
abordagem probabilística que pode ser descrita, em termos gerais, da seguinte forma:

Dado um conjunto de seqüências s1, ...,sn um motif Mi j,1 ≤ i ≤ w e 1 ≤ j ≤ 4 é definido
como Mi j = P(L = j,P = i). Isto é a probabilidade da letra j na posição i, onde w é o tamanho
do motif. Assim numa abordagem probabilística busca-se pelo melhor M bem como as posições
p1, ..., pn em cada seqüência.

Neste trabalho um algoritmo para estimar motifs [Bailey and Elkan, 1994] e
[Bailey and Elkan, 1995] a partir de um conjunto de seqüências chamado MEME (Multiple

EM for Motif Elicitation) e o algoritmo MAST (Motif Alignment and Search Tool)
[Bailey and Gribskov, 1998] que procura por um dado motif em um grupo de seqüências, fo-
ram usados na composição da abordagem proposta. A versão 3.0.13 do MEME/MAST, escrita
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Figura 4.6 Exemplo de motif encontrado com MEME. As seqüências upstream dos genes
GN1,GN2,GN3,GN4,GN5,GN6 foram examinadas. O gene GN2 não compartilha um motif com os
demais. As colunas fornecem uma idéia de quais posições no motif são mais conservadas. Cada coluna
representa a quantidade de informação. As cores são codificações (A = vermelho, C = azul, G = la-
ranja, T = verde). Quando nenhuma letra tem freqüência acima de 50% a cor é preta. A medida e-value
qualifica o motif encontrado - quando menor este valor mais confiável o resultado.

em linguagem C, foi modificada para gerar uma saída especial em arquivo texto de modo que
pudesse ser usada pelo programa de estimação de redes proposto.

O MEME usa Expectation Maximization [Russell and Norvig, 2004] para estimar o melhor
motif. Abaixo é apresentado um esquema geral do algoritmo MEME.

1. Dadas as seqüências encontre todas as palavras de k tamanhos.
2. Assuma que cada palavra é um Motif ou Background (seqüência exceto o motif)

3. Encontre o mais provável (maior probabilidade)

3.1 Modelo de Motif

3.2 Modelo de Background

3.3 Classificação das palavras em cada Motif ou Background

Assim, o algoritmo MEME recebe um conjunto de n seqüências e retorna um conjunto
y de seqüências que possuem um motif. O usuário pode fornecer também como entrada um
valor ε que será usado como limiar. O algoritmo calcula um e-value para cada motif. Assim
motifs com e-value ≤ ε serão reportados. Quanto menor o e-value melhor o motif. A Figura
4.6 mostra um exemplo de um motif encontrado com o MEME. O e-value está relacionado à
probabilidade do motif ser encontrado por acaso.
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4.4 Modelo Proposto

Tendo introduzido alguns conceitos importantes nas seções anteriores, nesta seção será apre-
sentada abordagem proposta de forma detalhada. O modelo proposto utiliza a abordagem de
Redes Bayesianas, infere e utiliza dados biológicos de seqüências de DNA de forma dinâmica
e usa uma abordagem de terceira geração ao incluir no modelo os conceitos de regulação com-
binatória.

A seção 3.3 mostrou que a estimação usando Redes Bayesianas pode ser vista como dois
problemas principais: Avaliação (composta por um modelo matemático e um score) e Busca
(composta por um algoritmo de busca), como mostrado na Figura 3.5. O algoritmo de Bastos
[Bastos, 2005] foi usado como base para o trabalho. Como visto na seção 3.3 seu algoritmo
utiliza como modelo matemático a regressão não paramétrica para calcular as probabilidades
condicionais (filhos dados seus pais) com base nos dados de microarray, usa o critério BIC
como medida de score e faz uma busca Hill-Climbing.

A seção 3.3 mostrou a abordagem de Tamada [Tamada et al., 2003] que insere conheci-
mento na rede de forma dinâmica. Contudo ele não faz uso dos conceitos de regulação combi-
natória.

A proposta deste trabalho consiste em utilizar o algoritmo Bastos [Bastos, 2005] mantendo
a etapa de Avaliação e modificando a etapa de Busca adicionando a ela informação de forma
dinâmica semelhante ao realizado por Tamada [Tamada et al., 2003] e somando a isto o con-
ceito de regulação combinatória. A seguir será apresentada uma visão abrangente da proposta
e em seguida uma visão detalhada.

Assim, no modelo proposto:

1. Inicialmente estima-se uma rede utilizando o algoritmo de estimação de rede com busca
Hill-climbing;

2. Procura-se no grafo estimado por nós i que possuam características de interesse (regula-
ção combinatória)

3. Verifica-se para cada pai j de i o número de filhos. Pais com "muitos" filhos são supostos

TFs.

4. Analisa-se para cada suposto TF a característica de regulação combinatória e procura-se
por motifs nas regiões promotoras de seus nós filhos.

5. Utiliza-se a informação obtida para modificar a rede considerando as características de
regulação combinatória
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6. Estima-se novamente a rede (passo 1) até atingir um número n de vezes.

A Escolha da Melhor Rede apresentado na seção 3.3 que é o algoritmo de busca Hill-
climbing foi alterada. O algoritmo Hill-climbing é agora utilizado como parte do processo de
busca. As modificações foram realizadas de modo a incluir a inserção dinâmica de informação
e o conceito de regulação combinatória. O algoritmo de busca Hill-climbing agora também
recebe como parâmetro o número máximo de iterações.

Assim a busca pela melhor rede é feita por um novo algoritmo que faz chamadas alternadas
ao algoritmo Hill-climbing e a um algoritmo que modifica a topologia da rede com base nas
informações obtidas pelos programas de busca de motif. Para evitar confusão com termos o
algoritmo Escolha da Melhor Rede da seção 3.3 será referido aqui como Algoritmo de Busca

Hill-climbing e o novo algoritmo será chamado Busca pela Melhor Rede.
O Algoritmo 4 apresenta a nova forma de busca.

Algoritmo Busca pela Melhor Rede
1 execute Busca Hill-climbing (numMaxVezes)
2 para i de 1 até n faça
3 execute Algoritmo de Modificação da Rede (minPais, E-valueMEME, E-valueMAST)
4 execute Busca Hill-climbing (numMaxVezes)
5 fim para

fim

Algoritmo 4: Algoritmo para busca pela melhor rede. Alterna entre estimação com Hill-
climbing e modificação com base na informação biológica obtida.

O parâmetro n informa o número de vezes que se fará a modificação e busca Hill-climbing.
O parâmetro numMaxVezes informa o número máximo de ciclos que o algoritmo Hill-climbing
executará. É possível pensar em um cenário onde a busca feita inicialmente, fora do laço,
execute com um valor para numMaxVezes diferente da busca realizada dentro do laço, ou ainda
valores diferentes para cada execução. No entanto, nesta proposta o valor para numMaxVezes
não varia de uma chamada para outra.

No Algortimo de Modificação da Rede são passados três parâmetros. O primeiro é minPais
que indica o número mínimo de pais que um nó deve ter para ser considerado como tendo
características de interesse. Isto será visto mais detalhadamente quando este algoritmo for
apresentado. Os segundo e terceiro argumentos são medidas de qualidade do motif passados,
respectivamente, para os algoritmos MEME e MAST.

A saída do algoritmo BuscaHill-climbing(·) é um grafo. Além dos parâmetros já menciona-
dos o Algoritmo de Modificação da Rede(·) recebe também um grafo como entrada. O resultado
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de sua execução é um grafo modificado. Assim o grafo estimado pela busca Hill-climbing é
usado como entrada pelo algoritmo de modificação da rede e a saída deste é usado novamente
como entrada (rede inicial) para o algoritmo Hill-climbing.

Algoritmo de Modificação da Rede

Para modificar a rede, inicialmente são procurados e selecionados nós com característi-
cas de interesse. Em seguida passa-se a uma fase onde o algoritmo de inferência de motifs

(MEME) é usado para inferir novas informações com base na rede estimada e a partir dos nós
selecionados. Nesta etapa a rede pode ser modificada pela remoção de relações não confirma-
das pelo MEME. O passo seguinte é usar as informações encontradas como forma de inferir
novas relações, desta vez não com base nos dados de microarray, mas considerando o aspecto
de regulação combinatória. Isto é realizado com a execução do algoritmo MAST para procurar
pelos prováveis motifs inferidos pelo MEME nos nós que poderiam caracterizar a regulação
combinatória. Novamente, nesta etapa, pode-se modificar a topologia do grafo pela adição de
novas arestas inferidas pelo MAST. O Algoritmo 5 mostra como é realizada a modificação.

Algoritmo Modificação da Rede (minPais, E-valueMEME, E-valueMAST)
1 {Também recebe como entrada um grafo G}
2 para cada nó i em G faça
3 se Número de pais de i≥ minPais então
4 para cada pai j de i faça
5 se n° de filhos de j ≥ minFilhos então
6 Procura por motifs com MEME nos filhos de j
7 Fixa arestas para os filhos de j que contêm um motif
8 executa Remoção de Arestas(SN)
9 para cada pai y de i exceto j faça

10 {Esta é a relação de regulação combinatória}
11 Procura com MAST pelo motif encontrado por MEME nos filhos x de y
12 Para cada filho x de y com o motif, adicione uma aresta y→x
13 Fixe a aresta y→ x.
14 fim para
15 fim se
16 fim para
17 fim se
18 fim para
fim

Algoritmo 5: Algoritmo de Modificação da Rede..

Em busca das características de interesse relatadas na seção 4.2 o algoritmo examina cada
nó da rede e verifica se ele possui um número mínimo de pais definido pelo usuário. Esta
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abordagem segue um sentido diferente daquela usada por Tamada [Tamada et al., 2003], que
procura apenas pelos nós com um número mínimo de filhos. Em sua abordagem isto é feito
porque um nó com muitos filhos poderia indicar um TF.

Pelas características de regulação combinatória é comum que um gene seja regulado por
vários fatores de transcrição. Assim, em lugar de olhar apenas para nós com muitos filhos,
inicialmente se procura por nós que possivelmente estariam regulando, em conjunto, algum
gene.

Assim, se algum nó possuir um número grande (≥ minPais) de pais, existe uma chance de
que isto aponte para uma regulação conjunta. Por isto procura-se inicialmente por este tipo
de nó. Desta forma, todos os pais deste nó são, inicialmente, suspeitos de serem fatores de
transcrição.

A segunda etapa do algoritmo então consiste em avaliar os possíveis fatores de transcrição
(no algoritmo indexados por j). Numa primeira avaliação verifica-se a quantidade de nós-filho
de cada nó-pai j como faz Tamada [Tamada et al., 2003]. Assim, numa segunda avaliação, para
cada grupo de filhos de j procura-se por motifs em suas seqüências de DNA upstream. Fixam-
se as arestas para o grupo de nós contendo um motif e, opcionalmente, removem-se arestas
para nós sem motif. Arestas não fixadas serão chamadas "arestas livres".

Poderia se pensar na possibilidade de fixar arestas de duas maneiras distintas. A primeira
seria a de deixar as arestas fixas até o final da execução do Algoritmo 4. Em outras palavras,
cada execução do Algoritmo 5 fixaria novas arestas sem alterar o status de arestas fixadas an-
teriormente. A segunda opção seria a de fixar as arestas apenas por um ciclo, isto é, arestas
fixadas em chamadas anteriores do Algoritmo 5 seriam consideradas livres podendo ser remo-
vidas pelo algoritmo de modificação ou mesmo pela próxima chamada da busca Hill-climbing.
Nesta implementação se optou pela segunda alternativa somente. Assim no início da execução
do Algoritmo 5 todas as arestas são marcadas como livres.

A Remoção de Arestas (·) é opcional e recebe um parâmetro booleano do usuário (SN)
informando se deve ou não fazer a remoção de arestas.

O laço da linha 9 implementa a inferência de informação de regulação combinatória. Uma
vez que o MEME tenha reportado um motif para os filhos de um suposto TF j, aquele motif será
procurado nos filhos dos demais fatores de transcrição y que supostamente trabalham em con-
junto com j. Esta busca é feita com o software MAST. Desta forma novas arestas são adiciona-
das à rede de forma dinâmica. Isto é diferente da abordagem de Tamada [Tamada et al., 2003]
que apenas modifica relações já existentes (invertendo o sentido de arestas e mudando arestas
av→ pai→ neto para av→ neto).

Esta etapa de modificação permite inferir novas relações a partir da análise da topologia
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da rede e dos dados de seqüência mesmo que não tenham sido inferidas via dados de micro-
array. Também permite remover arestas para as quais não se confirme uma relação regulador-
regulado.

Como um exemplo da execução do Algoritmo de Modificação da Rede considere a Figura
4.7.

Na hipótese de que o grafo no item I tenha sido encontrado após a primeira execução da
Busca Hill-climbing. O algoritmo de modificação inicialmente procura por nós com um número
elevado de pais (por exemplo 2 ou mais). No exemplo encontra o nó 5. Para o primeiro pai do
nó 5 (nó A) verifica que este nó possui muitos filhos (por exemplo 3 ou mais). Então procura
por um consensum motif nas seqüências promotoras dos genes de 1 a 5. Supondo que encontre
nos genes 3,4 e 5. O consensum motif está representado por um pequeno quadrado abaixo dos
nós no item I.

Figura 4.7 Exemplo de execução do Algoritmo de Modificação da Rede.

No próximo passo fixam-se as arestas A→ 3, A→ 4, A→ 5 . Representado em II pelas
arestas pontilhadas. No exemplo o usuário não optou pela poda de arestas. Se o tivesse feito as
arestas A→ 1 e A→ 2 seriam removidas.

A seguir procura-se (com MAST) pelo consensum motif de A (representado pelo pequeno
quadrado) nos filhos dos demais pais de 5 (neste caso somente o nó B). A ilustração em III
mostra que procurou-se nos nós de 6 a 9 (identificados com cor mais escura) e que foram
encontrados nas seqüências upstream dos nós 7,8 e 9.

Em seguida adiciona-se as arestas A → 7, A → 8, A → 9. Isto é realizado sem qualquer
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consulta aos dados de microarray mas baseando-se nas informações fornecidas pelos algorit-
mos MEME e MAST. Estas arestas são marcadas como "fixas"(item IV).

A seguir (item V) verifica-se que o segundo pai do nó 5 (o nó B) possui muitos filhos. Então
executa-se MEME para procurar por um consensum motif nos filhos de B (nós de 5 a 9). São
encontrados consensum motifs (representados por um pequeno círculo) em todos os filhos de
B. As arestas de B para estes filhos são marcadas como "fixas".

O próximo passo, mostrado no item VI, consiste em procurar pelo consensum motif de B
(representado por um cícrulo) nos filhos de todos os outros pais de 5 (neste caso somente o pai
A). A busca com MAST é realizada nos nós de 1 a 9 e encontra o novo motif apenas no nó 3
(nos demais nós já havia encontrado). Então adiciona uma aresta fixa B→ 3.

O grafo resultante no item IV é passado como grafo inicial para a próxima chamada da
Busca Hill-climbing.

A poda de arestas baseada em dados de motif tem o propósito de diminuir o número de FP.
Contudo poderá, por engano, eliminar TP. A adição de arestas objetiva aumentar a quantidade
de TP mas poderá, ocasionalmente, aumentar os FP.

Outra observação importante é que não é possível saber se um nó é TF ou não com base na
topologia da rede. Considera-se que o nó que foi inferido como pai de um grande número de
nós seja o TF mais provável. Isto pode levar a uma situação na qual o conjunto de nós filhos
seja realmente co-regulado, porém, não pelo nó pai inferido na rede. A confirmação e inserção
de arestas do nó-pai para os filhos pode gerar Falsos Positivos.



CAPÍTULO 5

Experimentos

Este capítulo apresentará os experimentos realizados e comparações de resultados. A primeira
seção trata de experimentos realizados com dados artificiais. A seção seguinte, daqueles reali-
zados com dados reais de S. cerevisiae.

5.1 Experimentos com Dados Artificiais

Uso de dados artificiais

O uso de dados artificiais na avaliação de algoritmos para a reconstrução de redes de genes
é importante porque permite computar relações que não poderiam ser consideradas com dados
reais.

As redes biológicas reais não são completamente conhecidas. Assim, por exemplo, uma
relação inferida por um algoritmo que não tenha sido anotada na literatura , não deve necessa-
riamente ser considerada falsa; ao contrário pode apontar para uma hipótese. Desta forma, com
redes reais, não se pode computar o número de FP nem de TN.

Utilizando-se de uma rede artificial, no entanto, pode-se computar estes valores porque
faz-se a suposição de que as arestas do grafo artificial são as únicas relações verdadeiras.

Descrição dos dados artificiais

Inicialmente construiu-se um grafo direcionado. Em seguida, para cada nó do grafo geraram-
se dados de expressão com base em uma função que o relaciona a outros nós de acordo com as
arestas do grafo. Também construiram-se dados de seqüência contendo motifs específicos para
cada TF artificial.

A rede artificial (Figura 5.1) foi modelada com três fatores de transcrição e dez genes regu-
lados com uma topologia que possui características de regulação combinatória.

49



5.1 EXPERIMENTOS COM DADOS ARTIFICIAIS 50

Figura 5.1 Rede Artificial. Os nós de cor laranja representam fatores de transcrição e os nós brancos
os genes regulados.

Em seguida produziram-se os dados de expressão da seguinte forma:
Para TF1, TF2 e TF3 foram criados perfis de expressão com 100 amostras. Os valores

foram normalizados com a função Matlab premnmx que ajusta os valores para o intervalo
[−1,1] fazendo x′ = 2 · (x−min)

(max−min) −1.
Para os demais nós os dados foram gerados de acordo com as seguintes funções:
GN1 = T F3

1 + ε1

GN2 = sin(T F1 ·2)+ ε2

GN3 = T F3
1 + sin(T F2)+ ε3

GN4 = 2 ·T F1 +T F2
2 + ε4

GN5 = T F1÷3+T F2 ·2+ ε5

GN6 = sin(T F1)+T F3
2 +T F3 + ε6

GN7 = T F2 +T F7
3 + ε7

GN8 = exp(T F2)− sin(T F3)+ ε8

GN9 =−exp(T F3)+ ε9

GN10 =−(T F5
3 )÷7+ ε10

Onde εi é um ruído gerado com distribuição normal com média zero e variância e desvio
padrão iguais a um.

Estas funções bem como a metodologia para gerar os dados de expressão artificial foram
definidas seguindo o exemplo de Tamada [Tamada et al., 2003].

Para cada nó foram utilizados trechos de seqüência de DNA upstream verdadeiras de S.

cerevisiae adicionados de motifs artificiais (exceto para os TFs) de acordo com a topologia da
rede. Assim os motifs correspondentes a cada regulador foram criados da seguinte maneira:

• TF1: TGCAACGTTTCCGTAC

• TF2: TGGAGTGTAGGTCCAG

• TF3: GTTCTCGAATGCTTGA
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Desta forma os dados artificiais são compostos por uma tabela contendo os dados de mi-

croarray com 100 amostras e um arquivo texto contendo as seqüências de região upstream de
1020 bases de comprimento contendo motifs.

Realização dos experimentos

Foram realizados ao todo 22 experimentos com estes dados, variando-se as configurações
do algoritmo. Foram realizados experimentos com e sem uso de heurística com várias configu-
rações. Em todos os experimentos utilizou-se inicialização aleatória1 para construir a topolo-
gia inicial.

Os parâmetros 2 que variaram foram:

1. PN. Número de pais (3, 4, 6, 8 e 10). Indica o número máximo de pais que um nó pode
ter.

2. Tempo. Tempo de busca (3, 2, 1, 0.5 e 0.25). Indica o número máximo de iterações do
algoritmo até a convergência. É o parâmetro numMaxVezes do Algoritmo 4. O valor é
multiplicado por 100. Assim 3 significa 300, etc.

3. Motif. Uso de informação de motif (Sim/Não). Informa se usará busca de motif ou não.

4. E-value MEME (0.9, 0.1, 0.01, 0.001). Valor do E-value utilizado no MEME. E-value
é uma medida de qualidade da solução no MEME.

5. E-value MAST (0.9, 0.1, 0.01, 0.001). Valor de E-value utilizado no MAST. Também
uma medida de qualidade do MAST.

6. MPN. Número mínimo de pais (2 e 4). Indica o número mínimo de pais que um nó deve
ter para executar o algoritmo de busca de motif s para os pais daquele nó. É o parâmetro
minPais do Algoritmo 5.

7. Prune. Podar (Sim ou Não). Informa se o algoritmo eliminará arestas que não foram
confirmadas com motif.

Os experimentos foram realizados conforme as configurações mostradas na Tabela 5.1.

1Na inicializaçao aleatória as arestas do grafo inicial são definidas aleatoriamente com uma distribuição uni-
forme.

2A saída do software foi gerada tendo o símbolo ponto (.) como separador decimal. Manteve-se esta notação
nas tabelas e nas descrições dos parâmetros
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Tabela 5.1 Configurações para experimento com dados artificiais.

Para cada experimento foram realizadas 100 execuções do algoritmo de estimação resul-
tando em 100 redes finais para cada um.

Para cada rede final comparou-se o grafo estimado com o grafo real computando-se uma
matriz de confusão. A partir da matriz de confusão também foram computadas as seguintes
medidas:

• Valor de Predição Positivo - VPP: é o número de arestas estimadas corretamente dividido
pelo total estimado. Responde à pergunta: No grafo estimado, qual o percentual de
arestas corretas? V PP = T P÷ (T P+FP);

• Valor de Predição Negativo - VPN: é o número de arestas inexistentes estimadas corre-
tamente dividido pelo total de arestas inexistentes estimadas. Responde à pergunta: Do
grafo estimado quantas arestas são verdadeiramente inexistentes? V PN = T N÷ (T N +
FN)

• Sensibilidade: é o número de arestas estimadas corretamente dividido pelo total de ares-
tas do grafo real. Indica a capacidade de encontrar todas as arestas. Responde à pergunta:
Do total de arestas reais qual o percentual encontrado? Sensibilidade = T P÷(T P+FN);

• Especificidade: é a quantidade de arestas inexistentes estimadas dividido pelo total de
arestas inexistentes reais. Indica a capacidade de acerto ao afirmar que uma aresta não
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existe, isto é, a capacidade de identificar um TN. Responde à pergunta: Do total de arestas
verdadeiramente inexistentes qual percentual conseguiu identificar? Especi f icidade =
T N÷ (T N +FP).

Em cada experimento, para cada uma das 100 redes, foram computados os valores dos
scores finais.

Os dados de topologia e de score foram comparados através de teste de hipótese (t-test)
utilizando sempre 100 amostras e significância 1%. As tabelas de comparação apresentarão
sempre os valores da média. Para situações onde o t-test não comprovou diferença estatística
entre as médias apresenta-se uma observação na tabela.

Comparação dos dados de topologia

Foram realizadas algumas comparações entre os experimentos para os dados de topologia com-
putados. Estas serão comentadas abaixo.

Comparação 1

Inicialmente foram feitas comparações entre as execuções que não utilizaram heurística.
Comparou-se inicialmente variando o número máximo de pais - parâmetro PN. O expe-

rimento 01 com 10 pais foi comparado aos experimentos 12,13,14 e 15 com 3,4,6 e 8 pais
respectivamente. Todos com tempo de busca igual a 300 iterações no máximo.

A configuração com dez pais possui melhores valores de VPP e sensibilidade que as demais
como pode ser visto na Tabela 5.2 abaixo.

Tabela 5.2 Comparação 1. Médias dos valores de Precisão e Sensibilidade quando se varia o parâmetro
PN (número máximo de pais por nó).

Comparação 2

Na comparação seguinte manteve-se fixo o parâmetro PN em 10 e variou-se o tempo de
busca. Comparou-se a configuração de tempo de busca 3 com tempos 2,1,0.5 e 0.25. O resul-
tado é apresentado na Tabela 5.3 abaixo. Para tempos de busca variando entre 100 e 300 passos
não se encontrou diferença estatística. Assim a configuração com 10 pais máximos e tempo de
busca acima de 1 podem ser consideradas as melhores para a abordagem sem heurística.
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Tabela 5.3 Comparação 2. Valores médios de Precisão e Sensibilidade para diferentes tempos de busca.

Comparação 3

Foram realizadas comparações entre as execuções que utilizam heurística de motifs na busca
e fazem a poda de arestas. Inicialmente se comparou os experimentos 2 e 4 que possuem
configurações iguais exceto MPN que são 2 e 4 respectivamente. Como pode ser visto na
Tabela 5.4 o t-test mostra que não há diferença estatística entre as médias.

Tabela 5.4 Comparação 3. Valores médios variando-se o parâmetro MPN. Não há diferença estatística
entre as médias.

Comparação 4

Foram comparadas configurações onde se fixou MPN em 2 e variaram-se os valores de e-value
para MEME e MAST3. Comparou-se o e-value 0.1 com os e-values 0.01, 0.001 e 0.9 respec-
tivamente (experimentos 2,3,16 e 17). Os resultados estão na Tabela 5.5. O teste estatístico
mostrou que não há diferença significativa entre as configurações.

Tabela 5.5 Comparação 4. Comparação dos valores médios de VPP e Sensibilidade quando se varia o
parâmetro e-value de MEME e MAST.

3e-value de MEME igual ao e-value de MAST
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Comparação 5

A seguir, se compararam as configurações conforme o item anterior, porém, fixando e-value
para MEME em 0.1 e variando-se o e-value para MAST. O experimento 2 foi comparado aos
experimentos 18 e 19 com 0.01 e 0.001 respectivamente. Como mostra a Tabela 5.6 abaixo e
o teste estatístico, praticamente não há diferença entre as cofigurações. A diferença no teste
estatístico fica com o VPP para e-value 0.001 (experimento 19).

Tabela 5.6 Comparação 5. Média dos valores de VPP e Sensibilidade para variações no parâmetro
e-value MAST.

Comparação 6

Foram feitas comparações também entre os experimentos com Heurística e que não utilizam
poda. Fixou-se tempo em 3, máximo de pais em 10, MPN em 2. Variaram-se os valores
de e-value para MEME e MAST. A Tabela 5.7 abaixo mostra os resultados (experimentos
20,21,22,23 e 24). Assim como em casos anteriores não há diferença estatística.

Tabela 5.7 Comparação 6. Variação de valores de e-value MEME e MAST para configurações que não
utilizam poda.

Comparação 7

De forma similar ao realizado anteriormente, comparou-se os experimentos variando-se apenas
o e-value para MAST. Compararam-se os experimentos 24 e 25. Também não há diferença
estatística.
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Tabela 5.8 Comparação 7. Médias de Precisão e Sensibilidade variando-se apenas e-value MAST para
configurações sem poda de arestas.

Comparação 8

Foram comparados experimento 19 e experimento 25 que são as melhores configurações
com poda e sem poda respectivamente. Quanto à VPP e sensibilidade não há diferença estatís-
tica entre os resultados.

Tabela 5.9 Comparação 8. Médias de Precisão e Sensibilidade para execuções com e sem poda de
arestas.

Os dois melhores conjuntos de configuração são o do experimento 01 para configurações
sem uso de heurística de motifs e experimento 19 (Tabela 5.1) para configurações com uso de
heurística de motifs.

Experimentos com dados artificiais sem ruído

Além dos 22 experimentos com dados ruidosos, foram realizados outros 5 experimentos
utilizando dados artificiais produzidos conforme as funções apresentadas na página 50, porém,
sem os ruídos εi. Para cada uma das seguintes configurãções: 01, 08, 09, 10 e 11 (conforme
apresentado na tabela 5.1), foram realizadas 100 execuções do algoritmo. Os valores da matriz
de confusão foram comparados com experimentos de mesma configuração com dados ruidosos.
Os resultados podem ser vistos na Tabela 5.10. Os resultados mostram que os ruídos não
tiveram efeito significativo sobre os resultados. As demais comparações que serão apresentadas
dizem respeito aos experimentos realizados com dados ruidosos.

Comparação entre a abordagem anterior e a abordagem proposta

Comparou-se a melhor configuração da abordagem sem heurística experimento 01 com a
melhor configuração da abordagem com heurística de motifs (proposta) - experimento 19.
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Tabela 5.10 Comparação entre as execuções com dados ruidosos e sem ruído. Valores VPP, Sensibili-
dade, Especificidade e VPN. Não houve diferença estatística entre os resultados. A coluna T-test indica
se houve existe diferença estatística entre as médias (S) ou não (N).

A Precisão da abordagem proposta é 0.30 contra 0.26 na abordagem anterior. E o valor de
sensibilidade subiu de 37% na abordagem anterior para 43% na abordagem proposta.

A melhora foi de 6 pontos na Precisão e 4 na Sensibilidade. Para a rede artificial em questão
o algoritmo proposto aumentou o número de TP e diminuiu o de FP. Aumentou o acerto e
diminuiu o erro na identificação de arestas. Assim, no experimento com dados artificiais, os
valores de Valor de Predição Positiva (Precisão), Valor de Predição Negativa, Sensibilidade e
VPP foram melhores na abordagem proposta. Veja a Tabela 5.11

Tabela 5.11 Comparação entre o modelo sem heurística e o modelo com heurística. Médias de TP, TN,
FP, FN e medidas derivadas. Os valores para o modelo com heurística foram melhores que os do modelo
sem heurística.

Comparação dos valores de score

Foram comparados os valores de score entre experimento 01 e experimento 19 fazendo teste
estatístico com 100 scores finais para cada experimento. O score é uma medida da qualidade
da rede utilizado pelo algoritmo para selecionar a rede durante a busca. Quanto menor este
valor melhor a rede. O gráfico da Figura 5.2 mostra que o score médio da abordagem proposta
é menor que o da abordagem anterior para estas cofigurações.
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Figura 5.2 Comparação do score final médio para as abordagens com e sem uso de informação de
motif. A abordagem proposta apresentou valor melhor.

Comparação entre os grafos

Na seção 5.1 foram realizadas comparações quantitativas com respeito ao número de arestas
corretas e incorretas estimada nos grafos. Embora uma aresta falsa seja algo indesejável, ao
olhar para a topologia final pode-se observar relações geradas por falsas arestas que ainda
"façam sentido". Por exemplo uma aresta invertida é contada como incorreta, contudo, de
alguma forma estabelece uma relação entre dois nós.

Portanto, dois grafos gerados a partir do critério de votação foram comparados . O critério
de votação funciona da seguinte maneira: O algortimo de estimação é executado n vezes pro-
duzindo n redes como saída. Calcula-se para cada aresta o percentual p em que ela aparece nos
n grafos. Por exemplo se uma aresta A → B aparecem em 98 de n = 100 grafos, então esta
aresta tem p = 0,98. Assim o criterio de votação estabelece um limiar (percentual p) mínimo
para que uma aresta apareça no grafo final.

Comparou-se a rede final do experimento 01 com a rede final do experimento 19. Ambas
geradas com limiar p = 0,55 para um experimento de 100 redes cada.

Na rede final da abordagem sem uso de motifs da Figura 5.3 o TF1 aparece ligando-se a 4
nós, TF3 a 2 nós e TF2 a 1 nó. Das arestas incorretas duas relacionam os nós corretos porém,
com sentido invertido (TF3→ GN9, e, TF2→ GN7). As demais arestas incorretas relacionam
nós co-regulados, isto é, nós regulados por TFs em comum. A rede final não mostra nenhuma
relação de genes regulados por mais de um dos TFs.
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Figura 5.3 Rede Final para o experimento 01 (sem uso de informação de motif). Gerada a partir de
um experimento de 100 redes com limiar de 0,55 para o critério de votação. As arestas verdes indicam
relações corretas, as vermelhas normais relações incorretas, as vermelhas tracejadas indicam relações
incorretas (sentido invertido)

Figura 5.4 Rede Final para o experimento 19 (com uso de informação de motif). Gerada a partir de um
conjunto de 100 redes com limiar de 0,55 para o critério de votação. As arestas verdes indicam relação
corretas, as vermelhas normais relações incorretas, as vermelhas tracejadas indicam relações incorretas
(sentido invertido)

A rede da abordagem com heurística (Figura 5.4) mostra o TF1 ligando-se a 7 nós (6 corre-
tos) sendo uma das arestas ligando-o ao TF2. Como na Figura anterior TF3 liga-se a dois nós
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e TF2 liga-se a apenas 1. Também das arestas incorretas (1 a menos que na rede da Figura 5.3)
2 são de sentido invertido. Uma relação de regulação combinatória aparece para o nó GN3 que
é ligado por TF1 e TF2.

5.2 Experimentos com dados reais

Nesta seção estão descritos os experimentos com dados reais. Eles foram realizados para um
conjunto de genes envolvidos numa via de sinalização da levedura (Scaccharomyces cerevisiae)
chamado em inglês de Pheromone Response Pathway. Na primeira subseção descreve-se al-
guns detalhes sobre esta via. Em seguida apresenta-se os experimentos e as observações sobre
os resultados.

Pheromone Response Pathway

A S. cerevisiae multiplica-se tanto na forma haplóide quanto na forma diplóide. Neste
organismo acorre alternância entre estes estados através de dois processos: o mating, uma
fusão de dois haplóides e sporulation, a divisão de uma célula diplóide produzindo dois esporos
(haplóides).

Os esporos possuem características bioquímicas que os impedem de entrar em mating com
esporos do mesmo tipo (i.e. o mesmo mating type). Uma informação genética determina o
mating type do esporo. Células com o alelo MATa são do tipo a e células com o alelo MATα

são do tipo α [Lewin, 2000].
As células de um tipo somente fazem fusão com células de tipo diferente do seu. As cé-

lulas α liberam uma substância (pheromone) chamada α-factor que se liga a um receptor na
superfície de células a. Células a, por sua vez, liberam a-factors que se ligam a um receptor
na superfície das células α . Quando células do tipo oposto se encontram a pheromone atua em
ambas levando-as ao mating. Quando isto ocorre os esporos interrompem a fase G1 do ciclo
celular. A célula diplóide resultante do mating possuirá ambos alelos a e α . Para que o pro-
cesso de mating ocorra ativa-se na célula o Pheromone Response Pathway. A Figura 5.5 mostra
uma via de sinalização com os principais componentes do Pheromone Response Pathway.

O mating começa quando a pheromone liga-se ao seu receptor. Nas células α o receptor da
pheromone a é Ste3 e nas células a o receptor do α-factor é o Ste2 [Lewin, 2000]. Quando estes
receptores são ativados eles interagem com Ste4, Ste18 e Gpa1 conhecidos como trimeric G-

protein complex. Estes por sua vez ativam uma MAPK signaling cascade (uma processo onde
um sinal é passado de um elemento ao próximo) [Guo et al., 2003]. Ste20 transmite o sinal
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Figura 5.5 Via de sinalização do Pheromone Response Pathway. Ste2 e Ste3 (não mostrado na figura)
atuam como receptores. Ste4, Ste18 e Gpa1 interagem com os receptores passando o sinal para a cascata
Ste20, Ste11, Ste7, Fus3 resultando na ativação de Ste12. Dig1 e Dig2 reprimem a expressão de Ste12
que é um fator de transcrição que ativa genes envolvidos no mating. Figura obtida em [SKTE, 2005]

.

de mating destes três receptores a outros elementos envolvidos como Ste11, Ste7, Fus3, Kss1,
Ste12, Far1, dentre outros [Leeuw et al., 1998]. Este processo de ativação chega ao Ste12,
um fator de transcrição que quando ativado torna a ativar genes cujos produtos são necessá-
rios ao mating. Ele se liga ao consensus motif (A/T)GAAACA que é chamado pheromone

response element (PRE). Ste12 liga-se a cerca de 100 promotores e também pode ligar-se em
conjunto com outros reguladores como Mcm1 e Tec1 [Bardwell, 2005]. Mcm1 é outro fator
de transcrição que atua na regulação de um grande número de genes como alguns específicos
de células haplóides, genes induzidos pela pheromone e genes importantes para a membrana
[KUO et al., 1996].

Descrição dos dados

Para o experimento foram selecionados genes envolvidos no mating, alguns dos quais não
aparecem na Figura 5.5. Foram construídos dois conjuntos a partir dos dados disponíveis que
serão chamados de "Rede01" e "Rede02". A Tabela 5.12 mostra os genes usados e uma descri-
ção breve da função da proteína correspondente.

Para ajudar na análise dos resultados foram construídos dois grafos "alvo" baseados em
Lee [Lee et al., 2002] e na base de dados pública SCPD (Saccharomyces cerevisiae Promoter
Database) [Zhu and Zhang, 1999]. Eles apresentam alguns fatores de transcrição e os genes
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Tabela 5.12 Genes usados no experimento e as funções da proteína correspondente
[Herskowitz, 1989], [Passmore et al., 1989], [BARKAI et al., 1998] e citehartemink:2002.

ligados por eles. Assim foram construídos os grafos referentes à Rede01 (Figura 5.6) e Rede02
(Figura 5.7).

Figura 5.6 Grafo da Rede01. As arestas indicam ligação do fator de transcrição (origem) na região
upstream do gene regulado (destino). Legenda das arestas: vermelha indica relação segundo Lee
[Lee et al., 2002], verde relação segundo Zhu [Zhu and Zhang, 1999], azul relação segundo ambos

Nestes grafos as arestas indicam que o nó de origem é um fator de transcrição que se liga
a um sítio de ligação no nó destino. É importante não confundir com o desenho da Figura 5.5
que representa uma via de sinalização onde as arestas indicam interação entre as proteínas. As
duas visões são importantes na avaliação das redes inferidas.

Nos experimentos com a Rede01 foram usados dados de microarray
[Spellman et al., 1998] e [Hartemink et al., 2002]. Os dados de Spellman são séries temporais
em 6 condições totalizando 77 amostras para 6178 genes da S. cerevisiae. Hartemink oferece
dados para 32 genes em várias condições sem considerar o tempo totalizando 320 amostras.
Nos experimentos com a Rede02 foram usados apenas dados de Spellman porque o conjunto
cedido por Hartemink não possuia dados para todos os genes.

Os dados de seqüência upstream foram obtidos na base de dados pública SGD (Saccha-

romyces Genome Database) [Cherry et al., 1998]. Para cada gene foram selecionadas seqüên-
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cias de 1020 bases.

Figura 5.7 Grafo da Rede02. As arestas indicam ligação do fator de transcrição (origem) na região
upstream do gene regulado (destino). Legenda das arestas: vermelha indica relação segundo Lee
[Lee et al., 2002], verde relação segundo Zhu [Zhu and Zhang, 1999], azul relação segundo ambos

Realização dos experimentos

Foram selecionadas 73 amostras dos dados de Spellman para os experimentos com Rede01
e Rede02. Algumas amostras continham dados ausentes os quais foram preenchidos com a
média dos dois vizinhos mais próximos. Para os experimentos com os dados de Hartemink
foram utilizadas 250 amostras. Foram realizados 6 experimentos com estes dados. Em todos
os experimentos utilizou-se inicialização aleatória para gerar a rede inicial.

Em todos os experimentos o parâmetro PN (Número máximo de pais) foi definido com
valor 10. O tempo de busca igual a três (i.e., 300 ciclos no máximo). E-value MEME e MAST
iguais a 0.01. MPN igual a 2. Em todas as configurações a poda (parâmetro Prune) foi ligado.

A Tabela 5.13 apresenta as configurações de cada experimento.
Foram realizadas 100 execuções do algoritmo de estimação para cada configuração. Para

cada execução foram computados valores de TP, FN e sensibilidade para comparações com os
grafos Rede01 e Rede02. Também computaram-se os valores de score.

Tabela 5.13 Configurações dos experimentos com dados reais.

Em experimentos com dados reais os valores de FP e TN não devem ser avaliados porque
não há garantias de que os grafos das Figura 5.6, 5.7 e literatura disponível atualmente apre-
sentem um conjunto completo de todas as relações realmente existentes. Uma aresta estimada
pelo algoritmo que não exista nestas redes pode apontar para uma hipótese a ser investigada
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com experimentos bioquímicos. Além disto as redes das Figuras 5.6 e 5.7 apresentam apenas
as relações entre fatores de transcrição e genes regulados. É importante lembrar que os gra-
fos inferidos apresentam as relações entre os níveis de expressão dos genes. Assim, as arestas
podem indicar relações entre TF e seu gene alvo, associação entre as proteínas codificadas por
cada gene (i.e.: interação proteína-proteína) ou que os nós são co-regulados.

Contudo, a contagem de TP e FN é útil, neste caso, para medir o quanto o algoritmo é capaz
de inferir as relações entre TF e genes regulados.

Comparação dos dados de topologia

Nesta seção são apresentadas comparações relacionadas a contagem de TP, FN e medidas
derivadas destes valores. Todas as comparações desta seção foram realizadas fazendo-se o teste
de hipótese (t-test) utilizando sempre 100 amostras e significância 1%.

Comparação dos valores de TP

Inicialmente comparou-se o número TP dos experimentos 01 e 02 (Tabela 5.14). Para o
experimento 01 o número médio de TP é maior que para o segundo experimento, que é de 3.55.
Porém os resultados não são estatisticamente diferentes.

Tabela 5.14 Comparação dos valores de TP entre os experimentos 01 e 02, 03 e 04 e também 05 e 06.
A coluna t-test indica se o teste estatístico mostrou que as médias são significativamente diferentes (S)
ou não (N).

Compararam-se os valores de TP dos experimentos 03 e 04. Os resultados mostram uma
pequena diferença entre eles: média de 2.06 na abordagem sem motif e de 1.39 com o método
proposto.

Na comparação entre os valores de TP dos experimentos 05 e 06 ambos os métodos encon-
traram em torno de 6 arestas.
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Comparação dos valores de FN

A comparação entre os valores de FN para os experimentos 01 e 02 mostrou que a média
de FN é alta. Em torno de 10 arestas. Veja a Tabela 5.15.

Tabela 5.15 Comparação dos valores de FN entre os experimentos 01 e 02, 03 e 04 e também 05 e 06.

A comparação das execuções com dados de Hartemink mostrou FN médio em torno de 12
arestas.

A média de FN nos experimentos com os genes da Rede02 também foi alta. Não há,
entretanto, diferença entre as médias de ambos os métodos.

Comparação dos valores de Sensibilidade

Com base nos valores de TP e FN computaram-se os valores de Sensibilidade. As comparações
foram feitas entre os mesmos pares de experimentos da seção anterior. Os resultados podem
ser vistos na Tabela 5.16. Observa-se uma baixa sensiblidade média e também uma diferença
entre os valores alcançados para diferentes conjuntos de dados.

Tabela 5.16 Comparação dos valores de Sensibilidade entre os experimentos.
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Comparação sem considerar a direção das arestas - TP

Foram computados também os valores de TP e FN sem considerar a direção das arestas.
Assim por exemplo existindo uma aresta A,B no grafo alvo, foram consideras TP arestas A,B
ou B,A inferidas. Da mesma forma, existindo uma relação entre A e B no grafo alvo, a ine-
xistência de uma relação entre estes nós no grafo inferido foi contada como FN. Esta medida
permite avaliar quantas relações os algoritmos conseguem recuperar ainda que com sentidos
invertidos.

A Tabela 5.17 apresenta os resultados.

Tabela 5.17 Comparação dos valores de TP entre os experimentos sem considerar a direção das arestas

Comparação sem considerar a direção das arestas - FN

O número de FN computado sem considerar o sentido das arestas permite avaliar quantas rela-
ções são incorretamente estimadas como inexistentes.A Tabela 5.18 apresenta as comparações.

Tabela 5.18 Comparação dos valores de FN entre os experimentos sem considerar a direção das arestas
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Comparação sem considerar a direção das arestas - Sensibilidade

Com base nos valores de TP e FN considerando o grafo não direcinado foram computados
valores de sensibilidade. Estes valores foram comparados para as diferentes execuções. Os
resultados estãona Tabela 5.19

Tabela 5.19 Comparação dos valores de Sensibilidade entre os experimentos sem considerar a direção
das arestas

Comparação do percentual de arestas invertidas

Tendo computado as relações sem levar em conta a direção das arestas, computaram-se também
o número de arestas que foram estimadas no sentido inverso. Assim calculou-se o percentual
de arestas invertidas. As comparações entre os experimentos 01 e 02, 03 e 04 e também 05 e
06 são apresentadas na Tabela 5.20.

Tabela 5.20 Comparação do percentual de arestas invertidas entre os experimentos.

Comparação do número total de arestas estimadas

Outro valor computado foi o número total de arestas estimadas por cada algoritmo. É desejável
que o algoritmo de reconstrução de redes estime as arestas corretas sem inferir "muitas" arestas
"falsas". Como comentado anteriormente, na avaliação com dados reais não se pode contar
falso positivos. No entanto computar o número de arestas estimadas pode oferecer uma idéia
da quantidade de relações o algoritmo estima. A Tabela 5.21 apresenta o número médio de
arestas inferidas em cada rede para cada um dos experimentos.
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Tabela 5.21 Total médio de arestas estimadas por grafo.

Comparação entre os scores

Compararam-se também os escores finais entre os experimentos com e sem uso de motif. Os
resultados são apresentados na Tabela 5.22.

Também foram comparados os scores finais das execuções com dados de Spellman com
aquelas realizadas com os dados de Hartemink para avaliar a sensibilidade do modelo em rela-
ção aos dados. Os resultados são apresentados nas duas últimas linhas da Tabela 5.22.

Tabela 5.22 Comparação do score médio dos experimentos. As duas últimas linhas comparam o valor
do score para execução com diferentes fontes de dados.
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Grafos Inferidos

Nesta seção apresenta-se os grafos resultantes do critério de votação. Todos os grafos apresen-
tados aqui foram gerados com um limiar de 95%. Os nós foram coloridos de forma a facilitar
sua identificação no grafo. Assim, genes que se expressam apenas em células MATa são verdes,
genes que se expressam apenas em células MATα são amarelos. Genes que se expressam em
ambas as células são azuis. Genes que codificam fatores de transcrição são vermelhos.

Serão apresentados inicialmente os quatro grafos gerados a partir dos experimentos com
dados de Spellman. Em seguida aqueles produzidos a partir dos dados de Hartemink.

Grafo resultante do experimento 01

A rede final (Figura 5.8) possui três arestas relacionando os fatores de transcrição STE12 e
MCM1 a genes regulados (todas invertidas). Há várias arestras entre os demais nós.

Figura 5.8 Rede final para o experimento 01. Gerada a partir de 100 grafos utilizando o critério de
votação com limiar igual a 0.95. As arestas vermelhas indicam relação com o fator de transcrição (todas
invertidas).
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Grafo resultante do experimento 02

A rede final da Figura 5.9 é semelhante à rede do experimento 01. As relações STE2-FAR1 e
MFA2-STE6 não aparecem na rede anterior.

Figura 5.9 Rede final para o experimento 02. Gerada a partir de 100 grafos utilizando o critério de
votação com limiar igual a 0.95. As arestas vermelhas indicam relação com o fator de transcrição (todas
invertidas).

Grafo resultante do experimento 05

A rede obtida no experimento 05 possui três arestas associadas a fatores de transcrição sendo
apenas 1 no sentido correto (Figura 5.10). Dois TFs não foram associados a nenhum nó (STE12
e MATALPHA1).
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Figura 5.10 Rede final para o experimento 05. Gerada a partir de 100 grafos utilizando o critério de
votação com limiar igual a 0,95. As arestas vermelhas indicam relação com fator de transcrição (2
arestas invertidas).

Grafo resultante do experimento 06

O grafo do experimento 06 (Figura 5.11) também possui três arestas relacionadas aos fatores
de transcrição sendo duas invertidas. STE12 e MATALPHA1 aparecem isolados da rede.

Figura 5.11 Rede final para o experimento 06. Gerado a partir de 100 grafos utilizando o critério de
votação com limiar igual a 0,95. As arestas vermelhas indicam relação com fator de transcrição (duas
arestas invertidas).
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Grafo resultante do experimento 03

Nos grafos finais dos experimentos realizados com os dados de Hartemink o número de arestas
relacionando os fatores de transcrição aos genes regulados é maior. A rede final do experimento
03 (Figura 5.12) possui 8 arestas que associam os fatores de transcrição a seus alvos.

Figura 5.12 Rede final para o experimento 03. Gerado a partir de 100 grafos utilizando o critério de
votação com limiar igual a 0,95. Mais relações entre fatores de transcrição e genes regulados (arestas
vermelhas) do que as redes inferidas com dados de Spellman (todas invertidas).
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Grafo resultante do experimento 04

A rede final do experimento 04 também possui 9 arestas relacionando os TFs a seus alvos.
Todas, porém, invertidas.

Figura 5.13 Rede final para o experimento 04. Gerado a partir de 100 grafos utilizando o critério de
votação com limiar igual a 0,95. Mais relações entre fatores de transcrição e genes regulados (arestas
vermelhas) do que as redes inferidas com dados de Spellman.
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Conclusão

Foi utilizado como plataforma inicial para este trabalho o algoritmo para reconstrução de redes
de genes proposto por Bastos [Bastos, 2005]. Utilizando-se da função para o cálculo do escore
da rede implementada por ele, foi proposta e implementada uma nova estratégia. A abordagem
proposta alterou o mecanismo de busca, utilizando dados de seqüência de DNA para inferir
motifs a partir de nós de interesse, utilizando a informação inferida na modificação da topo-
logia. O modelo proposto levou em consideração características topológicas da S. cerevisiae
conhecidas como regulação combinatória que foram verificadas [Lee et al., 2002] através de
experimentos bioquímicos.

Em experimentos com dados artificiais o modelo proposto apresentou um número maior
TPs e TNs que o modelo sem heurística de regulação combinatória. Também apresentou uma
média menor de erros (FP e FN). Como conseqüência, os valores de Sensibilidade, Especifici-
dade, Valor de Predição Positivo e Valor de Predição Negativo foram melhores na abordagem
com uso da heurística proposta.

O valor médio do score também foi melhor na abordagem proposta (4.0977e+03) do que
na abordagem sem heurística (4.0983e+03).

Nos grafos resultantes gerados pelo critério de votação observa-se que no modelo com
heurística o fator de transcrição TF1 liga-se a um número muito maior de genes que no modelo
sem heurística, mostrando maior coerência biológica. Embora o número de arestas corretas e
de arestas falsas melhore na abordagem proposta, ela ainda não foi capaz de inferir um grande
número de relações de regulação combinatória. No entanto o modelo com heurística inferiu
relação de regulação combinatória com o GN3 e GN5 enquanto que a abordagem sem heurística
não inferiu relações deste tipo.

Quando avaliado com dados de S. cerevisiae do conjunto de Spellman, a nova abordagem
não apresentou diferença estatística na maioria dos critérios de avaliação. Quando avaliado com
o conjunto de Hartemink os modelos apresentaram resultados distintos. Uma discussão mais
detalhada quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos dos resultados será feita a seguir.
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Recuperação das relações transcricionais

O número de arestas inferidas com a direção correta foi baixo. Nos experimentos com
a Rede01 - que possui 14 arestas - inferiu-se uma média próxima de 3 arestas corretas nos
experimentos 01 e 02 e um valor variando entre uma e duas arestas nos experimentos 03 e
04. Nos experimentos 05 e 06 este valor subiu para aproximadamente seis arestas corretas por
grafo, porém, para uma rede com mais dois nós e com 23 arestas. Desta forma, o número de
FN aparece próximo de 10 para os experimentos com a Rede01 e próximo de 17 para a Rede02.

Os algoritmos conseguiram recuperar em média entre 25% e 27% das arestas da Rede01 a
partir dos dados de Spellman. E entre 10% e 15% a partir dos dados de Hartemink.

Estes valores mostram que os algoritmos (com ou sem heurística) não conseguiram re-
cuperar corretamente muitas relações causa-efeito entre fatores de transcrição e seus genes
regulados.

Arestas invertidas

Outra observação importante em relação ao resultados com dados reais é que o percentual de
arestas estimadas na direção inversa foi alto. Quando se conta o número de TP e FN sem
considerar-se a direção das arestas verifica-se uma sensibilidade que varia de 71% a 75%, em
média, nas execuções com Spellman e de 81% a 84% com Hartemink. Obviamente que a con-
tagem de TP num dígrafo (grafo direcionado) será menor que em um grafo comum. Contudo,
convém notar que o número de arestas invertidas é maior que o dobro sobretudo nos experi-
mentos com dados de Hartemink onde subiu de um valor baixo (1 ou 2) para cerca de 11 TP.
A recuperação média de arestas de 71% (com 65% invertidas) para dados de Spellman e 84%
(com 88% invertidas) para dados de Hartemink, mostra que os algoritmos conseguem recuperar
mais da metade das relações entre fatores de transcrição e genes regulados, porém com baixo
acerto no que diz respeito à direção das arestas.

Número total de arestas

Um ponto negativo nos grafos inferidos é o grande número de arestas. É um comportamento
comum nos algoritmos de recuperação de redes de genes a diminuição da precisão à medida
em que se aumenta a sensibilidade da rede. Em outras palavras, quanto maior o número de
relações corretas recuperadas maior tende ser a quantidade de FP. Embora, como já comentado,
não se deva contar falso positivos, em experimentos com redes reais é possível notar que a
quantidade de relações estimadas é alta: mais de 50 para a rede com 14 relações de regulação
e aproximadamente 68 parar a rede com 23 relações.
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Sensibilidade aos dados

Nos experimentos com dados artificiais a Sensibilidade da rede foi de 37% para os confi-
gurações sem uso de motif e de 43% para as execuções com heurística. Nos experimentos com
dados reais, no entanto, este valor foi mais baixo. A menor recuperação foi de 10% (Tabela
5.16) e a maior 28%.

Dados artificiais são produzidos de forma controlada e as relações entre os nós são definidas
de forma intencional e dirigida. Os dados reais são resultado de interações mais complexas
entre vários elementos celulares. No caso em particular dos genes selecionados sabe-se que
alguns deles não se expressam em determinadas condições [Hartemink et al., 2002].

Ainda neste sentido, além da diferença entre resultados dos experimentos com dados arti-

ficiais e com dados reais, observa-se também variação na sensibilidade para os experimentos
realizados com dados de Spellman e com dados de Hartemink. Esta relação também reflete-se
nos valores de escore final conforme mostrou a Tabela 5.22. Isto mostra que os modelos foram
sensíveis aos dados utilizados na inferência.

Uso de motifs

Por fim, observa-se que o uso de motifs não aumentou o valor da sensibilidade na maioria dos
casos. A exceção acontece nos experimentos com dados de Hartemink sem considerar o sentido
das arestas quando o valor subiu de 81% sem o uso de motifs para 84% com uso da heurística.
Estes experimentos foram os mesmos que apresentaram o maior número de arestas invertidas.

Grafos resultantes

A observação das figuras com os grafos gerados com o critério de votação com limiar de 95%
nos permite observar outros aspectos das redes inferidas além dos aspectos quantitativos.

Na rede da Figura 5.8 três arestas apresentam relação regulatória (todas invertidas). Na
Figura 5.9 duas arestas também invertidas. Uma aresta invertida no grafo da Figura 5.10 e
Figura 5.11.

Os grafos dos experimentos com dados de Hartemink contêm um número maior de relações
entre fatores de transcrição e genes regulados.

Muitas relações inferidas não foram contadas como TP já que na contagem se considerou
"verdadeiras" apenas as relações entre fatores de transcrição e nós regulados. Contudo, algumas
delas fazem sentido do ponto de vista biológico.

Por exemplo, algumas arestas identificam relação proteína-proteína. Na rede da Figura 5.8
arestas STE3,MFA1, STE2,MFALPHA2 e BAR1,MFALPHA2 são relações deste tipo. Como
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apresentado na Tabela 5.12 Ste3 é o receptor do feromônio a e Ste2 o receptor do feromônio α .
Bar1 interage com o α-factor [Ballenstefen and Schmitt, 1997]. A aresta entre STE3 e MFA1
aparece também no grafo final dos experimentos 2, 4 e 6. A relação entre STE2 e MFALPHA2
aparece novamente na rede do experimento 2. A arestas entre BAR1 e MFALPHA2 aparece
novamente na rede 4.

Outra observação é que STE2, em todos os grafos finais, sempre aparece relacionado ao
gene de mesma função (STE3) ou a genes que codificam o feromônio. O mesmo acontece com
STE3. Este último aparece relacionado a MFALPHA1 e MFALPHA2 em 5 grafos e ligado
somente a MFALPHA2 em um deles. Semelhantemente STE2 aparece ligado a MFA1 em 6
grafos e a MFA2 em 4 deles. Estas relações mostram que as redes finais são coerentes com a
descrição da via de sinalização mostrando que há uma relação entre o nível de expressão dos
receptores.

Ainda observa-se que em todos os grafos finais existe relação entre MFALPHA1 e
MFALPHA2. Ambos codificam a pheromone α . O mesmo ocorre entre os nós MFA1 e MFA2
que também codificam o peptídeo de mesma função.

Com relação aos dados artificiais, o grafo final do experimento 01 apresenta a aresta entre
GN9 e GN8 que ocorre em 86% dos grafos. A relação entre GN9 e TF3 que ocorre em 99%
dos grafos. Isto pode ser explicado pelo fato GN8 e GN9 serem corregulados por TF3. Além
disto a funções que relacionam estes nós a seus pais são semelhantes (ambas incluem a função
exponencial exp()). Uma relação semelhante ocorre entre os nós GN3 e GN1, ambos regulados
por TF1, e ocorre em 73% dos grafos. As funções que os relaciona a seus pais também são
semelhantes: ambas são cúbicas.

Síntese e conclusões finais

O principal problema na aplicação de ambos os modelos em dados reais foi o número alto
de arestas inferidas. O uso da heurística de regulação combinatória e a poda de arestas durante
a busca não diminuíram sua quantidade. Este mostrou-se um problema difícil de resolver,
especialmente no caso do conjunto de genes avaliados, pois além de estarem todos envolvidos
na mesma via de sinalização, muitos são co-regulados.

Nos experimentos com dados reais o uso de heurística não alterou significativamente o va-
lor score. Contudo, os experimentos (com ou sem heurística) apresentaram valores de score
melhores (i.e. menores) para dados de Spellman do que para dados de Hartemink. Esta consta-
tação mostra que o algoritmo apresenta algum nível de sensibilidade aos dados de entrada.

Além das relações entre TFs e genes regulados as redes finais (estimadas com e sem uso
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de heurística) apresentaram várias relações proteína-proteína mostrando coerência com a lite-
ratura.

Ambos os métodos inferiram um grande numero de relações corretas, porém, com as arestas
no sentido invertido. Quando comparou-se a contagem de TP, FN e a sensibilidade sem levar
em conta o sentido das arestas a rede com menos genes, inferida a partir de dados de Spellman,
a abordagem sem heurística apresentou melhores valores que a proposta. Quando utilizaram-
se os dados de Hartemink a abordagem com heurística apresentou melhores resultados. Para
experimentos com o segundo conjunto de genes não houve diferença entre ambos os métodos.
Contudo observa-se nos grafos resultantes dos experimentos 03 e 04 que a abordagem usando
heurística encontrou uma relação mais próxima da regulação combinatória. Os nós STE12 e
MCM1 aparecem ligando-se (ambos) a FAR1 e MFA1. Já no grafo do experimento 03 somente
a relação com FAR1 foi inferida.

Os experimentos com dados artificiais mostraram (Tabela 5.2) que o número de pais máxi-
mos permitido por nó interfere no resultado. Quanto maior a restrição (i.e. menos pais) pior
o resultado. O tempo máximo de busca foi outro parâmetro que influenciou. Nota-se (Tabela
5.3) que acima de 100 iterações o acerto é maior. Os parâmetros específicos da busca com heu-
rística não interferiram no resultado. No entanto, quando se comparam as abordagens sem e
com heurística, esta última apresenta valores melhores em todos os critérios de avaliação. Esta
constatação sugere uma questão: uma vez que a alteração dos parâmetros da heurística não
alterou os resultados, porque a abordagem proposta apresenta valores ligeiramente melhores?
Uma resposta possível é que o que difere os dois métodos é a forma de realizar a busca ou seja,
o modo de modificar o grafo. Sem heurística a modificação é aleatória, com heurística a modi-
ficação é dirigida pelo conceito de regulação combinatória e leva em consideração a topologia
na vizinhança do nó onde a modificação irá ocorrer.

Estes resultados sugerem que o uso da heurística de regulação combinatória possui o poten-
cial de melhorar a busca, conduzindo-a por soluções mais coerentes com a topologia da rede
de transcrição biológica.

A inferência de redes de genes a partir de dados de microarray de DNA é uma tarefa difícil.
Esta é uma área de pesquisa aberta e nenhum algoritmo atual é capaz de reconstruir toda a rede,
nem mesmo com dados artificiais para redes pequenas.

O modelo de regressão não paramétrica trata de estabelecer relações entre os nós com base
nos dados de microarray, estimando o valor de expressão de cada nó "filho" em função de um
conjunto de nós "pais". Desta forma o algoritmo procura pelo melhor conjunto de pais. Um
problema desta abordagem é a dificuldade de reconstruir apenas relações transcricionais do
tipo TF-gene. Isto ocorre porque quando dois nós são corregulados com funções semelhantes
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(possuem o mesmo pai) ocorre uma relação entre seus valores de expressão. Assim, um nó pode
ser explicado em função de seu "irmão" no grafo. Um exemplo disto ocorre no grafo final do
Experimento 01 com dados artificiais (relações entre nós GN9 e GN8). Desconhecer a função
que relaciona os TFs a seus nós corregulados compõe parte do problema de reconstrução de
redes.

A função de score utilizada não captura as mudanças de topologia. A probabilidade a priori
do score BIC considera somente a quantidade de pais que um determinado nó possui. Assim,
uma alteração na topologia que não modifique o número de pais não será capturada por este
termo da função de score. A função prioriza nós com maior número de pais. Esta pode ser uma
explicação para o alto número de arestas invertidas computadas nos experimentos com dados
reais. Por exemplo, na rede final do experimento 03 há muitas relações entre TFs e seus nós
regulados, porém, todos os nós TF são filhos no grafo final, ou seja, são nós com muitos pais.

Alguns elementos poderiam contribuir para melhorar o desempenho dos algoritmos de re-
construção de redes de genes. Conhecer e incluir no modelo as funções que relacionam TFs e
genes podem ajudar na qualidade das redes reconstruidas. Os dados de expressão apropriados
para reconstrução de redes ainda são escassos para o número de variáveis do sistema. Muitos
dos conjuntos de dados disponíveis tratam da expressão dos genes em várias condições expe-
rimentais. Um modelo ideal deveria incluir uma grande amostragem de dados numa mesma
condição em intervalos no tempo. Há genes que não se expressam em certas condições o que
dificulta uma reconstrução mais precisa da rede. Outro elemento importante é incluir o máximo
de informação possível nos modelos de reconstrução. Por exemplo, no caso de S. cerevisiae

grande parte dos TFs é conhecida e também seus alvos. Usar a informação de quais sãos os
TFs pode reduzir o espaço de busca.

Do ponto de vista da utilidade e aplicabilidade dos modelos para inferência in silico os
grafos podem ser mais ricos em informação. De forma geral a maioria dos TFs são conhecidos
ou pelo menos preditos na maioria dos organismos já sequenciados. A principal utilidade dos
modelos de inferência é prever novos alvos para os fatores de transcrição. Os experimentos
bioquímicos são caros e as ferramentas in silico são úteis para selecionar o conjunto mais
provável de alvos para testes in vitro. Assim, quanto mais informativos forem os grafos, mais
úteis serão para os biólogos. Desta forma eles poderiam incluir nodos diferenciados para TFs e
genes, arestas diferenciadas para relações TF-gene, corregulação e interação proteína-proteína.
As arestas nos grafos deste trabalho incuem apenas um sentido. Arestas que incluam ambos os
sentidos adicionado de uma informação indicando o número de vezes que ocorre em cada um
poderiam ser mais úteis.
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6.1 Sugestões para Trabalhos futuros

1. Informação a priori de relações inexistentes

O principal desafio da reconstrução de redes de genes é inferir as arestas corretas sem
inserir um número alto de relações falsas. Em outras palavras, aumentar a sensibilidade
e diminuir o número de falsos positivos. A literatura dedica-se mais a anotar relações
existentes e não as inexistentes.

Assim, fornecer a priori um conjunto de arestas a serem evitadas poderia contribuir no
resultado final. Contudo, afirmar que dois genes não se relacionam pode ser uma tarefa
mais difícil que procurar por relações anotadas. Esta tarefa certamente exigirá o conhe-
cimento de um especialista em biologia.

2. Modelagem de novas funções de score

O uso de heurística produziu uma discreta melhora nos resultados independente dos pa-
râmetros de configuração sugerindo que a forma de realizar a busca interfere no resultado
final. As função de escore BIC não leva em consideração as características de regulação
combinatória. Modelar funções de escore que incluam as características topológicas de
regulação combinatória poderia conduzir a busca a resultados melhores.

3. Estudo da sensibilidade do modelo aos dados

Os experimentos com dados artificiais sinalizaram para uma sensibilidade do modelo
aos dados. Um estudo analítico aprofundado seria de grande valor para este campo de
pesquisa. Pode-se avaliar os resultados comparando-se o tipo de dados microarray usado
(cDNA, GeneChip, outros), a quantidade de amostras, o tipo de normalização, etc.
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