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DE REDES REGULATÓRIAS DE GENES
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RESUMO

Nos últimos anos, um grande volume de dados de várias espécies vem sendo obtido
através de novas técnicas criadas e aperfeiçoadas pela biologia. Entre elas, tecnologias
para medir as diferenças das expressões dos genes, através de concentrações de mRNA
(microarray), estão se tornando extremamente populares e seus custos estão diminuindo.
A inferência de redes regulatórias de genes a partir de dados de expressão gênica para
estudar o metabolismo dos organismos é um processo importante e faz surgir o desafio
de conectar os genes e seus produtos em vias metabólicas, circuitos e redes funcionais. O
conhecimento sobre redes regulatórias de genes pode fornecer informações valiosas para
tratamento de doenças, identificação de quais genes controlam e regulam eventos celulares
e descoberta de vias metabólicas mais complexas.

Uma rede regulatória de genes é um modelo que representa as regulações entre genes
usando um grafo direcionado, no qual os nós indicam os genes e uma aresta (Gene 1,
Gene 2) indica que o Gene 1 regula o Gene 2 (através de ativação ou repressão). Vários
métodos foram propostos no decorrer dos anos para inferir uma rede regulatória de genes a
partir de dados de microarray de DNA usando modelos matemáticos, tais como equações
diferenciais, redes Booleanas e redes Bayesianas.

Este trabalho apresenta o estudo do modelo de Rede Bayesiana e a implementação de
dois programas, um usando o modelo de Rede Bayesiana e o outro usando o modelo Rede
Bayesiana dinâmica, ambos com regressão não-paramétrica para inferir redes regulatórias
de genes a partir de dados de expressão gênica de microarray de DNA. O critério usado
para escolher as melhores redes foi o Bayesian Information Criterion (BIC), que é mais
simples do que outros critérios existentes, mas ainda assim, é uma abordagem eficiente.

Os resultados do trabalho foram comparados com os de trabalhos anteriores usando
dois conjuntos de dados: dados artificiais para inferir uma rede regulatória artificial de
genes; e dados reais de microarray do ciclo celular da levedura Saccharomyces cerevisiae
para inferir o ciclo do ácido tricarbox́ılico (TCA). Os experimentos com os dados artifi-
ciais apresentaram bons resultados quando comparados com modelos anteriores, princi-
palmente quando informações a priori foram adicionadas. Os experimentos com dados
biológicos foram mais surpreendentes, pois a quantidade de amostras existentes era pe-
quena e, mesmo assim, os resultados obtidos foram tão bons quanto os resultados dos
modelos anteriormente propostos.

A inferência de redes de genes a partir de dados de microarray usando modelos ma-
temáticos é um problema recente e dif́ıcil. Este trabalho apresenta um modelo relativa-
mente simples com resultados promissores, podendo ser estendido em trabalhos futuros.

Palavras-chave: Rede Bayesiana, inferência de redes regulatórias de genes, otimização,
regressão não-paramétrica.
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ABSTRACT

With the development of functional genomics, data on a great number of species are being
obtained in huge volumes. Technologies to measure the differences of the gene expres-
sion, through mRNA concentration (microarray), have become extremely popular, and
their costs are decreasing. The reconstruction of genetic networks from gene expression
data to study the organism dynamics is an important process and raises the challenge
of connecting genes and their products in metabolic pathways, circuits and functional
networks. Understanding gene regulatory networks can provide valuable information for
treatment of diseases, identification of genes that control and regulate cell events, and
discovery of complex metabolic pathways.

A genetic regulatory network is a model that represents the regulations between genes
using a directed graph where the nodes indicate genes, and an edge (Gene 1, Gene 2)
indicates that Gene 1 regulates Gene 2 (with activation and/or repression). Several me-
thods have been proposed during the last years to infer a genetic network from microarray
data using mathematical models, such as differential equations, Boolean networks, and
Bayesian networks.

In the present work we show the use of a Bayesian network model for inferring genetic
networks from microarray data. Two different programs were implemented: one using a
Bayesian network model and another one using a dynamic Bayesian network model, both
with non-parametric regression. We use Bayesian Information Criterion (BIC), a simpler
but still effective approach, to choose the best networks.

Our results were compared to those of previous works, using two datasets: an artificial
dataset to infer an artificial gene regulatory network; and gene expression microarray data
of Saccharomyces cerevisiae to infer the TCA cycle (tricarboxylic acid). Experiments with
artificial data produced good results comparing to previous models, mainly when prior
information was added. The experiments with gene expression data were more surprising,
as even though only a small sample was available, results were as good as those found by
previous models.

Regulatory gene networks inference from microarray data is a recent and difficult
problem. This work presents a simpler model which obtained promising results, and that
may be extended in future works.

Keywords: Bayesian networks, inference of gene regulatory networks, optimization,
non-parametric regression.
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2.1 Variáveis usadas para modelar o sistema dinâmico da Figura 2.3 . . . . . 20
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CAṔITULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 CONCEITOS BIOLÓGICOS

Cada um dos seres vivos que ajudam a compor a complexa teia da vida em nosso
planeta é ou foi uma única célula. Para muitos organismos vivos sexuados, um gameta
masculino e um feminino fundem-se durante a fecundação, formando a célula denominada
ovo ou zigoto. Essa única nova célula inicia um processo de sucessivas divisões, formando
sempre novas células completas até constrúırem um organismo. Muitos organismos vivos
permanecem constitúıdos por uma única célula e nem mesmo dependem de gametas para
a reprodução. As bactérias e os protozoários, além de certas algas e fungos, possuem
uma estrutura unicelular durante toda a sua existência. As baleias azuis, com 35 metros
de comprimento e pesando 125 toneladas, os maiores animais do planeta, assim como as
sequóias da Califórnia, que chegam a 110 metros de altura e mais de 300 anos, repre-
sentantes dos maiores vegetais do planeta, são constitúıdas por trilhões de células. Nós,
seres humanos, somos constitúıdos por algumas dezenas de trilhões de células. No inte-
rior dessas diminutas unidades, ocorrem complexos processos bioqúımicos e f́ısicos que
permitem a continuidade da vida.

Desta forma, é posśıvel dizer que a célula é a unidade funcional e estrutural fundamen-
tal de todos os organismos vivos. Elas constituem-se em verdadeiras unidades básicas,
morfológicas e fisiológicas dotadas de incŕıvel dinâmica e onde a vida se manifesta de
forma independente e ativa. Todas as funções vitais de um organismo ocorrem dentro
das células e elas contêm a informação hereditária necessária para regular as funções
celulares e para transmitir informações para a próxima geração de células.

Existem dois tipos estruturais de células: a procariota e a eucariota, sendo este último
dividido em células animais (Figura 1.1) e vegetais. O primeiro tipo estrutural de célula
não apresenta um núcleo definido, constituindo assim organismos mais simples. O se-
gundo tipo estrutural aparece em organismos mais complexos (por exemplo, animais e
plantas) apresentando uma membrana nuclear que separa o material genético da célula
do citoplasma. Deste ponto em diante, as células serão referenciadas como se todas
possúıssem núcleos definidos, salvo alguma indicação expĺıcita.

A estrutura, tipo e funções de uma célula são determinados pelos cromossomos que são
encontrados no seu núcleo. Um cromossomo é composto por um trecho cont́ınuo e muito
longo de DNA (acrônimo para ácido desoxirribonucléico, do inglês deoxyribonucleic acid),
que determina todas as caracteŕısticas de um organismo e contém todo o material genético
que faz os seres vivos serem o que são. Os cromossomos contêm ainda muitos genes,
elementos regulatórios e outras seqüências intercalares de nucleot́ıdeos. As informações
genéticas contidas nos cromossomos são passadas de geração a geração numa espécie.

O DNA consiste de duas fitas enroladas na forma de dupla-hélice. Cada fita é formada
por uma cadeia de nucleot́ıdeos, que são formados por um açúcar, por um fosfato e por
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1.1 conceitos biológicos 2

Figura 1.1. Estrutura de uma célula animal. Retirada de Positive [Positive, 2001].

um dos quatro tipos de bases posśıveis: adenina (A), timina (T), guanina (G) e citosina
(C). Elas são as unidades que formam as duas fitas de DNA, mantendo as fitas juntas
pela ligação de uma com a outra (a base A de uma fita sempre ‘se associa’ com a base
T da outra e a base C sempre com a base G). Veja a Figura 1.2 para uma ilustração da
dupla-hélice e das ligações entre as bases.

Os dois principais processos que envolvem o DNA são: a replicação do DNA (ou
śıntese de DNA) e a expressão gênica.

No processo da replicação, a fita dupla de DNA é copiada antes do processo de divisão
celular. A replicação gera duas fitas duplas no final, geralmente idênticas (ocasionalmente
podem ocorrer erros na replicação, fato que é chamado mutação), e cada uma delas
consiste de uma fita original e outra nova. Este processo é importante porque as células
possuem um tempo de vida variável para cada espécie, sendo necessário que elas passem
suas informações genéticas adiante para novas células. O processo de replicação também é
útil no crescimento de organismos multi-celulares e na regeneração de tecidos. Todos estes
casos são exemplos de um processo chamado mitose. Além disso, a replicação também é
importante para variabilidade genética da reprodução sexual (processo conhecido como
meiose).

O processo da expressão gênica consiste na transformação da informação do gene em
protéınas (śıntese de protéınas) e em outras estruturas ativas e presentes na célula que
servem para o funcionamento e manutenção da mesma.

Em organismos procariontes e eucariontes, a forma como o gene se apresenta nos
cromossomos difere um pouco. Nos procariontes, a maioria dos genes são formados por
longas cadeias de nucleot́ıdeos que são completamente traduzidos em protéınas, ou seja,
toda a seqüência é codificante. Nos eucariontes, os genes são compostos por seqüências
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Figura 1.2. Estrutura de dupla-hélice do DNA.

que realmente codificam uma protéına ou parte dela (exons) intercaladas por seqüências
não-codificantes (introns) (Figura 1.3).

À parte esta diferença na forma que os genes se encontram nos cromossomos, o pro-
cesso de expressão gênica é bastante similar para os dois tipos de organismos. O processo
é dividido em duas etapas. A primeira parte do processo, chamada transcrição, trans-
creve (copia) a informação codificada em um seqüência de DNA para uma seqüência de
RNA (acrônimo para ácido ribonucléico, do inglês ribonucleic acid). O RNA é um ácido
nucléico similar ao DNA, mas, ao invés de conter a base timina (T), ele contém a base
uracila (U). O processo de transcrição, por exemplo, transcreve a seqüência TCAATG
de DNA em uma seqüência complementar AGUUAC de RNA. Este RNA é chamado
RNA mensageiro (mRNA, do inglês messenger RNA). Na segunda parte do processo,
tradução, o mRNA que foi gerado é usado como base para produção de um polipept́ıdeo
espećıfico de acordo com as regras determinadas pelo código genético. O mRNA deixa
o núcleo e entra no citoplasma onde ribossomos podem ser encontrados. Então, uma
cadeia de tRNA (do inglês transfer RNA) se liga à fita de mRNA. O tRNA tem locais
para se ligar a um aminoácido e para reconhecer um códon (uma seqüência particular de
três bases). Este reconhecimento é diferente para cada tRNA e é determinado pela região
de anticódon, que contém bases complementares àquelas encontradas no mRNA. Cada
molécula de tRNA liga-se apenas a um tipo de aminoácido, mas como o código genético
é degenerado, existe mais de um códon para cada aminoácido [Foundation, 2001]. No
exemplo dado, a cadeia AGUUAC é traduzida em dois aminoácidos: serina (AGU) e
tirosina (UAC). A Figura 1.4 apresenta um esquema do exemplo dado e a tabela com a
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Figura 1.3. Ilustração de um gene de um organismo eucarionte formado por exons e introns.
Retirada de Foundation [Foundation, 2001].

correspondência entre os códons e os aminoácidos que eles geram. A expressão gênica e a
śıntese de protéınas são fundamentais para o crescimento, desenvolvimento e manutenção
celular.

No decorrer dos anos, descobriu-se que muitos outros fatores influenciam a expressão
gênica (elementos regulatórios, fatores de transcrição, promotores e outros). O nome
dado às interações entre os genes, sinais internos e externos, protéınas e outros fatores
que afetam a expressão gênica foi Rede Regulatória de Genes.

1.2 REDES REGULATÓRIAS DE GENES

A definição do que é uma rede regulatória de genes é dif́ıcil. Não a definição das
interações entre os elementos das células e do que estas interações representam para o
biologia molecular hoje em dia, mas sim, a definição de qual termo é a exata tradução
destas ligações. Em inglês existem os termos gene network, gene regulatory network,
genetic network e genetic regulatory network. Em português o termo mais usado é Rede
Regulatória.

Segundo Russ Altman [Altman, 2001, Altman, 2004], existe uma pequena diferença
entre rede de genes e rede regulatória de genes.

• Rede de Genes: termo usado para denotar interações gerais entre os genes, pro-
dutos dos genes e pequenas moléculas.

• Rede Regulatória de Genes: termo usado para denotar a rede de decisões de
controle usada para “ligar” e “desligar”os genes. Um subconjunto de uma rede de
genes completa.

Muitas vezes estes termos se confundem e são usados de maneiras análogas. Neste
trabalho, os termos “redes de genes” e “redes regulatórias” significarão “redes regulatórias
de genes”.
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Figura 1.4. Ilustração da tradução da seqüência UGAUAC nos aminoácidos serina e tirosina
e a tabela do código genético. Adaptada de Excellence [Excellence, 2004].

Redes regulatórias de genes (do inglês Gene regulatory network - GNR) são os inter-
ruptores da célula que operam no ńıvel do gene. Eles definem dinamicamente o ńıvel de
expressão para cada gene no genoma, controlando se e quão vigorosamente aquele gene
será transcrito em RNA [Martin, 2001]. Cada RNA transcrito funciona, então, como um
modelo para a śıntese de uma protéına espećıfica através do processo de tradução. Uma
rede de genes simples consistiria de um ou mais signaling pathways de entrada, protéınas
regulatórias que integram os sinais de entrada, vários genes-alvo, e o RNA e protéınas
produzidos a partir daqueles genes-alvo. Além disso, tais redes freqüentemente incluem
ciclos dinâmicos de feedback (dynamic feedback loops) que fornecem regulação adicional
da arquitetura da rede e da sáıda.

Uma rede de genes pode ser vista como um dispositivo de entrada e sáıda celular.
No mı́nimo, ele contém os componentes mostrados na Figura 1.5: (1) Um sistema de
recepção e transdução de sinal que medeia est́ımulos intra e extra-celulares (caixa da
esquerda; freqüentemente, mais de um sinal age sobre um gene-alvo); (2) Um complexo
“componente central” composto por protéınas regulatórias e seqüências de DNA relacio-
nadas (ćırculo; componentes com funções similares podem ser associados com múltiplos
genes-alvo, resultando em padrões de expressão gênica similares); (3) Sáıdas moleculares
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Figura 1.5. Ilustração de um esquema básico de uma rede regulatória de genes. Adaptada de
Martin [Martin, 2001].

primárias a partir dos genes-alvo, que são RNA e protéına (caixa à direita do ćırculo).
Os efeitos da rede são mudanças na função e no fenótipo da célula (caixa da direita).
Muitas vezes, feedbacks diretos e indiretos são importantes [Martin, 2001].

As redes regulatórias de genes agem como computadores bioqúımicos para determi-
nar a identidade e o ńıvel de expressão de grupos de genes-alvo. Elas variam muito em
complexidade de um gene para outro e vão de estruturas geralmente mais simples nas
bactérias até estruturas complexas em organismos multicelulares. Quando ativam os fato-
res de transcrição associados com genes-alvo, as redes podem funcionar para reprimir ou
induzir a śıntese do RNA correspondente. A sáıda resultante são mudanças na estrutura,
na capacidade metabólica ou no comportamento da célula mediada pela nova expressão
das protéınas induzidas e possivelmente eliminação das reprimidas [Martin, 2001].

As redes regulatórias de genes são consideravelmente diversas nas suas estruturas,
mas várias propriedades básicas são ilustradas na Figura 1.6. Neste exemplo, dois sinais
diferentes agem sobre um único gene-alvo onde os elementos regulatórios fornecem uma
sáıda integrada em resposta aos dois sinais. O sinal de molécula de A dispara a conversão
do fator de transcrição inativo A (oval mais claro) para uma forma ativa que se liga
diretamente à seqüência regulatória do gene-alvo. O processo para o sinal B é mais
complexo. O sinal B dispara a separação do fator de transcrição inativo B (oval mais
escuro) de um fator inibitório (retângulo). O fator B fica livre para formar um complexo
ativo que se liga ao fator de transcrição ativo A sobre a seqüência regulatória. A sáıda
da rede é a expressão do gene-alvo a um ńıvel determinado pela ação dos fatores A e B.
Deste modo, seqüências regulatórias de DNA, junto com as protéınas que se unem a elas,
integram informação a partir de múltiplos sinais de entradas para produzir uma sáıda
apropriadamente regulada. Redes de gene mais realistas poderiam conter múltiplos genes-
alvo regulados apenas pelo sinal A, outros apenas pelo sinal B e ainda outros regulados
pelo par A e B, ou mais sinais cooperativamente.

Como apresentado acima, o processo de expressão de um gene depende de muitos fa-
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Figura 1.6. Ilustração de um esquema de uma rede regulatória de genes mais complexa. Ad-
aptada de Martin [Martin, 2001].

tores: protéınas, metabólitos, expressão de outros genes, entre outros, por isso, para que
estudos pudessem ser realizados, a biologia molecular definiu algumas redes bioqúımicas
que são tradicionalmente consideradas relevantes: (1) as redes metabólicas, que repre-
sentam as transformações qúımicas entre os metabólitos, (2) as redes de protéınas, que
representam interações protéına-protéına, tais como formação de complexos e modificação
de protéınas por enzimas de sinal (signaling enzymes), e (3) as redes de genes propria-
mente ditas, que representam as relações que podem ser estabelecidas entre os genes,
quando observado como o ńıvel de expressão de cada gene afeta a expressão dos outros.
Cada um destes tipos de rede é uma simplificação do sistema celular completo, apesar
de neste trabalho o termo rede regulatória de genes servir tanto para o sistema com-
pleto quanto para a rede com interação gene-gene. A adoção destas simplificações para
descrever um fenômeno espećıfico depende muito de qual componente celular foi obser-
vado experimentalmente [Brazhnik et al., 2002]. Então, ao monitorar exclusivamente a
expressão gênica para se estudar algum fenômeno, fica-se limitado à construção de uma
rede de genes para explicar os dados.

As tecnologias para medir a diferença de expressão gênica no ńıvel de mRNA estão
extremamente populares [Noordewier and Warren, 2001] e seus custos estão diminuindo
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[Brazhnik et al., 2002]. Uma das tecnologias para medir a expressão gênica é o microarray
de DNA [Chee et al., 1996, Shi, 1998, Schena et al., 1998, Ekins and Chu, 1999].

1.3 MEDIÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA (MICROARRAY)

Embora a determinação da quantidade de protéına na célula não seja realizada so-
mente pela regulação de mRNA, quase todas as diferenças no tipo ou estado da célula são
correlacionadas com mudanças nos ńıveis de mRNA de muitos genes [DeRisi et al., 1997].
A expressão de um gene espećıfico pode ser determinada com a tecnologia de microarray,
que pode fornecer uma medição da concentração celular de diferentes mRNA’s, freqüen-
temente milhares de uma vez.

As terminologias que têm sido usadas na literatura para descrever esta tecnologia in-
cluem: biochip, DNA chip, microarray de DNA e gene array. A Affymetrix [Chee et al., 1996]
possui a marca registrada GeneChip R©, que se refere a seus arranjos (arrays) de DNA de
alta densidade e baseados em oligonucleot́ıdeos [Shi, 1998]. No entanto, em alguns arti-
gos, o termo gene chip tem sido usado como uma terminologia que se refere à tecnologia
de microarray. A Affymetrix opõe-se veementemente a tal uso do termo gene chip.

Microarrays de DNA são fabricados por robôs de alta velocidade, geralmente sobre
vidro, mas, às vezes, o material usado pode ser plástico ou nylon. Sondas de DNA
conhecidas são colocadas sobre o vidro e elas são usadas para determinar a ligação com-
plementar, permitindo, então, estudos paralelos de descobertas de gene e de expressão
gênica. Um experimento com um único chip de DNA pode fornecer aos pesquisadores
informação sobre milhares de genes simultaneamente.

Há duas grandes aplicações para o microarray de DNA:

i) Identificação de seqüências (gene/mutação de gene);

ii) Determinação do ńıvel de expressão (abundância) dos genes;

Há duas variações na tecnologia de microarray, com relação às propriedades das
seqüências de DNA colocadas no arranjo com as identidades conhecidas (sondas de DNA):

i) Uma sonda de cDNA (do inglês complementary DNA) de 500 a 5000 nucleot́ıdeos
de comprimento é imobilizada a uma superf́ıcie sólida tal como vidro usando um
robô e esta sonda é hibridizada com um conjunto de sondas-alvo (sondas cujas
identidades quer-se conhecer). Esta hibridização pode ser feita separadamente ou
em uma mistura. É considerado que este método, tradicionalmente chamado DNA
microarray, foi desenvolvido pela Universidade de Stanford. Para mais informações,
consulte as referências [Schena et al., 1998, Shi, 1998, Ekins and Chu, 1999].

ii) Um arranjo de oligonucleot́ıdeos (20 a 80 nucleot́ıdeos de comprimento) é sintetizado
ou por in situ ou por śıntese convencional seguindo-se a imobilização sobre o chip.
O arranjo é hibridizado com amostras de DNA rotuladas e a identidade/abundância
das seqüências é determinada. Este método, historicamente chamado DNA chips,
foi desenvolvido pela Affymetrix. Para mais informações, consulte as referências
[Chee et al., 1996, Shi, 1998].
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Figura 1.7. Ilustração de um esquema de um experimento comparativo de hibridização de
cDNA. Adaptada de Buhler [Buhler, 2002].

O processo para se obter informações é bastante similar para as duas tecnologias,
porém será apresentado um exemplo usando a tecnologia de cDNA [Campbell, 2001,
Buhler, 2002]. O exemplo mostra um experimento comparativo de hibridização de cDNA.
Os passos do experimento podem ser vistos na Figura 1.7.

O objetivo do experimento é comparar a transcrição gênica em dois ou mais tipos
diferentes de células. Para fazer esta comparação precisamos definir quais serão os tipos
de células utilizadas, por exemplo, saber quais genes são expressos quando a Saccharo-
myces cerevisiae cresce em um meio aeróbico e em um meio anaeróbico. Esta escolha é
representada pelo número 1 na Figura 1.7.

Após o crescimento das populações nas duas condições citadas, é realizada a extração
do mRNA. Primeiro, o mRNA é isolado através de um processo qúımico e colocado em
um tubo limpo. Isto é feito para as duas populações de células. No ambiente da célula,
existem muitas enzimas que destroem o RNA, então o RNA é rapidamente decomposto
e degenerado. Devido à dificuldade para trabalhar com os mRNA’s, estas moléculas
são transformadas em uma forma de DNA mais estável. Os produtos desta reação são
chamados DNA’s complementares (cDNA’s) porque suas seqüências são complementos
das seqüências de mRNA originais. A reação de transcrição reversa geralmente começa
a partir de uma cauda poli-A no mRNA e se move em direção à cabeça [Buhler, 2002].
Isto é demonstrado pelo número 2 na Figura 1.7.
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Para que seja posśıvel detectar as ligações dos cDNA’s com o microarray, os primeiros
precisam ser marcados (rotulados) com substâncias que identificam suas presenças. Os
materiais usados atualmente são fluorescentes e são representados como ćırculos escuros
e claros, respectivamente direita e esquerda, junto dos cDNA’s no número 3 da Figura
1.7. Um fato que deve-se ter em mente é que os materiais verdadeiros não emitem cor
a menos que estimulados por um laser, logo a figura é só uma ilustração. Os cDNA’s
gerados pelas duas populações, que estão em dois tubos distintos, são unidos em um único
tubo. Para igualar as concentrações totais antes de aplicá-las ao microarray, as soluções
são dilúıdas para terem a mesma intensidade de fluorescência. Este processo utiliza duas
suposições: que a quantidade de cada mRNA em cada tipo de célula sendo testada é
a mesma; e que cada material fluorescente emite a mesma quantidade de luz relativa a
sua concentração. A segunda suposição pode ser comprovada através de uma calibragem
adequada, porém a primeira suposição é dif́ıcil de ser checada. Com isto, pode ocorrer
que células com maior abundância de mRNA sejam transformadas em sondas de cDNA
com concentrações artificialmente baixas [Buhler, 2002].

O próximo passo a ser realizado é hibridizar as sondas de cDNA com o microarray de
DNA. Os arranjos hoje em dia possuem centenas ou milhares de poços (do inglês spots),
cada um deles com uma seqüência distinta de DNA que é complementar às seqüências
dos cDNA’s. Quando um cDNA hibridiza com o DNA do arranjo, é posśıvel saber de
qual população ele foi originado através de sua fluorescência. Deste modo, cada poço no
arranjo é um experimento independente para presença de diferentes seqüências de cDNA
e, para que não haja problemas de interferência, em cada poço há bastante DNA para
que as duas populações possam hibridizar. A colocação do cDNA no arranjo é mostrada
no número 4 da Figura 1.7. Mais uma vez, é necessário ter em mente que no experimento
real ainda não seria posśıvel ver a cor em cada poço.

Como complemento do processo de hibridização, é realizado um processo de lavagem
que tem como objetivo limpar o microarray e retirar qualquer sonda que não hibridizou
com o arranjo. Uma vez que as sondas estão hibridizadas e o microarray limpo, é posśıvel
percorrê-lo para determinar quanto de cada sonda ligou-se a cada poço. Como citado an-
teriormente, cada sonda possui um material fluorescente que emite luz percept́ıvel quando
estimulado por um laser. De maneira resumida, a idéia do procedimento é que poços com
maior quantidade de sondas ligadas aos DNA do arranjo brilharão mais intensamente.
Esta parte do procedimento pode ser vista no número 5 da Figura 1.7.

A sáıda do experimento de microarray é uma imagem. O processo ocorre como se
segue: coloca-se o vidro com o arranjo em uma caixa preta; passa-se um laser (primeiro
o verde, por exemplo) e tira-se uma foto que é armazenada em um computador; o outro
laser (vermelho) é passado sobre o arranjo e uma foto também é tirada e armazenada no
computador; recupera-se a imagem verde e a vermelha e cria-se uma nova imagem que
é a sobreposição das duas anteriores. Uma representação da imagem final é apresentada
no número 6 da Figura 1.7. As intensidades medidas em cada poço podem ser represen-
tadas por cores, que podem ser: preta (não houve expressão percept́ıvel), amarela (as
duas populações se expressaram igualmente); ou vermelha ou verde (uma das populações
apresentou um maior ńıvel de expressão). As intensidades fornecidas pela imagem do
arranjo podem ser quantificadas pela medição da média ou das intensidades integradas
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dos poços. A taxa de intensidades fluorescentes para um poço é interpretada como a
taxa de concentração para seu mRNA correspondente nas duas populações de células. A
interpretação dos dados de experimentos de microarray pode ser um desafio, pois vários
fatores influenciam no resultado final. Por exemplo, a quantificação das intensidades de
fluorescência de cada poço está sujeita a rúıdos a partir de poeira no vidro e de hibri-
dização não espećıfica. Outro problema pode ocorrer na detecção da intensidade, fazendo
com que ela não seja uniforme em todo o arranjo, levando para uma intensidade excessiva-
mente vermelha de um lado e excessivamente verde do outro. Mesmo após a solução dos
problemas de detecção e calibragem, as intensidades medidas para cada poço representam
apenas a taxa de cDNA em cada população de célula. Ou seja, baixos ńıveis de cDNA
devido a tendência na transcrição reversa, perda de amostra ou mRNA inerentemente
raro podem causar grandes incertezas nestas taxas.

Existem muitos softwares para quantificar dados de microarray [Buhler et al., 2000].
Porém, um ponto importante é o que fazer com estes dados. Existem muitas técnicas
que utilizam dados de microarray para extrair informações e gerar redes de genes. Cada
método tem suas vantagens e desvantagens, mas todos possuem a mesma motivação:
montar uma rede de genes para entender a dinâmica e os prinćıpios da regulação gênica.

1.4 MOTIVAÇÃO E MÉTODOS PARA DESCOBRIR REDES DE GENES

A idéia básica propagada pela biologia molecular tradicional é que os genes ditam tudo
que vai ocorrer dentro da célula. Isto materializou o dogma central da biologia molecular,
que enfatiza que protéınas e metabólitos são sintetizados apenas quando os genes estão
ativos. Este dogma falha diante das novas descobertas que indicam que a expressão dos
genes também é influenciada pelos ńıveis de protéınas e metabólitos. Um estudo recente
quantificou como o controle do fluxo de glicose em três espécies de parasitas era dividido
entre a expressão de genes e o metabolismo. Foi conclúıdo que o fluxo raramente é regu-
lado somente pela expressão gênica. No caso espećıfico, somente 30% era regulado pela
expressão gênica e 70% pelo metabolismo [ter Kuile and Westerhoff, 2001]. Mesmo que
isto indique que os estudos futuros precisam fazer um maior esforço para monitorar todos
os três ńıveis de regulação (genes, protéınas e metabólitos), ainda é útil estudar somente
as redes de genes, pois os métodos para medir o ńıvel de expressão das protéınas (protein
profiling) [Zhou et al., 2001] e dos metabólitos [Raamsdonk et al., 2001] são mais caros
e demorados. Sendo assim, os microarrays ainda são as melhores fontes de informação
para dados reais de expressão.

Cada vez mais, redes de genes estão sendo usadas como modelos para representar
fenômenos no ńıvel de expressão gênica e pesquisas sobre sua construção estão em voga.
O modelo de rede de genes tem várias aplicações e vantagens sobre outras abordagens.

• As redes de genes fornecem uma visão de larga escala do estado fisiológico de um or-
ganismo no ńıvel de mRNA. O fenótipo de mRNA pode ser um representação muito
importante da função da célula, oferecendo uma descrição muito mais precisa do que
se fosse realizada com palavras. É sugerido ainda por Brazhnik [Brazhnik et al., 2002]
que as redes de genes são capazes não apenas de descrever um grande número
de interações de um modo conciso, mas podem também representar as proprieda-
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des dinâmicas que fundamentam estas interações no ńıvel do sistema. Ele ainda
propõe que “as redes de genes deveriam ser usadas para descrever funções e, então,
tornarem-se um meio sofisticado para anotação de dados gênomicos e genômicos
funcionais” (tradução do autor).

• Os mecanismos moleculares detalhados de como os produtos de um gene afetam a
expressão de um outro gene são freqüentemente desconhecidos, mas o efeito pro-
priamente dito pode ser facilmente observado em experimentos de expressão de
genes. Portanto, é apropriado e oportuno usar dados de expressão gênica de geno-
mas completos para identificar redes de genes, sendo este um importante passo na
direção da descoberta das redes bioqúımicas completas das células. Pesquisas que
focam no desenvolvimento de métodos para inferir redes de genes a partir de dados
de microarray são uma parte importante da bioinformática.

• O conhecimento sobre redes de genes poderia fornecer dicas valiosas e guiaria para
novas idéias para tratamento de doenças complexas. Este conhecimento ajudaria a
pesquisa farmacêutica a priorizar alvos, adequando o tratamento para cada paciente
e poderia formar a base para terapia de gene.

• Ações e respostas celulares freqüentemente são resultados de uma atividade coorde-
nada de um grupo de genes. Então, as redes de genes poderiam ajudar a classificar
genes de acordo com a importância deles em controlar e regular eventos celulares.
Há uma confirmação cada vez maior de que muitas mutações em um único gene
não alteram o fenótipo (a maior parte dos genes no genoma não possuem função
conhecida). A maioria dos fenótipos são resultados de uma resposta coletiva de um
grupo de genes. Desta forma, redes de genes podem ajudar a pensar como estas
caracteŕısticas surgem e quais grupos de genes são responsáveis por elas.

• Algumas estimativas sobre o número de genes no genoma humano sugeriam que ele
era duas vezes maior do que o verme Caenorhabditis elegans [Brazhnik et al., 2002].
Há várias hipóteses para justificar a grande quantidade de protéınas produzidas
pelo ser humano apesar desta relativa ‘simplicidade’ do genoma humano. Primeira
hipótese, o número médio das protéınas codificadas pelos genes humanos poderia
ser maior do que o número codificado pelos genes de outros genomas. Segunda,
a proporção de genes regulatórios (que codificam protéınas de sinais, fatores de
transcrição e outros elementos regulatórios) no genoma humano poderia ser maior
do que em outros genomas. Terceira, a rede de genes humana poderia ter um número
médio de conexões por gene maior do que outros genomas. Tanto a segunda hipótese
quanto a terceira poderiam ser testadas determinando e comparando redes de genes
de vários organismos. Redes de genes são adequadas para comparação de genomas.

Redes regulatórias de genes são modelos que demonstram as relações causais entre
as atividades dos genes, geralmente no ńıvel de mRNA, e são normalmente representa-
das como grafos direcionados (Figura 1.8). Os nós do grafo representam os genes e as
arestas direcionadas são as relações causais entre os genes [Brazhnik et al., 2002]. Uma
norma adotada é representar arestas com setas para indicar interações positivas, ou seja,
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Figura 1.8. Exemplo de uma Rede de Genes. A figura mostra as duas representações das
interações entre os genes. Na figura A, as setas indicam indução e as barras indicam repressão.
Na figura B, as setas indicam que há interações entre os genes, porém não dizem qual é o tipo.
Adaptada de Brazhnik [Brazhnik et al., 2002].

interações nas quais há uma indução do gene-alvo, e usar arestas com barras para repre-
sentar interações negativas, ou seja, interações nas quais há uma repressão no gene-alvo
(Figura 1.8 A). Existe um outro tipo de representação na qual as arestas com setas in-
dicam que há uma interação entre os genes, porém não indicam qual o tipo de interação
(Figura 1.8 B). Redes de genes também podem ser representadas como matrizes.

Uma interação entre dois genes é dita ser direta se não há outros genes entre eles.
Por exemplo, na Figura 1.8 o gene 3 afeta diretamente o gene 2. O gene 3 também afeta
o gene 4, mas de maneira indireta porque o efeito passa pelo gene 2. As interações não
aditivas (non-additive interactions) são aquelas que exigem a ação simultânea de dois ou
mais genes (isto é, quando cada um deles sozinho não afeta um gene e somente juntos
eles produzem efeito). Um exemplo é o efeito dos genes 3 e 4 sobre o gene 2 na Figura
1.8. As interações não aditivas não são facilmente capturadas nas duas representações
citadas.

A abordagem tradicional para pesquisas em biologia molecular tem sido inerentemente
local, examinando e coletando dados de um único gene, uma única protéına ou uma única
reação no tempo [D’Haeseleer, 1997]. Isto é, obviamente, a postura reducionista clássica:
para entender o todo, deve-se primeiro entender as partes. Durante anos, esta abordagem
tem trazido realizações notáveis, permitindo que os pesquisadores da área façam modelos
bioqúımicos precisos de seus organismos favoritos como o fungo Saccharomyces cerevisiae.

Com quantidades de dados cada vez maiores, será que é posśıvel a construção de um
modelo bioqúımico detalhado, somente pela análise de cada gene? Por exemplo, será que
é posśıvel construir um modelo a partir de uma célula de levedura completa com 6000
genes, usando a determinação de todas as ligações e constantes de reação uma por uma?
De modo similar, da perspectiva de identificação de alvos de drogas (drug target identifi-
cation) para doenças humanas, não é posśıvel esperar que todas as interações moleculares
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relevantes sejam caracterizadas uma por uma como uma condição para construção de um
modelo preditivo da doença [D’Haeseleer, 1997]. Um desafio importante é desenvolver
metodologias que são estatisticamente sólidas e computacionalmente eficientes para ana-
lisar tais conjuntos de dados e inferir interações biológicas a partir deles, dentre as quais
as redes de genes.

Dados experimentais de expressão de mRNA são como uma fotografia do estado mo-
lecular das populações de células no ńıvel de transcrição e são ricos em informações sobre
redes de genes. Parece lógico que estes dados são os melhores para descobrir redes de
genes e, realmente, esta estratégia é atualmente a mais difundida, com vários métodos
dispońıveis para este propósito tais como: equações diferenciais, Redes Booleanas e Redes
Bayesianas [Brazhnik et al., 2002]. Este processo de estabelecer relações de causa e efeito
entre genes com base nos ńıveis de expressão observados é chamado “engenharia reversa”.

Uma das técnicas mais utilizada atualmente para analisar padrões de expressão gênica,
devido a sua capacidade de descobrir propriedades do processo transcripcional quando
examina propriedades estat́ısticas de dependências e independências condicionais nos da-
dos, é a Rede Bayesiana (Bayesian network). Esta abordagem é capaz de lidar com dados
com rúıdos e estimar a confiança nas diferentes caracteŕısticas da rede, sendo assim muito
promissora para resolver o problema devido a algumas caracteŕısticas: primeiro, as Redes
Bayesianas são particularmente úteis para descrever processos formados por componen-
tes localmente relacionados, isto é, o valor de cada componente depende de um número
relativamente pequeno de outros componentes; e segundo, a base teórica estat́ıstica para
a aprendizagem de uma Rede Bayesiana a partir de observações (dados) e os algoritmos
computacionais para realizar esta tarefa são bem compreendidos e têm sido utilizados em
muitas aplicações [Friedman et al., 2000].

Este trabalho apresenta o estudo do modelo de Rede Bayesiana e a implementação de
dois programas, um usando o modelo de Rede Bayesiana com regressão não paramétrica
e o outro usando o modelo de Rede Bayesiana dinâmica com regressão não paramétrica,
para inferência de Redes Regulatórias de Genes a partir de dados de expressão gênica de
microarray.



CAṔITULO 2

ESTADO DA ARTE

A quantidade de dados de expressão gênica está crescendo a cada dia, levando à necessi-
dade de métodos que possam lidar com estes dados de uma forma global e que possam
analisar grandes sistemas em algum ńıvel intermediário, sem entrar necessariamente em
reações qúımicas.

As ferramentas de análise de expressão de genes procuram encontrar a resposta para
muitos problemas. Dois dos problemas mais estudados e explorados são a descoberta
de genes co-regulados e a inferência de redes de genes. Para resolver o primeiro, as
ferramentas usam algoritmos de clustering. Estes algoritmos tentam localizar grupos de
genes que tenham padrões de expressão similares dentro do conjunto de experimentos.
O segundo problema é claramente mais dif́ıcil, tornando sua resolução mais ambiciosa.
As dificuldades advêm do conjunto de dados, atualmente extremamente ruidoso, e do
fato de que os dados de expressão de mRNA sozinhos dão apenas um quadro parcial que
não reflete eventos-chave como (in)ativação da tradução e das protéınas. Além disso, a
quantidade de amostras, mesmo nos maiores experimentos em um futuro próximo, não
fornece bastante informação para construir um modelo completamente detalhado com
alta significância estat́ıstica [Friedman et al., 2000].

O problema de construir redes de genes a partir de dados de expressão gênica é um
desafio importante na era pós-genômica. Uma rede de genes ou rede regulatória de genes
é um modelo que representa regulações entre os genes usando um grafo direcionado. Em
redes de genes, os nós indicam os genes e as arestas representam as regulações entre
os genes (por exemplo, ativação e inibição). Vários métodos têm sido propostos para
estimar redes de genes a partir de dados de microarray usando modelos matemáticos
[Tamada et al., 2003]. Os mais utilizados hoje em dia são Redes Booleanas (Boolean
networks), Equações Diferenciais (differential equations) e Redes Bayesianas (Bayesian
networks). Estes métodos serão apresentados de maneira mais detalhada neste trabalho.
Existem abordagens que eram utilizadas na resolução do problema de inferir redes de
genes alguns anos atrás, mas que hoje em dia não estão sendo muito utilizadas. Existem
outras que não eram utilizadas e que só nos últimos anos começaram a ser. Alguns
destes métodos são: classificação supervisionada (supervised classification), matrizes de
peso (Weight matrices) e Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural Networks). Para
estas abordagens, apenas uma visão superficial será mostrada neste trabalho. Para uma
visão mais completa dos métodos existentes e uma comparação entre eles, os trabalhos
de D’Haeseller [D’Haeseleer, 1997, D’Haeseleer et al., 2000] e de Dutilh [Dutilh, 1999]
são um ótimo ińıcio, apesar de novos métodos já existirem e terem sido utilizados. Um
trabalho mais recente foi realizado por Jong [de Jong, 2002]

15
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2.1 REDES BOOLEANAS

Existem várias abordagens para Redes Booleanas, cada uma com suas próprias par-
ticularidades, porém, será adotada, neste trabalho, a notação de uma abordagem que é
bastante aceita na área [Akutsu et al., 1999]. Uma Rede Booleana G(V, F ) consiste de
um conjunto V = {v1, . . ., vn} de nós representando os genes e uma lista F = (f1, . . ., fn)
de funções booleanas, onde uma função booleana fi (vi1 , . . ., vik), com entradas a partir
dos nós especificados vi1 , . . ., vik , é determinada para cada nó vi. Estas funções indicam
qual será a sáıda para um determinado nó vi dadas as entradas dos nós especificados.

Para um subconjunto U ⊆ V , um padrão de expressão (expression pattern) φ de U
é uma função de U para {0,1}. Um padrão de expressão de V também é chamado um
estado de uma Rede Booleana. Isto é, φ representa os estados dos nós (genes), onde
supõe-se que cada nó pode ter o valor 0 (não expresso) ou 1 (expresso). Este valor é
o valor estado (state value) do gene. Muitas vezes φ é omitido. Por exemplo, vi = 1 é
escrito ao invés de φ(vi) = 1. Numa Rede Booleana, o padrão de expressão φt+1 no tempo
t + 1 é determinado pelas funções booleanas F a partir de um padrão de expressão φt no
tempo t (isto é, φt+1 = fi(φt(vi1), . . ., φt(vik))).

Uma maneira fácil e didática de ver o funcionamento de uma Rede Booleana G(V, F ) é
o wiring diagram G′(V ′, F ′) [Liang et al., 1998] da rede. Para cada nó vi em V , suponha
vi1 , . . ., vik como sendo nós de entrada para vi em G(V, F ). Então, considere um nó
adicional v

′
i e suponha que uma aresta de vij para v

′
i foi constrúıda para cada 1 ≤ j ≤ k.

Suponha que G′(V ′, F ′) é a rede com os nós v1, . . ., vn, v
′
1, . . ., v

′
n constrúıda deste modo.

Então, o padrão de expressão do conjunto {v′
1, . . ., v

′
n} é determinado por v

′
i = fi(vi1 , . . .,

vik). Isto é, o padrão de expressão de {v1, . . ., vn} corresponde a um padrão no tempo
t e o padrão de expressão de {v′

1, . . ., v
′
n} corresponde a um padrão no tempo t + 1.

Além disso, é conveniente considerar o padrão de expressão de {v1, . . ., vn} como entrada
(INPUT ) e o padrão de {v′

1, . . ., v
′
n} como sáıda (OUTPUT ). Veja a Figura 2.1 para um

exemplo.

Figura 2.1. Uma Rede Booleana G(V, F ) e seu wiring diagram G′(V ′, F ′). Na tabela (de
transição de estados), a coluna entrada corresponde ao padrão de expressão (estado) no tempo
t e a coluna sáıda corresponde ao padrão de expressão (estado) no tempo t + 1. Adaptada de
Akutsu [Akutsu et al., 1999].
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Para resolver o problema de inferir uma rede de genes através de uma Rede Booleana
é necessário resolver quatro outros problemas que são explicados abaixo. Suponha que
(Ij, Oj) é um par de padrões de expressão de {v1, . . ., vn}, onde Ij corresponde a entrada
e Oj corresponde a sáıda. O par (Ij, Oj) será chamado exemplo. O primeiro problema
apresentado é o problema da consistência: dados n (o número de nós) e EX (conjunto de
exemplos), decidir se existe ou não uma Rede Booleana consistente com EX e reportá-la
se existir (veja Figura 2.2). O segundo problema é o problema da contagem: dados n e EX,
contar o número de Redes Booleanas consistentes com EX. O problema da enumeração
é o terceiro problema: dados n e EX, reportar todas as Redes Booleanas consistentes
com EX. E por último, tem-se o problema da identificação que é um caso particular do
segundo e do terceiro problemas: dados n e EX, decidir se existe ou não uma única
Rede Booleana consistente com EX e reportá-la se existir (para maiores detalhes ver
[Akutsu et al., 1999]).

Figura 2.2. Padrões de expressão de entrada/sáıda (INPUT/OUTPUT ) e Redes Booleanas.
A Rede Booleana G1 é consistente com os exemplos, enquanto a Rede Booleana G2 não é, já
que o nó v3 (em G2) não é consistente com (I3, O3). Neste caso, A Rede Booleana consistente
não é única visto que é posśıvel obter outra rede consistente substituindo v

′
2 = v2 AND (NOT

v3) em G1 por v
′
2 = v2 XOR v3. Adaptada de Akutsu [Akutsu et al., 1999].

Supondo que os dados de expressão gênica são o conjunto de exemplos EX, a re-
solução do problema é encontrar uma Rede Booleana que seja consistente com os exem-
plos. Para realizar tais computações existem algoritmos espećıficos ([Liang et al., 1998,
Akutsu et al., 1999]). Os problemas destes algoritmos são o tempo de execução e a de-
terminação da quantidade de pais que cada nó pode ter. Quando cada nó possui apenas
2 (dois) pais, o tempo é de O(n3m), onde n é o número de nós e m é a quantidade de
exemplos que precisam ser avaliados. Devido ao fator tempo, a maior quantidade de pais
utilizada por Akutsu [Akutsu et al., 1999] para cada nó foi 3 (três).

Recentemente foi reconhecido que o modelo de Redes Booleanas não é suficiente como
um modelo de rede de genes, por isso extensões das Redes Booleanas tornam-se cada vez
mais importantes. Algumas destas extensões são a identificação das relações funcionais
(identification of functional relations) em um domı́nio fixo e a identificação de relações
qualitativas (identification of qualitative relations) [Akutsu et al., 2000]. Na primeira
extensão, o domı́nio {0, 1} é expandido para um domı́nio fixo, ou seja, o algoritmo pode
ser utilizado em qualquer outro domı́nio fixo. Na identificação de relações qualitativas,
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funções baseadas em equações diferencias são consideradas. Além disso, a identificação de
relações funcionais pode ser útil em outros problemas biológicos visto que muitos dados
são armazenados em bancos de dados relacionais e a extração de relações funcionais a
partir destes bancos é importante para a análise dos dados.

Um algoritmo aleatório de Monte Carlo de ordem de tempo O(mw−2nD + mnD+w−3)
pode ser usado nas duas extensões citadas e ele é obtido pela redução do problema de
identificação para uma multiplicação de matrizes. Na fórmula acima, m é o número de
exemplos, n é o número de nós, D é o grau máximo de entrada dos nós e w é o expoente
da multiplicação de matrizes. Um ponto a ser ressaltado é que este algoritmo é melhor
do que os anteriores na teoria, mas na prática eles não são eficientes porque algoritmos
rápidos de multiplicação de matrizes não são práticos [Akutsu et al., 2000]. Porém, os
pesquisadores da área acreditam que existem algoritmos que são melhores do que os já
desenvolvidos e que novas pesquisas irão levar ao surgimento deles.

Uma outra expansão são as Redes Booleanas Probabiĺısticas (Probabilistic Boolean
Network) [Shmulevich et al., 2002]. Elas consistem de uma generalização probabiĺıstica
das Redes Booleanas e oferecem um modelo mais flex́ıvel e poderoso. Como geralmente
é o caso, a flexibilidade vem acompanhada de complexidade, porém a maneira precisa
como esta complexidade se manifesta no modelo a torna fácil de ser manipulada pelo de-
senvolvedor. Como o modelo é baseado nas Redes Booleanas, ele compartilha as mesmas
propriedades delas, porém tem a vantagem de poder lidar com a incerteza dos dados e da
seleção do modelo. A idéia básica é estender uma Rede Booleana para acomodar mais de
uma posśıvel função para cada nó. Então, se uma Rede Booleana Probabiĺıstica possui
três variáveis, ela pode assumir oito estados. Com base na tabela verdade que indica a
sáıda de cada variável e a probabilidade daquela sáıda acontecer, é posśıvel montar uma
matriz que indica as posśıveis transições entre os oito estados existentes. Desta forma,
muda-se de um modelo determińıstico para um não determińıstico. Outra vantagem do
modelo é que ele pode naturalmente incorporar conhecimento biológico a priori. Isto
pode melhorar tanto a computação da rede (diminuindo o espaço de busca em alguns
casos) quanto o resultado final (introduzindo restrições no algoritmo de inferência).

A partir do modelo de Rede Booleana Probabiĺıstica [Shmulevich et al., 2002], outros
trabalhos foram desenvolvidos para: usar cadeias de Markov que correspondem às Redes
Booleanas Probabiĺısticas e determinar o número de iterações necessárias para que estas
cadeias alcancem a convergência [Shmulevich et al., 2003], ou reduzir o tamanho das
redes através de mapeamentos entre redes e analisar o efeito que isto produz na rede
original [Ivanov and Dougherty, 2004]. Estes trabalhos visam melhorar a complexidade
de computação do modelo, que é proibitiva para redes de genes grandes.

2.2 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Outra abordagem utilizada para inferir redes de genes a partir de dados de expressão
gênica são as equações diferenciais. Resumidamente, esta abordagem tenta modelar o
comportamento de expressão gênica (através dos mecanismos de transcrição e tradução)
por uma equação diferencial [Chen et al., 1999].

Uma rede de genes com retroalimentação (feedback) foi criada como ponto de partida
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para a equação diferencial (Figura 2.3). Esta rede foi criada partindo-se de afirmações
da biologia, tais como:

• a transcrição de um gene começa com elementos de transcrição, principalmente
protéınas e RNAs, ligando-se a śıtios regulatórios de DNA;

• a freqüência destas ligações afeta o ńıvel de expressão;

• na tradução, as protéınas são sintetizadas nos ribossomos e um mRNA pode ser
traduzido para uma ou várias cópias das protéınas correspondentes, que no futuro
podem mudar a transcrição de outros genes.

Figura 2.3. Sistema dinâmico simplificado da regulação gênica enfatizando a retroalimentação
sobre a transcrição. Adaptado de Chen [Chen et al., 1999].

Na Figura 2.3, algumas suposições foram feitas. Por exemplo, não existe retroali-
mentação (feedback) dos mRNAs para os genes, já que estes efeitos são compensados pela
retroalimentação feita pelas protéınas. Outra suposição é que o mecanismo de tradução
é relativamente estável (pelo menos por um curto peŕıodo de tempo), desta forma a re-
troalimentação das protéınas para os mRNAs não possui efeito nenhum. Cada molécula
de mRNA e de protéına degrada aleatoriamente e seus componentes são reciclados na
célula. A Figura 2.3 pode ser modelada como um sistema dinâmico não linear:

∂r

∂t
= f(p)− V r;

∂p

∂t
= Lr− Up, (.)

onde as variáveis são funções do tempo t e definidas a seguir na Tabela 2.1.
Suponha f(p) funções lineares de p, f(p) = Cp, onde C é uma matriz. Por exemplo,

um efeito combinado de ativadores e inibidores na transcrição pode ser descrito como
uma função linear.

Se f(p) não for linear, o seguinte argumento pode ser usado. Suponha que p0 é o
valor de p no tempo zero e fazendo a aproximação de primeira ordem de Taylor, tem-se:

f(p) = f(p0) +
∂f(p)

∂p
|p0(p− p0)

f(p) = Cp + s
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Tabela 2.1. Variáveis utilizadas para modelar o sistema dinâmico da Figura 2.3.

n número de genes no genoma;
r concentrações de mRNA, funções de vetores n-dimensionais de t ;
p concentrações de protéınas, funções de vetores n-dimensionais de t ;

f(p) funções de transcrição, vetores n-dimensionais polinomiais em p;
L constantes de tradução, matriz diagonal não degenerada n × n;
V taxas de degradação dos mRNAs, matriz diagonal não degenerada n × n;
U taxas de degradação das protéınas, matriz diagonal não degenerada n × n;

onde C = ∂f(p)
∂p
|p0 e s = f(p0) − ∂f(p)

∂p
|p0p0. Portanto, é posśıvel estudar a Equação .

(próximo de p0):

∂r

∂t
= Cp− V r + s

∂p

∂t
= Lr− Up

Para eliminar s por substituição de variável, pode-se aplicar r = r + rs e p = p + ps na
Equação . para se calcular quais constantes rs e ps são adequadas para eliminar-se s.
Sendo assim, obtém-se:

∂r

∂t
= Cp− V r + (Cps − V rs) + s e

∂p

∂t
= Lr− Up + (Lrs − Ups).

Como tanto V quanto U , as taxas de degradação, são matrizes diagonais não-singulares, é
posśıvel supor que a equação para resolver os valores rs e ps tem solução única. Portanto,
mesmo que f(p) seja não linear, é suficiente considerar o sistema dinâmico, que segue
uma aproximação de primeira ordem, a seguir:

∂r

∂t
= Cp− V r

∂p

∂t
= Lr− Up.

Desta forma é posśıvel definir O Modelo de Transcrição Linear (Linear Transcription
Model) [Chen et al., 1999] como

∂x

∂t
= Mx onde M =

(
−V C
L −U

)
, x =

(
r, p

)T

No artigo de Chen [Chen et al., 1999], são descritos dois algoritmos para construir
o modelo acima a partir de dados experimentais e três outros modelos estendidos. A
principal desvantagem desta abordagem é não considerar atrasos de tempo (time delays)
na transcrição e na tradução. Muitas outras abordagens possuem a mesma desvantagem,
porém esta suposição reduz imensamente a complexidade do problema. Contudo, a li-
mitação mais significativa do modelo vem do não conhecimento de outros reguladores,
pois é sabido que muitos outros fatores afetam direta ou indiretamente a via metabólica
que realimenta a transcrição.
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Um trabalho posterior que se baseia na abordagem mostrada acima apresentou um
novo método para inferir rede de genes a partir de dados de expressão gênica temporais
usando um sistema linear de equações diferenciais [de Hoon et al., 2003]. As diferenças
propostas pelo novo método começam pela utilização somente da concentração de mRNA
nas equações diferencias, já que a concentração de protéınas muitas vezes é desconhecida
quando experimentos de microarray são realizados. Outra diferença surge na inferência
dos coeficientes no sistema de equações diferenciais. Ao invés de escolher o número de
coeficientes não-zero de maneira ad hoc, o trabalho de De Hoon [de Hoon et al., 2003]
utiliza o Akaike’s Information Criterion para estimar quais coeficientes são zero. Ao
fazer isto, permite-se que o número de caminhos regulatórios seja diferente para cada
gene e tenta-se acabar com duas conseqüências inesperadas do modelo anterior: (i) como
o número de coeficientes é fixo, todo gene ou protéına tem este número fixo de pais e,
conseqüentemente, não pode haver um gene no topo da rede; (ii) todo gene inevitavel-
mente será membro do laço de retroalimentação. Um dos objetivos desejados neste novo
modelo era apresentar um método que permitisse loops na rede, mas que não exijisse a
presença deles.

Uma desvantagem apresentada pelo novo método aparece quando o número de genes
é maior ou igual ao número de experimentos, fato que hoje é muito comum. Isto pode
ser evitado se um número pequeno de genes for utilizado ou limitando o número de pais
da rede. Uma outra desvantagem é que o método não é naturalmente uma representação
de uma rede de genes, tornando dif́ıcil a visualização. Por último, a teoria matemática
não é de fácil acesso, fazendo com que o método ainda não seja muito difundido.

2.3 REDES BAYESIANAS

Embora os métodos citados anteriormente tenham sucesso em construir redes onde
genes que são biologicamente relacionados aparecem juntos, é dif́ıcil determinar a direção
correta das arestas, bem como se a relação entre os genes é direta ou indireta. Isto
é verdade especialmente quando dados de microarray ditos disruptant são usados (ao
invés de experimentos de microarrays de séries temporais que contêm informação rela-
tiva às dependências temporais [Tamada et al., 2003]). As desvantagens destes métodos
são causadas principalmente pelo volume limitado de dados de microarrays. Partindo
de um ponto de vista estat́ıstico, o número de exemplos (microarrays) é sempre insufi-
ciente para estimar redes precisas, ao contrário do número de variáveis (genes) no modelo.
Teoricamente, este problema pode ser resolvido com um aumento no número de microar-
rays, mas esta solução não é realista por causa do custo associado à produção de uma
quantidade suficiente de dados de microarrays.

A terceira abordagem para resolver o problema de inferência de redes de genes a
partir de dados de microarrays também pode apresentar algumas desvantagens citadas
acima, porém ela apresenta uma gama maior de possibilidades para tentar contornar
[Tamada et al., 2003] e em muitos casos sobrepujar estas e outras desvantagens que exi-
stam. Esta abordagem se chama Redes Bayesianas (Bayesian networks), também chama-
das redes de crenças (belief networks), mapas de conhecimento (knowledge maps), redes
causais probabiĺısticas (probabilistic causal networks), entre outros. A explicação formal
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de uma Rede Bayesiana será dada de forma resumida a seguir.
Considere um conjunto finito X = {X1, . . . , Xn} de variáveis aleatórias onde cada

variável Xi, pode assumir um valor x, a partir de um domı́nio Val(Xi). Os domı́nios po-
dem ser finitos ou infinitos. O seguinte padrão será utilizado deste ponto em diante: letras
maiúsculas, como X, Y , Z, serão usadas para nomes de variáveis e letras minúsculas,
como x, y, z, para indicar valores espećıficos assumidos pelas variáveis.

Uma Rede Bayesiana é um modelo das relações entre as variáveis e também uma
representação da distribuição de probabilidade conjunta. Esta representação consiste de
dois componentes: um grafo aćıclico direcionado G e uma distribuição condicional para
cada variável, dados seus pais em G. Os vértices do grafo G são as variáveis X1, . . . , Xn

e as arestas são as relações entre as variáveis que serão especificadas pelas distribuições
condicionais.

O grafo G representa suposições de independência condicional que permitem que a
distribuição conjunta seja decomposta, diminuindo o número de parâmetros. Isto é uma
das vantagens do uso das Redes Bayesianas. Além disso, o grafo G codifica a Suposição
de Markov (Markov’s Assumption):

Cada variável Xi é independente de seus não-descendentes, dados seus pais em G.
Isto quer dizer que a probabilidade de uma variável Xi só depende dos pais dela, se estes
pais forem dados.

A distribuição conjunta das variáveis em G é dada por:

P (X1, . . . , Xn) =
n∏

i=1

P (Xi|X1, . . . , Xi−1)). (.)

Como o grafo segue a suposição de Markov, ou seja, cada nó só depende de seus pais,
a Equação . pode ser reescrita como:

P (X1, . . . , Xn) =
n∏

i=1

P (Xi|Pa(Xi)), (.)

onde Pa(Xi) é o conjunto dos pais de Xi em G. Para determinar a distribuição conjunta,
também é necessário determinar as probabilidades condicionais que aparecem na Equação
.. Este é o segundo componente da representação da rede. Este componente descreve
as distribuições P (xi|pa(Xi)), para cada valor posśıvel xi de Xi e pa(Xi) de Pa(Xi).
No caso de variáveis com domı́nio finito, estas probabilidades condicionais podem ser
representadas como tabelas. Geralmente, as Redes Bayesianas são flex́ıveis e podem
utilizar muitas formas de distribuições condicionais, incluindo vários modelos cont́ınuos
[Heckerman et al., 1994, Heckerman, 1995, Heckerman, 1996].

Como exemplo de uma Rede Bayesiana simples, suponha que um pai de famı́lia quando
está chegando em casa quer saber se sua famı́lia está ou não em casa1. Existem algumas
variáveis que podem auxiliá-lo nesta tarefa. Por exemplo, ele sabe que quando sua famı́lia
não está em casa muitas vezes deixa a luz de fora ligada. Ele sabe também que quando
a famı́lia sai, deixa o cachorro fora, no quintal. Porém, muitas vezes o cachorro está com

1Exemplo retirado de [Charniak, 1991]
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problemas intestinais e é posto para fora mesmo com a famı́lia presente. E quando o
cachorro está fora de casa, o pai muitas vezes escuta seu latido. Isto pode ser formalizado
da seguinte forma:

• Famı́lia-Fora (FF ), com estados verdadeiro (v) e falso (f );

• Problema-Intestino (PI ), com estados verdadeiro (v) e falso (f );

• Luz-Ligada (LL), com estados verdadeiro (v) e falso (f );

• Cachorro-Fora (CF ), com estados verdadeiro (v) e falso (f );

• Escutar-Latido (EL), com estados verdadeiro (v) e falso (f );

A representação desta rede pode ser vista na Figura 2.4. Os números ao lado de cada
nó representam a ordem que os nós possuem internamente, isto é útil para os cálculos da
Equação .. Os pais sempre têm números menores do que seus filhos. Na Figura 2.5,
foram adicionadas as probabilidades condicionais. Dada esta Rede Bayesiana, pode-se
querer responder muitos tipos de questões que envolvem probabilidades conjuntas, por
exemplo, ‘Qual é a probabilidade da famı́lia ter sáıdo (FF=v) dado que a luz de fora
esteja ligada (LL=v) e o pai de famı́lia não tenha escutado o latido do cachorro (EL=f )?’
ou independências de domı́nio, por exemplo, ‘EL e LL são independentes se CF for
observado?’. A literatura possui pacotes de algoritmos para responder estas perguntas
(veja [Pearl, 1988, Heckerman, 1996]).

Figura 2.4. Exemplo de uma Rede Bayesiana. Adaptado de Charniak [Charniak, 1991].

Esta é uma utilização muito simples das Redes Bayesianas. Uma utilização que está
começando a ser bastante aplicada nos últimos anos e que é usada para resolver o problema
de inferir redes de genes a partir de dados de microarray é treinar a Rede Bayesiana a
partir dos dados, podendo deste modo refinar as probabilidades condicionais e a própria
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Figura 2.5. Exemplo de uma Rede Bayesiana agora com as probabilidades condicionais. Ad-
aptado de Charniak [Charniak, 1991].

estrutura da rede. O termo “treinar” significa que a base de dados será utilizada para
“ensinar” ao modelo qual a melhor configuração de rede (relações e probabilidades). O
termo “aprendizagem” possui o mesmo significado e os dois termos serão utilizados neste
trabalho.

O processo de aprendizagem de Redes Bayesianas é parecido com o de Redes Neurais.
Existe uma base que codifica o conhecimento (dados de microarray) e usa-se a Rede
Bayesiana sobre esta base para se ajustar (ou para capturar) às informações lá conti-
das. Para refinar as probabilidades condicionais, várias distribuições e técnicas podem
ser utilizadas, como distribuição de Dirichlet, o algoritmo Expectation-Maximization, o
Algoritmo Amostragem de Gibbs (Gibbs Sampling) e outros. Para encontrar as estru-
turas que podem se adequar aos dados, as técnicas Simulated Annealing e Subida da
Encosta (Hill-Climbing) podem ser usadas, e para avaliar a melhor estrutura, existem
várias métricas tais como: Bayesian Dirichlet (BD), A Information Criterion (AIC),
Minimum Description Length (MDL), Bayesian Information Criterion (BIC) e outras
[Heckerman, 1995, Heckerman, 1996].

A aplicação do modelo de Rede Bayesiana para inferir uma rede de genes a partir de
dados de microarray parte das seguintes formulações. A estrutura da rede regulatória
de genes é modelada por um grafo aćıclico direcionado G. Os vértices 1 ≤ i ≤ n de
G representam os genes e correspondem às variáveis aleatórias Xi, que descrevem a
expressão do gene i. Usando a distribuição condicional e a suposição de Markov, a
Equação . supõe a idéia dos genes-pais que regulam (ativam ou inibem) a expressão do
gene i. Então, dados os valores de expressão gênica e o grafo, é preciso encontrar a Rede
Bayesiana que melhor se ajusta aos dados. Para resolver este problema, a maioria dos
trabalhos obtém a probabilidade marginal dos dados X = (X1, . . . , Xn) pela integração
dos dados sobre todos os posśıveis parâmetros de G e usa o teorema de Bayes para tentar
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maximizar a probabilidade a posteriori

P (G|X) = P (G)

∫
P (X|G, θ)P (θ|G)dθ, (.)

onde o termo P (X) que seria o denominador do lado direito é omitido por ser uma
constante independente de G e, por isso, não é usado no cálculo do escore.

No final, escolhe-se o grafo com o maior escore.
Partindo desta teoria inicial, vários trabalhos foram desenvolvidos nos últimos anos

variando a forma dos genes-pais influenciarem os genes-filhos, a forma de utilizar os dados
de microarray (discretos ou cont́ınuos), o critério utilizado para selecionar o melhor grafo
e a utilização de aprendizagem da Rede Bayesiana a partir dos dados.

Um dos primeiros trabalhos realizados usando Redes Bayesianas foi utilizado para
modelar a rede genética do ciclo da célula do Saccharomyces cerevisiae e para isto os
valores de expressão foram discretizados [Friedman et al., 2000]. Este trabalho usou um
novo algoritmo [Friedman et al., 1999] para diminuir o espaço de busca, que geralmente
é extremamente grande. A discretização dos dados pode, porém, trazer uma perda
de informação. Expandido o trabalho anterior, foi proposto um modelo que permi-
tia que informações adicionais fossem representadas nas arestas que ligavam os genes
[Hartemink et al., 2001]. Esta informação indicava o tipo de dependência entre os genes:
sem influência, positiva, negativa e positiva/negativa.

Os trabalhos citados usam a Bayesian scoring metric [Heckerman et al., 1994] para
computar a Equação ., gerando a seguinte equação:

log P (G|X) = log P (G) + log

∫
P (X|G, θ)P (θ|G)dθ + C, (.)

onde C é uma constante independente de G.
Um trabalho que definiu o próprio critério para fazer a escolha da rede, usando a

aproximação de Laplace [Heckerman, 1996] para resolver a Equação ., regressão não
paramétrica para tentar capturar as relações não lineares entre os genes e o modelo de
Redes Bayesianas, foi proposto [Imoto et al., 2002a]. Como expansão deste trabalho, já
foram propostos modelos que usavam variâncias de erros heterogêneas para tentar cap-
turar as estruturas não lineares entre os genes [Imoto et al., 2002b]; modelos usando
dados de microarray junto com conhecimento biológico para melhorar os resultados
obtidos [Imoto et al., 2003a]; modelos que usavam Redes Bayesianas dinâmicas (Dyna-
mic Bayesian Networks) para permitir regulações ćıclicas [Kim et al., 2003]; e modelos
utilizando dados de expressão gênica junto com informações sobre os śıtios de ligação
de fatores de transcrição de seqüências de DNA para melhorar os resultados obtidos
[Tamada et al., 2003].

Os dois maiores contratempos para a utilização do modelo de Redes Bayesianas no
problema de inferir redes de genes a partir de dados de microarray são a quantidade de
exemplos que devem ser observados para que a aprendizagem da rede possa ser garantida
e o fato de que Redes Bayesianas não aceitam ciclos.

Em um trabalho recente, é mostrado que para garantir a aprendizagem de uma Rede
Bayesiana com nós binários (apenas dois estados posśıveis), o número de amostras ne-
cessárias é da ordem de O(k(n log n)2), onde n é o número total de genes na rede real
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e k é o número máximo de grau de entrada em um nó do grafo [Le et al., 2004]. Por
exemplo, com n = 35 e k = 4 serão necessárias 22547 amostras. Os dados dispońıveis
atualmente não possuem esta quantidade de amostras e é computacionalmente caro usar
um conjunto de dados deste tamanho para inferir uma rede de genes. Muitos trabalhos
recentes acreditam que a utilização de conhecimentos biológicos a priori pode diminuir
a quantidade de amostras necessárias para a aprendizagem da rede e pode melhorar os
resultados que estão sendo obtidos [Imoto et al., 2003a].

O outro problema freqüentemente citado ao usar Redes Bayesianas para inferir redes
regulatórias de genes é que o modelo não aceita ciclos [de Hoon et al., 2003]. Para resolver
este problema, pode-se usar uma expansão chamada Redes Bayesianas dinâmicas (Dyna-
mic Bayesian Networks) que estendem o modelo de Redes Bayesianas para modelar pro-
cessos temporais [Friedman et al., 1998, van Berlo et al., 2003, Kim et al., 2003]. Como
artif́ıcio de simplificação, é suposto que as mudanças ocorrem entre pontos discretos que
recebem valores inteiros não negativos. Desta forma, suponha que X = {X1, . . . , Xn} é
o conjunto de atributos que o processo muda. A variável aleatória Xi[t] denota o valor do
atributo Xi no tempo t e X[t] é o conjunto de variáveis aleatórias Xi[t]. Numa aplicação
com dados de expressão de microarray, as variáveis aleatórias representam os ńıveis de
expressão de um gene, logo, xi[t] denota o valor real de expressão medido no gene i no
tempo t (ou seja, Xi[t] = xi[t]). Desta forma x[t] é o conjunto completo de valores de
ńıveis de expressão de todos genes no tempo t (X[t] = x[t]). Mais duas suposições são
feitas para que o modelo possa ser utilizado no problema: (1) uso da suposição de Markov
e (2) o processo é estacionário. A primeira suposição diz que o estado atual só depende
do estado imediatamente anterior [P(X[t+1] |X[1], X[2], . . . , X[t]) = P (X[t+1] |X[t])].
Já a segunda suposição afirma que a probabilidade de transição P (X[t + 1] |X[t]) é inde-
pendente do tempo t.

Figura 2.6. Exemplo de uma Rede Bayesiana dinâmica. Adaptado de Berlo
[van Berlo et al., 2003]. (A) O grafo aćıclico direcionado. (B) O grafo ćıclico direcionado repre-
sentando a rede em (A) quando os genes são independentes do tempo.

Com estas suposições em mente, é posśıvel definir uma Rede Bayesiana dinâmica
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como uma rede de transição que pode ser representada por um grafo aćıclico direcio-
nado cujos vértices correspondem a dois conjuntos separados de variáveis aleatórias
X1[t], X2[t], . . . , Xn[t] e X1[t + 1], X2[t + 1], . . . , Xn[t + 1], mas são direcionadas de X[t]
para X[t + 1]. Se considerarmos os genes como simples nós independentes do tempo, isto
irá gerar um grafo ćıclico direcionado, o que não é permitido por uma Rede Bayesiana
(veja a Figura 2.6 para uma ilustração). É válido lembrar que as arestas continuam in-
dicando uma relação de regulação entre os genes. Com o uso desta expansão, é posśıvel
aceitar ciclos numa Rede Bayesiana tornado o modelo mais poderoso. O modelo de Redes
Bayesianas dinâmicas é considerado uma classe mais geral de outros modelos de tempo
discretos existentes [Murphy and Mian, 1999], incluindo o modelo de Redes Booleanas, o
modelo linear de D’haeseleer [D’Haeseleer et al., 1999] e o modelo não linear de Weaver
[Weaver et al., 1999].

Daqui para frente, as redes que apresentarem ciclos significam Redes Bayesianas
dinâmicas com variáveis independentes do tempo e servirão para ilustração.

2.4 OUTROS MÉTODOS

Como dito acima, muitas técnicas matemáticas foram propostas para inferir redes de
genes a partir de dados de expressão gênica. Algumas delas se tornaram mais popula-
res, enquanto outras, bastante disseminadas em outras áreas, não conseguiram uma boa
aceitação ou visibilidade. Nesta seção, algumas destas abordagens serão mostradas.

2.4.1 Aprendizagem Supervisionada

A aprendizagem supervisionada tem sido aplicada em vários problemas de classificação
de classes de amostras diferentes ou condições experimentais diferentes baseada nos da-
dos de expressão. Reconhecimento de várias classes de câncer, diagnóstico de doenças e
predição de tratamento são algumas das aplicações bem sucedidas das técnicas supervi-
sionadas [Soinov, 2003]. Como pode ser notado, todas as aplicações citadas têm como
objetivo descobrir os genes e seus padrões de expressão caracteŕısticos que ajudam a se-
parar classes de objetos. Logo, todas elas caem na categoria de métodos de mineração de
dados que servem para determinar se um novo exemplo pertence a uma classe conhecida.

Um trabalho recente procura mostrar métodos de aprendizagem de máquina para
inferir redes de genes a partir de dados de microarray [Soinov, 2003].

O trabalho utiliza a aprendizagem supervisionada para descobrir relações desconhe-
cidas entre os genes. Para isto, uma matriz de dados de microarray, na qual as linhas
representam os genes e as colunas representam amostras ou condições experimentais, é
utilizada. A partir desta matriz inicial, uma matriz de predição para um gene g é criada.
Esta matriz de predição é igual à matriz inicial, porém a linha que continha o gene g
é movida para a última linha e os valores de expressão são transformados em estados.
Estes estados são definidos por quem implementa o modelo. Então o objetivo é descobrir
como os outros genes se relacionam com o gene g.

Várias técnicas são utilizadas para evitar os dois tipos de erros que podem surgir:
geração de estados errados devido a rúıdos/variações nas amostras e consideração de genes
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irrelevantes para classificação do gene g. Para lidar com o primeiro problema foi utilizada
a técnica de cross-validation, que consiste em separar os dados dispońıveis em n conjuntos
e usar todos os conjuntos para treinamento, exceto um que servirá de teste. Repete-
se este procedimento n vezes. Para resolver o problema de quais genes são relevantes
foram usados os métodos de wrapper e de filtro (filter) para encontrar as caracteŕısticas
relevantes. Classificadores são criados a partir das caracteŕısticas relevantes e aqueles
com melhores resultados são utilizados para gerar regras de relações. A partir das regras
criadas, os genes são conectados.

Um dos objetivos do trabalho era comparar dados de microarray de diferentes origens,
pois freqüentemente é dif́ıcil ou imposśıvel comparar resultados de experimentos feitos por
diferentes grupos de pesquisa. Fazendo um classificador para cada conjunto de dados de
expressão que exista e depois fazendo uma comparação entre os classificadores, é posśıvel
comparar dados de microarray de diferentes origens.

O método foi utilizado sobre um conjunto de dados de microarray do ciclo celular do
organismo Saccharomyces cerevisiae. Foram escolhidos genes que codificavam protéınas
importantes na regulação do ciclo celular. Todas as relações extráıdas foram comparadas
com informações conhecidas dos genes selecionados dentro do ciclo celular e na maioria das
vezes as regras encontradas confirmaram o conhecimento existente [Soinov et al., 2003].

O trabalho de Soinov [Soinov, 2003] mostra uma aplicação de aprendizagem super-
visionada para inferir redes de genes, apresenta metodologias para fazer isto e abre um
caminho para que outros trabalhos sejam desenvolvidos.

2.4.2 Matrizes de Peso

Alguns modelos consideram que o gene só possui dois estados: ativo e não-ativo.
Isto é um problema, pois existem genes que possuem ńıveis intermediários de expressão.
Alguns modelos não conseguem lidar com genes que influenciam a transcrição de vários
genes. E, por último, muitos modelos deixam fixo o número de pais de entradas, ou seja,
o número máximo de genes que podem ser pais ao mesmo tempo, que um gene pode ter.
Acreditando que todas estas caracteŕısticas são problemas para representar uma rede de
genes, o modelo de Matrizes de Peso (Weight Matrices) foi proposto.

O modelo é composto de um vetor u(t) no espaço n-dimensional que representa o
estado de expressão da rede regulatória de transcrição. Um elemento de u(t) corresponde
à expressão de um gene no tempo t. O modelo possui ainda uma matriz W (n× n) que
representa a regulação entre os genes. Então, a influência que um gene j tem sobre
um gene i pode ser encontrada em wij. Um valor positivo de wij indica que o gene j
estimula o gene i. De maneira análoga, um valor negativo indica que há uma repressão
e o valor zero indica que não há influência. O ńıvel de expressão de xi de um gene pode
ser calculado por:

xi(t + 1) =
1

1 + e−(αiri(t)+βi)

onde αi e βi são parâmetros que determinam a forma e a localização da função em relação
a zero, respectivamente. Estes parâmetros podem ser diferentes para cada gene. O valor
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de ri(t) é definido por
∑

j wi,juj(t) e representa a regulação total de entrada para o gene
i. Como estes ńıveis de expressão são valores entre 0 e 1, com 0 representando o gene
não-ativo e 1 o gene totalmente ativo, é desejável converter estes ńıveis de expressão em
unidades de expressão “reais”. Para fazer isto o valor xi é multiplicado por um valor mi

que representa o ńıvel máximo de expressão do gene i.
Geralmente, os pesos que compõem a matriz W são desconhecidos no ińıcio de um

estudo de sistema biológico. Então, a idéia é iniciá-los a partir dos dados de expressão
gênica durante o processo de inferência da rede. Esta dedução dos valores pode ser
feita com algoritmos de aprendizagem tais como algoritmos genéticos, redes neurais ou
simulated annealing [Dutilh, 1999].

Matrizes de Peso já foi o método mais aceito para inferência de redes de genes
[Dutilh, 1999], porém nos últimos anos ele parece ter sido esquecido. Desta forma, algu-
mas limitações que a abordagem apresenta não foram tratadas, tais como: problemas com
dados ruidosos com valores próximos de 0 ou da expressão máxima; perda de informação
quando os valores de expressão do gene estão próximos dos ńıveis de expressão máximo
e mı́nimo; entre outras. Os detalhes deste método e das limitações que ele apresenta
podem ser encontrados no trabalho de Weaver [Weaver et al., 1999].

2.4.3 Redes Neurais Artificiais

As abordagens de Matriz de Peso, aprendizagem não supervisionada e aprendizagem
supervisionada são relacionados com a abordagem padrão de backpropagation, porém não
usam o método tradicional de Redes Neurais Artificiais na resolução do problema de
inferir redes de genes a partir de dados de microarray. O primeiro trabalho a apresentar
a abordagem de Redes Neurais é o de Keedwell [Keedwell et al., 2002].

No trabalho proposto, Redes Booleanas foram usadas para simular os valores de ex-
pressão gênica, pois elas apresentam uma caracteŕıstica interessante que é convergir para
estados “atratores” nos quais as regras que controlam as Redes Booleanas realmente pro-
pagam um laço de estados no qual um conjunto de estados será repetido infinitamente.
Estes estados representam os estados de equiĺıbrio de uma rede de genes real. O objetivo
da Rede Neural é predizer os valores dos genes em um instante de tempo t dados os
valores no tempo t+1. Sendo assim, se n é o número de genes, a Rede Neural tem n ent-
radas e n sáıdas, e uma ou nenhuma camada intermediária com vários nós escondidos. O
algoritmo padrão de feed-forward backpropagation foi usado e os erros foram computados
como a diferença entre os valores preditos no tempo t e os verdadeiros valores no tempo t
computados pelas regras da Rede Booleana. A Rede Neural é treinada com várias valores
de iterações e, então, testada com valores de tempo não vistos pela rede.

Foram realizados testes e estes apresentaram bons resultados. Porém, os experimentos
realizados usaram valores artificiais e nenhum teste foi ainda realizado com dados reais
de microarray para que uma verdadeira comprovação da eficiência do método pudesse
ser feita. Este foi o primeiro trabalho e, como a abordagem de Redes Neurais é muito
aplicada em outras áreas, não deve ser o último.
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PROPOSTA

De todos os modelos apresentados no caṕıtulo anterior, as Redes Bayesianas apresentam
as melhores perspectivas para resolver o problema de inferir redes de genes a partir de
dados de expressão gênica de microarray. Com o objetivo de fazer uma comparação
entre dois modelos, foram constrúıdos um modelo de Rede Bayesiana e outro de Rede
Bayesiana dinâmica.

Os modelos apresentam vantagens em comum como uma sólida base em estat́ıstica,
que permite lidar com aspectos estocásticos da expressão gênica e das medições ruido-
sas de um modo natural, capacidade de lidar com dados incompletos [de Jong, 2002,
Hartemink et al., 2001] e a possibilidade de que o conhecimento biológico possa ser in-
corporado ao modelo de maneira simples [Murphy and Mian, 1999].

Após a escolha dos modelos, é necessário definir como capturar as relações entre os
genes e qual escore utilizar. Baseado no trabalho de Imoto [Imoto et al., 2002a] e de
Kim [Kim et al., 2003], foi escolhida a utilização da regressão não-paramétrica com rúıdo
Gaussiano [Imoto and Konishi, 2000] para capturar as relações diretas e indiretas entre os
genes. As funções utilizadas para realizar a regressão não-paramétrica foram as B-splines
[Eilers and Marx, 1996].

Já o escore escolhido foi o BIC (Bayesian Information Criterion), apesar de trabalhos
citados utilizarem o BNRC (Bayesian network and Nonparametric Regression Criterion).
A escolha do BIC aconteceu porque o BNRC se baseia na aproximação de Laplace que
é computacionalmente cara. Então, foi escolhido um escore mais barato computacional-
mente e que ainda assim fosse eficiente [Heckerman, 1996]. Embora exista um trabalho
que cite a complexidade de usar o BIC (O(1)) ao invés do BNRC (O(número de amo-
stras)) [Imoto et al., 2002a], não são apresentados resultados ou publicações indicando
que o critério tenha sido utilizado pelos autores para a implementação de um modelo.

No resto do caṕıtulo, serão explicadas em detalhes a teoria dos modelos, as escolhas
realizadas para as implementações e as implementações dos dois modelos.

3.1 REDE BAYESIANA E REGRESSÃO NÃO-PARAMÉTRICA

Suponha que X = (X1, X2, . . . , Xn)T é um vetor aleatório n-dimensional com os genes
que serão analisados e suponha G um grafo direcionado. Sob a teoria da Rede Bayesiana,
um gene é uma variável aleatória e é posśıvel decompor a probabilidade conjunta como
o produto de probabilidades condicionais,

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

onde Pi = (P
(i)
1 , P

(i)
2 , . . . , P

(i)
qi )T é um vetor qi-dimensional das variáveis pais de Xi no

grafo G. Sendo assim, P
(i)
1 é o primeiro pai de Xi, P

(i)
2 é o segundo e assim por diante,

até P
(i)
qi que é qi-ésimo pai.

30



3.1 rede bayesiana e regressão não-paramétrica 31

Suponha que são realizadas s observações x1, x2, . . . , xs do vetor aleatório X e que as
observações de Pi são denotadas de p

(i)
1 ,p

(i)
2 , . . . ,p

(i)
s , onde p

(i)
j = (p

(i)
j1 , . . . , p

(i)
jqi

)T é um
vetor qi-dimensional de observação dos genes pais. Por exemplo, suponha Xs como sendo
uma matriz n × s, onde Xn = (x1, . . . , xn)T = (x(1), . . . , x(s)) = (xij) i=1,...,n; j=1,...,s,xi =
(xi1, . . . , xis),x(j) = (x1j, . . . , xnj)

T e xT
i é o vetor transposto de xi. Se X1 tem um vetor

de pais P1 = (X4, X5)
T , pode-se obter p

(1)
1 = (x41, x51)

T , . . . ,p
(1)
s = (x4s, x5s)

T .
Pode ser provado que a Equação . continua válida, se forem trocadas as probabili-

dades P por funções de densidade:

f(x1j, x2j, . . . , xnj) = f1(x1j|p(1)
j )f2(x2j|p(2)

j )× . . .× fn(xnj|p(n)
j ).

Então, tudo que é preciso fazer é obter um modo de construir as densidades condicionais
fi(xij|p(i)

j ), onde i = 1, . . . , n e j = 1, . . . , s.
Seguindo os passos de Imoto [Imoto et al., 2002a], Kim [Kim et al., 2003] e Tamada

[Tamada et al., 2003], é posśıvel utilizar modelos de regressão não-paramétrica para ten-

tar capturar as relações entre xij e p
(i)
j = (p

(i)
j1 , . . . , p

(i)
jqi

)T na forma de

xij = m1(p
(i)
j1 ) + m2(p

(i)
j2 ) + · · ·+ mqi

(p
(i)
jqi

) + εij, i = 1, . . . , n; j = 1, . . . , s,

onde mk(k = 1, . . . , qi) são funções de suavização de < (o conjunto dos números reais)
para < e εij possui a distribuição normal com média 0 e variância σ2

i . Para função mk,
foi suposto que

mk(p
(i)
jk ) =

Mik∑
m=1

γ
(i)
mkb

(i)
mk(p

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

onde {b(i)
1k , b

(i)
2k , . . . , b

(i)
Mikk} é um conjunto pré-definido de “funções de base” (tais como

séries de Fourier, bases polinomiais, B-splines e outros), os coeficientes γ
(i)
1k , . . . , γ

(i)
Mikk são

parâmetros desconhecidos e Mik é o número de funções de base.
Segundo Imoto e Konishi [Imoto and Konishi, 2000] é posśıvel fazer um modelo de

regressão não-paramétrica de B-spline com rúıdo Gaussiano (Gaussian noise). Desta
forma, a função de densidade de probabilidade do modelo pode ser escrita como

fi(xij|p(i)
j ; γi; σ

2
i ) =

1√
2πσ2

i

exp

−
{

xij −
∑qi

k=1 mk(p
(i)
jk )

}2

2σ2
i

 . (.)

Se a variável Xi não tem variáveis pais, o modelo é baseado na distribuição normal
com média µi e variância σ2

i .
Com isto é posśıvel definir um modelo de Rede Bayesiana baseado em um modelo de

regressão não-paramétrica com rúıdo Gaussiano

f(xij|θG) =
n∏

i=1

fi(xij|p(i)
j ; θi), j = 1, . . . , s,

onde θG = (θT
1 , . . . , θT

p )T é um vetor de parâmetros inclúıdo no grafo G e θi é um vetor
de parâmetros no modelo de fi, isto é, θi = (γT

i , σ2
i )

T ou θi = (µi, σ
2
i )

T .



3.2 rede bayesiana dinâmica e regressão não-paramétrica 32

3.2 REDE BAYESIANA DINÂMICA E REGRESSÃO NÃO-PARAMÉTRICA

Como é posśıvel perceber na Seção 2.3, as Redes Bayesianas e as Redes Bayesianas
dinâmicas possuem muitas caracteŕısticas em comum. A principal diferença é concei-
tual. Enquanto as primeiras supõem os genes como variáveis aleatórias e consideram que
cada observação de um gene não possui relação com nenhuma outra, as Redes Bayesia-
nas dinâmicas supõem os genes como variáveis aleatórias que mudam no tempo. Devido
às semelhanças que os dois modelos apresentam, as fórmulas mostradas nesta seção são
bastante parecidas com as fórmulas da seção anterior. Geralmente, a diferença está nos
ı́ndices utilizados nas fórmulas das Redes Bayesianas dinâmicas, que levam em consi-
deração a observação do tempo j − 1 quando se está no tempo j. Para efeito de forma-
lismo, a definição teórica completa dos passos para se criar e se usar um modelo de Rede
Bayesiana dinâmica e um modelo de regressão não-paramétrica será mostrada.

Suponha que exista uma matriz n× p de dados de expressão de genes de microarray
X, onde n e s são os números de genes e de valores de tempo, respectivamente, e suponha
G um grafo direcionado. Sendo assim, X = (X(1) X(2) . . . X(s)) e cada vetor aleatório
X(j) = (X1j X2j . . . Xnj)

T consiste de um conjunto de n variáveis aleatórias, Xij,
que mudam durante o tempo j ∈ 1, . . . , s. Sob a teoria do modelo de Rede Bayesiana
dinâmica, os dados de séries temporais são considerados variáveis aleatórias representando
ńıveis de expressão de um gene individual. Sendo assim, xij denota o verdadeiro valor de
expressão medido no gene i no tempo j (ou seja, Xij = xij). Desta forma, o j -ésimo vetor
coluna x(j) de X corresponde aos estados dos n genes no tempo j (ou seja, X(j) = x(j)).
Usando a suposição de Markov de que o estado atual só depende do estado imediatamente
anterior, é posśıvel decompor a probabilidade conjunta da seguinte forma

P (X11, . . . , Xnp) = P (X(1))P (X(2)|X(1))× . . .× P (X(p)|X(p−1)), (.)

onde X(j) = (X1j, . . . , Xnj)
T . A probabilidade condicional P (Xj|X(j−1)) também pode

ser decomposta como o produto de probabilidades condicionais na forma de

P (X(j)|X(j−1)) = P (X1j|P(1)
j−1) × . . . × P (Xnj|P(n)

j−1), (.)

Pj−1,i é um vetor qi-dimensional das variáveis pais do i-ésimo gene no tempo j − 1.
As Equações . e . mantêm-se quando funções de densidade são usadas ao invés de
probabilidades. Com isto, é posśıvel representar uma Rede Bayesiana dinâmica com
funções de densidade da seguinte forma

f(x11, . . . , xns) = f1(x(1))f2(x(2)|x(1)) × . . . × fs(x(s)|x(s−1))

= f1(x(1))
s∏

j=2

g1(x1j|p(1)
j−1) × . . . × gn(xnj|p(n)

j−1)

= f1(x(1))
n∏

i=1

s∏
j=2

gi(xij|p(i)
j−1),

onde p
(i)
j−1 = (p

(i)
j−1,1, . . . , p

(i)
j−1,qi

)T é um vetor qi-dimensional de observações das variáveis

pais. Ou seja, se o gene 1 tem como pais os genes 2 e 5, então p
(1)
j−1 é um vetor bi-
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dimensional com os valores (p
(1)
j−1,1, p

(1)
j−1,2), com o primeiro pai igual ao gene 2 e o segundo

pai igual ao gene 5.
O modelo de regressão não-paramétrica aditiva [Kim et al., 2003] foi utilizado para

tentar explicar as relações entre xij e p
(i)
j−1 na forma de

xij = mi1(p
(i)
j−1,1) + mi2(p

(i)
j−1,2) + · · ·+ miqi

(p
(i)
j−1,qi

) + εij, i = 1, . . . , n; j = 1, . . . , s

onde mik(k = 1, . . . , qi) são funções de suavização de < para < e εij possui a distribuição
normal com média 0 e variância σ2

i . Para cada função mik, foi suposto que

mik(p
(i)
j−1,k) =

Mik∑
m=1

γ
(i)
mkb

(i)
mk(p

(i)
j−1,k), j = 1, . . . , s; k = 1, . . . , qi, (.)

onde {b(i)
1k , b

(i)
2k , . . . , b

(i)
Mikk} é um conjunto pré-definido de funções de base, os coeficientes

γ
(i)
1k , . . . , γ

(i)
Mikk são parâmetros desconhecidos e Mik é o número de funções de base.

É posśıvel fazer um modelo de regressão não-paramétrica de B-spline com rúıdo Gaus-
siano [Imoto and Konishi, 2000]. Desta forma, a função de densidade de probabilidade

condicional gi(xij|p(i)
j−1) do modelo pode ser escrita como

gi(xij|p(i)
j−1; γi; σ

2
i ) =

1√
2πσ2

i

exp

−
{

xij −
∑qi

k=1 mik(p
(i)
j−1,k)

}2

2σ2
i

 . (.)

Com isto, é posśıvel definir uma Rede Bayesiana dinâmica e um modelo de regressão
não-paramétrica na forma de

f(xij, ..., xns|θG) = f1(x1)
n∏

i=1

[
s∏

j=2

gi(xij|p(i)
j−1; θi),

]
, (.)

onde θG é o vetor de parâmetros do modelo de Rede Bayesiana e θi é o vetor de parâmetros
locais do gene i. Quando o i -ésimo gene não possui variáveis pais, a Equação . utiliza
a constante µi ao invés do somatório.

Supondo que f1(x1) = g1(x11) × . . . × g1(xn1), a Equação . pode ser reescrita como

f(xij, ..., xns|θG) =
n∏

i=1

[
g1(xi1)

s∏
j=2

gi(xij|p(i)
j−1; θi),

]

=
n∏

i=1

[
s∏

j=1

gi(xij|p(i)
j−1; θi),

]
,

onde p0,i = 0, para i = 1, . . . , n. É posśıvel perceber que gi(xij|p(i)
j−1; θi) representa a

estrutura local do i -ésimo gene e de seus genes pais.
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3.3 ESCOLHA DO CRITÉRIO PARA SELECIONAR A REDE

Uma vez que definimos o modelo e a função de densidade de probabilidade, o próximo
passo a ser realizado é encontrar a rede que melhor se ajuste aos dados observados. Para
fazer a análise da melhor rede, foram criados critérios de avaliação. A maioria dos critérios
faz a avaliação através da maximização (ou minimização) da probabilidade a posteriori

p(G|X) =
p(G)p(X|G)

p(X)

p(G|X) = p(G)p(X|G), (.)

onde p(X) é uma constante independente de G e, por isso, foi desprezada, pois não
influencia no cálculo do escore. Na Equação ., p(G) é a probabilidade a priori do
grafo e p(X|G) é a probabilidade das observações dado o grafo. Sob algumas condições
espećıficas [Heckerman, 1996], o termo p(X|G) pode ser reescrito como:

p(X|G) =

∫ n∏
i=1

s∏
j=1

f(Xij|θG, G)f(θG|G)dθG,

Desta forma, podemos calcular a probabilidade a posteriori do grafo através do cálculo
da probabilidade marginal dos dados X. Isto pode ser obtido integrando sobre o espaço
de parâmetros e escolhendo o grafo G com a maior (ou menor) probabilidade a posteriori

p(G|X) = p(G)

∫ n∏
i=1

s∏
j=1

fi(Xij|θG, G)f(θG|G)dθG, (.)

onde f(θG|G) é a distribuição a priori sobre o vetor de parâmetros desconhecido θG.
A integração da Equação . é o principal problema para resolvê-la. Existem al-

guns métodos para computá-la, dentre eles o mais utilizado é a aproximação de Laplace,
que foi utilizada por Imoto [Imoto et al., 2002a]. Este método, sob certas condições de
regularidade, apresenta baixas taxas de erros, sendo, portanto, extremamente preciso.
Porém, ele é computacionalmente complexo e dif́ıcil de ser implementado. Desta forma,
foi utilizada neste trabalho uma outra aproximação mais barata computacionalmente,
mas ainda assim muito eficiente, embora menos precisa [Heckerman, 1996]. Para en-
contrar esta aproximação, usa-se o logaritmo da probabilidade posterior e mantém-se os
termos que aumentam com n. Assim a aproximação pode ser obtida por:

log p(G|X) = − log p(G) +
n∑

i=1

s∑
j=1

− log fi(Xij|θG, G) +
d

2
log n, (.)

onde d é a dimensão de θG. Esta aproximação é chamada Bayesian Information Criterion
(BIC) e foi derivada pela primeira vez por Schwarz [Schwarz, 1978]. O grafo ótimo é
escolhido quando o critério é máximo.

Através de algumas propriedades das Redes Bayesianas, como dependência condicio-
nal (a probabilidade de um nó só depende dos pais dele) e independência de parâmetros
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(os parâmetros associados a cada nó da Rede Bayesiana são independentes), o critério da
Equação . pode ser obtido através de escores locais do grafo, definindo-se um critério
BIC local para cada i-ésima variável Xi através de

escore nó(i) = − log

{
p(Li)

∫ s∏
j=1

fi(xij|p(i)
j , θi) f(θi|Li)dθLi

}
,

= − log p(Li) +
s∑

j=1

{
− log fi(xij|p(i)

j , θi) +
di

2
log n

}
, (.)

onde di é a dimensão de θi e p(Li) é a probabilidade a priori da estrutura local asso-
ciada com Xi. É suposto que estas probabilidades são independentes entre si, então∑n

i=1− log p(Li) = − log p(G). O valor de p(Li) foi definido como p(Li) = exp[NPi + 1],

onde NPi é o número de pais do i-ésimo gene. O termo fi(xij|p(i)
j , θi) pode ser resolvido

de duas maneiras: pela Equação ., se for o modelo de Rede Bayesiana; e pela Equação
., se for o modelo de Rede Bayesiana dinâmica.

O critério BIC para Equação . pode ser definido por

log p(G|X) = − log p(G) +
n∑

i=1

{
escore nó(i) + log p(Li)

}
. (.)

O critério BIC pode ser aplicado tanto ao modelo de Redes Bayesianas quanto ao
modelo dinâmico de maneira direta. Como pode ser visto nas Equações . e ., o
objetivo é encontrar o grafo que minimize a equação, ou seja, que melhor se ajuste aos
dados.

3.4 INFERÊNCIA DA REDE DE GENES

Com o modelo e o critério já definidos, esta seção servirá para mostrar em detalhes
qual função de suavização foi utilizada para fazer a regressão não-paramétrica, apresentar
como o critério foi utilizado para escolher o melhor grafo e oferecer um pseudo algoritmo
do programa que foi implementado.

3.4.1 Regressão não-paramétrica

Para realizar a regressão não-paramétrica foram usadas as B-splines [Farin, 1988,
Shene, 1998], mais especificamente as P -splines [Eilers and Marx, 1996]. Na verdade,
P -splines são B-splines com penalidades diferentes sobre os coeficientes estimados.

Uma B-spline é uma curva composta de outras curvas geradas por polinômios e que
são conectadas de um modo especial. Se a B-spline é de grau 1, as curvas que a compõem
são polinômios do primeiro grau. Se a B-spline é de grau 2, os polinômios são do segundo
grau, e assim por diante.

Quando se pensa em uma B-spline de grau 1, ela é composta de dois componentes;
um componente ligando x1 a x2 e outro componente ligando x2 a x3. Os pontos x1, x2

e x3 são chamados nós (do inglês knots). Isto pode ser visto no lado esquerdo da Figura
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3.1(a). Quando se pensa em uma B-spline de grau 2, ela é composta de quatro nós (x1,
x2, x3 e x4) consistindo de três componentes quadráticos, unidos em dois nós (x2 e x3)
(veja o lado esquerdo da Figura 3.1(b)). Nestes pontos de união, não apenas as ordenadas
dos polinômios são iguais, mas também a primeira derivada deles (porém, a segunda não)
[Eilers and Marx, 1996]. É suposto que, à direita do último nó e à esquerda do primeiro,
o valor da B-spline é zero.

Figura 3.1. Ilustrações de uma B-spline isolada (lado esquerdo) e de várias sobrepostas
(lado direito). (a) B-spline de grau 1. (b) B-spline de grau 2. Adaptado de Eilers e Marx
[Eilers and Marx, 1996].

As B-splines podem se sobrepor, e dado o grau de uma B-spline, ela se baseia sempre
na mesma quantidade de nós. Por exemplo, se ela for de grau 1, se baseia em três nós;
e se for de grau 2, se baseia em quatro nós (veja um exemplo no lado direito da Figura
3.1 (a) e (b), respectivamente). Desta forma, B-splines de grau 1 se sobrepõem a dois
vizinhos, B-splines de grau 2 se sobrepõem a quatro vizinhos, e assim por diante. As
curvas mais à direita e mais à esquerda possuem menos sobreposição.

Com base nas informações anteriores, é posśıvel definir as propriedades de uma B-
spline de grau q

• Ela consiste de q + 1 componentes polinomiais, cada um de grau q;

• Os componentes polinomiais se ligam nos q nós mais internos da curva;

• A B-spline é positiva sobre um domı́nio de q + 2 nós, em qualquer outro lugar é
zero;

• Exceto nos bordas, uma B-spline sobrepõe-se com 2q vizinhos;

• Para um dado x, q + 1 B-splines não são zero.

Suponha que um domı́nio a partir de um xmin até um xmax é dividido em h intervalos
iguais a partir de h+1 nós. Cada intervalo será coberto por q +1 B-splines de grau q. O
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número total de nós para a construção das B-splines é h+2q +1. O número de B-splines
na regressão é H = h + q.

B-splines são muito atraentes para serem utilizadas como função de base de regressão
não-paramétrica. Uma combinação linear de B-splines de grau 3 fornece uma curva suave.
Para computar uma B-spline de qualquer grau usam-se as seguintes fórmulas

Bi,0(x) =

{
1 se xi ≤ x < xi+1

0 caso contrário

Bi,p(x) =
x− xi

xi+p − xi

Bi,p−1(x) +
xi+p+1 − x

xi+p+1 − xi

Bi+1,p−1(x),

onde i indica o número da B-spline e varia no intervalo 0, . . . , H − 1; p indica o grau da
função e varia no intervalo 0, . . . , q; x indica o valor para o qual queremos saber o valor
da B-spline; xi indica um nó e varia no intervalo 0, . . . , h + 2q.

Uma curva ŷ ajustada aos dados (xj, yj) é uma combinação linear ŷ =
∑H−1

i=0 âiBi,p(x).
Considerando uma regressão de m pontos de dados sobre um conjunto de H B-splines, a
função objetiva de mı́nimos quadrados é

S =
m∑

j=1

{
yj −

H−1∑
i=0

aiBi,p(x)

}2

.

Para evitar overfitting, quando muitos nós são usados na construção das B-splines, é
posśıvel adicionar uma penalidade sobre a segunda derivada para restringir a flexibilidade
da curva. Não existe nada de especial na segunda derivada. Na verdade, poder-se-ia
utilizar derivadas de grau maior ou menor. No contexto de suavização de curvas, mais
especificamente splines, a primeira derivada produz equações simples e um ajuste linear,
enquanto derivadas com graus maiores produzem sistemas de equações matemáticas muito
complexas com um ajuste muito sutil [Eilers and Marx, 1996].

Pensando nisto, foi proposto um modelo para basear a penalidade sobre as diferenças
finitas dos coeficientes de B-splines adjacentes através de

S =
m∑

j=1

{
yj −

H−1∑
i=0

aiBi,p(x)

}2

+ λ
H−1∑

i=k+1

(∆kai)
2, (.)

onde k é o grau da derivada, λ serve para o controle sobre a suavidade do ajuste e ∆k é
o operador de diferença atuando sobre os coeficientes estimados.

Para a suavização dos quadrados mı́nimos, é necessário minimizar a Equação ..
O sistema de equações que se segue a partir da minimização de S pode ser escrito da
seguinte forma:

BT y = (BT B + λDT
k Dk)a

a = (BT B + λDT
k Dk)

−1 BT y, (.)

onde Dk é a representação da matriz do operador de diferença ∆k e os elementos de B
são bji = Bi(xj). As P -splines são obtidas quando a Equação . é utilizada. O objetivo
é encontrar os valores de a que resolvam a equação e minimizem S.
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No trabalho presente, foram usadas B-splines de grau 3 para fazer a regressão. Os
nós foram colocados de tal forma que dividiram o domı́nio [min(p

(i)
jk ), max(p

(i)
jk )] (com

i = 1, . . . , n; j = 1, . . . , s; k = 1, . . . , qi) em Mik - 3 intervalos equidistantes e formaram,
desta maneira, Mik B-splines de grau 3. Isto significa que para cada gene i, determinou-
se um domı́nio que ia do menor valor encontrado entre todas as variáveis pais do gene
(min(p

(i)
jk )) até o maior valor encontrado entre as variáveis pais (max(p

(i)
jk )). Este domı́nio

foi usado para formar as B-splines que serão usadas para regressão não-paramétrica.
O valor escolhido para Mik foi 20, o que gerou um número total de nós igual a 24. O

número de B-splines também pode ser um parâmetro, mas neste trabalho a quantidade
de B-splines não foi variada.

De posse dos pais de um gene i, é posśıvel determinar as matrizes B
(k)
i , de tamanho

s ×Mik, que contêm os valores das B-splines do k-ésimo pai do gene i. Desta forma,
existirão k matrizes Bi com k = 0, . . . , qi.

Cada matriz B
(k)
i pode ser gerada de duas maneiras, dependendo do modelo que

estiver sendo utilizado, como explicado abaixo.

• No modelo de Redes Bayesianas, B
(k)
i = (bik(p

(i)
1k), . . . ,bik(p

(i)
pk))T , com bik(p

(i)
jk ) =

(b
(i)
1k(p

(i)
jk ), . . . , b

(i)
Mikk(p

(i)
jk )), ou seja, b

(i)
mk(p

(i)
jk ) significa o valor da m-ésima B-spline

sendo aplicada ao j-ésimo valor do k-ésimo pai do i-ésimo gene. Como pode ser
percebido, este cálculo pode ser feito diretamente para todos os valores de j (com
j = 1, . . . , s).

• No modelo de Redes Bayesianas dinâmicas, B
(k)
i = (bik(p

(i)
0,k), . . . ,bik(p

(i)
p−1,k))

T ,

com bik(p
(i)
j−1,k) = (b

(i)
1k(p

(i)
j−1,k), . . . , b

(i)
Mikk(p

(i)
j−1,k)), ou seja, b

(i)
mk(p

(i)
j−1,k) significa o

valor da m-ésima B-spline sendo aplicada ao (j − 1)-ésimo valor do k-ésimo pai
do i-ésimo gene. Como pode ser percebido, este cálculo só pode ser feito direta-
mente para alguns valores de j (com j = 2, . . . , s). Para o caso de j = 1, tem-se

bik(p
(i)
0,k) = (b

(i)
1k(µi), . . . , b

(i)
Mikk(µi)), ou seja, b

(i)
mk(p

(i)
0,k) significa o valor da m-ésima

B-spline sendo aplicada à média µi do i-ésimo gene. Outros dois valores foram
utilizados para preencher bik(p

(i)
0,k): µpk

e p
(i)
1,k. Ou seja, o primeiro valor é a média

do pai que está sendo utilizado no momento. O segundo valor é a utilização do
valor da primeira observação do k-ésimo pai (j = 1).

De posse dos valores das B
(k)
i , podemos calcular os valores de γ

(i)
mk (encontrado nas

Equações . e ., e que corresponde ao ‘a’ da Equação .) através do Algoritmo 1,
que será chamado daqui para frente Algoritmo de Otimização dos Parâmetros.

No Algoritmo 1, λw são valores < escolhidos previamente e a quantidade W também
é um parâmetro pré-definido. Neste trabalho, W = 3 e λ = (−0.5, 0.0001, 0.5). O critério
de parada era um número fixo de iterações (maxIteracao) ou se o novo escore fosse maior
do que o escore que o nó já tinha. A primeira parte do critério de parada servia como
um limitador para a otimização, ou seja, os valores de γik seriam melhorados no máximo
maxIteracao vezes. Foram utilizados os valores (10, 50, 500, 1000) para maxIteracao.
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Algoritmo Otimização de Parâmetros
1 para k de 1 até qi faça
2 γik ← 0, onde γik = γ

(i)
1k , . . . , γ

(i)
Mikk

3 fim para
4 enquanto escoreNovo < escoreV elho E g < maxIteracao faça
5 para k de 1 até qi faça
6 para w de 1 até W faça

7 γik ←
[
(B

(k)
i )T B

(k)
i + λw(D

(k)
i )T D

(k)
i

]−1

(B
(k)
i )T (xi −

∑
k′ 6=k B

(k′)
i γik′)

8 escoreNovok ← escore nó(i)

9 se escoreNovok < escoreV elhok então
10 escoreV elhok ← escoreNovok

11 fim se
12 fim para
13 fim para
14 escoreNovo← escoreV elhok

15 g ← g + 1
16 fim enquanto
fim

Algoritmo 1: Algoritmo para otimização de parâmetros para as B-splines.

3.4.2 Algoritmo para aprendizagem da rede

Nesta seção, um pseudo-código do programa será descrito para mostrar o procedi-
mento de escolha da melhor rede. Uma idéia geral do programa será explicada e apenas
as partes mais importantes do pseudo-código serão apresentadas. Mais detalhes sobre o
programa podem ser vistos no Apêndice B.

No programa, existe um atributo que define se a semente usada pelas funções para
gerar números aleatórios será inicializada ou não. Isto tem como finalidade permitir que
uma mesma seqüência de passos seja realizada várias vezes. Desta forma, foi posśıvel fazer
uma comparação entre os resultados e o tempo gasto ao utilizar os diferentes valores de
maxIteracao no Algoritmo de Otimização de Parâmetros (Algoritmo 1) e ao modificar a
quantidade máxima de pais que um gene poderia ter.

Após a escolha da semente aleatória, é necessário escolher qual tipo de construção
será aplicada à rede. Existem dois tipos: Aleatória e Pré-definida. Como é posśıvel
imaginar, o primeiro tipo simplesmente escolhe aleatoriamente a quantidade de pais de
cada gene e quais serão estes pais. A partir desta rede inicial começa o procedimento
para escolher a rede convergente. O segundo tipo de construção (Pré-definida), utiliza
informações obtidas pelos dados através da Equação . para escolher os melhores pais
para um gene. Suponha que a quantidade de genes é n. Então, dado o gene 1, é calculado
o escore dele quando o gene 2 é o seu pai. Depois, calcula-se o escore quando o gene 3 é o
pai do gene 1, e assim por diante para todos genes que faltam. Depois que os valores dos
escores são calculados, eles são ordenados de maneira crescente, ou seja, o menor escore
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primeiro. Então, aleatoriamente, é escolhida a quantidade M de pais que o gene 1 terá.
A quantidade de pais é um parâmetro do programa, porém não pode ser maior do que
n− 1. Então, os M primeiros pais com os menores escores serão os pais do gene 1. Este
procedimento é realizado para todos os n genes.

Uma vez que a rede inicial está montada, pode-se executar o laço principal para
calcular a rede ótima. O Algoritmo 2 mostra os passos para se encontrar esta rede e será
chamado Escolha da Melhor Rede daqui para frente.

A primeira coisa a ser feita é executar o Algoritmo de Otimização de Parâmetros e
depois calcular o escore da rede inicial. O cálculo do escore da rede é a resolução da
Equação .. O laço principal consiste em modificar cada nó para ver se o escore local
diminui e computar o escore da rede. Este laço possui duas condições de parada: (1) o
número máximo de iterações e (2) um número máximo de vezes permitido que o escore da
rede não diminua (maxMinLocal). O primeiro critério simplesmente define um número
máximo de vezes que o programa fará a otimização. O segundo critério é usado para
evitar que o algoritmo fique preso em um mı́nimo local.

Algoritmo Escolha da Melhor Rede
1 execute Algoritmo de Otimização de Parâmetros
2 escoreNovo← calcularEscoreRede()
3 faça
4 escoreV elho← 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 < escoreV elho então

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

Algoritmo 2: Algoritmo para a escolha da melhor rede dada uma rede inicial

Escolhe-se aleatoriamente o procedimento para melhorar o escore de um gene i. O
valor de numMaxVezes usado no programa foi 100. E a quantidade de vezes em que
era permitido que o escore da rede não melhorasse (maxMinLocal) foi 10. Estes valores
podem ser variados.



CAṔITULO 4

EXPERIMENTOS

Neste caṕıtulo, os experimentos realizados durante o desenvolvimento do trabalho serão
mostrados. Também serão apresentados a configuração das máquinas utilizadas, o modo
pelo qual o modelo foi implementado, quais os dados usados e como foi feito o critério
para selecionar as arestas das redes finais. Os experimentos utilizaram os dados artificiais
e os dados biológicos.

Parte dos resultados usando dados biológicos foi utilizada para escrever um artigo
[Bastos and Guimarães, 2005] que foi aceito pela conferência 2005 International Joint
Conference on Neural Networks (IJCNN 2005) [ijc, 2005].

4.1 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO

Nesta seção serão mostrados detalhes da implementação como a linguagem utilizada,
o editor, o compilador e outras informações deste tipo.

A linguagem escolhida para implementar o modelo de Rede Bayesiana foi C++, em
virtude da eficiência na implementação dos cálculos necessários e das facilidades de uma
linguagem de alto ńıvel.

O compilador utilizado foi o g++ em duas versões: 3.2.3 e 3.3.4. A primeira versão foi
obtida através do pacote MinGW-3.1.0 [OSTG, 2000] para Windows c© 32bits, pacote
este que oferece versões Windows 32bits para ferramentas GNU como GCC, binutils,
gdb e algumas outras. O pacote MinGW é mantido pela Open Source Technology Group
(OSTG) [OSTG, 1996]. A segunda versão foi obtida pela instalação do compilador g++
em máquinas LINUX.

Para implementar o programa, foram criadas quatro classes e uma outra classe foi
obtida a partir de uma empresa na Internet [Techsoft, 1998]. Estas classes são:

• Bayesian Network: é a classe principal do programa. Nela estão contidos os
métodos para controlar o laço de otimização da rede, para inicializar os nós, para
ler os dados de entrada, para computar o escore da rede e outros mais. Possui
vários Nodes.

• Node: é a classe que representa um nó da Rede Bayesiana. Possui métodos relacio-
nados com o nó, como otimização de parâmetros, e calcula o escore do nó. Possui
várias Basis Function e uma Sample.

• Basis Function: é a classe que representa as funções de suavização. Como neste
programa foram utilizadas as B-splines e como era desejada a criação de k matrizes
p×Mik, esta classe é composta de k Matrix. Lembrando que k = 0, . . . , qi, ou seja,
número de pais do gene i; p é a quantidade de observações; e Mik é a quantidade de
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B-splines. Esta classe possui métodos para computar os valores das B-splines dado
um x, acessar o valor das B-splines, acessar os parâmetros e outros relacionados
com as funções de suavização.

• Sample: é a classe que armazena os dados de microarray. Possui métodos para
acessar e ajustar os dados.

• Matrix: é uma classe de template de matriz e realiza operações sobre matrizes.
A versão utilizada no programa se chama Matrix TCL Lite, só realiza operações
básicas sobre matrizes e, segundo os autores da classe, não é otimizada nem para
performance nem para uso de memória, mas apresentou resultados excelentes em
tudo que foi utilizada e foi de grande valia na resolução das operações com matrizes.
Existe outra versão chamada Matrix TCL Pro que é otimizada para performance e
uso de memória, porém ela é paga [Techsoft, 1998] e não foi usada.

Como sáıda do programa implementado neste trabalho, três arquivos eram gerados:
um arquivo de log, um arquivo mostrando todas as configurações intermediárias até che-
gar à rede final e um arquivo com a rede final. Os dois primeiros arquivos eram em
formato ACSII e serviam para informações e para controle do programa. O último ar-
quivo era escrito na linguagem DOT e era usado como entrada para o programa dot, que
faz parte de um conjunto de ferramentas para visualização de grafos chamado Graphviz
[Labs-Research, 1999]. O programa dot recebe como entrada um arquivo de texto com
uma linguagem simples, indicando as relações existentes no grafo e outras informações
para o desenho do grafo, e gera como sáıda diagramas em vários formatos conhecidos tais
como GIF, PNG, SVG e PostScript. No Apêndice C, é posśıvel encontrar um exemplo
de um arquivo com a linguagem DOT e seu respectivo diagrama de sáıda.

4.2 CONFIGURAÇÕES DAS MÁQUINAS UTILIZADAS

Nesta seção, as máquinas que foram utilizadas para o desenvolvimento do programa
e para a execução dos testes serão descritas.

Foram usadas cinco máquinas:

• Máquina 1 é um Pentiumr 4, com o processador de 2.68GHz, 512 MB de RAM
rodando Windows XPr. Foi usada para desenvolver o programa e para realizar
testes. Esta máquina será chamada daqui para frente M1.

• Máquina 2 é um Pentiumr 4 com processador 2.40GHz, com 1GB de RAM,
rodando o Slackware Linux versão 10.0 com kernel 2.6.6. Esta máquina foi usada
para análise e armazenamento dos resultados. Esta máquina será chamada daqui
para frente M2.

• Máquina 3 é um Pentiumr 4 com processador 2.40GHz, com 1GB de RAM,
rodando o Slackware Linux versão 10.0 com kernel 2.6.6. Esta máquina foi usada
para realização de testes. Esta máquina será chamada daqui para frente M3.
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• Máquina 4 é um Intelr Dual Xeonr com processador de 2.60 GHz, 2GB de
RAM, rodando o Slackware Linux versão 10.0 com kernel 2.6.6. Esta máquina foi
usada na realização de testes. Esta máquina será chamada daqui para frente M4.

• Máquina 5 é um Intelr Dual Xeonr com processador de 2.60 GHz, 2GB de
RAM, rodando o Slackware Linux versão 10.0 com kernel 2.6.6. Esta máquina foi
usada na realização de testes. Esta máquina será chamada daqui para frente M5.

4.3 DADOS UTILIZADOS

Nesta seção, serão descritos os conjuntos de dados que foram utilizados para a rea-
lização dos testes. Eles se dividem em dados artificiais e dados biológicos de expressão
gênica de microarray.

O conjunto de dados artificiais foi criado para reproduzir as experiências feitas por
Imoto [Imoto et al., 2002a, Imoto et al., 2003b]. As fórmulas usadas para gerar os dados
podem ser vistas abaixo.

x1 = x2
2 + 2 sin(x5)− 2x7 + ε1, x2 = [1 + exp(−4x3)]

−1 + ε2

x3 = ε3, x4 =
x2
5

3
+ ε4

x5 = x3 − x2
6 + ε5, x6 = ε6

x7 =


−1 + ε7, x8 ≤ −0.5
x8 + ε7, −0.5 < x8 ≤ 0.5
1 + ε7, 0.5 < x8

x8 =
exp(−x4−1)

2
+ ε8

x9 = ε9 x10 = cos x9 + ε10

Como foi dito nas Seções 3.1 e 3.2, é suposto que as expressões de um gene i são deter-
minadas pela expressão dos pais do gene mais uma distribuição normal (εi). Para gerar
estes valores (εi) foram usadas as bibliotecas ‘stocc.zip’ e ‘randomc.zip’ desenvolvidas por
Agner Fog [Fog, 2002]. Depois, estes valores gerados eram substitúıdos nas expressões
acima para gerar os dados de todos os genes. O número de observações escolhido para o
teste foi 100, ou seja, os dados gerados indicavam um microarray com 100 observações
dos 10 genes da rede artificial.

Foram criados dois subconjuntos de dados a partir das fórmulas citadas:

• Os genes Gene 3, Gene 6 e Gene 9 seguiam uma distribuição de probabilidade de
uma normal com média 0 e variância 0.5 [ε3 = ε6 = ε9 = N(0, 0.5)] e todos os outros
genes possuiam a distribuição igual a 0 [ε1 = ε2 = ε4 = ε5 = ε7 = ε8 = ε10 = 0].
Este subconjunto será chamado SArt1.

• Os genes Gene 3, Gene 6 e Gene 9 seguiam uma distribuição de probabilidade
de uma normal com média 0 e variância 0.5 [ε3 = ε6 = ε9 = N(0, 0.5)], os genes
Gene 2, Gene 7, Gene 8 e Gene 10 seguiam uma distribuição de probabilidade
de uma normal com média 0 e variância 0.1 [ε2 = ε7 = ε8 = ε10 = N(0, 0.1)] e
os genes Gene 1, Gene 4 e Gene 5 seguiam uma distribuição de probabilidade
de uma normal com média 0 e variância 0.4 [ε1 = ε4 = ε5 = N(0, 0.4)]. Este
subconjunto será chamado SArt2.
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A rede artificial, que corresponde às relações apresentadas acima, pode ser vista na
Figura 4.1.

Figura 4.1. Ilustração da rede de genes artificial usada para realização dos testes.

O conjunto de dados biológicos foi obtido a partir de dados de expressão gênica de
microarray da Saccharomyces cerevisiae [Spellman et al., 1998] e era composto de cinco
subconjuntos:

• Subconjunto alpha → Conjunto com 18 observações, obtido pela sincronização da
cultura da levedura com o fator α. Será referenciado daqui para frente como SA.

• Subconjunto cdc15 → Conjunto com 24 observações, obtido pela sincronização da
cultura da levedura com o cdc15. Será referenciado daqui para frente como SC15.

• Subconjunto cdc28 → Conjunto com 17 observações, obtido no conjunto de dados de
Spellman [Spellman et al., 1998]. Será referenciado daqui para frente como SC28.

• Subconjunto elu → Conjunto com 14 observações, obtido pela sincronização da
cultura da levedura através de elutriation. Será referenciado daqui para frente
como SE.

• Subconjunto total → Conjunto com 73 observações, obtido pela união dos quatro
subconjuntos anteriores. Será referenciado daqui para frente como ST.

Estes dados foram colocados em arquivos ASCII para servirem de entrada para o
programa que inferia uma Rede de Genes. Cada arquivo de entrada era composto de
n + 1 linhas, onde n é o número de genes. Na primeira linha do arquivo, aparecem dois
números: o primeiro indica o tipo de dados que será utilizado (discreto ou cont́ınuo);
e o segundo número (p) indica a quantidade de observações que os genes apresentam.
As outras n linhas do arquivo seguem uma mesma especificação: primeiro, aparece o
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nome do gene e depois seguem-se p valores que representam as observações do gene.
Alguns valores estavam faltando nos conjuntos de dados obtidos. Estes valores em falta
foram preenchidos com 0 (zero). No Apêndice D, pode ser encontrado um exemplo de um
arquivo de entrada e a informação de quais dados estavam em falta em quais subconjuntos.

4.4 CRITÉRIO DA VOTAÇÃO

O problema que está sendo tratado é um problema de otimização, sendo assim existe
um número exponencial de posśıveis soluções. Estas soluções não são necessariamente
verdadeiras, mas é desejável pensar que elas possuem algumas arestas que são.

Foi decidido que os resultados finais seriam obtidos por um critério de ‘votação’, ou
seja, um número suficientemente grande de execuções do programa era realizado, uma
contagem da quantidade de vezes que uma relação entre os genes aparecia era feita e as
relações que apareceram um número de vezes maior ou igual a um limiar dado seriam
consideradas arestas verdadeiras.

Para a escolha de uma aresta, ao invés de levar-se em consideração as relações onde,
por exemplo, o Gene A era pai do Gene B e o Gene B era pai do Gene A de maneira
individual, usou-se a soma das duas relações posśıveis. Ou seja,

totalRelacao = #(Gene A, Gene B) + #(Gene B, Gene A)
Se ( totalRelacao ≥ limiar )

Seleciona relaç~ao

onde # quer dizer “quantidade de vezes” e (Gene X, Gene Y) indica que Gene X é
pai de Gene Y.

Para decidir a direção final de uma aresta selecionada foi utilizada a escolha da direção
que aparecesse um maior número de vezes, ou seja,

Se ( #(Gene A, Gene B) ≥ #(Gene B, Gene A)
Direç~ao final = #(Gene A, Gene B)

Sen~ao

Direç~ao final = #(Gene B, Gene A).

Por exemplo, se o número de execuções é 10, o limiar é 5 e queremos saber se a ligação
entre o Gene 1 e o Gene 2 existe. Suponha que em quatro (4) execuções aconteceu
do Gene 1 ser pai do Gene 2 (Gene 1, Gene 2) e em outras duas (2), aconteceu o
contrário (Gene 2, Gene 1). Logo, o número total de relações entre Gene 1 e Gene 2
é seis (6) que é acima do limiar. Sendo assim, esta aresta é selecionada. A direção
escolhida será o Gene 1 sendo pai do Gene 2 (Gene 1, Gene 2), pois esta relação
apareceu um maior número de vezes.

Esta abordagem foi utilizada para a produção dos resultados que serão mostrados na
Seção 4.5. Neste trabalho, os números de execuções utilizados foram 300, 500, 600, 700
e 1000.

O limiar escolhido para avaliação foi 60% do número total de execuções, ou seja, se
foram realizadas 600 execuções uma relação seria selecionada se ela aparecesse em 360 ou
mais execuções. Em alguns experimentos o limiar utilizado foi de 50%, de 80%, de 88%
e/ou de 90%. O motivo para isto será discutido mais adiante.
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4.5 EXPERIMENTOS COM DADOS ARTIFICIAIS

Foram realizados vários experimentos para testar o modelo. Eles serão reportados em
ordem cronológica, ou seja, seguindo os passos que foram realizados durante o processo
de teste. Todos os experimentos usando dados artificiais usavam como número máximo
de pais de um gene o valor de quatro (4) e para o Algoritmo Otimização de Parâmetros
o valor máximo de iterações definido foi de cinqüenta (50) iterações. Alguns parâmetros
foram alterados com o objetivo de descobrir a melhor configuração de parâmetros para
serem utilizados no experimentos com dados biológicos. Na Tabela 4.1, encontra-se a
descrição dos experimentos e as seguintes abreviações são utilizadas:

• Ident. significando a identificação do experimento, ou seja, como o experimento
será referenciado durante o texto.

• Maq. significando o nome da máquina utilizada no experimento.

• CD significando conjunto de dados usado no experimento.

• Lim. significando o limiar utilizado para selecionar as arestas.

• NE significando o número de execuções utilizadas no experimento.

• InfoP significando se o experimento utilizou informação a priori.

• TT (hora) significando o tempo total gasto no experimento. Este tempo é dado
em horas.

• TM significando o tempo médio gasto em cada iteração do experimento.

A rede original que queremos encontrar pode ser vista na Figura 4.1. Por questão
de facilidade, a maioria das figuras que apresentam os resultados gerados pelo modelo
proposto é composta por duas partes: a parte da esquerda tem a rede original que se
quer encontrar e a parte da direita traz o resultado obtido pelo modelo.

A notação que será utilizada daqui por diante em todas as figuras será: ćırculos do
lado de arestas indicam uma aresta correta, triângulos representam arestas com a direção
invertida ou que pularam um gene, e quadrados indicam arestas que não existiam na
rede original. Esta notação foi utilizada por Kim [Kim et al., 2003] e como o trabalho
dele será um parâmetro de comparação foi decidido que a utilização da mesma notação
seria conveniente. A única diferença entre as notações é que ‘x’ era utilizado ao invés de
quadrado.

No Experimento 1, que usou 1000 como número de execuções, rodou na máquina
M4, utilizou o limiar de 50% do total de execuções para selecionar uma aresta e o subcon-
junto SArt1, o resultado encontrado foi bom, apesar de algumas arestas erradas (Figura
4.2). Podem ser vistas 5 arestas corretas, 8 arestas erradas e 3 invertidas ou passando
um gene. Um ponto a ser notado é que cinco das oito arestas erradas estavam relacio-
nadas com genes que não tinham pais. Isto indica que é mais dif́ıcil dizer que um gene
não possui pais do que dizer qual é o pai do gene [Imoto et al., 2003b]. O experimento
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Tabela 4.1. Tabela com as descrições dos experimentos utilizando dados artificiais.

Ident. Maq. CD Lim. NE InfoP TT (hora) TM
Experimento 1 M4 SArt1 50% 1000 Não ≈80 4 minutos e

48 segundos
Experimento 2 M4 SArt1 60% 1000 Não ≈80 4 minutos e

48 segundos
Experimento 3 M5 SArt1 50% 1000 Não ≈82 4 minutos e

55 segundos
Experimento 4 M5 SArt1 60% 1000 Não ≈82 4 minutos e

55 segundos
Experimento 5 M4 SArt1 60% 1000 Sim ≈33 1 minuto e 57

segundos
Experimento 6 M5 SArt1 60% 1000 Sim ≈34 2 minutos e 2

segundos
Experimento 7 M4 SArt2 60% 1000 Não ≈184 11 minutos e

4 segundos
Experimento 8 M4 SArt2 80% 1000 Não ≈184 11 minutos e

4 segundos
Experimento 9 M4 SArt2 90% 1000 Não ≈184 11 minutos e

4 segundos
Experimento 10 M4 SArt2 60% 1000 Sim ≈152 9 minutos e 8

segundos
Experimento 11 M4 SArt2 88% 1000 Sim ≈152 9 minutos e 8

segundos

Figura 4.2. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 1. A rede da esquerda é a
rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.
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utilizou 1000 execuções para fazer a seleção da rede final, mas foram feitas análises dos
resultados usando também como número de execuções 300, 500 e 700. Verificou-se que os
resultados obtidos eram iguais. Os tempos totais de execução e tempos médios de cada
execução são, respectivamente: ≈24 horas, ≈40 horas e ≈56 horas; e de 4 minutos e 45
segundos, 4 minutos e 46 segundos, e 4 minutos e 49 segundos.

Figura 4.3. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 2. A rede da esquerda é a
rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

No Experimento 2, somente o limiar foi alterado, sendo utilizado o limiar de 60%
do total de execuções. É posśıvel perceber que duas arestas foram retiradas: a aresta
(Gene 1,Gene 5) e a aresta (Gene 4,Gene 6) (veja Figura 4.3). Desta forma, foram
selecionadas 5 arestas corretas, 7 arestas erradas e 2 invertidas ou passando um gene.
Mais uma vez, um ponto a ser notado é que muitas das arestas erradas (quatro das sete
arestas erradas) estavam relacionadas com genes que não tinham pais.

No Experimento 3, alterou-se a máquina (M5) e o limiar (50%), enquanto os ou-
tros parâmetros permaneceram o mesmo do Experimento 2 (veja Tabela 4.1). A rede
final resultante deste experimento é bastante similar ao resultado do Experimento 1,
mostrando a consistência do modelo. A única diferença é a aresta (Gene 4, Gene 3)
que não aparece na rede do primeiro experimento (veja Figura 4.4). Com isto, foram se-
lecionadas 5 arestas corretas, 9 arestas incorretas e 3 arestas invertidas ou passando um
gene. É posśıvel notar mais uma vez que a maior parte das arestas erradas (seis arestas
de nove) eram relacionadas com nós que não tinham pais. Neste experimento, também
foram analisadas as redes resultantes quando o experimento estava rodando com 300, 500
e 700 execuções. Novamente, os resultados foram iguais entre si. Os tempos totais de
execução e o tempo médio de cada execução foram, respectivamente: ≈25 horas, ≈41
horas e ≈57 horas; e 4 minutos e 55 segundos, 4 minutos e 53 segundos, e 4 minutos e 54
segundos.

No Experimento 4, só o limiar foi alterado em relação ao Experimento 3: usou-se
o limiar de 60% (veja Tabela 4.1). A rede final resultante deste experimento é igual ao
resultado do Experimento 2, mostrando a consistência do modelo. Quando se compara
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Figura 4.4. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 3. A rede da esquerda é a
rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

Figura 4.5. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 4. A rede da esquerda é a
rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.
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ao resultado do Experimento 3, percebe-se que três arestas foram removidas: (Gene 1,
Gene 5), (Gene 4, Gene 3) e (Gene 4, Gene 6) (veja Figura 4.5).

O passo seguinte foi introduzir alguma informação a priori, para isto alguns genes fo-
ram escolhidos previamente para não possúırem pais. Os genes escolhidos foram Gene 3,
Gene 6 e Gene 9.

Figura 4.6. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 5. A rede da esquerda é a
rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

Com esta informação a priori no programa, foi executado o Experimento 5. O
resultado pode ser visto na Figura 4.6. Foram selecionadas 9 arestas das quais 6 foram
corretas, 2 foram incorretas e 1 passou um gene. É posśıvel perceber que a adição da
informação a priori melhorou bastante o resultado final e também diminuiu o tempo de
cada execução e, conseqüentemente, o tempo total.

Figura 4.7. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 6. A rede da esquerda é a
rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

O Experimento 6 só teve uma alteração: a máquina utilizada foi a M5. O resultado
final foi muito similar ao do Experimento 5, só tendo uma diferença: a aresta (Gene 3,
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Gene 10) não foi selecionada. Com isto, 8 arestas foram escolhidas, das quais 6 foram
corretas, 1 era incorreta e 1 passou um gene (veja Figura 4.7). É posśıvel constatar que
a adição da informação a priori realmente melhorou o resultado final e diminuiu o tempo
de cada execução e o tempo total.

Figura 4.8. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 7. A rede da esquerda é a
rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

O Experimento 7 tem como principal mudança a utilização de um outro subcon-
junto de dados SArt2 (veja Tabela 4.1). Os tempos de execução total e médio de cada
execução foram mais altos do que o tempo de experimentos similares (Experimento 2 e
Experimento 4) porque vários testes estavam sendo executados ao mesmo tempo. Um
outro experimento deve ser feito depois para verificar se a mudança no conjunto de da-
dos também influenciou no aumento do tempo. O resultado deste experimento pode ser
visto na Figura 4.8. Percebe-se um super-crescimento na quantidade de arestas da rede
final, que possivelmente ocorreu devido ao novo conjunto de dados. Como o subconjunto
SArt2 usou valores diferentes da distribuição normal para gerar os dados, isto pode ter
produzido dados com mais rúıdos (veja Seção 4.3).

Os experimentos posteriores (Experimento 8 e Experimento 9) só modificaram o
limiar de escolha das arestas, respectivamente 80% e 90%. Os resultados podem ser vistos
nas Figuras 4.9 e 4.10. É posśıvel perceber pelos resultados que, à medida que o limiar
vai se tornando mais restrigente, o super-crescimento da rede vai sendo controlado. Na
Figura 4.10, pode-se ver que foram escolhidas 13 arestas; destas, 6 arestas eram corretas,
4 erradas e 3 invertidas. Reforçando uma suposição já levantada, todas as arestas erradas
estão relacionadas com nós que não possuem pais. O resultado final com o limiar 90% é
muito melhor do que outros resultados sem informação a priori.

O Experimento 10 apresentou duas alterações principais: a utilização de informação
a priori e de um limiar de 60% do número total de execuções (veja Tabela 4.1). A in-
formação a priori consistiu da mesma utilizada em experimentos anteriores: quais genes
não possuem pais (Gene 3, Gene 6 e Gene 9). Percebe-se que o tempo de execução
e o tempo médio foram muito mais altos do que os tempos de experimentos similares
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Figura 4.9. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 8. A rede da esquerda é a
rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

Figura 4.10. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 9. A rede da esquerda é a
rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.
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(Experimento 5 e Experimento 6). Mais uma vez a explicação está no fato de que o
Experimento 10 foi executado enquanto vários outros testes estavam sendo executados
na máquina. Um experimento futuro deve ser feito para verificar se os dados do sub-
conjunto SArt2 influencia no tempo de execução do programa. O resultado final pode
ser visto na Figura 4.11. Uma vez mais, é posśıvel perceber um super-crescimento da
rede, porém menor do que o apresentado no Experimento 7. Isto se deve à utilização
da informação a priori, que também diminuiu o tempo de execução e o tempo médio.
Mais uma vez houve um super-crescimento da quantidade de arestas da rede final, sendo
a posśıvel causa os valores da distribuição normal utilizados para gerarem os dados ar-
tificiais. Foram selecionadas 16 arestas, sendo 7 corretas, 6 erradas e 3 invertidas ou
passando um gene.

Figura 4.11. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 10. A rede da esquerda é
a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

O Experimento 11 utilizou o limiar de 88% do número total de execuções para
selecionar as arestas da rede final. O resultado obtido foi muito melhor do que o do
Experimento 10, fornecendo uma rede quase igual à rede original (veja Figura 4.12).
Foram selecionadas 10 arestas, das quais 7 eram corretas, 1 era errada e 2 eram invertidas.
Percebe-se, mais uma vez, que a informação a priori ajuda a melhorar os resultados do
modelo e que para o subconjunto SArt2 é necessário um limiar mais restringente.

A partir dos experimentos realizados é posśıvel tirar algumas conclusões:

• O modelo apresentou bons resultados quando foi executado sem informação a priori,
mas utilizando informação a priori os resultados são excelentes.

• Descobrir se os genes têm pais é mais dif́ıcil do que dizer quais são pais de um gene.
A maioria das arestas erradas no modelo final são relacionadas com genes que não
possuem pais.

• O modo pelo qual os dados são criados influencia nos resultados e no limiar que
deve ser utilizado para selecionar as arestas. Desta forma, o subconjunto SArt1
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Figura 4.12. Rede de genes final gerada a partir do Experimento 11. A rede da esquerda é
a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

utilizou o limiar de 50% do total de iterações e apresentou resultados razoáveis,
melhorando um pouco ao utilizar o limiar de 60%. Já o subconjunto SArt2 apre-
sentou resultados com super-crescimento da rede utilizando um limiar de 60%, mas
gerou resultados excelentes com limiares próximos a 90%. Talvez o subconjunto
SArt2 tenha produzido mais rúıdo pelo modo que foi gerado, mas também tenha
gerado melhores relações entre os genes. Desta forma, um limiar mais restringente
conseguiu tirar o rúıdo e manter as relações importantes.

• O número de execuções necessárias para fazer o resultado final do modelo conver-
gir depende dos dados de entrada. Para os experimentos com os dados artificiais,
percebeu-se que quando 500 execuções eram executadas, geralmente, o modelo con-
vergia.

4.6 EXPERIMENTOS COM DADOS BIOLÓGICOS

Vários testes foram feitos para comprovar a eficácia do modelo. Nos testes foram
usados dados de expressão gênica de microarray do ciclo celular da Saccharomyces cere-
visiae, com o objetivo de inferir uma parte do ciclo de respiração aeróbica (ciclo do ácido
tri-carbox́ılico, do inglês tricarboxylic acid (TCA) cycle) apresentada no trabalho de Kim
[Kim et al., 2003].

Como dito na seção anterior, o número máximo de genes pais para um determinado
gene foi definido como quatro (4), o número máximo de iterações no Algoritmo de Oti-
mização de Parâmetros foi de cinqüenta (50) iterações e, baseado nos experimentos rea-
lizados com dados artificiais, definiu-se o número de execuções para convergência da rede
como 600 e o limiar para a seleção de arestas como 60% do número total de execuções.
Será apresentado a seguir um subconjunto das redes obtidas nas diversas condições para
dar uma idéia do desempenho do programa. Estes experimentos seguirão uma ordem
cronológica e de importância. Pelo menos um resultado com cada subconjunto de dados
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mostrado na Seção 4.3 é apresentado aqui para que seja posśıvel fazer uma comparação
entre eles. Os resultados utilizando o modelo de Rede Bayesiana dinâmica também são
mostrados para que seja posśıvel fazer uma comparação com o modelo de Rede Bayesiana.
O subconjunto que obteve os melhores resultados foi utilizado em outros experimentos
que serão apresentados para que uma comparação entre as redes finais possa ser realizada.

Nas Tabelas 4.2 e 4.3, encontram-se as descrições dos experimentos com dados biológicos.
As abreviações utilizadas são as mesmas da Tabela 4.1, com exceção de InfoP, pois não
serão mostrados experimentos com dados biológicos que utilizaram informação a priori.
As abreviações são mostradas abaixo:

• Ident. significando a identificação do experimento, ou seja, como o experimento
será referenciado durante o texto.

• Maq. significando o nome da máquina utilizada no experimento.

• CD significando conjunto de dados usado no experimento.

• Lim. significando o limiar utilizado para selecionar as arestas.

• NE significando o número de execuções utilizadas no experimento.

• Din. significando se o modelo utilizado era um modelo de Rede Bayesiana (Não)
ou um modelo de Rede Bayesiana dinâmico (Sim). Se o modelo for dinâmico ele
poderá ter três outras posśıveis informações: Média Gene significando que a média
do gene foi utilizada nas matrizes de B-splines, Média Pai significando que a média
dos pais foi utilizada nas matrizes de B-splines e Repete Primeira significando
que o primeiro valor observado nos dados dos pais foi utilizado nas matrizes de
B-splines. Para maiores detalhes olhar a Sub-Seção 3.4.1.

• MP significando o modo como os dados que faltavam foram preenchidos. Existem
duas possibilidades: Com zero significando que o valor zero foi colocado nos da-
dos que faltavam e Com média significando que os valores que faltavam foram
preenchidos com a média dos vizinhos. Maiores detalhes na Seção 4.3.

• TT (hora) significando o tempo total gasto no experimento. Este tempo é dado
em horas.

• TM significando o tempo médio gasto em cada iteração do experimento.

A rede original que queremos encontrar pode ser vista na Figura 4.13. Por questão
de facilidade, a maioria das figuras que apresentam os resultados gerados pelo modelo
proposto é composta por duas partes: a parte da esquerda tem a rede original que se
quer encontrar e a parte da direita traz o resultado obtido pelo modelo.

A notação utilizada é a mesma da seção anterior: ćırculos do lado de arestas indi-
cam uma aresta correta, triângulos representam arestas com a direção invertida ou que
pularam um gene, e quadrados indicam arestas que não existiam na rede original.

Os testes utilizaram os subconjuntos de dados biológicos definidos na Seção 4.3.
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Tabela 4.2. Primeira tabela com as descrições dos experimentos utilizando dados biológicos.

Ident. Maq. CD Lim. NE Din. MP TT
(hora)

TM

Experimento
Real 1

M4 SA 60% 600 Não Com
zero

≈15 1 minuto e
30 segundos

Experimento
Real 2

M4 SC15 60% 600 Não Com
zero

≈27 2 minutos e
39 segundos

Experimento
Real 3

M5 SC28 60% 600 Não Com
zero

≈15 1 minuto e
30 segundos

Experimento
Real 4

M4 SE 60% 600 Não Com
zero

≈8 46 segundos

Experimento
Real 5

M5 SE 60% 600 Não Com
zero

≈8 45 segundos

Experimento
Real 6

M5 SA 60% 600 Não Com
zero

≈37 3 minutos e
43 segundos

Experimento
Real 7

M4 ST 70% 600 Não Com
zero

≈54 4 minutos e
37 segundos

Experimento
Real 8

M4 ST 90% 600 Não Com
zero

≈54 4 minutos e
37 segundos

Experimento
Real 9

M4 SA 60% 600 Sim (Média
Gene)

Com
zero

≈18 1 minuto e
48 segundos

Experimento
Real 10

M4 SA 60% 600 Sim (Média
Pai)

Com
zero

≈23 2 minutos e
18 segundos

Experimento
Real 11

M5 SA 60% 600 Sim (Repete
Primeira)

Com
zero

≈14 1 minuto e
24 segundos
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Figura 4.13. Rede de genes que representa uma parte do ciclo de respiração aeróbica constrúıda
por Kim [Kim et al., 2003].

Figura 4.14. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 1. A rede da esquerda
é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.
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O Experimento Real 1 foi realizado utilizando a máquina M4 com os dados SA.
O número de iterações definidas para gerar a convergência da rede foi de 600 iterações e
o limiar escolhido para selecionar uma aresta foi de 60% do número total de iterações. O
tempo total gasto para executar as 600 iterações foi de ≈15 horas com um tempo médio
para cada iteração de 1 minuto e 30 segundos. O resultado final deste teste pode ser visto
na Figura 4.14. Neste resultado, foram selecionadas 12 arestas, destas 5 eram corretas,
2 eram erradas e 5 eram invertidas ou passando um gene. Isto pode ser considerado um
ótimo resultado, pois as arestas invertidas fornecem uma informação importante que é a
existência da relação entre os genes, mesmo a direção da aresta estando errada.

Figura 4.15. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 2. A rede da esquerda
é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

O Experimento Real 2 foi realizado utilizando os dados de SC15 e com os outros
parâmetros iguais aos do Experimento Real 1. O resultado final deste teste pode ser
visto na Figura 4.15. Diferentemente do resultado do Experimento Real 1, esta rede
não apresenta uma boa resposta para a tentativa de inferir o ciclo de TCA. 12 arestas
também foram selecionadas, porém apenas 3 foram corretas. Existiram 4 arestas erradas
e 5 invertidas ou passando um gene. O gene KGD1 ficou isolado, enquanto o gene
YGR244C funcionou como uma fonte, sendo pai de cinco outros genes: IDH1, KGD2,
SDH1, SDH2 e FUM1. Também é posśıvel perceber que a utilização de outro conjunto
de dados altera o tempo total de execução e o tempo médio.

O Experimento Real 3 foi realizado utilizando a máquina M5 com os dados de
SC28. O resultado final, que não foi bom, deste teste pode ser visto na Figura 4.16.
Foram escolhidas 14 arestas, das quais 3 eram corretas, 5 eram erradas e 6 arestas eram
invertidas ou passavam um gene. O grande número de arestas invertidas e que passavam
um um gene poderia ser encarado como uma coisa boa, já que forneceu uma parte da
informação. Porém, o grande número de arestas erradas e a falta de consistência com a
configuração da rede original enfraquece o resultado.

Os dois testes seguintes (Experimento Real 4 e Experimento Real 5) foram
realizados utilizando as máquinas M4 e M5 com os dados de SE (veja na Tabela 4.2 os
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Figura 4.16. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 3. A rede da esquerda
é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

Figura 4.17. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 4. A rede da esquerda
é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.
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outros parâmetros). Os resultados finais destes testes podem ser vistos nas Figura 4.17
e 4.18. Os resultados dos dois experimentos foram iguais e não foram bons. 11 arestas
foram selecionadas, destas 4 foram erradas, 5 foram invertidas ou passavam um gene e
apenas 2 foram corretas. Outro fato percebido é que o gene KGD2 agiu como uma
fonte, sendo pai de oito genes: ACO1, IDH1, IDH2, KGD1, LPD1, SDH2, SDH4
e FUM1. Além disso, o tempo total de execução foi o menor dentre os subconjuntos de
dados biológicos. O tempo médio de cada execução também foi o menor.

Figura 4.18. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 5. A rede da esquerda
é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

Na parte do programa onde é definido o modo pelo qual a rede será constrúıda
(aleatória ou pré-definida), a ordem na qual os genes eram colocados na rede era fixa.
Esta ordem era definida no momento da leitura dos dados, sendo assim, um gene (por
exemplo, Gene 1) que vem antes do outro (por exemplo, Gene 2), na maioria das vezes
teria uma probabilidade maior de ter o gene que vem depois como pai, ou seja, neste
exemplo, o Gene 2 teria uma probabilidade de ser pai de Gene 1. Como já foi citado,
um dos problemas das redes de genes é determinar a direção da aresta e, se logo de sáıda,
as arestas já têm uma tendência a ir do gene que vem depois para o gene que vem antes
(Gene 2, Gene 1) este problema não seria resolvido. Pensando nisto, o programa foi
alterado para que a ordem na qual os genes seriam colocados na rede fosse aleatória.
Alguns testes foram realizados para que os resultados fossem comparados.

O Experimento Real 6 foi realizado utilizando a máquina M5 com os dados de SA.
O número de iterações definidas para gerar a convergência da rede foi de 600 iterações
e o limiar escolhido para selecionar uma aresta foi de 60% do número total de iterações.
O resultado final deste teste pode ser visto na Figura 4.19. O tempo total de execução
deste experimento foi muito maior porque outros testes foram realizados ao mesmo tempo
na máquina. Um experimento futuro deve ser feito para verificar se estas alterações no
programa aumentam o tempo de cada execução. O resultado final deste experimento é
muito similar ao do Experimento Real 1, com uma única diferença: a direção da aresta
(SDH4, FUM1). Desta forma, foram selecionadas 12 arestas, destas 6 eram corretas, 2
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Figura 4.19. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 6. A rede da esquerda
é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

eram erradas e 4 eram invertidas ou passando um gene. Isto melhora o resultado anterior
e indica que o subconjunto SA parece ser o que melhor representa as relações do ciclo de
TCA.

Figura 4.20. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 7. A rede da esquerda
é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

O experimento seguinte, Experimento Real 7, foi realizado utilizando a máquina
M4 com os dados de ST. O número de execuções foi de 700 e o limiar utilizado para
selecionar as arestas foi de 70% do número de execuções. Como pode ser visto na Figura
4.20, o resultado não foi bom. Na verdade, ele mostra que uma união de todos os dados
de microarray provoca uma relação caótica entre os genes.

O Experimento Real 8 utilizou o limiar de 90% sobre os mesmos parâmetros do
Experimento Real 7 (veja Tabela 4.2) para restringir mais a seleção e escolher as mel-
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Figura 4.21. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 8. A rede da esquerda
é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

hores relações. O resultados final pode ser visto na Figura 4.21. O resultado mostra
uma diminuição no número de arestas quando comparado com o resultado do Expe-
rimento Real 7, mas ainda assim não é um bom resultado. Foram selecionadas 16
arestas, destas 5 eram corretas, 4 eram erradas e 7 eram invertidas ou passavam um gene.
A rede final mostra um bom resultado em relação às arestas entre genes co-regulados:
(SDH1, SDH2), (SDH1,SDH4), (SDH2,SDH4) e (IDH1, IDH2). Porém, isolou
completamente três genes: KGD1, KGD2 e LPD1.

Dando continuidade aos experimentos, foram realizados testes com uma Rede Baye-
siana dinâmica com três valores diferentes para a primeira posição da matriz de B-splines
(veja a Sub-Seção 3.4.1 para maiores detalhes).

Figura 4.22. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 9. A rede da esquerda
é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.
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O Experimento Real 9 usou o valor da média do próprio gene como o primeiro valor
da matriz B-splines, a máquina M4 foi a utilizada, o subconjunto escolhido foi SA e foi
utilizada a ordem aleatória na escolha dos genes para construir a rede inicial (veja Tabela
4.2). O resultado deste experimento pode ser visto na Figura 4.22. O resultado final não
foi bom. Foram selecionadas 2 arestas corretas, 4 erradas e 4 invertidas ou que passavam
um gene. O resultado ficou bem diferente do resultado obtido pelo Experimento Real
6. O gene SDH4 agiu como uma fonte, sendo pai de 9 genes: MDH1, IDH1, KGD1,
KGD2, LPD1, YGR244C, SDH2 e FUM1. Além disso, o gene IDH2 ficou isolado.

Figura 4.23. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 10. A rede da
esquerda é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

O próximo experimento usando Rede Bayesiana dinâmica, Experimento Real 10,
utilizava o valor da média dos pais do gene como o primeiro valor da matriz B-splines e os
outros parâmetros eram iguais ao do Experimento Real 9 (veja Tabela 4.2). Os tempos
totais de execução entre os experimentos são diferentes porque o modo para calcular as
matrizes de B-splines é diferente. O resultado deste experimento pode ser visto na Figura
4.23. A rede final é bastante parecido com a rede do Experimento Real 9, porém uma
vez mais o resultado final não é bom. A diferença entre os experimentos é a aresta (SDH4,
FUM1) que não existe na rede do Experimento Real 10. 9 arestas foram selecionadas,
destas 4 foram erradas, 4 foram invertidas ou passavam um gene e apenas uma foi correta
(SDH4, SDH2). De novo, o gene IDH2 ficou isolado e o gene SDH4 funcionou como
uma fonte sendo pai de 7 genes: MDH1, IDH1, KGD1, KGD2, LPD1, YGR244C
e SDH2.

O Experimento Real 11, que também usava Rede Bayesiana dinâmica, repetia o
valor da primeira observação dos dados de microarray dos pais do gene como o primeiro
valor da matriz B-splines e utilizou a máquina M5. O resultado deste experimento pode
ser visto na Figura 4.24. Foram 9 arestas escolhidas, sendo 6 erradas e 3 invertidas ou
passando um gene. Uma vez mais, o gene SDH4 agiu como uma fonte, sendo pai de
5 genes: IDH1, KGD1, KGD2, LPD1 e YGR244C. Desta vez, dois genes ficaram
isolados: IDH2 e SDH2.
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Figura 4.24. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 11. A rede da
esquerda é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

Tabela 4.3. Segunda tabela com as descrições dos experimentos utilizando dados biológicos.

Ident. Maq. CD Lim. NE Din. MP TT
(hora)

TM

Experimento
Real 12

M5 SA 60% 600 Não Com
média

≈36 3 minutos e
33 segundos

Experimento
Real 13

M4 SA 60% 600 Sim (Média
Gene)

Com
média

≈30 2 minutos e
59 segundos

Experimento
Real 14

M4 SA 60% 600 Sim (Média
Pai)

Com
média

≈31 3 minutos e
3 segundos

Experimento
Real 15

M5 SA 60% 600 Sim (Repete
Primeira)

Com
média

≈29 2 minutos e
56 segundos

Experimento
Real 16

M4 SA 60% 700 Não Com
zero

≈54 4 minutos e
57 segundos
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Na Seção 4.3, foi dito que os valores que faltavam nos dados biológicos obtidos de
Spellman [Spellman et al., 1998] foram preenchidos com 0 (zero) e com a média dos dois
valores vizinhos ao valor em falta.

Figura 4.25. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 12. A rede da
esquerda é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

O primeiro teste usando este modo de preencher os espaços vazios, Experimento
Real 12, utilizou a máquina M5, os dados SA e manteve a ordem aleatória na escolha
dos genes para construir a rede inicial. O número máximo de iterações escolhido para
a convergência da rede foi 600 iterações e o limiar escolhido para a escolha das arestas
foi 60% do número de iterações. O tempo total gasto para executar as 600 iterações
foi de ≈36 horas com um tempo médio para cada iteração de 3 minutos e 33 segun-
dos. A rede final obtida para este experimento pode ser vista na Figura 4.25. 9 arestas
foram selecionadas, destas 5 eram corretas, 1 era errada e 3 eram invertidas ou passa-
vam um gene. O resultado deste experimento apresenta uma similaridade maior com
a rede original, mas não é tão bom quanto a rede do Experimento Real 6. Duas
arestas não existiam na rede do Experimento Real 6: 1 correta (IDH2,KGD1) e 1
errada (IDH2,SDH4). Cinco arestas foram perdidas a partir da rede do Experimento
6: 2 corretas, (KGD1,YGR244C) e (SDH4,FUM1), 1 errada (SDH4,KGD1), e 2
invertidas ou passando um gene, (KGD2,SDH4) e (SDH4,YGR244C).

Os outros experimentos com o novo modo de preencher os espaços vazios utilizaram o
modelo de Rede Bayesiana dinâmica: Experimento Real 13, Experimento Real 14
e Experimento Real 15.

O Experimento Real 13 utilizou a média do próprio gene como o primeiro valor
da matriz B-splines e a máquina M4 (veja a Tabela 4.3). O resultado deste experimento
pode ser visto na Figura 4.26. De forma similar ao Experimento Real 9, o resultado
deste experimento não foi bom. O gene SDH4 novamente agiu como uma fonte, sendo
pai de 6 genes: IDH1, KGD1, KGD2, LPD1, YGR244C e SDH2. Um gene ficou
completamente isolado: MDH1. Foram selecionadas 1 aresta correta, 5 erradas e 3
invertidas ou passando um gene.
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Figura 4.26. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 13. A rede da
esquerda é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

Figura 4.27. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 14. A rede da
esquerda é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.
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O segundo teste usando Rede Bayesiana dinâmica e o novo modo de preencher os
espaços vazios (Experimento Real 14) utilizou a média dos pais do gene como o pri-
meiro valor da matriz B-splines e os outros parâmetros são os mesmos do experimento
anterior (veja a Tabela 4.3). O resultado deste experimento pode ser visto na Figura
4.27. Uma vez mais o modelo de Rede Bayesiana dinâmica não consegue gerar um bom
resultado. O gene SDH4 novamente agiu como uma fonte e foram selecionadas mais
arestas erradas (7 de um total de 11 arestas) do que arestas corretas (apenas uma).

Figura 4.28. Rede de genes final gerada a partir do Experimento Real 15. A rede da
esquerda é a rede original e a da direita é a rede resultante do nosso modelo.

O Experimento Real 15, que usou Rede Bayesiana dinâmica e o novo modo de
preencher os espaços vazios, utilizou a repetição do primeiro valor observado nos dados
de microarray dos pais do gene como o primeiro valor da matriz B-splines e a máquina M5
como parâmetros diferentes do Experimento Real 14. O resultado deste experimento
pode ser visto na Figura 4.28. Foram selecionadas 11 arestas, das quais 1 era correta, 6
eram erradas e 4 eram invertidas ou passavam um gene. O resultado apresenta o gene
SDH4 como pai de quatro genes, mas sem nenhuma relação correta. Nenhum gene foi
isolado, porém a configuração da rede não se parece com a rede original.

Os últimos testes foram realizados para tentar inferir a rede TCA completa. A rede
utilizada como a rede original foi obtida na página da Internet do Saccharomyces Genome
Database (SGD) [Dolinski et al., 1998] e pode ser vista na Figura 4.29.

O Experimento Real 16, que foi realizado para inferir a rede TCA completa, foi
executado na máquina M4 com o subconjunto de dados SA, com a ordem aleatória para
a escolha dos genes para a construção da rede inicial e usando o valor 0 (zero) nos dados
que estavam em falta. O número de iterações escolhido para indicar a convergência da
rede foi de 700 iterações e o limiar escolhido para selecionar uma aresta foi de 60% do
número de iterações. O tempo total gasto para executar as 700 iterações foi de ≈54 horas
com um tempo médio para cada iteração de 4 minutos e 37 segundos. A rede resultante
deste experimento pode ser vista na Figura 4.30. Foram selecionadas 9 arestas, destas
2 eram corretas, 4 eram erradas e 3 eram invertidas ou passavam um gene. Percebe-se
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Figura 4.29. Rede de genes representando o ciclo completo do TCA. A rede foi obtida na
página da Internet do SGD [Dolinski et al., 1998].

que o número de arestas erradas é maior do que o de arestas corretas, mas é necessário
levar em consideração que houve um aumento no número de genes, mas não no número de
amostras e ainda assim o modelo conseguiu encontrar informações corretas e parcialmente
corretas. Isto pode ser um indicativo de que com o aumento no número de amostras, o
modelo pode ser capaz de inferir uma configuração mais precisa.

Figura 4.30. Rede de genes resultante do Experimento Real 16.

A partir dos experimentos realizados é posśıvel fazer alguns comentários:

• Como era esperado os dados influenciam nos resultados. O subconjunto que apre-
sentou uma melhor informação para inferência do ciclo de TCA parcial foi o SA,
porém é preciso ter em mente que dados biológicos apresentam muito mais rúıdos
e, provavelmente, as informações estão escondidas e precisam de mais tratamento
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e amostras para serem descobertas. Além disso, os dados biológicos apresentam
informações sobre o momento no qual foram gerados e a análise de um especialista
pode mostrar que relações da rede final apresentam alguma conhecimento biológico
válido.

• O modo que os dados em falta são preenchidos influencia nas redes finais. Os
melhores resultados foram obtidos preenchendo estes dados com zero. Experimentos
futuros devem utilizar outros modos estat́ısticos para fazer este preenchimento com
o objetivo de verificar se os resultados podem ser melhorados.

• Em muitos experimentos houve o surgimento de um gene que agia como uma fonte,
ou seja, o gene era pai de vários outros genes. Isto aconteceu principalmente quando
o modelo de Rede Bayesiana dinâmica foi utilizado.

• O modelo de Rede Bayesiana dinâmica não apresentou bons resultados. Estudos
futuros deveriam ser feitos para encontrar uma causa, pois à primeira vista este é
o modelo mais adequado para resolver o problema.

• Os modelos apresentaram consistência. Se os parâmetros forem iguais os resultados
serão iguais ou bastante semelhantes. É necessário fazer testes futuros sobre a
variância dos resultados, que aparentemente é baixa, mas que não foi estudada
neste trabalho.

• Quando o ciclo de TCA completo tentou ser inferido, o resultado obtido foi pro-
missor. Relações erradas apareceram em maior quantidade, mas relações certas e
parcialmente certas também surgiram. O aumento no número de amostras possi-
velmente melhoria o resultado final.

• O número de execuções necessárias para fazer o resultado final do modelo convergir
depende dos dados de entrada, mas nos experimentos apresentados o valor de 600
execuções mostrou-se bastante satisfatório.



CAṔITULO 5

DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Neste caṕıtulo, uma discussão sobre os resultados mostrados no Caṕıtulo 4 será apresen-
tada, expansões e melhorias que podem ser aplicadas ao modelo serão descritas e uma
conclusão sobre o trabalho realizado e objetivos alcançados será mostrada.

5.1 DISCUSSÃO

Analisando-se o caṕıtulo anterior percebe-se que houve uma divisão dos experimentos.
Basicamente, os testes com os dados artificiais buscaram encontrar os melhores valores
para os parâmetros do modelo, enquanto os experimentos com dados biológicos buscavam
avaliar os parâmetros encontrados.

Para o subconjunto de dados SArt1, é posśıvel perceber que o modelo apresenta
consistência nos resultados (Figuras 4.3 e 4.5), ou seja, se os dados e os parâmetros forem
iguais os resultados serão iguais (Figuras 4.3 e 4.5) ou bastante similares (Figuras 4.2 e
4.4, que diferem apenas por uma aresta: (Gene 4, Gene 3), que aparece na segunda,
mas não na primeira). Além disso, não há um super-crescimento do grafo, ou seja, não
existem arestas em demasia. Percebe-se também que a convergência da rede acontece
por volta de 500 iterações. O limiar que apresentou melhores resultados foi o de 60%
do número total de iterações quando comparado ao limiar de 50% (Experimento 3 e
Experimento 4, respectivamente Figuras 4.4 e 4.5).

Outra consideração a ser feita é que a maioria das arestas erradas nos experimentos
com dados artificiais apontavam para genes que não possúıam pais (Gene 3, Gene 6
e Gene 9). Isto é um indicativo de que é mais dif́ıcil dizer que um gene não tem pai
do que dizer qual é o pai de um gene. Encontrar uma solução teórica para o problema
é dif́ıcil [Imoto et al., 2003a]. Isto foi resolvido com a inclusão da informação a priori
de quais genes não possúıam pais e os resultados encontrados foram bons, apesar de
que algumas arestas ((Gene 2, Gene 1), (Gene 5, Gene 4), (Gene 5, Gene 1) e
(Gene 7, Gene 1)) não foram encontradas, provavelmente devido ao modo pelo qual os
dados foram gerados (veja Figuras 4.6 e 4.7).

Quando o subconjunto SArt2 é analisado, é posśıvel perceber certas diferenças. A
primeira diferença foi que houve um super-crescimento do grafo quando o limiar usado
foi de 60% do total de execuções (Figura 4.8). Quando um limiar maior foi utilizado, os
resultados melhoraram. Quando o limiar de 80% do total de iterações é usado (Figura
4.9), os resultados são parecidos com aqueles encontrados usando o subconjunto SArt1.
E quando o limiar de 90% do total de iterações é usado, o resultado é realmente bom
(Figura 4.10).

Outra diferença encontrada nos resultados utilizando o subconjunto SArt2 é que o
número de arestas erradas diminuiu, apenas 4 (quatro) arestas erradas contra 9 (nove)
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do subconjunto SArt1 e todas as arestas erradas apontam para genes sem pai (Gene 6
e Gene 9) (Experimento 9, Figura 4.10). Duas arestas corretas que não tinham sido
encontradas no experimento anterior o foram agora ((Gene 2, Gene 1) e (Gene 7,
Gene 1)). Outra diferença é que houve um aumento no número de arestas invertidas
((Gene 5, Gene 4), (Gene 4, Gene 8) e (Gene 8, Gene 7)). Isto deve ter ocorrido
pelo modo que os dados foram gerados.

Quando foi usada informação a priori junto com o subconjunto SArt2 e o limiar de
60% do total de iterações, uma vez mais ocorreu um super-crescimento do grafo e muitas
arestas erradas apareceram (Figura 4.11). Quando o limiar foi aumentado para 88%,
quase todas as arestas erradas foram retiradas e o resultado foi realmente bom (Figura
4.12).

O motivo deste super-crescimento do grafo deve estar no modo pelo qual os dados
foram gerados. Dados estes que trouxeram mais informações sobre as relações entre os
genes, o que melhorou a quantidade de arestas corretas encontradas. Outra consideração
é que o método de ‘votação’ para a seleção de uma aresta no grafo final apresentou bons
resultados, mas é realmente dependente do critério de escore. Se o critério não fizer uma
filtragem prévia, o método de ‘votação’ não irá funcionar.

Após os testes com dados artificiais, ficou estabelecido que o número de iterações
usado para convergência seria 600 e que o limiar seria 60% do total de iterações.

Os resultados obtidos neste trabalho foram comparados com os resultados apresentado
por Kim [Kim et al., 2003] (Figura 5.1) que utilizou uma Rede Bayesiana dinâmica e
regressão não-paramétrica com BNRC.

Figura 5.1. Resultado apresentado por Kim [Kim et al., 2003] ao usar o BNRC para inferir
uma rede de genes.

Os primeiros testes com dados biológicos não usavam a ordem aleatória para colocar
os genes durante a construção da rede inicial (Figuras 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18). Destes
experimentos, aquele que obteve o melhor resultado foi o Experimento Real 1 (Figura
4.14) que apresentou apenas duas arestas realmente erradas. As outras arestas ou eram
corretas, ou invertidas ou passavam um gene (ou seja, genes que deviam ter relações indi-
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retas apresentavam relações diretas). É importante ressaltar que foram poucos os dados
utilizados e que o modelo é mais simples do que os outros existentes, mas, mesmo assim,
resultados no mı́nimo razoáveis foram obtidos. Os outros subconjuntos não apresentaram
bons resultados, em uma constatação de que os dados realmente influenciam na resposta
do modelo.

Outro ponto a ressaltar do modelo é que mesmo usando dados biológicos, a con-
sistência do modelo permanece (Experimento Real 4 e Experimento Real 5). Os
experimentos apresentaram apenas duas arestas diferentes: (SDH1, ACO1) que apa-
receu no primeiro experimento e não no segundo; e (IDH1, SDH1), que aparece no
segundo experimento e não no primeiro (Figuras 4.17 e 4.18).

Para evitar que uma tendência afetasse os resultados, a parte da criação da rede inicial
foi alterada para que uma escolha aleatória da ordem dos genes fosse feita. O resultado
do Experimento Real 6 (Figura 4.19) foi parecido com o resultado do Experimento
Real 1 (Figura 4.14), mostrando apenas uma diferença: a aresta (SDH4, FUM1) era
invertida no Experimento Real 1.

Dois experimentos usando o subconjunto ST foram realizados com um total de 700
iterações (Experimento Real 7 e Experimento Real 8, respectivamente Figuras 4.20
e 4.21). Quando o limiar de 50% do total foi usado, o resultado possúıa arestas demais,
muitas das quais erradas (resultado não mostrado). Uma vez mais é posśıvel notar a
aplicação do método de ‘votação’, quando o limiar de 70% e o limiar de 90% foram
usados. O resultado final não foi bom. O número de arestas erradas não foi alto (4
arestas de um total de 16), mas o número de arestas invertidas e passando um gene (ou
seja, arestas que se ligam aos seus netos e não a seus filhos) foi (7 arestas). Além disso, três
genes não conseguiram ligação (KGD1, KGD2 e LPD1). O experimento foi realizado
com o objetivo de verificar se o aumento na quantidade de amostras faria com que o
resultado final fosse melhorado. No entanto, o resultado final não foi melhorado e isto,
muito provavelmente, aconteceu devido aos dados utilizados, pois ao misturar-se quatro
subconjuntos obtidos em condições experimentais diferentes, não é posśıvel garantir sua
consistência.

Testes foram realizados usando o modelo de Rede Bayesiana dinâmica com a esperança
de que os resultados fossem melhores, pois como o modelo utiliza a observação do tempo
t como informação para o tempo t+1 e os dados biológicos são dados de séries temporais,
o modelo deveria conseguir utilizar estas informações.

Os testes usaram três valores para a primeira linha da matriz de β-splines do gene: a
média dos valores do gene (Experimento Real 9, Figura 4.22), a média dos valores dos
pais do gene (Experimento Real 10, Figura 4.23) e a repetição da primeira observação
dos dados dos pais (Experimento Real 11, Figura 4.24). Os dois primeiros resultados
foram parecidos, mas não apresentaram boas redes finais. O gene SDH4 agiu como um
tipo de fonte da rede e existiram muitas arestas erradas e poucas corretas. No terceiro
teste, o resultado foi ainda pior, apresentando um número maior de arestas erradas. Os
resultados encontrados podem ter sido originados por uma má escolha dos valores para
preencher a primeira linha das matrizes β-splines dos genes, outros valores podem ser
testados para que os resultados possam ser analisados. Outra causa para os resultados
pode ser um erro temporal dos dados. É necessário um estudo mais detalhado para saber
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se os dados representam uma ordem cronológica e uma ordem do ciclo celular de expressão,
ou seja, é verdade que uma expressão foi obtida após a outra, mas será que dentro do
ciclo celular elas também estão obedecendo à mesma ordem? Uma análise de quanto
tempo demora o ciclo celular da Saccharomyces cerevisiae poderia ajudar a responder
esta pergunta. Uma terceira possibilidade para o mau resultado dos experimentos pode
ser a utilização do BIC com o modelo de Rede Bayesiana dinâmica. Os dados biológicos
já foram usados em outros trabalhos e apresentaram bons resultados [Kim et al., 2003],
mas talvez o BIC não seja muito eficaz ao ser usado com Redes Bayesianas dinâmicas.

Com o objetivo de verificar a influência dos dados nos resultados do modelo proposto,
experimentos utilizando um outro método para preencher os dados faltando foi adotado.
O método usava a média dos vizinhos do dado em falta como o valor que preencheria o
espaço em branco.

O Experimento Real 12 utilizou o subconjunto SA com 600 iterações e 60% do
total de execuções para selecionar as arestas do grafo final. O resultado foi bom em
relação às arestas corretas quando comparado ao Experimento Real 6, mas um gene
ficou completamente isolado (YGR244C) e a rede final perdeu a aparência de ciclo que
ela tinha no primeiro experimento (comparar Figura 4.25 com Figura 4.19).

Experimentos usando este modo de preenchimento de valores em falta foram rea-
lizados com o modelo de Rede Bayesiana dinâmica apenas por questão de curiosidade
(Experimento Real 13, Experimento Real 14 e Experimento Real 15). Os resul-
tados foram parecidos entre si e, mais uma vez, foram ruins. Mas os resultados mostraram
também que pequenas alterações nos dados podem e vão alterar o resultado final da rede
(comparar as Figuras 4.26, 4.27 e 4.28 com as Figuras 4.22, 4.23 e 4.24, respectivamente).

Como já foi citado, a rede do ciclo TCA apresentada por Kim [Kim et al., 2003] é
parcial, então para verificar como o modelo se comportava com uma rede maior, foi
utilizada a rede do SGD [Dolinski et al., 1998] (Figura 4.29).

Como o melhor resultado apresentado foi encontrado a partir do Experimento Real
1, os parâmetros deste experimento foram escolhidos para o teste com a rede TCA com-
pleta (Experimento Real 16). O único parâmetro alterado foi a quantidade de iterações
que ao invés de ser 600 foi 700 porque acreditou-se que como existiam mais genes a con-
vergência provavelmente poderia demorar mais.

O resultado encontrado foi bom (Figura 4.30). Quando é dito que o resultado foi bom,
estamos pensando nas condições em que o experimento foi realizado. Houve um aumento
no número de genes, mas não houve aumento no número de amostras. É lógico que
existiu um número grande de arestas erradas (4 arestas de um total de 9), mas houve 2
arestas corretas e algumas arestas encontradas em outros experimentos apareceram (caso
das arestas (SDH2, MDH1), (SDH4, SDH1) e (ACO1, IDH2), o que mostra que o
modelo consegue extrair informações consistentes apesar do aumento de rúıdo.

Quando comparamos nosso melhor resultado (Experimento Real 6, Figura 4.19)
com o resultado de Kim [Kim et al., 2003], percebemos que o modelo proposto é pro-
missor. No resultado de Kim foram selecionadas 11 arestas (6 corretas, 2 erradas e 3
invertidas ou passando um gene). No nosso resultado, foram selecionadas 12 arestas (6
corretas, 2 erradas e 4 invertidas ou passando um gene). Mas o resultado de Kim deixou
um gene isolado YGR244C, enquanto o nosso resultado não deixou.
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5.2 TRABALHOS FUTUROS

O trabalho atingiu o objetivo proposto que era de implementar um modelo de Rede
Bayesiana para inferir redes regulatórias de genes a partir de dados de microarray de
DNA. No entanto, há pontos que podem ser melhorados e que precisam ser estudados.

Percebeu-se que o modo como os dados artificiais são gerados influencia tanto no
super-crescimento do grafo como no escore final da rede. Um estudo mais detalhado
sobre esta influência é necessário.

Isto seria um ponto de partida para um estudo mais aprofundado nos dados biológicos,
pois estes dados forneceram resultados diferentes entre si. Então, é posśıvel que o BIC
seja um bom critério para alguns tipos de dados e não seja para outros tipos. Seria,
então, uma possibilidade possuir diferentes critérios no programa para que aquele que
melhor se adaptasse aos dados fosse usado para gerar o resultado final.

O método de ‘votação’ apresentou bons resultados e conseguiu muitas vezes evitar o
super-crescimento do grafo final. No entanto, a quantidade de iterações necessárias para
trazer uma convergência à rede varia de experimento para experimento. Um estudo mais
profundo para saber se existe um valor ótimo para a convergência ou se ela é realmente
dependente dos dados seria bastante proṕıcio.

As Redes Bayesianas dinâmicas deveriam ter mostrado melhores resultados devido às
caracteŕısticas do modelo. Desta forma, um estudo mais profundo do critério utilizado
(BIC) junto com o modelo dinâmico deveria ser realizado para que fosse posśıvel determi-
nar uma causa para os maus resultados. Um estudo dos dados biológicos de microarray
com o modelo de Redes Bayesianas dinâmicas e outros critérios de avaliação também
seria oportuno.

Um passo teoricamente simples e que mostrou bons resultados é a inclusão de in-
formações biológicas a priori no modelo. Trabalhos usando informações sobre fatores de
transcrição e motifs já foram realizados [Tamada et al., 2003] e apresentaram bons resul-
tados, principalmente em relação às direções das arestas. Isto com certeza vai melhorar
a qualidade dos resultados do modelo.

Uma outra possibilidade é unir o modelo de Redes Bayesianas com o modelo de Redes
de Módulos (module network model) [Taki et al., 2004]. Uma rede de módulos é composta
por um conjunto módulos e conexões com arestas entre os módulos. Um processo de
inferência de uma rede de módulos é composto por dois passos:

i) inferência de módulos pelo agrupamento de genes com caracteŕısticas similares;

ii) inferência de genes reguladores de cada módulo.

Esta talvez seja uma combinação interessante, pois é sabido, e foi visto nos resultados
do modelo, que muitos genes são regulados por um ou mais genes ao mesmo tempo.
Estes genes regulados ao mesmo tempo são chamados co-regulados. Então, um modo de
adicionar esta informação à Rede Bayesiana seria muito útil e oportuno.

Poucos resultados encontrados foram iguais ou bastante similares à rede que desejava-
se encontrar, porém do ponto de vista biológico uma rede regulatória de genes não é
imutável. Desta forma, muitas vezes é preciso saber quais as condições ideais para en-
contrar uma rede desejada. Então, seria válido apresentar os resultados obtidos com
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os experimentos com dados biológicos a um especialista no ciclo de TCA do organismo
Saccharomyces cerevisiae para que ele indicasse quais ligações são imposśıveis, posśıveis,
prováveis e até corretas dependendo da condição e do estado do organismo no momento
no qual os dados foram gerados. Isto gera um outro trabalho que é estudar mais minucio-
samente os dados biológicos. Este estudo permitiria saber quais são as posśıveis relações
que poderiam ser obtidas a partir daqueles dados.

O modelo apresentou consistência em todos os experimentos, mas houve, às vezes,
pequenas diferenças entre sáıdas com os mesmos parâmetros. Logo, um estudo mais
detalhado sobre a variância dos resultados do modelo precisa ser realizado.

O estudo dos dados biológicos para saber como o tempo está representado no ciclo
celular também seria interessante. Os dados de microarray são fotografias no tempo,
porém eles realmente correspondem a fotografias seqüenciais dos estados do ciclo celu-
lar ou simplesmente são fotografias cronológicas do ciclo celular? Ou seja, é realmente
confiável que a observação do tempo t está em um peŕıodo do ciclo celular anterior à
observação do tempo t + 1 ou o ciclo já terminou e começou novamente?

Uma expansão interessante seria na apresentação dos resultados finais. Do modo
atual, todas as arestas aparentam ter a mesma porcentagem, e isto não é verdade. Pe-
los experimentos realizados percebeu-se que algumas arestas ficaram bem próximas do
limiar, enquanto outras foram selecionadas com uma procentagem muito maior. Logo,
uma melhoria seria apresentar os resultados de forma diferenciada, indicando quais as
porcentagens das arestas escolhidas. Esta indicação poderia ser feita através de cores ou
através de uma diferenciação no estilo das arestas.

5.3 CONCLUSÃO

O objetivo do trabalho era implementar um modelo de Rede Bayesiana e Rede Baye-
siana dinâmica com o modelo de regressão não-paramétrica para inferir redes regulatórias
de genes a partir de dados de microarray de DNA. O critério de avaliação da rede usado
seria Bayesian Information Criterion (BIC) que é mais simples do que outros critérios,
mas, ainda assim, eficaz. Também foi proposto um método de ‘votação’ para selecionar
as arestas do grafo final, no qual o programa seria executado um certo número de vezes
e se a aresta aparecesse um número pré-definido de vezes ou mais, ela seria selecionada.
Além disso, testes com dados artificiais e com dados biológicos seriam realizados para
mostrar a eficácia do modelo. Tudo isto foi implementado e discutido no texto.

O modelo apresentou bons resultados e consistência tanto utilizando dados artificiais
quanto utilizando dados biológicos. Porém estudos mais detalhados devem ser realizados
para avaliar quais dados são proṕıcios ou não para serem avaliados pelo BIC. Também
foi comprovado que o método de ‘votação’ controla o super-crescimento do grafo final.

Os principais problemas apresentados (arestas invertidas e arestas indiretas) são os
problemas mais dif́ıceis de serem resolvidos, mas a utilização de informação a priori dentro
do modelo pode ajudar a solucioná-los.

Estudos sobre os resultados obtidos com os dados biológicos devem ser feitos junto a
especialistas no organismo Saccharomyces cerevisiae para que os resultados sejam vali-
dados e para verificar se o modelo consegue extrair informações válidas. Além disso, um
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estudo mais detalhado sobre os dados biológicos deve ser realizado para que pelo menos
uma idéia das sáıdas esperadas seja posśıvel.

A inferência de redes regulatórias de genes usando modelos matemáticos é um pro-
blema recente e dif́ıcil, por isso qualquer informação verdadeira e qualquer modelo que a
forneça são cobiçados. Este trabalho apresentou um modelo relativamente simples com
resultados promissores, podendo ser facilmente estendido em trabalhos futuros.



APÊNDICE A

GLOSSÁRIO BIOLÓGICO

• Aminoácido
Qualquer uma de uma classe de 20 moléculas que são combinadas para formar
protéınas nos organismos vivos. A seqüência de aminoácidos numa protéına e,
portanto, a função da protéına são determinados pelo código genético [Casey, 1992].

• Anticódon
Conjunto de três bases que são encontradas nos tRNA, são complementares a um
códon e são usadas para transportar o aminoácido espećıfico para aquele códon.
Por exemplo, o códon AAU faria com que um tRNA com o anticódon UUA se
ligasse a ele e gerasse o aminoácido ‘asparagina’ (Asn).

• cDNA
Uma molécula de DNA de fita única com uma seqüência de nucleot́ıdeos que é
complementar a uma molécula de RNA. O cDNA é formado pela ação da enzima
transcriptase reversa sobre a fita de RNA. Depois da conversão para a forma de
fita dupla, o cDNA é usado como clone molecular ou para estudos de hibridização
[Chitty, 1999, Foundation, 2001]

• Citoplasma
Compreende todo material dentro de uma célula viva que não faz parte do núcleo.
Nesta região, existe uma solução coloidal composta principalmente por água e
protéınas. Mergulhados nesta solução, encontram-se uma série de organelas, ri-
bossomos e outras estruturas responsáveis por algumas funções importantes, tais
como: digestão, respiração, secreção e śıntese de protéınas [Davril and Jori, 2004].
O citoplasma também pode ser chamado de matriz citoplasmática [Soluções, 1998].

• Código genético
O código genético é um mapeamento que as células biológicas usam para traduzir
uma seqüência de códons de RNA para uma seqüência de aminoácidos. Todos os
seres vivos usam o mesmo código genético (código genético padrão), com pequenas
variações em alguns casos. Depois que uma seqüência de DNA é transcrita em
RNA, o código genético é usado para traduzi-la em uma seqüência de aminoácidos.
A seqüência de RNA é dividida em códons e cada um dos códons é traduzido
em um aminoácido particular. Há 43 = 64 códons. Por exemplo, a seqüência de
RNA UUUAAACCC contém os códons UUU, AAA, e CCC, cada um deles
especifica um aminoácido. Logo, esta cadeia de RNA representa um seqüência de
protéına com três aminoácidos de comprimento. O código genético é degenerado,
ou seja, mais de um códon traduz o mesmo aminoácido. Sendo assim, existem 20
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aminoácidos diferentes. Por exemplo, o códon AAU representa a asparagina (Asn),
enquanto a cistéına (Cys) é codificada por UGU e por UGC [Foundation, 2001].

• Códon
A seqüência de três nucleot́ıdeos consecutivos que ocorre no mRNA e que direciona
a incorporação de um aminoácido espećıfico durante a śıntese de uma protéına ou
representa os sinais de ińıcio ou de término da śıntese de protéına [Chitty, 1999].

• Cromossomo
Cromossomos são as estruturas encontradas dentro de uma célula que contêm a
informação genética de um organismo, DNA ou mRNA, encapsulada em um arca-
bouço protéico [Lees, 2001].

• DNA
Um acrônimo para um dos ácidos nucléicos, significando ácido desoxirribonucléico
(do inglês deoxyribonucleic acid). O DNA contém toda a informação genética ne-
cessária para criar um organismo de uma espécie. Uma célula também contém toda
esta informação genética que pode ser clonada para produzir uma cópia exata de
seu pai. O material do DNA em um organismo fornece a informação que é passada
para os descendentes [Lees, 2001]. É o componente primário dos cromossomos.

• Elementos regulatórios
Uma seqüência regulatória é um promotor, um enhancer ou outro segmento de
DNA onde protéınas regulatórias tais como fatores de transcrição ligam-se prefe-
rencialmente [Foundation, 2001].

• Enhancer
Um enhancer é uma curta região de DNA que pode ser ligada com protéınas (princi-
palmente, os fatores trans-acting, parecidos com fatores de transcrição) para melho-
rar os ńıveis de transcrição dos genes próximos (dáı o nome) em um grupo de genes.
Ele não precisa ligar-se próximo ao local de ińıcio da transcrição para afetá-la, visto
que alguns têm sido encontrados ligando-se a várias centenas de milhares de bases a
montante (antes) do local de ińıcio da transcrição. Eles podem também ser encon-
trados a jusante (depois) do ińıcio do gene, dentro dos introns [Foundation, 2001].

• Eucarionte
Eucariontes (núcleo verdadeiro) são organismos compostos de uma ou mais células
eucariotas. Tais células contêm mebrana nuclear (ou carioteca), que abriga no seu
interior a maior parte do seu material genético, bem como organelas. Fazem parte
deste grupo os animais, os vegetais, os fungos e os protistas [Foundation, 2001].

• Exon
Uma seção de DNA que carrega a seqüência codificante para uma protéına ou parte
dela. Exons são separados por seqüências intercalares e não codificantes (introns).
Nos eucariontes, a maioria dos genes consistem de muitos exons [Chitty, 1999].
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• Expressão Gênica
O processo pelo qual a informação codificada de um gene é convertida para estru-
turas presentes e ativas na célula. Genes expressos incluem todos aqueles que são
transcritos em RNA, sendo muitos destes posteriormente traduzidos para protéınas
(por exemplo, tRNA) [Casey, 1992, Chitty, 1999, Foundation, 2001]. Algumas vezes
o termo também é usado no sentido igual ao de śıntese de protéına.

• Fator de Transcrição
É uma protéına que se liga ao DNA em um promotor espećıfico ou em uma região
de enhancer, onde ele regula a transcrição. Fatores de transcrição podem ser se-
letivamente ativados ou desativados por outras protéınas, freqüentemente como o
passo final no sinal de transdução [Foundation, 2001].

• Fenótipo
As caracteŕısticas estruturais e funcionais observáveis de um organismo determina-
das pelo seu genótipo e moduladas pelo seu ambiente [Chitty, 1999].

• Gene
A palavra ‘gene’ é compartilhada por muitas disciplinas, incluindo genética clássica,
genética molecular, biologia evolucionária e genética populacional. Desta forma, a
palavra ‘gene’ tem múltiplos usos dentro de cada um destes contextos, sendo assim
muito dif́ıcil dar uma definição única. Usando o sentido primordial é posśıvel dizer
que gene são coisas materiais que os pais passam aos filhos durante a reprodução;
estas coisas codificam informações essenciais para a construção e regulação de po-
lipept́ıdeos, protéınas e outras moléculas necessárias para o crescimento e funcio-
namento do organismo [Foundation, 2001]. De uma maneira mais formal, gene
é uma unidade básica do material hereditário, uma seqüência ordenada de bases
de nucleot́ıdeos que codificam cadeias de polipept́ıdeos (via mRNA). Estes genes
incluem regiões codificantes, bem como (nos eucariontes) seqüências intercaladas
(introns) entre segmentos codificantes (exons) [Chitty, 1999].

• Genótipo
A constituição genética de um organismo quando revelado por análise molecular
ou genética, isto é, o conjunto completo de genes que uma célula ou organismo
particular possui [Chitty, 1999].

• Hibridização
Pareamento de fitas complementares de RNA-DNA ou DNA-DNA. Uma molécula
de DNA tem uma enorme preferência por sua seqüência complementar, então apenas
misturar seqüências complementares é o bastante para induzi-las a se hibridizarem
[Casey, 1992, Chitty, 1999, Lewin, 2001, Foundation, 2001].

• Intron
Uma seção intercalar de DNA que ocorre quase exclusivamente dentro de um gene
eucarioto, mas que não é traduzida para seqüências de aminoácidos no produto
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do gene. Os introns são removidos do mRNA pré-maduro através de um processo
chamado splicing para formar o mRNA ativo [Chitty, 1999].

• Meiose
É o processo celular que é a base do reprodução sexuada. A meiose é um processo
celular redutivo que resulta em células-filhas contendo uma cópia de cada um dos
cromossomos da célula parental [Soluções, 1998]. Então, uma célula-mãe diplóide
dará origem a quatro células-filhas haplóides. Em muitas espécies eucariotas, a
proliferação dos organismos ocorre através da reprodução sexuada. A meiose per-
mite que os genomas dos dois pais sejam combinados de tal forma que gerem um
filho cuja composição genética é relacionada com a dos pais e com a composição de
outros ascendentes, enquanto permanece única [Foundation, 2001].

• Membrana Nuclear
Separa a informação genética, encontrada no núcleo, do citoplasma. Também é
chamada carioteca [Soluções, 1998, Lees, 2001].

• Metabólito
É qualquer produto ou composto resultante de um metabolismo [Chitty, 1999].
Geralmente, são pequenas moléculas ou ligantes de protéınas [Foundation, 2001].

• Microarray de DNA
Um dos métodos genômicos usado para medir ńıveis de expressão gênica. É um
pequeno pedaço de suporte sólido (tal como um pedaço de vidro, plástico ou mem-
brana de nylon) com um arranjo array ordenado de fragmentos de DNA sobre
ele. Outros termos utilizados são biochips, DNA chips e gene arrays [Chitty, 1999,
Foundation, 2001].

• Mitose
O processo no qual um núcleo de uma célula divide-se em dois núcleos-filhos, cada
um tendo o mesmo componente genético da célula-mãe, fazendo com que no final
existam duas células completas [Foundation, 2001, Lees, 2001].

• mRNA
É o RNA que carrega informações a partir do DNA para os śıtios ribossomais da
śıntese de protéınas na célula. O nome é um acrônimo do inglês para messenger
RNA [Lees, 2001].

• Núcleo Celular
O núcleo de uma célula contém toda a informação genética exigida para realizar
as funções dentro de um organismo e, nos eucariontes, é limitado pela membrana
nuclear [Lees, 2001].

• Nucleot́ıdeo
São moléculas orgânicas que formam uma seqüência para criar a informação genética
dos seres vivos. Elas consistem de 1) uma açúcar pentose; 2) um fosfato e 3) uma



glossário biológico 81

base orgânica - Adenina, Citosina, Timina (só para o DNA), Guanina e Uracila (só
para o RNA) [Lees, 2001].

• Oligonucleot́ıdeo
É uma seqüência curta de nucleot́ıdeos (RNA ou DNA), geralmente com 20 ou
menos nucleot́ıdeos de comprimento [Chitty, 1999, Foundation, 2001].

• Procarionte
Procariontes (antes do núcleo) são organismos de células simples sem um núcleo
separado, por exemplo, bactérias e as cianof́ıceas (ou algas azuis), cujo material
nuclear fica espalhado no citoplasma [Foundation, 2001].

• Promotor
Um promotor é uma seqüência de DNA que permite que um gene seja transcrito.
O promotor é reconhecido por uma enzima espećıfica (RNA polimerase), que inicia
a transcrição [Casey, 1992, Foundation, 2001].

• Rede regulatória de genes
O termo é muito genérico, mas tem dois significados principais. Primeiro, uma rede
regulatória de genes (do inglês gene regulatory network) é uma coleção de segmentos
de DNA em uma célula que interagem uns com os outros e com outras substâncias
na célula, portanto governando as taxas nas quais os genes na rede são transcritos
em mRNA [Foundation, 2001]. O segundo significado representa as relações que
podem ser estabelecidas entre os genes, ao observar-se como o ńıvel de expressão de
cada gene afeta o ńıvel de expressão dos outros. É correto afirmar que a primeira
definição é mais ampla e é também chamada rede bio-qúımica global, enquanto a
segunda é mais simples fazendo parte da primeira [Brazhnik et al., 2002].

• Replicação
É o processo de copiar uma fita dupla de DNA, antes da divisão celular. As duas
fitas resultantes são idênticas (se a replicação ocorrer normalmente) e cada uma
delas consiste de uma original e uma nova fita sintetizada. Este processo é im-
portante para o crescimento de organismos multi-celulares e nos processos de rege-
neração de tecidos (mitose) e para variabilidade na reprodução sexuada (meiose)
[Foundation, 2001].

• Ribossomo
É uma organela composta de rRNA (sintetizada no nucléolo) e protéınas ribosso-
mais. Ele traduz mRNA em uma cadeia de polipept́ıdeos [Foundation, 2001].

• RNA
Um ácido nucléico similar ao DNA, que possui a ribose como açúcar e a uracila como
pirimidina. O RNA é um componente vital da śıntese de protéınas [Chitty, 1999,
Davril and Jori, 2004].

• Signaling pathway
Signaling pathways são vias metabólicas bio-qúımicas que regulam os processos e
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caracteŕısticas celulares tais como fisiologia, proliferação, mudanças na forma e na
mobilidade, e interações intracelulares [Chitty, 1999].

• Śıntese de Protéınas
Um processo pelo qual a informação contida na molécula de DNA é traduzida para
uma protéına [Lees, 2001]. Esta informação está codificada dentro de um gene e
dependendo de como ele foi ativado vários produtos (protéınas) podem ser gerados
[Foundation, 2001].

• Sonda de DNA
O termo é usado tanto para o material (rotulado) que é hidrizado (casado) com o
arranjo (array) de segmentos de cDNA ou de oligonucleot́ıdeos (ou seja, eles estão
no microarray de DNA) quanto para os segmentos que estão sendo avaliados (cDNA
ou oligonocluot́ıdeo). Em inglês, há dois termos que se referem aos padrões de hi-
bridização: probe e target. A definição mais comum [Chitty, 1999, Phimister, 1999]
é que o primeiro termo seja o material colocado inicialmente no array e o segundo
termo é usado para determinar as seqüências de DNA ou RNA cujas quantida-
des/identidades se deseja descobrir e que serão hibridizadas com o microarray.

• Tradução
É o segundo processo na expressão gênica. Na tradução, o mRNA é usado como base
para a produção de um polipept́ıdeo espećıfico de acordo com as regras determinadas
pelo código genético [Foundation, 2001].

• Transcrição
É o primeiro processo na expressão gênica. Neste processo, a informação codificada
em uma seqüência linear de nucleot́ıdeos em uma fita de DNA é copiada para uma
seqüência de RNA complementar [Chitty, 1999].

• Transdução
Transdução se refere à transferência de um gene bacteriano de uma bactéria para
outra mediada por um fago; um fago que carrega genes do hospedeiro além dos seus
próprios genes é chamado de fago transdutor [Lewin, 2001]. Neste texto é usada
como abreviação de Transdução de sinal.

• Transdução de sinal
Descreve o processo pelo qual um receptor interage com um ligante na superf́ıcie
da célula e, depois, transmite um sinal para desencadear uma rota no interior da
célula [Lewin, 2001]. Neste texto é chamado apenas de Transdução.

• tRNA
É uma pequena cadeia de RNA (74-93 nucleot́ıdeos) que transfere um aminoácido
espećıfico para a cadeia de polipept́ıdeos que está atualmente no śıtio ribossomal
de śıntese de protéınas durante a tradução [Foundation, 2001]. Devem existir,
no mı́nimo, 20 variedades, onde cada variedade é capaz de se combinar com um
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aminoácido espećıfico. Desta forma, cada variedade se combina com a base com-
plementar que se encontra no mRNA, colocando o aminoácido correto na cadeia de
protéına que está sendo sintetizada [Lees, 2001].



APÊNDICE B

PSEUDO-CÓDIGO

/* Este primeiro ‘se’ representa a decisão acerca da geração de uma nova semente aleatória
para o programa ou não. Desta forma, é posśıvel rodar a mesma seqüência de passos com
diferentes números de iterações e compará-las. Isto foi feito com o objetivo de fazer uma
comparação dos resultados e do tempo gasto quando diferentes valores de maxIteracao
no Algoritmo de Otimização dos Parâmetros (Sub-Seção 3.4.1) eram utilizados e quando
a quantidade máxima de pais de um gene era alterada.*/

se ( inicioAleat == ’S’) {
geraSementeNova()

}

/* Este segundo ‘se’ representa a decisão se queremos criar uma arquitetura de rede
completamente aleatória ou se queremos usar um pré-processamento que indica quais os
melhores pais para um determinado gene seguindo um determinado critério. Como é
posśıvel imaginar, o primeiro tipo simplesmente escolhe aleatoriamente a quantidade de
pais de cada gene e quais serão estes pais. E partir desta rede inicial começa o procedi-
mento para escolher a rede convergente. O segundo tipo é explicado mais abaixo.*/

se ( constroiRedeAleat == ’S’) {
construirRedeAleatoria()

} sen~ao {
construirRedePreDefinida()

}

/* Explicação da função construirRedePreDefinida. O objetivo desta função é iniciar
a rede com uma arquitetura que já utilize alguma informação dos dados. Para isto, para
cada gene, o escore do gene quando ele tem como pai um outro gene é calculado. Suponha
que a quantidade de genes é n (1, . . . , n). Por exemplo, dado o gene 1, calcula-se o escore
dele quando ele tem como pai o gene 2. Retira-se o gene 2 e calcula-se o escore do
gene 1 quando ele tem como pai o gene 3. E isto é feito para todos os genes restantes.
Depois disto, usa-se uma função aleatória para determinar quantos pais aquele gene terá
(o número de pais é definido como um parâmetro do modelo, mas não pode ser maior do
que n−1). Então, aleatoriamente, é escolhida a quantidade de pais M que o gene 1 terá.
Então, os M primeiros pais com os menores escores serão os pais do gene 1. O escore de
um gene é definido pela Equação ..*/

construirRedePreDefinida() {
Para i de 1 até n

Para j de 1 até n
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escoresPais[i, j] = calcularEscore(i, j)
M = rand()% n
Para j de 1 até M

escolherMelhoresPais(i, j)
}

/* Este é o laço principal. A primeira coisa a fazer é calcular os parâmetros dos
nós com o Algoritmo de Otimização de Parâmetros e depois calculamos o escore da rede
inicial com a função calcularEscoreRede() que consiste basicamente em resolver a Equação
.. Depois destes procedimentos iniciais, o programa fica em um laço para encontrar
a melhor rede. Este laço consiste de uma função modificarRede() e da verificação se o
novo escore é melhor do que o antigo. A função modificarRede() tenta melhorar o escore
de cada nó através de um procedimento dentre três existentes: (1) adicione um novo pai;
(2) remova um pai ou (3) substitua um pai. Se o escore for menor, a nova configuração é
escolhida, senão a antiga configuração continua. Depois que todos os genes são testados,
um novo escore da rede é computado. Se o novo escore é menor do que o antigo, o
valor de minLocal, uma variável verifica a quantidade de vezes que não há alteração
no escore da rede, é assinalada para o seu valor inicial (maxMinLocal) e o programa
continua normalmente. Porém, se o novo escore é igual ao antigo, isto significa que não
houve alterações nas configurações locais de cada gene. Neste caso, o valor de minLocal

é decrementado. O valor de maxMinLocal é definido no programa e nos testes realizados
usou-se o valor 10. O outro critério de parada é um número máximo de iterações que no
caso deste programa foi 100. Ao término do laço principal, a configuração da rede final
é impressa como o resultado.*/

calcularParametros()
escoreNovo = calcularEscoreRede()
Enquanto ( numVezes < numMaxVezes && minLocal > 0) {

escoreVelho = escoreNovo
modificarRede()
escoreNovo = calcularEscoreRede()
Se ( escoreNovo < escoreVelho )

minLocal = maxMinLocal
Sen~ao

minLocal−−
numVezes + +

}
imprimirRede()



APÊNDICE C

EXEMPLO DE UM ARQUIVO NA LINGUAGEM DOT

Abaixo está o conteúdo de um arquivo ‘.dot’ escrito na linguagem DOT. A primeira linha
indica o tipo de grafo e a segunda indica o tamanho que o diagrama terá no fim. As
outras linhas indicam as relações entre os nós do grafo. Cada comando da linguagem é
terminado por ‘;’. Mais abaixo está o diagrama de sáıda gerado quando o programa dot
é aplicado a este arquivo.

digraph G {
size="7,7";

gene 3 -> gene 1; gene 1 -> gene 5; gene 1 -> gene 6;

gene 3 -> gene 2; gene 2 -> gene 5; gene 5 -> gene 3;

gene 3 -> gene 6; gene 3 -> gene 10; gene 4 -> gene 6;

gene 7 -> gene 4; gene 4 -> gene 8; gene 6 -> gene 5;

gene 5 -> gene 9; gene 6 -> gene 9; gene 8 -> gene 7;

gene 9 -> gene 10;

}

O código acima gera como sáıda

Figura C.1. Exemplo da sáıda do programa dot dado como entrada um arquivo com a lingua-
gem DOT.

86



APÊNDICE D

EXEMPLO DE UM ARQUIVO DE ENTRADA PARA O
MODELO PROPOSTO

Cada arquivo era composto de n + 1 linhas, onde n é o número de genes. Na primeira
linha do arquivo, vinham dois números: o tipo de dados utilizado (onde 0 representava
discreto e 1, cont́ınuo); e a quantidade de observações (p). As outras linhas tinham um
mesmo formato: o nome do gene e os p valores de observação. Abaixo é apresentado um
exemplo.

1 100

gene 1 6.0545461789e-001 -2.5227394419e-001 5.1920323591e-001 · · ·
gene 2 9.8125492135e-001 1.3280427684e-001 9.1042482039e-001 · · ·
gene 3 9.8947525965e-001 -4.6909706431e-001 5.7970826446e-001 · · ·
gene 4 1.1164757381e-002 4.7789153624e-001 1.0961238251e-001 · · ·
gene 5 1.8301440420e-001 -1.1973615196e+000 5.7344323828e-001 · · ·
gene 6 -8.9803165615e-001 8.5338411945e-001 -7.9151918329e-002 · · ·
gene 7 1.8189749990e-001 1.1405908028e-001 1.6484336433e-001 · · ·
gene 8 1.8189749990e-001 1.1405908028e-001 1.6484336433e-001 · · ·
gene 9 5.1793092260e-001 9.3740528035e-001 -3.8521187510e-001 · · ·
gene 10 9.9995914310e-001 9.9986616496e-001 9.9997739927e-001 · · ·

Alguns dados estavam faltando nos conjuntos de dados obtidos. Estes valores em falta
foram preenchidos com 0 (zero) ou com a média dos vizinhos do espaço em branco.

• Subconjunto alpha

– O gene IDH2 (YOR136W ) não possúıa valores nas colunas 3 (três) e 8 (oito);

– O gene KGD1 (YIL125W ) não possúıa valores nas colunas 2 (dois) e 12 (doze);

– O gene SDH1 (YKL148C ) não possúıa valor na coluna 3 (três).

• Subconjunto cdc15 → Nenhum valor faltando foi encontrado.

• Subconjunto cdc28

– O gene MDH1 (YKL085W ) não possúıa valor na coluna 14 (catorze);

– O gene ACO1 (YLR304C ) não possúıa valor na coluna 12 (doze);

– O gene IDH1 (YNL037C ) não possúıa valor na coluna 14 (catorze);

– O gene IDH2 (YOR136W ) não possúıa valor na coluna 14 (catorze);
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– O gene KGD1 (YIL125W ) não possúıa valor na coluna 14 (catorze);

– O gene KGD2 (YDR148C ) não possúıa valor na coluna 15 (quinze);

– O gene LPD1 (YFL018C ) não possúıa valor na coluna 14 (catorze);

– O gene LSC2 (YGR244C ) não possúıa valor na coluna 15 (quinze);

– O gene SDH4 (YDR178W ) não possúıa valor na coluna 14 (catorze);

– O gene SDH2 (YLL041C ) não possúıa valor na coluna 14 (catorze);

– O gene SDH1 (YKL148C ) não possúıa valor na coluna 14 (catorze);

– O gene FUM1 (YPL262W ) não possúıa valor na coluna 14 (catorze);

• Subconjunto cdc15 → Nenhum valor faltando foi encontrado.
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janeiro de 2002. Último acesso: 06 de dezembro de 2004.

[Shmulevich et al., 2002] Shmulevich, I., Dougherty, E. R., Kim, S., and Zhang, W.
(2002). Probabilistic Boolean networks: a rule-based uncertainty model for gene regu-
latory networks. Bioinformatics, 18(2):261–274.

[Shmulevich et al., 2003] Shmulevich, I., Gluhovsky, I., Hashimoto, R., Dougherty, E. R.,
and Zhang, W. (2003). Steady-State Analysis of Genetic Regulatory Networks Modeled
by Probabilistic Boolean Networks. Comparative and Functional Genomics, 4(6):601–
608.

[Soinov, 2003] Soinov, L. A. (2003). Supervised classification for gene network recon-
struction. Biochemichal Society Transactions, 31:1497–1502.
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