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Resumo
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No pi'esente trabalho fizemos uma revisão bibliográfica sobre os
principais métodos estatísticos utilizados anualmente para a análise de
dados de expressão gênica obtidos pela técnica de Biologia Moleculai-
conhecida como SAGA - Serial ÁrlaZysis o/ Ge/te -Expressí07}, ou Análise
Serial de Expressão Gênica (Velculescu et aZ., 1995)
(www.vi.si.on.ime.usp br/-rvencio/Mestrado). Além de dar o
panorama do estado-da-al'te na área, api'esentamos dois métodos
originais desenvolvidos neste Pi'ojeto de Mestrado: SAGEci
(www.vision.i.me.usp.br/-rvencio/SAGEci), paz'a construção de

intervalos de credibilidade para i'azões de expressão (Vêncio et a!.,
2003); e SAGEj3Bin(www .vision . ime . usp br/-rvencio/SAGEbetaBin),
pala incorporação da variabilidade biológica intrínseca às bibliotecas na
identificação de genes diferencialmente expi'essos poi' meio de misturas
(Vêncio et aZ., 2004).

Abstract
In this work we carried out a bibliogt'aphic review on the main
statistical methods used nowadays to analyze gene expi'ession data
obtained by a Molecular Biology technique known as SAGE - Serial
ÁrtaZysís o/ Gene Expressíon (Velculescu et aZ., 1995)
(www.vision. ime .usp br/-rvenci.o/Mestrado). Along with the field's
skate-of-art, we presented two original methods developed in this Msc.
Project: SAGEci, for the construction of credibility intervala to
expression rabos (Vêncio et a!., 2003); and SAGEj3Bin, to accounting for
libraries' intrinsic designed biological variability when identií3ring
differentially expressed genes by means of mixtui'e models (Vêncio eí
aZ., 2004).
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Introdução

O objetivo desta Dissertação de Mestrado é apresentei uma visão
geral e revirar o estado-da-arte dos métodos estatísticos aplicados ao
estudo da Expressão Gênica, em pai'ticulat' através da técnica de SAGE

Serial ÁnaZysis o/ Gezle Expression, ou numa tentativa de tradução
pala o português, Análise Serial de Expressão Gênica (Velculescu et aZ.,
1995)

O Capítulo 2 introduz brevemente a técnica de SAGA do ponto de
vista da Biologia e da Bioinfot'mágica. Apresenta e caracteriza o tipo de
dado que deve sei' analisado. Os capítulos seguintes abordam a técnica
do ponto de vista do estatístico.

Os métodos foi'am divididos nas principais tal'efas da Estatística:
estimação de parâmett'os e detecção de expressão diferencial. Essa
divisão coi'responde à principal divisão conceitual da Estatística:
Estimação e Teste de Hipóteses.

O Capítulo 3 foi dividido em Está/nação Pontual e Está/nação por
// teruaZo. O objetivo é mostram' como enconti'al' valores numéricos pat'a
quantidades desconhecidas e determinai' "bati'as-de-eri'o" pal'a as
mesmas.

O Capítulo 4, que trata da detecção de expressão direi'encial, foi
dividido em métodos para:
' comparações entre duas classes, utilizando apenas uma biblioteca

SAGA em cada classe ou utilizando divei'sas bibliotecas agi'egadas
numa única "pseudo-biblioteca'' em cada classe;
comparações entre duas classes, utilizando as réplicas biológicas
individualmente dentro de cada classe;
detecção de valores disco'epantes (oütZiers) num único grande grupo
contendo várias bibliotecas.
O Capítulo 5 traz um exemplo de aplicação do método que estamos

desenvolvendo, enfatizando suas vantagens 6'ente aos métodos
conhecidos pela comunidade usuária de SAGE. A descrição desse novo
método está api'esentada em adição aos outros métodos, obedecendo ao
objetivo desta Dissertação de ser um trabalho de revisão. Porém, o novo
método é apresentado de uma fot'ma mais elaborada, em um nível de
detalhe maior' que os outros disponíveis

O Capítulo 6 api'ementa as conclusões deste trabalho.

X
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Muitos dos métodos api'esentados não são específicos à técnica de
SAGA, mas podem ser aplicados a outros dados do tipo
contagem/ü'eqüência em Biologia, como poi' exemplo contagem de EST
Expressem Seqüence 7bgs, também conhecido como "DígíÍaZ .ÍVorlhern",
ou MPSS - ]14assíueZy ParaJZeJ Síg/tatüre -Seque/lcíng (Brennei' el aZ.,
2000)

Alguns dos métodos discutidos foram implementados através de
pi'ogi'amas, ou mais precisamente scrz»ts, na liguagem estatística R
(Ihaka & Gentleman, 1996; http://www.r project.org) e estão
disponíveis, gratuitamente, bastando uma simples i'equisição ao autor:
rvenci-revi.si.on.ime.usp.br.
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Contexto da Biologia e Bioinformática

Antes de discutir os aspectos estatísticos da técnica de SAGA. é
importante contextualizar seu papel no cenário da Biologia Moleculai-
Além disso, alguns aspectos de Bioinformática do processo devem ser
discutidos, para que se tenha absolutamente clara a natureza dos dados
que sei'ão tratados tão exaustivamente nas seções seguintes. E
fundamental se compi'eendei' como esses dados de contagem são obtidos
e quais são as hipóteses subjacentes na medição do fenómeno biológico
Expi'essão Gênica.

2.1 Introdução à Expressão Gênica

O ácido desoxirribonucleico, DNA, é considerado a molécula
fundamental da maioria dos seres vivos (existem vírus em que esse
papel é feito poi' outra molécula). E o DNA que contém todas as
infoi'mações genéticas de cada indivíduo, e que tem a capacidade de
transmiti-las à sua descendência. E uma molécula grande, formada por
repetições de apenas quatro unidades básicas. O biólogo James Watson
e o físico Fi'anos Crick publicar'am (Watson & Crick, 1953) uma
descrição da molécula e foi'am os primeiros a sugerir seu mecanismo de
i'eplicação, marcando pi'ofundamente a história da Biologia.

DNAem
replicaçb

Fig. 1 - Esquema de uma dupla-alta de DNA sendo i'eplicada. O pareamento especíÊco das
bases .A com T e c com G é a propriedade mais importante da molécula de DNA

l
t
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As quatro unidades básicas do DNA são os nucleotídeos: Adenina (A),
Citosina(C), Guanina (G) e Timina (T). O DNA é fol'mado por uma fita de
nucleotídeos, ligados em oi'dens divel'sas e outra fita complementar, com
nucletídeos que se "encaixam" na outi'a fita: A com T e C com G. Essas
duplas formadas são chamadas pares de bases (Fig. 1).

O DNA tem duas funções básicas: Replicação, i'esponsável pela
hereditariedadel e Transcrição de genes, para fornecer mensagens. O
RNA i'exultante pode ser de ti'ês tipos: miNA (mensageiro), rRNA
(ribossâmico) e tRNA (transpor'tador). Juntos, eles realizam a Tradução,
que dá como produto anal um polipeptídeo de cada gene. Os
polipeptídeos podem sei' proteínas ou parte delas, e são a parte ativa e
funcionalda célula.

Desde meados da década de 50 já se pensava na hipótese do DNA
constituir-se num molde pai'a a síntese de moléculas de RNA, as quais,
poi' sua vez, devido a sua mobilidade e flexibilidade acoplariam aos
ribossomos e dirigiriam a síntese de proteínas. Baseado neste raciocínio.
o físico F. CI'ick propôs em 1956 o modelo chamado Dogma Central da
Biologia, salientando o fluxo unidirecional da infoi'mação: do DNA à
proteína (Fig. 2)

Para compreendem' este fluxo utilizamos a idéia de moldes. O DNA
serviria de molde para a síntese de novas moléculas de DNA
(duplicação) e, ao mesmo tempo, pala a síntese de moléculas de RNA
(transcrição). Por outro lado algumas destas moléculas de RNA, que
denominamos RNA mensageiros (mRNA), poderiam servir de molde
pala a síntese de proteínas (tradução), que ocorre nos ribossomos. Esta

"Y" tradução

DNA
"banco de dados"

miNA
"commldos"

Proteína
"processo"

Fig. 2 . Esquema do Dogma Central da Biologia. Analogamente ao funcionamento de un]
computador, o DNA tem função de banco de dados, contendo toda a informação; os mRNAs são
análogos aos comandos, pois codificam as mensagens de ação contidas em princípio no DNA e as
proteínas são análogas aos pl'ocessos que de fato realizam as tarefas (figura sem escala)



hipótese tem sido confirmada até hoje. Entretanto, a proposta original
foi ampliada nos últimos anos com a descoberta da enzima transciiptase
ieversa. Estes novos conhecimentos pet'mitiram que o Dogma Cento'al se
ampliasse sem, contudo, pei'der a unidirecionalidade.

O objetivo de todas as técnicas de análise de Expressão Genica é
sempre intei'ceptai' a etapa de transcrição, estudando os "comandos"
ativos nos ot'ganismos em diferentes estados biológicos. As principais
técnicas modem'nas utilizadas para análise em larga-escala são o SAGE e
o /nícroar/'ay. Neste ti'abalho iremos tratar da primeira técnica.

10

2.2. SAGA

A técnica de SAGE, descrita por Velculescu et aZ. (1995), baseia-se no
isolamento de segmentos de seqüências únicas de cada transcrito, isto é,
um gene sendo expi'esso. O SAGE conta os transcritos através do
seqüenciamento de pequenas seqüências identificadoras, as fags,
também conhecidas pelos nomes de etiquetas, mai'cas, mat'cadores,
assinaturas, etc (Fig. 3).

Existe uma convenção pai'a definir a orientação de uma molécula de
mRNA que é lê-la a partir da exti'emidade 5' em direção à extremidade
3'. Em geral os transcritos de seres eucariotos possuem também uma
cat'acterística conhecida como cauda de poly-A, isto é, uma seqüência
t'epetida de mais de 8 bases A, que por sua vez permite deter'minar a
orientação do transcrito pois a extremidade 3' é a extremidade onde
encontra-se a cauda poly-A.

Dada a seqüência orientada 5'-3' de um transcrito, seu [ag
identiíicadoz está bem definido: as 10 bases variáveis cai acterísticas do
transcrito adjacentes às 4 bases da subseqüência CArG posicionada mais
próxima da extremidade 3'.

A subseqüência CATG é o sítio de c]ivagem da enzima .NZa]77,
utilizada no processo para "cortar" os transcritos. Alguns genes podem
simplesmente não possuir esse sítio de clivagem e portanto não são
observáveis poi' esta técnica. Existem variações do protocolo original
utilizando outras enzimas de restrição diferentes da iVZa/77 que,
portanto, utilizam outras definições de Éag, já que a subseqüência CATG
é cat'acterística daquela enzima. Utilizando outras enzimas no pt'ocesso,
genes cujos transcritos não possuem o sítio CATG também podem ser
observados.



Depois de "cortados" os Éags das seqüências originais, eles são
concatenados em dítags e posteriormente todos os dítags são
concatenados em longas moléculas de DNA artificiais. Essas longas
moléculas são seqüenciadas como usual (l?ig. 3).
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células MERA

ligação com
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concatenação File::êlg!:gJ R:"r -:4p r'iin e ira
concatenação

se
+

qüenciainento
automático

Relativo
Count Abundante
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CATGGCATAGTTGG
CATGATGGJ\ATAAT

CATGTAGCATJ\ATT

CATGGTTGGACCAG

4S0
120

50

10

0.4S%
0.12%

o.os%
o.Ol%

Fig. 3 - Fluxo das atividades experimentais em SAGE
Adaptado de: http ://sciencepark. mdanderson . org/ggeg/SAGE.techníque . htm

As contagens dos transcritos são extraídas dos resultados das
máquinas automáticas de seqüenciamento usando softwares específicos.
Os passos são os seguintes (Lash et aZ., 2000):



localização dos sítios NZa.177 (ou seja, os "sinais de pontuação" CATG)
dente'o de um dítag (primeira concatenação na Fig. 3)

2. extrair os dílags de 20-26 bases de comprimento que estão entre dois
desses "sinais de pontuação";

3. i'emovei' ocos-rências i'epetidas dentro de um dífag;
4. definir duas [ags como as primeiras e ú]timas ]O bases de cada

dílag, fazendo o complemento-rever'se da seqüência quando foi'
necessário para api'esentá-la na orientação 5'-3';

5. i'emover tais correspondentes aos ZÍ/Aers (TCCCCGTACA e
rCCCTATTAA) bem como lago com bases não especificadas (outras
que nãos, C,G e T);

6. contei' o número de ocorrências de cada lag.
E importante ter em mente que essa tecnologia fot'tece a contagem

de um dado ti'anscrito, apresentada como a oração relativa ao total de
ti'anscritos observados, e não um resultado relativo à outi'o experimento
ou a um gene AotzseAeepirtg particular, como acontece nas técnicas
baseadas em hibridização. Isso é uma vantagem pois evita processos
sujeitos a eri'os como a de normalização entre experimentas. Outra
vantagem é que o SAGE determina os níveis de expl'essão diretamente
das amostras de mRNA, não sendo necessário dispor de fragmentos
gene-específicos de DNA imobilizados para medir cada gene, como é
necessário nas técnicas baseadas em hibridização. E poi' isso que o
SAGE é chamado de "um sistema aberto", justiâcando a analogia que
diz que é o "Linux da genâmica funcional" (SAGE2000 Conference.
Septembei' 2000).

O mapeamento entre a Éag e seu gene é um importante pi'oblema de
Bioinformática já que nos permite dai' sentido biológico aos resultados
ao identiíicai' a [ag. Esse mapeamento é feito orientando as sequências
acumuladas no banco-de-dados público GenBank
(http : //www . ncbi . ni-h . gov/Genbank), usando o sinal de poliadenilação
(ATTAAA ou AATAAA), a cauda de poly-A (mínimo de 8 As contíguos) e a
anotação de orientação (3' ou 5').

As tais dos genes são ligadas a um identificador' de UniGene cluster.
O UniGene é um sistema automático de pal'ticionamento das sequências
de do banco-de-dados GeneBank, incluindo ESTÁ, em conjuntos de
cZüsÉers não-redundantes. Teoricamente, cada UniGene cZüsÉer contêm
sequências que repi'esentam um único gene (Schuler, 1997).

Ao definir as [ags, 5 "c]asses" arbiti'árias de conâabi]idade são
identificadas, em ot'dem ci'escente de coníiabilidade, pat'a as associações
&ag-UniGene:

12
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1. obtidas de sequências de mRNAs ou cDNA de genes bem conhecidos
e caractel'izados;

2. obtidas de sequências de EST com sinal de poliadenilação e/ou
cauda de poliadenilação anotadas como sequências 3';

3. obtidas de seqüências de EST com sinal de poliadenilação e/ou
cauda de poliadenilação mas sem anotação 3' ou 5';

4. obtidas de seqüências de EST com sinal de poliadenilação e/ou
cauda de poliadenilação anotadas como seqüências 5';

5. obtidas de seqüências de EST sem sinal de poliadenilação e/ou
cauda de poliadenilação mas anotadas como tendo orientação 3'.

Pat'a cada lag, outros dois parâmetros de qualidade são calculados: (i)
a ü.eqtlência de uma associação gene-tag, e (ii) a freqüência de uma
associação [ag-gene.

O projeto 7he Ca/Lcer Gemo/ne AltaÊho/ny Prolect S.4G.E n'deck
(http://cgtp.nci. .nih.gov), tornou disponíveis novas fen'amentas de
Bioinfoi'mítica que conseguem levar em consideração essas medidas de
confiança nas associações tag-gene. Esse esfoi'ço resultou na interface
web SAGE Geme (http: //cgap.nci. .nih. gov/SAGA) (Boon et aZ., 2002).
Uma novidade importante é que essa interface consegue trabalham' com
transcritos altei'nativos (aZler/}alíue spZicing), tais redundantes,
pri/nirtg intei'no, etc.

Idealmente, as lago são longas o suficiente para definir univocamente
um transcrito, e a abundância de uma [ag é pi'opor'ciona] ao níve] de
expi'estão do transcrito na mistura original de RNA. Entretanto, o
SAGA é um método de amostragem, o que i'esulta em algumas
dificuldades, como por exemplo: alguns transcritos presentes em baixa
abundância podem não ser vistos ou o número de contagens pode não
refLetir anui'adamente sua vei'dadeira abundância na$ células devido a
erros sistemáticos ou de seleção (Margulies el aZ., 2001). Além desses
erros de amostragem existem os erros de seqüenciamento, a
possibilidade de [ags não unívocas, ou ainda transcritos que não gelam
Éags utilizando uma dada enzima. E interessante notar que em torno de
30% dos transci'itos, cuja seqüência é conhecida completamente (fEliZ

ZerzgtA), contém seqüências i'epetitivas dentro de suas seqüências. SAGE
[ags definidas dentro desses e]ementos repetitivos serão contadas
muitas vezes para direi'entes transci'itos, pois muitos genes expressam
aquela tag. A identificação do gene associado à uma tag desse tipo é
praticamente impossível com os métodos conhecidos anualmente.

13



Esses pi'oblemas técnicos poderão sei' vencidos no futuro com o
aumento do número de fags coletadas, o uso de Zags mais longas
(maiores que 10 bases) e o uso de diferentes enzimas de i'estrição.
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Estimação

O objetivo do pl'acesso de EsÉílnação é obter valores numéricos para
quantidades desconhecidas numa amosti'a ou numa população. A
estimação é, ao lado do teste de hipóteses, uma tarefa fundamental da
Estatística e é dividida em .Eslí/Ilação PolLZüaZ e -Eslí/nação por
1} \teruata .

A -Está/nação PorllüaZ atribui pai'a uma quantidade desconhecida a
melhor' adivinhação cientíÊca possível. Na abordagem Freqüentista da
Estatística o "melhor" estimador tem certas propriedades como, poi'
exemplo, sel' não-viciado. Os Bayesianos discos'dam radicalmente deste
conceito, uma vez que seus estimadores sempre são viciados pelo
conhecimento a. priori. Portanto, "melhor" é um conceito i'elativo e
passível de definição.

A .Está/Ilação por .IrLleruaZo pt'etende encontrar intervalos numéricos
que contenham a quantidade desconhecida em questão e atribuir algum
tipo de probabilidade pai'a este fato. Novamente, um intervalo é visto
com interpi'etações bem diferentes dependendo da aboi'darem utilizada,
Freqüentista ou Bayesiana.

Na visão Freqüentista, obter um intervalo de a% de confiança,
significa somente aplicar um procedimento de cálculo aos dados que
pi'oduz um intervalo. Este procedimento alega que os intervalos
calculados, aplicados à dados virtuais, deverão conter o vei'dadeiro (e
desconhecido) valor' do pai'âmetro em questão em pelo menos cl% das
vezes que o utilizam'mos. Esses dados virtuais são as amostras aleatórias
e assume-se que são gerados pela mesma função de densidade de
probabilidade (fap) que gerou os dados observados. Isso não significa
que a pt'obabilidade do valor vei'dadeiro do pai'âmetro estai- no intervalo
construído é ct. Na abordagem Freqüentista o valor verdadeiro é um
númel'o e não uma variável aleatória, não permitindo esse tipo de
afirmação pi'obabilística. Entretanto, esse desejado tipo de anil'mação é
possível quando utiliza-se a aboz'darem Bayesiana. Os Bayesianos não
acreditam no conceito de "dados que podiam tei' sido observados mas
não foi'am" (dados virtuais) e baseiam suas conclusões na fdp a
posleríorí dos pai'âmetros. A probabilidade de que o parâmetro se
encontre dentro de um certo intervalo pode sei' calculada pai'a qualquer
intervalo numérico. Pal'a harmonizar com a noção intuitiva de barra-de-



erro, utiliza-se o menor' intervalo em torno da moda da fap a posteriori
que integi'a cc de pi'obabilidade. Esse é o inieruaZo de credíbiZídade
Bayesiano.
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3.1 Estimação Pontual

As principais tai'elas da .EsÉI/nação Pb/}Ít&aZ no contexto de SABE são
as estimações de: taxa de ei'ro no pi'acesso de seqüenciamento,
contagens das fags e abundância das [ags (também conhecida por
contagens noi'malizadas, propor'ções, concentrações, etc).

Uma questão também importante, mas que não será abordada neste
trabalho por ser bastante complicada, é a estimação do tamanho de um
transcriptoma e sua distribuição. Isto é, descobrir quantos ti'anscritos
direi'entes estão sendo expressos numa dada condição celular' e como
estão dista'ibuídos entre os níveis de expressão. Mesmo assim, é
importante ter em mente que essa distribuição é bastante
desequilibrada em direção ao zei'o, isto é, existem muitos transci'itos
com pequena abundância e poucos transcritos bastante abundantes. Os
trabalhos de Stollberg el aZ. (2000) e Stern et aZ. (2003) mostraram,
usando experimentou simulados, a impossibilidade de resolução dos
pi'oblemas de caracterização completa do transcriptoma com bibliotecas
SAGA possuindo o tamanho das bibliotecas construídas usualmente.
Talvez esses pi'oblemas possam ser resolvidos num futut'o próximo com
a uti]ização de tecno]ogias a]tet'nativas como MPSS - ]WassíueZy ParalZeZ
Sígi ature Seq ze/ ong (Bi'ennei' et aZ., 2000) que tem uma capacidade de
seqüenciamento muito maior que o SAGE.

No que segue, iremos discutir a estimação das taxas de erro de
seqüenciamento, a primeira questão a sei' considerada na análise
estatística de SAGE.

E possível imaginam' que as contagens das lago estão dai'amente
definidas como dado de saída das máquinas de seqüenciamento
automático e que é suficiente contam' as sequências identiÊcadas nos
cromatogramas. Ente'etanto, o seqüenciamento de SAGE é, pot' si só,
sujeito a p)'ocessos estocásticos como ei'i'os na amplificação pela enzima
ou ei'ros na leitura das bases (base /niscaZZing). Portanto, o i'esultado de
uma [ag pode ser modelado e estimado. A estimação dessas taxas de
erro é uma questão i'elevante, mesmo que não seja utilizada em
processos posterior'es de coi'reção.



O número de ei'i'os de seqüenciamento numa tag de 10 bases,
assumindo erros de leitui'a eqüiprovaveis e independentes da posição
dentro da seqüência, segue uma distribuição Binomial(lO,c) onde 8 é a
taxa de eri'o expi'essa em unidades de ei'i'os por base. Os númel'os
relevantes são P(somente l eri'o) = IO-e'(l - e)9, P(erros > 1) = 1 - (1 - c)-o
e P(en'os à 2) = P(el'ros à 1) - P(somente l erro).

A primeira estimativa pai'a 8 foi proposta no trabalho seminal de
Velculescu et aZ. (1997) onde compararam seus l esultados de SAGE com
o genoma completo da levedura. Eles encontraram € ; 0.007 ou P(erros
Z 1) ; 0.068. O uso da aproximação de 1% para a taxa de erro,
importada dos projetos de seqüenciamento de genomas e EST. é
bastante comum na análise de SAGE poi'que coi'responde ao
amplamente utilizado valor' de corte score 20, no conhecido se/lugre de
análise de ci'omatogramas phred (Ewing & Green, 1998).

Colinge & Feder (2001) trabalham'am com 8 = 0.01 e portanto P(el'ros
à 1) = 0.096 >> P(erros à 2) = 0.004. Esse fato sugere que a maioria dos
ei'i'os de seqüenciamento devem sel' uma mudança de uma única base.
Uma [ag pode ter uizir Aos devido a sübstiÉüição, inserção ou deZeção,
isto é, fags que diferem umas das outras somente por uma aplicação
destas operações de edição. Estes autores construíram uma matriz de
transição com cada elemento {P}.i. = pala) definido como sendo a
pi'obabilidade da Ê-th Éag observada ser contada como a j-th tag
observada devido apenas a l ei'ro de substituição. E intei'essante notat-
que uma [ag i'ãi'& sem vizinhos imediatos tem p(/lj) = 1, mesmo que
P(nenhuns eri'o) = (1 - E)io = 0.904. Uma aproximação mais i'eüinada
deveria considei'ar os erros de inserção e deleção no caminho da tag A
para a fag .j:
P(./ l A) = P(j c Ê) = P(/)+P(D)+P(S)

- P(/)P(D) - P(-r)P(S) P(D)P(S) Wq.0
+ P(.Í)P(D)P(S)

onde .r, 1) ou S são as transições y <- &} devido a erros únicos de
inserção, deleção ou substituição, respectivamente.

Recentemente, Blades et aZ. (2004) criaram um procedimento simples
para estimar essas taxas de erro de primeira ordem de cada biblioteca.
Estes autor'es chamaram de se/febras (shadows) as lags gei'adas poi'
artefatos do processo de medida. Finalmente, escrevem'am as taxas de
el'l'o como o aumento das contagens de sAadows, obtidas pelo
inca'emento das contagens verdadeiras x:
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Ax A# +zls (As/AJ)' +1 0'' +1 ~'''"'
onde J, são as contagens efetivamente observadas de uma dada fag

Se todos os t;ízi/lhos fossem sAadoms, seria possível de estimar O
como o coeficiente angular' de uma regressão usual no espaço: contagens
observadas us. contagens dos uÍzí/caos. Entretanto, isso não é verdade.
portanto precisamos identificar nesse espaço um subconjunto de pontos
(»,q) para os quais essa hipótese pat'ece razoável. Devido a forma
altamente distorcida, em direção dos transci'itos ral'os do transcriptoma,
é de se esperai' que a tendência linear' seja visível somente na região do
espaço que i'apresenta [ags bastante abundantes, isto é. os maiores
pontos ». Ainda, espera-se que a taxa de ei'i'o seja relativamente
pequena, manifestando-se poi' uma i'eta de i'egressão próxima à uma
linha hoi'izontal.

Pai'a usam' todos os pontos (»,sj) sem escolhem' manualmente é
necessário utilizar-se técnicas de regi'estão i'obustas, já que existe muita
super'posição com pai'es 6y,sj) para os quais vários uízi/caos não-artefatos
existem. Blades ef aZ. (2004) indicam'am que a regressão robüsfa tem

As As l l
8
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Fig. 4 - Estimação da taxa de eito de substituição para a bilbioteca pancreática normal HX
(cód. de acesso GSM721 no banco-de-dados GEO)

y

desempenho superior à regressão ZÍ/tear usual ou a regressão resistente.
A Fig. 4 mostra uma ilustração deste método de estimação pai'a uma

das bibliotecas utilizadas no trabalho original, a biblioteca HX de
pânci'eas noi'mal (cód. de acesso no banco-de-dados Gene Expression



Omnibus GEO: GSM721). Usando a regressão linear robusta eles
enconti'aram uma taxa de ei'i'o de substituição 6 = 0.09, com intervalo de
95% de conülança [0.07;0.11]. A ]inha cora'espondente a uma taxa de eri'o
de 20% também é mostrada apenas pat'a ilustração

No que se segue iremos discutir o segundo problema importante na
análise estatística de SAGA, a estimação das contagens.

E possível desconílai' que algumas das ocos'rências de lago i'ai'as não
são I'eais, mas sim i'esultado de em'os experimentais. Um exemplo claro
poderia sei' uma tag abundante que, sofrendo uma mudança ei'rânea na
sua sequência de 10 bases, gera uma tag única não existente ou "infla''
as contagens de outra Éag existente.

Colinge & Fegei' (2001) pt'opuser'am um método de estimação das
contagens que leva em consideração os ei'i'os de seqüenciamento. Eles
api'oximaram o efeito das taxas de erro para contagens médias
espei'adas e construíram um sistema linear de equações:
Íy. =P(i]i)l. +...+P(l]f):c. [P(i[t) ... P(111)]':
< 1 ox= 1 '-. 1 y (Eq.3)

IJ,. =p([11)JC. +''-+p([lt)x. Ip(Í]]-) ... p(]lf)l
onde É é o número de tais únicas observadas, pG l h) é a pi'obabilidade de
que a h-ésima Zag observada seja contada como a .j-ésima tag observada
devido a apenas l ei'ro de substituição, x são as verdadeiras e
desconhecidas contagens e y são as contagens observadas. Por primeira-
ordem entende-se que apenas os principais efeitos são convidei'ados, isto
é, pala) = PG +- h) É P(j e ... € h), onde as setas denotam uma

operação de edição na seqüência devido a um erro.
Apesar da validade da propriedade fundamental Ex. = /n = Ey., a

aproximação deles fot'ça a impossível continuidade das contagens, isto é,
» € {0,1,...,/n} mas as soluções deles & c m. Akmaev & Wang (2004)
criticar'am esse fato, alertando para a falta de intei'pretabihdade das
estimativas das "vet'dadeiras contagens", principalmente quando a
estimação pt'oduz valores negativos. Este tipo de problema é chamado
pelos Cientistas da Computação como um pi'oblema de Progra/nação
.rrLZeíra e lidar com ele, como se fosse um problema contínuo de
Progra/nação Z,ír&ear ou mesmo um pi'oblema simples de .ÁZgebra l,ínear,
é sabidamente uma aboi'darem inapropriada. Entretanto o trabalho
desses autor'es é conhecido e citado na comunidade SAGA apesar' de ser
conceitualmente equivocado

Uma possível e conceitualmente coi'i'eta formulação para abordam' a
estimação das contagens poderia ser:
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y. ]l)x.]+...+b(l lt)x.l

y, ]l)x:]+...+b(t it)x.]

x : arg.] minou )].]])],ip(./ ] #)üA] -- üjl l l
onde ® = { (xl,...,ict) : & c Z*, Ex. = /n } e [] é a aproximação usua] de
reais pai'a inteiros (teto ou chão dependendo de qual é mais pi'óximo).

A restrição imposta poi' G) torna o problema muito mais difícil e
solução ainda é inexistente na comunidade SAGE

Akmaev & Wang (2004) desenvolveram uma altei nativa ao método
de Colinge & Fegei' (2001) paz'a corrigir el'l'os de seqüenciamento. Eles
usam'am uma abordagem heurística em múltiplos passos, bastante
ligada à mecânica do processo de SAGA, que preserva a natureza
discreta dos dados e utiliza informação dos cromatogt'amas e dos phred
scores (Ewing & Green, 1998). A análise estatística é simples e é apenas
um dos passos do algoritmo de Bioinformática proposto em Akmaev &
Wang (2004) e disponível através do se/tware tomei'cial SAGEScreen
(Genzyme Inc.).

E importante notar que a correção de potenciais ei'ros de
seqüenciamento ao nível das contagens ou técnicas como denoísing
(Blades et aZ., 2004b) são abordagens promissor'as, mas ainda não estão
amplamente difundidas como procedimentos de rotina na análise de
dados de SAGE.

No que segue iremos abordar a estimação da abundância, o mais
importante problema de estimação pontual na análise estatística de

A primeira vista, o problema de estimar a abundância H c [0;1] de
uma tag poderia ser considei'ado como um desintei'essante e fácil
problema: p = x//n, onde x é o númei'o de contagens (pré-processado ou
não) de uma dada [ag, /n é o tota] de tais seqüenciadas na bib]ioteca e p
é a estimativa de n. Entretanto, outi'as opções elaboi'adas existem.

Na realidade, p é o está/nadar de .ã4ãxi/na Verosí/nílAa/lça ®lV) de
um Processo de Bernoulli. Os modelos de Bernoulli ou Poisson, e não o
modelo Hipergeométrico por exemplo, são amplamente utilizados pai'a
modelam' dados de contagem de expi'essão gênica porque a aproximação
de amostra proveniente de uma população infinita é apropriada (com
certeza, /n é muito menor que o total de moléculas de miNA coletadas
nas células)

j=ilA=i
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Na aboi'darem Bayesiana, todos os parâmetros ou quantidades
desconhecidas são variáveis aleatórias e o conhecimento prévio soba'e
eles é quantificado pot' meio das faps a príort. Supondo que o Pi'ocesso
de Bernoulli é uma boa descrição dos dados de SAGE, então utilizando
uma análise Bayesiana elementar:

h(z) «: (l -- a)p :z' '

1.,(x l z) «: (l - z)"' 'z:
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z)"'"''z-.'(1
+

l

J

o A(zlx) = /(a)L(xlz)
f/(z')L(xlz')dz' (Eq.5)

B(x + a,/?} - r + #)
onde a > 0 e /7 > 0 são os parâmetros que definem a fdp a priori Beta, x é
o número de contagens para uma dada tag, /n é o total de [ags
seqüenciadas, H é a abundância da fag, L(.) é a função de vet'osimilhança
e B(.) é a função especial beta. A Beta é a escolha padrão de fdp a priori
em px'oblemas deste tipo, poi'que é bastante flexível para acomodar
diferentes opiniões iniciais sobre os parâmetros e porque é a fap
conjugada de uma vei'osimilhança binomial.

E importante notar' que a Eq.5 é equivalente ao i'esultado: se n

Beta(a,# e x l l,/n - Binomial(7t,/n) então n 1 1,/11 - Beta(a+l,p+-/IL-x), um
resultado básico que é utilizado divei'sas vezes neste trabalho.

A ]Moda da. PosfeHori é p = (H"cr-l)/(/n+m-#2) e é igual ao estimados'
MV somente se utilizamos a uniforme não infoi'mativa como fdp püoH,
ou seja, cr =/7 =1. Outras prioris infoi'mativas devem'ão influenciar na
estimativa da abundância e podem ser propostas, baseando-se na
distribuição dos transcritos em outras bibliotecas.

Recentemente, Nrot'ris et aZ. (2003) levantaram uma série de críticas
contra o uso do simples estimados MV, p = x//n, na análise de SAGE.
Apesar do comum uso do modelo Binomial, estes autores enfatizam que
os dados de SAGE pi'ovêm, em verdade, de uma amostragem
/l/üZtirLO/nía! incompleta:

1,(x l n,m) = mijrl 'j (Eq.6)

onde nJ é a abundância e & as contagens da ./-ésima lag, 7t c {(ni,...,7tt): it.
> 0, En. = 1}, f é o número de fags únicas e /n é o total de tais
seqüenciadas.

Por "incompleta" queremos dizer que t é desconhecido, mas pala
prosseguir com o modelamento destes autores é preciso assumir que é
conhecido anteriormente. Neste modelo nj = 0 não é pei'miudo, mas pai'a
uma tag sabidamente existente e não observada o estimados MV é p = 0.



Uma vez que (assumimos que) sabemos o número de tais transci'iras, &
= 0 significa n; < 1//n. Essas tais são chamadas por eles de sub-
repl'esentadas (tórlderrepreselLled) e, uma vez que En. = 1 por consta'ução,
as outras Êags estão sobre-representadas (ouerrepresenled). Os autores
sugerem que este não é um efeito desprezível devido ao gl'ande
desequilíbrio da distribuição dos transcritos na direção dos transcritos
de baixa expressão, e propõe.um estimador shrí/ Auge não-linear' ("Robín
Hood") para a abundância. E muito importante notar que a hipótese de
conhecem' quais são todos os transci'itos expressos numa dada condição,
ou seja, conhecer Ê, é muito forte na prática. Stein el aZ. (2003)
apontam'am a incapacidade dos estudos usuais de SAGA em estimam t.
ai'gumentando que os /n utilizados deveriam ser bastante maiores do
que os que são utilizados em gei'al. Essa hipótese é a maior limitação do
estimados Bayesiano de Morais et aZ. (2003).
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3.2 Estimação por Intervalo

Uma segunda e complementam' aboi'dagem para obter infoi'mação
quantitativa acerca dos pai'âmetros desconhecidos é por meio da
Estimação por Intervalo, ou em termos infoi'mais, definir barras-de-erro
para as quantidades.

O processo de SAGA é análogo ao bem conhecido pi'oblema de "bolas e
urnas". Na pt'ática isso significa que a teoria necessária pai'a ti'atar o
pt'oblema já está amplamente conhecida, com os modelos estatísticos
bem embaçados fisicamente. Dada a natui'eza de "contagem" dos dados
de SAGA, é muito simples exprimir os i'esultados de abundância com
algum tipo de bati'a-de-erro.

Usando estatística Bayesiana básica, como no Capítulo 3.1, e
escolhendo uma fdp a priori não-infoi'mativa uniforme, a Eq.5 mostra
que a abundância de uma [ag é T ]x,/it - Beta(]+x,]+/n-l), onde x são as
contagens e /n o total de [ags seqüenciadas na bib]ioteca. Uma vez
definido um nível desejado de ci'edibilidade a, é preciso apenas integi'ar
em torno do pico da fdp posÍeríori até que essa pt'obabilidade seja
atingida (Fig. 5).



23

B
a
a)

5096

95%

99% 95%
0.0 0.5

7t l data
1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

7t l data

Fig. 5 - Construção das barras-de-erro. Esquerda: 3 exemplos de intervalos de
credibilidade. Direita: o pico da pos/eríori pode coincidir com os extremos.

Uma fag com x = 16 contagens em /n = 80,000 tem uma abundância
de 2.0.10-4 e seus intervalos de 68% e 95% de credibilidade são [1.5.10-
't12.5-10-4] e [1.2.10-4;3.1.10-4], respectivamente. Uma ]ag com x = 32 e /n
= 160,000 tem também uma abundância de 2.0.10-4, entretanto, seus
intervalos de 68% e 95% de credibilidade são mais precisos,
i'espectivamente [1.7.10-4;2.4.10-4] e [1.4.10-4;2.7 10-4], como seria
esperado intuitivamente.

Em algumas situações, os pesquisadores pi'efet'em modelar esse tipo
de eventos i'aros, como é o caso em SAGE, utilizando variáveis
aleatórias com distribuição Poisson. Nesse caso o parâmetro de
intei'esse não é mais a abundância mas sim À,, o número de contagens
em /n (notam' que À, = /rln).

Audic & Claverie (1997) relembram a solução Freqüentista para este
pl'oblema, a fói'mula de Ricker, pal'a achar intervalos de cl% de
confiança [Xl;À,z] para À,:

kl ' A;ol "; JjJJ (Eq.7)
lli -. ê.l . 'a' ll)l

', : ";,l "'"«. l :-i' - ãl:-É-l l l
Usando essa aboi'darem diferente pai'a os mesmo númei'os que

anteriormente x = 16 e /n = 80,000 obtém-se À. = 16.0 com [12.0;21.1] e

2i - área mini. !:z - l --E e-',P



[9.1;26.0] para os interva]os de 68% e 95% de confiança
respectivamente, ou usando a abundância como i'esultado l//n = 2.0.10-4
com [1.5.10-4;2.6.10-4] e [1.1.10-4;3.2.10-4], i'espectivamente. Neste
exemplo os resultados obtidos com as métodos Bayesiano e Freqüentista
foram muito similares, mas isso não é um i-esultado gei'al. Existem
vários exemplos na litel'atura estatística onde a utilização destas duas
abordagens leva à i'esultados distintos.

Na análise de expressão gênica, técnicas baseadas em hibridização,
como as técnicas de /nícroarray ou o ti'adicional /}or&Aer/} bZot resultam.
poi' construção, em resultados relativos, isto é, lazões de expi'essão.
Dadas as abundâncias de dois genes obtidas pot' SAGA, é fácil
transfot'má-las numa razão de expt'estão, mas o caminho contrário é
impossível.

Atualmente, a única solução conhecida pai'a Estimação poi' Intervalo
da i'azão de expi'essão em SAGE é a solução Bayesiana apresentada poi'
nós recentemente (Vêncio et aZ., 2003), chamado método SAGEci. A
pi'oposição de tal método é resultado deste Pi'ojeto de Mestrado.

Como visto anteriormente, n l x,rn - Beta(H'l,rlt-H-l), mas para duas
classes A e B a fdp da i'azão de expressão R = (aA l IA,mA)/(nB l rB,rnB) é
desconhecida analiticamente .

Nossa solução consiste em simular númei'os pseudo-aleatórios
segundo as Betas de cada classe e tomar, par-a-par, um valor para Rm
pai'a cada /e-ésima simulação. Quando o número de simulações é
relativamente grande, o conjunto de todos os valores de Raa obtidos
pei'matem estimam' empiricamente a fdp de R. Na i'ealidade não é a
variável R que é obtida, mas sim uma reparametrização dela Q =
1/(1+-R) E [0;1] pois é bem mais adequada a ser submetida ao estimados
não-pai'ametrico de distribuição .Z(er/}eZ Z)ensífy Está/naÍors (Venables &
Ripley, 1999) pois R c [0;.o]. Entretanto, uma vez obtidos os interva]os
de credibilidade desejados sobre a fdp estimada de Q, é fácil retornar a
parametrização usual em R resolvendo os extremos de Q para R.

A Fig. 6 mostra um exemplo da mecânica do procedimento
computacional.
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Fig. 6 - Exemplo de obtenção de barras-de-ei'ro para razão de expressão. Em a) e b) estão os
histograntas e a curva teórica das fdp Beta que descrevem cada cada classe. Foram geradas
20000 observações. Em c) está o histograma resultado da combinação das observações simuladas
e a curva é a estimativa por Kêr/teZ da fdp. As linhas verticais delimitam o intervalo de 95% de
credibilidade. Obtido de Vêncio el al. (2003).

O i'esultado final para uma dada fag poderia ser apresentado como,
por exemplo, 1? = 5,8 com os possíveis cenários para os intervalos de 95%
de credibilidade: [5,5;6,0], [1,2;15,3], [2,2; ao] ou [0,3; 25,5], ao invés do
simples e ainda usual 5,8-/oZd. O primeiro cenário é a situação ideal,
com um intervalo intuitivamente pequeno, indicando um i'esultado
preciso na i'azão de expressão. O segundo cenário sugel'e que, apesar' da
[ag estai direi'encia]mente expt'essa, o aspecto quantitativo é pobi'e pois
as possibilidades de i'azão são muito grandes já que o intervalo é lai'go.
O terceiro cenário mostra que a única conclusão segui'a é que a razão de
expl'estão é maior que 2,2 vezes. Finalmente o quarto e último cenário
mostra que, não é possível sabei com segurança sequei' se a tag é
mesmo direi'encialmente expressa uma vez que o intervalo cruza a
bart'eira de R = 1 (classe A é igual a classe B), apesar de obtida uma
razão de expressão de 5,8 vezes que intuitivamente pai'eceria
significativa numa análise supera'icial.

A apresentação dos i'esultados pela comunidade SAGA com barras-
de-erro, isto é, a aplicação da Está/nação por // terualo, ainda não é uma
prática comum, mas a facilidade de execução desta deveria torna-la bem
difundida ente'e os Biólogos. Neste trabalho, propomos que tal cuidado
na api'esentação dos i'esultados deveria ser tomado sempre.



Clapítulo 4
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Detecção de Expressão Diferencial

Apesar' do SAGE ser uma técnica inovadora do ponto de vista
biológico, é, do ponto de vista estatístico, um velho e bem conhecido
problema: retiram' bolas coloridas de ui'nas.

No que segue iremos discutir a comparação entre bibliotecas e suas
possibilidades, mas é pi'eciso tei' sempre em mente que SAGA é um tipo
de dado biológico de difícil obtenção. Isso significa que muitas vezes não
estão disponíveis suficientes amosti'as pat'a serem compai'adas pot'
exemplo poi' que a doença em questão pode ser rara, ou porque obter' o
material biológico pode ser uma questão técnica difícil. Para esses casos,
em que não há replicação biológica dos experimentou, existem vários
métodos pai'a comparação aos pares de bibliotecas únicas. Do ponto de
vista estatístico essas compai'ações podem pat'ecer inapt'opriadas, como
se, pol' exemplo, estivéssemos medido o peso de uma única pessoa com
uma balança de pi'ecisão e querendo fazer afia'mações sobre como se
comporta o peso das pessoas em get'al (evidentemente a variância da
balança deve ser menor que o da população de pessoas). Como o SAGE,
o 'T)ígíÍaZ ArorfAern" ou MPSS não são técnicas bai'alas e simples,
quem'emos salientam' que nessa área é muito importante que os dados
gei'ados sejam disponibilizados em bancos-de-dados públicos, para que
as análises sejam mais gerais e não exemplos complexos do mesmo
equívoco exemplinlcado acima.

Somente recentemente a comunidade SAGA api'endeu a lidam' com a
variabilidade intra-classes, ou também denominada entre-bibliotecas.
em suas análises (Baggerly et aZ., 2003). Até então, os métodos de
detecção de genes diferencialmente expressos agregavam todas as
observações de contagens das bibliotecas pertencentes a uma mesma
classe em "pseudo-bibliotecas" pai'a poder utilizar as técnicas já
disponíveis de compai'ação por pares.

Num típico problema de campal'ação ente'e classes de câncer, poi'
exemplo, os pesquisador'es el'am levados a somar todas as contagens das
bibliotecas normais e comparar com a soma de todas as bibliotecas de
câncer, ignorando a informação sobre a variabilidade biológica entre os
indivíduos dos quais as bibliotecas que compõem cada classe foi'am
feitasl
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4.1 Bibliotecas Unidas ou "Pseudo-bibliotecas''

Existem muitos métodos pai'a trabalhar com bibliotecas únicas em
cada classe, isto é, métodos que consideram somente a variabilidade
devido ao erro de amostragem do seqüenciamento. Mesmo quando
r'éplicas biológicas estão disponíveis, é muito comum nos estudos de
SAGE construir' "pseudo-bibliotecas" adregando as contagens das
i'éplicas biológicas e usam' métodos de bibliotecas únicas.

Existem 3 grupos claros de métodos para análise de bibliotecas
únicas: baseados em simulação, Fieqüentistas e Bayesianos.

O método baseado em simulação mais bem conhecido é o que foi
usado no trabalho original publicado na t'evista Sele/Lce (Zhang & Zhou
et aZ., 1997) descrevendo o uso do SAGE para analise de genes
diferencialmente expressos. Alguns detalhes do algoritmo desses
autor'es só estão disponíveis dentro do código-fonte proprietário do
se/tware de simulação (Prof. lÇinzlei' - Joh/ts .lliophins Uníuersíly ScAooZ
o/ ]l/edícine, comunicação pessoal). Somente com que é descrito no
trabalho original é impossível repi'aduzir este método, que é um dos
mais utilizados na ál'ea pois faz parte do se/Zware oficial da Genzyme
Corp., empa'esa detentor'a da patente do pi'acesso SAGE e que licencia
para todos os usuários do mundo.

Para encontrar &ags diferencialmente expi'essas entre duas
bibliotecas A e B, são gei'ados conjuntos de dados simulados poi' uma
estratégia Monte Carlo. Cria-se cada um dos Ê dados simulados
distribuindo as (&..! + &a) contagens da j-ésima Zag de acordo com a
seguinte regra, repetindo-a para todas as [ tais únicas:

I'jA Z...'{«.',«.(«...mD'') ü - t/ro:.. (Eq.8)
.r(9 -.x:. + x:.

L-'.jB ' ".j.A " -'''JB ".jA

onde ü; são i'ealizações de uma fdp uniforme, 1{.} é a função indicadora e
/n é o total de [ags seqüenciadas em cada bib]ioteca.

Para quantificar' a evidência de intei'esse em uma [ag e]es definiram
uma medida chamada P-chance .Z(:

/ 100000 \
minl100. yl..,.. ,-... ..l..,.. ,... .l

' .Z-. '{ kl;'-ISã'I 2 IX.IA-I.ÍBI} '{(Ij;'-JC}Ê')'(Jr.j,t-X.IB) à O} J

l.i41l!.ja
(A)

K.;"J
min(loÉ, 100000)

(Eq.9)

onde fot é:
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Essa é só uma maneira formal de dizer que o se/Zware desses autores
simula amostras até que 100 ocos'ências do evento "a diferença nos
dados simulados é igual/maior' que a verdadeira direi'ença observada" ou
até que um limite de 10000 simulações sejam feitas, contando-se as
ocorrências até este limite.

A seleção de um K' significativo é feita comparando-se o obtido com
outros obtidos utilizando dados artificiais que rept'esentam uma
proposta para a hipótese nula de não existência de expressão direi'encial
entre as bibliotecas:

XJA + X.jB

2
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ajam = 3cjBN

Repetindo o mesmo pt'ocesso de Eq.8 e Eq.9 para esse conjunto de
dados "nulo" é possível escolhem' um .K adequado para as diferenças
obtidas experimentalmente.

Os se/luares SAGE300 e SAGE2002 (Genzyme Corp.) implementam
esse método utilizando 40 conjuntos "nulos" para qualificar K' e também
os pai'âmeti'os numéricos 100 e 10000 da Eq.9. Conhecendo o algoritmo
completo, agora é possível implementá-lo em outras linguagens e
modi$1cai' esses parâmetros numéricos à vontade.

A abordagem Fi'eqüentista é baseada na proposição de uma função
dos dados (uma estatística) e a determinação da fap desta função
quando não deveriam haver direi'enças entre as duas classes testadas,
isto é, a chamada distribuição nula. Deste panos'ama conceitual vem o
sentido do P-t;azar, poder do teste, tamanho do teste, etc. Está sempi'e
baseada no fato de que existe alguma (assumida?) distribuição da qual
os dados são gerados e o pesquisador' tenta estimar suas conclusões
equivocadas (falsos positivos e falsos negativos) frente a essa fap
subjacente.

Existem muitos trabalhos na literatura Estatística comparando
métodos pal'a testar proporções. Comparações, no contexto de SAGE,
também já foram publicadas (Man et aZ., 2000; Romualdi el aZ., 2001;
Ruijter el aZ., 2002). Alguns estudos mostram pequenas vantagens de
um método sobre ouvi'os, porém Ruijtel' et aZ. (2002) lembram que essas
direi'enças são técnicas e despi'ezíveis frente a aproximação drástica de
não se utilizar i'éplicas biológicas, isto é, de se usar o paradigma de
"uma medida". li'emos discutir métodos que utilizam as i'eplicas
biológicas no Capítulo 4.2.

(Eq.lO)



Os principais métodos Ft'eqüentistas utilizados em SAGE são os
clássicos Teste Exato de Fishei' para tabelas de contingência e as
api'oximações baseadas no teste Z ou no teste X2, que por sua vez usam
resultados assintóticos para obter seus P-vazo/'es.

Para algum nível de significância ct definido ai'bitrariamente, o teste
de Fishei' rejeita Ho, isto é, afia'ma que existe expi'estão direi'encial se:

Í:«:'Í ;«: )l z-''''' ll 'i' l

x.,.ll 'É J E*: --E«. Ê l
5' 1 ,:} 'i B . /l<." (Eq.ll)

l > .m; + > .m; l
l r i T'i l

onde /ni é o total de fags seqüenciadas na í-ésima biblioteca, li é o
número de contagens de uma dada lag na i-ésima biblioteca, e ambas
estão somadas sobre todas as bibliotecas das classes A e B.

Para valor'es grandes de /n, o cálculo dos termos combinatórias torna-
se diüicil, mas as api'oximações usuais torna-se bastante pi'ecisas.

O teste aproximado mais conhecido na comunidade SAGE é o
sugerido por Kal ei aZ. (1999). Para um dado nível de signi6lcância cr,
eles dizem que existe expressão diferencial se:

Á B

xi +
Á B
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onde /ni é o total de fags seqüenciadas na í-ésima biblioteca, xí é o
número de contagens de uma dada tag na i-ésima biblioteca e o valor' de
Z./2 é obtido da Normal padrão:

l e ' (277 :=

As aboi'dagens Bayesianas seguem a Teoria Estatística Bayesiana,
usando a regi'a de Bayes para ir da infol'mação prévia, a chamada fdp a
priori, para a informação atualizada pelas observações experimentais, a
chamada fap a posteriori. Elas trabalham no espaço paramétrico e não
consideram a existência de "dados que poderiam ser observados mas

E*.*=". =«: *E":
l .A .B 1 1

>z.
2

Z 2 l a'

22z

(E q .12)

(Eq. 13)



não o foi'am", isto é, o espaço amosti'al. Portanto, o P-valor' Bayesiano
não tem a mesma interpretação do Fi'eqüentista, evitando questões
como con'eção de Bonferi'oni, i'esultados assintóticos, etc.

E fácil resci'evei' a Eq.5 pat'a acomodar' várias amostras sepai'adas de
um processo de Bernouli, somente genes'alizando a função de
ve ].os ç: i milh n n p n
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A(X l n') = llt(xi l z) " (l - z)= ' = '/r=

Isso significa que n l dados - Beta(a+Ex., #+-E/n.-E;c.) pai'a ambas as
classes A e B. Existem vários métodos pai'a ordenam' a hipótese de
"igualdade das abundâncias das classes", indo desde o simples Bares
Zrror Rale O'axa de Ei'ro de Bayes) (Duda et aZ., 2000); passando pelo
famoso Teste de Jefh'eys (Jefneys, 1961) pai'a a hipótese precisa; até o
teste genuinamente Bayesiano FBST - F'üZZ .Bayesia/L Sígní/icartce Tesa
introduzido i'ecentemente (Peneira & Stern, 1999; Madruga et aZ., 2003).

A análise da igualdade das abundâncias nA = nB não é o Único
pai'adigma que pode sei' usado. E possível analisam' existência de
expt'essão diferencial diretamente soba'e as contagens absolutas Ex. ou
usando a razão de expressão nA/nB.

Os métodos Bayesianos mais conhecidos na comunidade SAGE que
utilizam esses paradigmas alternativos são os métodos de Audic &
Claverie (1997) e o método implementado no SAGEmap e SAGE Geme
(]l.al & Lash el aZ., 1999).

O método de Audic & Claverie fai criado pat'a o contexto de contagens
de ESTs ("Z)ígíÊaZ .NorÉAern") e não é um método complemente
Bayesiano uma vez que a passagem da priori para a posleríoH é apenas
um passo intermediário em direção à solução final. Supondo que a
distribuição Poisson é uma boa aproximação pai'a o processo de
amostragem em SAGE, esses autor'es escreveram a pi'obabilidade de
obseivai' os resultados da primeira classe dado os resultados da segunda
classe. Existe expressão diferencial, com uma probabilidade cr definida
previamente, se:

. la--E«JlÍE,":)'r :«.,:'l *-z.;.-''\' 1 ..4 1 B l l l ..B
.:Sá.l (ExD!#! E«''. 1 1 ' ' Em: l

onde /ni é o total de tais seqüenciadas na í-ésima biblioteca e xi é o
númei'o de contagens de uma dada [ag na i-ésima bib]ioteca.

l l

[:]

Á A d

(Eq. 14)

(Eq. 15)



Outro método Bayesiano bem conhecido na comunidade SAGE é o
método adaptado poi' Lal & Lash et aZ. (1999) de Chen et aZ. (1998) para
acomodam' bibliotecas, ou "pseudo-bibliotecas", com diferentes totais
seqüenciados. Este método é o que está implementado nos importantes
banco-de-dados públicos: JVaÉíorLa! Cenler /or -BíoÉecAnoZo97
.rn/or/naÊío/}'s SAGEmap (http://uww.ncbi. .nlm.nih.gov/SAGA:) e

]Valío/iaZ Ca/tear -lnstittófe's Ca?lcer Gemo/ne .A/tufo/ny /b'q/ect - SAGE
Geme(http://cgtp.nci-.ni.h.gov/SAGA). Esses bancos-de-dados
determinam a pi'obabilidade posterior' de desequilíbrio «oZd-chances) na
lazão de expressão entre as duas classes maior'es que um certo valor
arbitrário R. E importante notar que este teste responde uma pergunta
acei'ca de uma dada razão de expressão e é i'esponsabilidade de cada
pesquisador definir o quanto este aci'edita ser uma razão de expressão
indicativa de expi'essão difet'encial. O teste então associa uma
pi'obabilidade a afirmações acerca deste limite arbitrariamente definido.
Fixada uma pl'obabilidade a aceitável e um valor de corte R, existe
expt'estão direi'encialse:

/, 'Ç--- -\ -(Eiri+Eiri)

h"3''(i q)"i'' i+e:=-q-q aq

/ r-- \ -(EJr;+E&)

Jç"?''(i q)"''' i+e---q-q aq

onde /ni é o total de fags seqüenciadas na i-ésima biblioteca, xi é o
númel'o de contagens de uma dada tag na [-ésima bib]ioteca e c é uma
constante que vem da fap a priori. Nas fet'ramentas do SAGEmap e do
SAGE Geme, poi' exemplo, assume-se c = 3 (Lal & Lash el aZ., 1999).

A Eq.16 é valida pai'a razões de expi'estão R em que se escreve a
classe A em i'elação a classe B e quando n à 1, isto é, PA à PB. Quando
isso não acontecer, ou seja, quando R É 1, basta apenas permutar os
nomes das classes A e B na equação e utilizam' a mesma fói'mula, por
simplicidade.

A Fig. 7 mostra um exemplo da mecânica de cálculo para EA/n :
80.000, EAX = 60, EB/n = 50.000, EBX :: 10, PA/PB = 3,75 vezes de
expTessao.
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Fig. 7 - 11ust)'ação do método do SAGEmap e SAGE Gente (Lal & Lash et al., 1999). R são
as razões de expressão genica, (2) e (1)+(2) são as probabilidades posteriores de mudanças
de 4-vezes e 2-vezes, respectivamente, pala o exemplo numérico do texto.

q

Usando o método implementado no SAGEmap e SAGE Geme,
obtemos pela Eq.16: P(R à 2) = P(0,666 g q É 1) = 0,93, representado
pelas áreas sombreadas (1)+(2) na Fig. 7. Outi'o exemplo é P(R à 4) =
P(0,8 É q g 1) = 0,19, a área sombreada (2) na figura. Portanto existe
pouca chance que a razão de expi'estão seja maior' que 4 vezes, mas
considei'ável chance que seja mais que 2 vezes mais expressa na classe
A que na classe B.

4.2. Bibliotecas com Réplicas Biológicas

Suponha que alguém está amostrando bolas coloridas de várias
urnas. Além disso, antes de escolhem' uma urna de onde sorteia-se uma
bola, é preciso escolher ao acaso qual urna será amostrada. Pat'a tirar
conclusões genéricas sobre as bolas azuis, por exemplo, é preciso pesei' a
amosti'agem pela probabilidade de se escolher uma urna pai'ticular,
especialmente se soubermos que as urnas têm abundâncias diferentes
de bolas azuis.

Uma situação muito semelhante acontece quando estamos lidando
com i'éplicas biológicas das bibliotecas na análise SAGA. Assim como
nas direi'entes urnas da ilustração acima, é fácil aceitar o fato intuitivo
de que as diferentes réplicas de bibliotecas de uma classe, feitas a partir



de indivíduos direi'entes, devam ter abundâncias direi'entes para uma
Êag qualquer.

Para uma dada tag, o processo de contagem na í-ésima biblioteca é
usualmente modelado por um pi'ocesso de Bernoulli com uma
abundância fixada e desconhecida ni E [O;l]. A fdp da abundância entre
as rt bibliotecas é desconhecida e ai é considerada como a í-ésima
realização da variável aleatória n c [O;l]. A vei'ossimi]hança de um
resultado particular' de contagens xi no total /ni de tais seqüenciadas é
freqüentemente modelada por uma fdp Binomial. O processo de pesar
tal Binomial pela abundância leva naturalmente ao modelo de misturas
(Bueno et aZ., 2002):
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z(«. l m:,o - f/(« l oql"'l(i - «)"''''«;: 'í"
(Eq.17)

A função /o é a fdp desconhecida da abundância n da [ag, sendo tudo
que precisamos/quem'emos saber. Esta função é parametrizada em 0.

Este é um modelo de mistura, com a Binomial sendo a distribuição de
mistura. Ente'etanto, outras escolhas podem ser feitas, como por
exemplo uma distribuição de Poisson (Bueno el a!., 2002).

Num expel'imenso de SAGE não se sabe, antes de se realizar os
experimentas, quantas lago poderão sel' gei'adas ao total. Isso quer' dizer
que a regra de parada da amostragem é desconhecida e portanto /n é
também uma variável aleatória. Portanto, se fot'mos matematicamente
bastante rigorosos, a distribuição de pi'obabilidade associada às
contagens não pode sel' uma Binomial pois nesta /?l é dado. Entretanto,
a diferença entre esta formulação e a mais rigor'osa possível deveria sei'
apenas uma constante multiplicativa na função de Vei'ossimilhança, que
seria cancelada mais tai'de na construção de qualquer faP posÉeríorí, e
portanto não implica numa desci'epância importante do ponto de vista
prático. E interessante notam' que, em geral, essa pode sei' uma fonte de
disco'epância enfie i'esultados obtidos poi' métodos Freqüentistas e
Bayesianos.

Num trabalho submetido à publicação t'ecentemente (Vêncio et aZ.,
2004), nós mosto'amos que o modelo Binomial, utilizado atualmente pot'
quase todos os métodos de análise estatística em SAGA, pode ser obtido
como um caso particular do modelo de mistui'a se tomarmos /(.) como



uma fdp degenerada sobre algum valor
Dirac restrita à [0;1J:
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uma função Delta de

:l'''' l(i - o)""'''o';

onde 1{.) é a função indicadora.
Assumindo tal função, estamos tacitamente ignoi'ando a

possibilidade de variabilidade entre as bibliotecas devido a qualquer
outra razão que não a devida à amosti'agem uma vez que somente n = é?
tem densidade de probabilidade positiva.

A simplicidade do resultado apresentado acima encerra uma
afirmação de grande peso conceitual, sendo talvez um dos t'esultados
mais importantes obtidos neste Projeto de Mestrado.

Colocada desta foi'ma, bica explicito o equívoco envolvido em todos os
métodos que utilizam "pseudo-bibliotecas". Mesmo quando i'éplicas
biológicas estão disponíveis, é comum a adoção desta aproximação
grosseira na análise de SAGE.

Utilizando um modelo bastante mais i'ealista para /(.), uma
alternativa é pi'opor que a abundância de uma Éag seja descrita por uma
variável aleatória Beta, que tem variância não-nula:

r rnt ).B(0. +l:,0: +/n. x.)

L r: J B(0.,0,)
onde B(.) é a função especial beta.

Este é o conhecido modelo Bela-Hino//traz, que apai'eceu pela primeira
vez no contexto de expressão diferencial em SAGA introduzido por
Baggerly ef aZ. (2003).

O mérito de Baggerly eí aZ. (2003) foi, principalmente, o de percebem' e
alertar toda a comunidade SAGE que os métodos utilizando "pseudo-
bilbiotecas", amplamente difundidos até então, são inadequados pai'a
comparações que dispõem de réplicas biológicas. Eles derivaram o
modelo Beta-.Bírto/niaZ como um modelo hiei'árquico no contexto
Freqüentista e não como um caso pai'ticular de um modelo de mistwas,
como proposto em Vêncio et aZ. (2004).

Para uma tag fixada, dados os vetou'es de contagens nas rt i'éplicas
biológicas de uma classe X = (n,...,x«) e o vetou de totais seqüenciados

z,(*: l m; ,o. ,OD ; .({!:il!)!.ilz:c (l - z)"';''z;' dz

Z,(JC. l /n.,é?)
(Eq. 18)

(Eq. 19)



pat'a essas bibliotecas M = (/ni,...,/n«), é necessário ajustar (#tfíng) os
pai'âmetros modelo Beta-Binomial e testar se existe expi'estão
direi encial.

Pela aboi'dagem Freqüentista proposta poi' Baggerly et aZ. (2003), a
equação pi = xi//ni é utilizada como o estimados de ni e uma combinação
linear dessas abundâncias é pi'oposta como o modo correto de se
combinam' os i'esultados, sendo, portanto, a quantidade de interesse. É
possível mostrar que um estimados não-viciado Vu pai'a a variância da
combinação linear é:
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E«,fp? - l :w? lp'
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Utilizando multiplicadores de Lagrange para encontrar os pesos wi
da combinação linear' que levam ao estimados' de mínima variância, eles
encontraram:

m:(O. + O- ) (Eq.21)
0. + 0, +rlz

Entretanto, este estimador de variância pode se tomai
irrealisticamente pequeno quando torna-se menor' que a variabilidade
do pi'acesso de medida. Sabemos que a variância deste modelo não pode
ser menor que a variância eventualmente obtida no modelo em que não
consideramos a variabilidade entra-classe.

Como ilustração, o mesmo efeito aconteceria se estivéssemos
medindo, com uma régua simples, vários diâmetros de bolas de papel
amassado e diâmetros de esfei'as perfeitas de metal. No pt'imeiro caso, a
natureza intrínseca do objeto sendo medido dominaria a estimativa de
variabilidade. Entretanto, no segundo caso, não podemos conhecer o
diâmetro das esferas perfeitas com uma precisão maior do que a do
nosso instrumento de medida, a régua. O mesmo acontece nessas
análises de SAGA, pois se a variabilidade intrínseca biológica da [ag for
menor' que a vai'iabilidade introduzida pelo processo técnico de
amostragem, devemos convidei'ar este último como o mínimo possível
estimável.

Essas idéias levaram Baggerly ef aZ. (2003) a propor' o estimador ad

V' = maxjV.;Vp,..d. ZÍÓI (Eq.22)

í:l

hoc

onde:
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A função max(.) assegut'a que a variância y não se torne
al'tiücialmente pequena quando Vu é menor' que o limite físico i'azoável.
E interessante notat' que VPS.«ao-z.ó é exatamente o estimados' natural
para a variância se considei'ai'mos a Eq.18 ao invés da Eq.19 como o
modelo de contagem subjacente. Ainda, o termo Ex./E/71. é equivalente à
abundância se agregarmos as observações de todas as bibliotecas em
"pseudo-bibliotecas

Pai'a ajustam' todos esses parâmetros esses autores utilizam o
computaciona[mente pi'ático J14é]odo dos ]Uo//le/tios.

Uma vez encontrados PA, PB, VA e Vn pai'a as classes A e B, é
necessário testar se as proporções são significativamente diferentes.
Evocando alguns resultados assintóticos, eles pi'opõe uma estatística t«
que deve seguir uma fdp Éa6
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PA- Pn["' JCT© (Eq.24)
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(Eq.25)

Uma aboi'dagem diferente foi pi'oposta i'ecentemente por nós como
i'esultado deste Projeto de Mestrado, também acomodando a
variabilidade intra-classe, utilizando a Estatística Bayesiana e não
recon'endo a aproximações assintóticas. Este método original é
chamado cle SAGEj3Bin (Vêncio et aZ., 2004)

Considerando a verossimilhança como na Eq.19, é fácil escrever a fdp
a posteriori:

l\ B(cr. + x.,#o + m: - x:)
t:t B(cro,P.)

onde a função indicadora é nossa fdp a priori. E importante notar que
dizemos uma I'e-pai'ametrização já que agoi'a 0 : (ai,â) é a média e o
desvio padrão (dp) de uma variável aleatória Beta que desci'eve cada
classe, como suposto na Eq.19. O novo espaço pai'amétrico G) = {(0i,a): 0
$ Oi g 1, 0 É üz < 0i(l-OI) É 1/4} é mais intuitivo que o usual (a,.éZ) e é

g(0. ,0, 1 X,M) " lto,:.} (Eq.26)



limitado (muito mais adequado pal'a pi'ocedimentos numéricos). Em
Eq.26, utilizamos o sub-índice 0 em a e P pai'a lembl'ai' que são funções
da nova pal'ametrização, que poi' sua vez podem sei' obtidos facilmente
das expressões de média e dp de uma Beta.

A fdp a priori é uma uniforme subi'e G), mas i'estrita às variâncias
maiores que as eventualmente obtidas pelo modelo usando "pseudo-
bibliotecas". Partindo da Eq.18 e escolhendo uma uniforme como a
priori, nós escrevemos a a posferíort do caso em que adota-se uma
"pseudo-biblioteca" adaptando a Eq.5:

> nl;- ) .l: ) .l;

h(0 1 X,M) .c (1 -0)= = 0= (Eq.27)
Isso significa que é? - Beta(l+Ex., l+E/n.-Ex.), e portanto a variância
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e:

(l + Ex:)(l + E m: - E x:)
í;i [:' ':' (Eq.28)

(2 + 5i /n: )' (3 + $1 m. )

A Teoria Bayesiana fornece uma forma natural de incoi'poi'ai' esse
tipo de conhecimento anterior ou restrição sem pi'ecisar apelam' a
proposição de estimados'es ad /zoc como os da Eq.22, apesar da lógica e
fundamentos Hisicos subjacentes destes serem os mesmos.

A densidade dos pontos da posferíorí cuja variância está abaixo do
nosso "mínimo de trabalho" é zero.

Enconti'a-se as duas Betas que desci'evem as classes tomando a moda

L

i=l l=l

0'=

.3

: 4.1 .10

''.:lLLT. 3. ü

Fig. 8 - Ilustração do método utilizado para definir as fdps Beta que definem cada classe.
Tomando a moda (seta) da a pos/eríori e utilizando-a como parâmetros da Beta (pllzg-ir}).
Exemplo numérico arbitrário para a classe tumoral. Repete-se o mesmo para a classe
noinlal.
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da faP a posteriori, isto é, (Oi,â) E G) que levam a Eq.26 ao seu máximo.
A Fig. 8 ilustra um exemplo do processo.

Finalmente, para testar se uma tag está diferencialmente expressa
entre as classes, nós pi'opomos uma medida de evidência diferente do P.
valor. Utilizamos o intuitivo Bares Errar Rale (ITaxa de Erro de Bayes):

E = .rmin(/(z l ê'),/(z l ê'» d'r
onde: 0 = arg.(max .(posZeríori»

(Eq.29)

Pequenos valores de E indicam que as fdps Belas estão "longe" uma
das outras, indicando portanto evidência de expressão direi'encial (l?ig.
9). Ot'dena-se as fags por seus valores .E e pei'mate-se que os biólogos
definam eles mesmos o que entendem intuitivamente poi' inaceitável
um certo nível de superposição entre as classes (en'o de classificação).

Uma feri'ementa indispensável para checai' a consistência intuitiva
dos i'esultados obtidos com qualquer método é o gráfico que representa
todas as observações individuais das bibliotecas, semelhantes à Fig. 11
do Capítulo 5. Usando essa feri'amenta simples, o pesquisador' pode
constatam' facilmente a inconsistência dos métodos de "pseudo-biliotecas"
em vários casos .

Para tornar nosso método facilmente acessível à comunidade SAGA.
fornecendo inclusive um modo ágil de gei'at' os gráÊcos mencionados
acima, nós consta'uímos uma interface intei'aviva pela Internet. A Fig



10 mostra um exemplo real de tela capturada de um pi'acesso de análise
com nossa fenamenta.
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Fig. 10 - Captura de tela do método SAGEI)Bin desenvolvido por nós. (Jma interface Web amigável
facilita o uso da comunidade SAGA pois apenas é necessário alimenta-la com os dados (A).
recebendo de volta uma página Web protegida por senha (B), com as lago ordenadas destacando os
menores Bares Eri'or Rale (C). Os gráülcos (D) permitem verificar intuitivamente a consistência do
modelo Beta-Binomial e visualizar cada observação individualmente. Disponível
http ://www . vision . ime . usp . br/-rvencio/SAGEbetaBin.

4.3 Múltiplas Bibliotecas
Existe um terceiro tipo de análise/comparação que utiliza dados de

contagem em Expressão Gênica que é a busca de tais discrepantes
(oüiZíers) num contexto de múltiplas bibliotecas.

Os métodos api'esentados nas seções anterior'es ti'abalham com
compai'ações aos pat'es entre classes, tendo uma ou mais bibliotecas em



cada uma e acomodando ou não as réplicas biológicas. Por outro lado,
compat'ações ente'e múltiplas bibliotecas não pertencem ao paradigma
de comparação aos pares, mas sim visam a busca de lago que
api'esentam um comportamento "não-usual" num conjunto de
bibliotecas (oü&Zíers). Portanto o conceito de classe não é mais utilizado
aqui, ou em outras palavras, todas as bibliotecas podem ser
consideradas como classes únicas.

Provavelmente, o método mais conhecido na comunidade SAGA para
detecção de oü&Zíe7s é o método apresentado por Stekel et aZ. (2000). Este
método sut'giu pai'a melhoram' e substituir o método introduzido por
Grellei' & Tobin (1999) pois este só detectava OLótZiers muito
disco'epantes, sendo portanto pouco sensível.

Stekel et aZ. (2000) propuseram uma solução mais flexível que tenta
detectam' se um transcrito tem a mesma abundância em várias
bibliotecas simultaneamente. Um exemplo de aplicação poderia ser
tentar' localizar' transcritos tecido-específicos num conjunto de
bibliotecas advindas de vários tecidos.

Esses autores evitaram os problemas envolvidos no empa'ego do P.
valor' simplesmente oi-denando o valor da estatística .R proposta por
eles. Pat'a uma dada fag e ülxado algum valor de coi'te R', aârmam que
existe expressão difel'encial em ao menos uma biblioteca se:

x; Inl -!É-.;i:L-- 1 1 > R' (Eq.30)
l /n. «h l

onde xt são as contagens pai'a uma dada tag na i-ésima biblioteca, /nt é o
total de [ags seqüenciadas na í-ésima bib]ioteca e /} é o número de
bibliotecas analisadas.

Para ajudar o usuário a definir um corte R', esses autores propõem
uma medida alternativa de evidência chamada beZiet;abiZ[Éy. Essa
medida é obtida poi' uma estratégia computacional usual de
aleatorização das observações ou apelando para considerações
assintóticas uma vez que 2R --> X2«.i.
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Clapítulo 5
41

Aplicação à Dados Reais

Pai'a ganharmos intuição sobre o método SAGEj3Bin, desenvolvido
pelo nosso grupo de pesquisa como i'esultado desse Projeto de Mesti'ado
(Vêncio ei aZ., 2004), fizemos uma aplicação ilustrativa deste à dados
i'eais i'elevantes obtidos em bancos-de-dados públicos. A análise, bem
como os progt'amas esci'idos em linguagem R (Ihaka & Gentleman, 1996;
http : //WWM . r-pro.ject . org) estão disponíveis gi'atuitamente no web-
site: http://www.vision. i.me.usp.br/ ncio/Mestrado.

Nosso objetivo é pi'ocurar genes diferencialmente expi'essos entre
tumores de céi'ebro astrocitoma grau ll e astrocitoma gi'au lll.

As bibliotecas utilizadas são i'éplicas biológicas, excluídas as
linhagens de células e considerando somente material de tecido pesco
(büZ&) extraído de direi'entes pacientes. Os dados reais foram obtidos no
banco-de-dados público SAGE Gente (Boon el aZ., 2002) no web-site:
http://cgtp.nci.ni,h.gov/SAGA. A Tabela l lista as bibliotecas
utilizadas nessa ilusti'ação.

Tabela l Bibliotecas de tumores de Cérebro obtidas no SAGA Geme

No pi'esente trabalho não queremos focal' na análise da Biologia, mas
sim demonstrar, do ponto de vista matemático, as diferenças
fundamentais nos métodos de análise de expi'essão direi'encial tão
enfaticamente detalhadas no Capítulo 4. Entretanto, tomamos cuidado

(disponíveis em Janeiro de 2004 
# Nome da Biblioteca ;;Classe A Total::de. tais
l SAGE.Brain astrocytoma grade 111 B H1020 51573
2 SAGE.Biain.astrocytoma.grade 111 B.H970 106982
3 SAGA-Brain.astrocytoma gl:ade 111 B.R140 118733
4 SAGE Brain astiocvtoma grade 111 B R927 107344
  "pseudo-biblioteca" alegando os grade lll 384632
# Nome da Biblioteca::= Classe B Total de tais
5 SAGA.Brain.astiocytoma grade ]] B.]ii[563 88568
6 SAGA Bi'ain asti'ocvtoma ai'ade ll B H359 105764
7 SAGA Biain asti'ocytoma grade ll B H388 106285
8 SAGE.Bi'ain.astrocytoma grade ll B H530 102439
  "pseudo-biblioteca'' adregando os grade ll 403056



em definir cada classe somente com bibliotecas advindas das mesmas
condições (grau) histopatológicas e somente de tecido fresco (büZh)

Dadas as contagens de cada fag e os totais das bibliotecas, nós
escolhemos utilizar' para estimam' a abundância de cada fag o estimados
de Moda da Posteriori com uma a priori não-infoi'matava (Eq.5) para
montei' a semelhança com o estimados de À/máxima Vet'ossimilhança.

Seguindo a aboi'darem usual nas análises de dados de SAGE e para
comparação posterior' com os métodos alternativos, criamos as "pseudo-
bibliotecas", agregando as observações das fags nas bibliotecas, isto é,
somando as contagens de todas as bibliotecas para uma fag fixada.

Pal'a executam' o Teste Exato de Fisher, o )(2, e o método de Audic &
Claverie (1997), discutidos no Capítulo 4.2; utilizamos o se/twal'e
gratuito IDEG6 (Romualdi et aZ., 2001). Este se/Zware tem uma versão
o/t-fine na Internet e calcula também os métodos de Stekel el aZ. (2000) e
Grellei' & Tobin (1999) pai'a o contexto de multi-bibliotecas, não
aplicável ao nosso exemplo. Pai'a executar o método Bayesiano de Lash
& Lal et aZ. (1999), utilizamos a ferramenta oit-Zune original do SAGE

Pai'a executar as mesmas análises mas no contexto de bibliotecas
com réplicas biológicas, como discutido no Capítulo 4.1, utilizamos as
duas únicas soluções disponíveis até o memento: o método SAGEj3Bin
(Vêncio et aZ., 2004) e a aproximação para teste-t de Baggerly ei aZ.
(2003)

Como anunciado enfaticamente na introdução da Capítulo 4, os
resultados podem sel bastante direi'entes usando a comum abri'dagem
de "pseudo-bibliotecas" ou essas duas abri'dagens que levam em conta a
variabilidade intrínseca intra-classe.

Uma fag considerada direi'encialmente expressa, empa'egando os
métodos que consideram a variabilidade intra-classe, sempi'e aparece
como diferencialmente expressa empregando os métodos baseados em
''pseudo-bibliotecas". Ente'etanto o contrário não é sempi'e verdadeiro.

IJm exemplo claro deste efeito é obtido para a [ag AATAGAAATT, que
corresponde ao gene Fosfopi'oteina tipo l decretada (osteopontina,
sialoproteína óssea tipo 1, ativadoi'a inicial de linfócitos T). Usando
qualquer um dos métodos baseados em "pseudo-bibliotecas", o
pesquisador é levado a aci'edital' que esta tag é diferencialmente
expi'essa entre os tumores astrocitoma grau ll e astrocitoma grau lll
com alta significância. Como calculado pelo se/'üware IDEG6, todos os
métodos testados i'esultam P-valor' igual a 0.00 (zeros). O método
implementado no SAGE Geme resulta num P-valor' igual a 0.00 (zelo)

42

Geme



pai'a uma iazão de expressão maior' que 2 vezes do astrocitoma grau ll
em i'elação ao astrocitoma gl'au 111 e 0.01 pat'a uma razão de expi'estão
maior que 4 vezes. Além disso, o método de construção de bai'ras-de-
erio, SAGEci(Vêncio et aZ., 2003), mostra que o intervalo de 95% de
ct'edibilidade pai'a a i'azão de expi'estão R = 5,3 vezes é [4,3;6,7], muito
distante do limite R = 1 onde não há expressão diferencial.

Todos esse resultados indicam claramente para uma expressão
direi'encial com alta significância. Ente'etanto, se observam'mos num
gráülco simples, os resultados de abundância de todas as bibliotecas
individualmente, é fácil notar que a conclusão de todos esses métodos é
suspeita.
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E tag: AATAGAAATT
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Fig. 1l - Exemplo de fag considerada diferencialmente expressa pelos métodos baseados em
pseudo-bibliotecas" imãs desconsiderado pelos métodos que consideram a variabilidade

intra-classe

Pol' outt'o lado, os dois métodos que consideram a variabilidade
biológica entra-classe não atribuem alta significância para esta [ag,
como é possível supor' intuitivamente observando a superposição das
cruzes (classe B, asti'ocitoma p'au 11) com os cít'culos (classe A,
astrocitoma grau 111) na Fig. 11.



A aproximação pai'a o teste-l de Baggerly et aZ. (2003) i'exulta num P.
valor' de 0.21, muito alto para os coi'tes de K0.01 ou g0.05, utilizados
tl'adicionalmente. A evidência calculada pelo método SAGEDBin resulta
em E = 0,48 indicando grande superposição entre as fdps que descrevem
as classes (cui«/as na Fig. 11), como discutido no Capítulo 4.1 (vei' Fig
9). Poi'tanto, não há suporte estatístico pai'a afirmar que esta [ag é
difet'encialmente expi'essa, em tei'mos gei'ais.

Esse é um exemplo bastante ilustrativo pois mostra que somente
uma biblioteca na classe A foi suficiente pai'a conduzir os métodos
tradicionais a uma i'exposta completamente insatisfatória. Existem
muitos outros casos como esse, inclusive quando a explicação para a
falha dos métodos tradicionais não pode sei atribuída a uma única
biblioteca de comportamento discrepante. Todos os resultados deste tipo
de análise pai'a todas as tais estão disponíveis no web-site suplementar.
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Neste exemplo consideramos como diferencialmente expressas as
Éags que resultaram num -Bares Errar Rale, arbitrariamente definido, E
É 0.01, isto é, com um erro de classificação menor que 1% o que implica
em fdps Beta intuitivamente bem separadas semelhantes à Fig. 9.

Tabela 2 - 7'ags diferencialmente expressas ente'e os tumores
I'üg Gene Anotação doiaene z.

GGCTGATGTG GARS glicil-tiNA sintetase 0.00
GTGCTGGAGA SNRPD2 ribonucleoproteina nuclear pequena D2 palipeptídeo

16.5kDa
0.00

CAGCTCACTG RPL14 proteína ribossomal L14 0.00
TTCTATAAGC RAP80 proteína associada à receptor 80 0.00
GACACTACAC P8 proteína p8 (candidata de metastase l) o.oo
TCTCCTCCCA Hs.282395 sequência transcrita 0.00
TTAATÀTGTG CRYLI cristalina ÀI 0.00
GATTTCTATT Hs.288232 CDNA: FLJ22642 nis. clone HSi06970 0.00
GGCCCCGCTT Clorf17 opel} readirlg/i'a/ne 17 do cromossoma l 0.00
CCAACCGTGC GI,OI glioxalase l 0.00
TCCAGGAÀAC CTSF catepsina F 0.0]
ATTCAATAAA NAV2 neuron navigator 2 0.01
TGTTTTTATG PCBD 6-piruvoil-tetrahidropterin sintaxe / cofator de dinterização

de fator nuclear de hepatócito l a
0.01

AGATAGTTTA C5oi'fl l ope/L readirlg/ra/ne ll do cromossamo V 0.0]
TTAAGATCTT D4S2S4E seqilência expressa 234 de segmento de DNA na

cromossoma IV
0.01

hGTAGTATGA FGF2 fatos de crescimeto de fibroblasto(básico) 0.0]
GCCAAAGTGT RDHI.l retinol dehidi'ogenase 14 (todos -trans e 9-cis) 0.0]
GTTTATGGAT NIGP proteína Gla da matriz 0.0]
AAAGTCTAGA CCNDI ciclina DI (PRADl: paratiroide adenonlatose l) 0.01
GTCAAATGGT Hs.445940 sequência transcrita o.o ]



A Tabela 2 lista os genes considei'ados diferencialmente expressos
pelo nosso método e critéi'ios, bem como os P-valor'es obtidos com os
outros métodos. Entretanto, vale iessaltai (iue não é nosso objetivo
nesta Disser'ração, por estar fora do escapo de nossa competência
científica, fazei' a análise do ponto de vista Biológico apesar' de sabei'mos
que este problema pi'ético tomado como exemplo de aplicação é um
pt'oblema possivelmei.Lte i'elevante .
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Capítulo 6
46

Conclusões

Neste trabalho, o objetivo foi foi'necer um guia para o anual estado-
da-arte dos métodos estatísticos utilizados na análise de dados de
Expressão Gênica obtidos com a técnica de Serial .A/}aZysís o/' Ge7}e
Expressão?} (SAGE).

Delineamos alguns do pl'oblemas, inclusive alguns ainda em aberto.
pois nos concentramos no pi'oblema de detecção de expressão
diferencial, mas espet'amos que as idéias principais sejam úteis pai'a
ajudam' a seguir os trabalhos oi'iginais na literatura. Entretanto, demos
bastante ênfase aos dos dois métodos originais desenvolvidos por nosso
grupo de pesquisa no decora'er deste Pi'ojeto de Mestrado:
e SAGEci(www.vision.ime .usp.br/-rvenci.o/SAGEci), um método

para construção de intervalos de credibilidade, ou infoi'malmente
bai'i'as-de-ei'ro, pai'a as razões de expi'essão de um transcrito (Vêncio
eE aZ., 2003) e;
SAGEj3Bin(www. vivi.on . i.me . usp br/-rvencio/SAGEbetaBin), um
método para detectar expi'essão diferencial levando em conta a
variabilidade biológica intra-classe das bibliotecas (Vêncio et aZ..
2004)

Na revisão bibliogi'áíica, mostramos que a estimação da abundância
pode sel' mais elaboi'ada do que a simples divisão da contagem de
ocos'rências de uma tag pelo total de seqüenciadas, mas poi' outro lado,
pode receber' um tratamento sofisticado como: a estimação multinomial
a coi'reção de potenciais erros de seqüenciamento, incorpot'ação de
conhecimento a priori, e assim por diante.

Dado um conjunto de dados (supostamente) corrigido de erros
sistemáticos, é pi'eciso pi'ocui'ai' por fags diferencialmente expt'essas
entre as condições. Vários métodos para este íim foram apresentados,
mas nós enfatizamos a importância do uso de desenhos experimentais
contendo réplicas biológicas para capturar uma infoi'mação com maior
podem' de generalização.

Finalmente, queremos salientar que somente o acúmulo de dados
experimentais em bancos-de-dados públicos, com replicas biológicas, e o
uso de boa Estatística podem aumentar a utilidade dos dados de
contagem vindos de SAGA, MPSS ou ESTs em termos gerais, ajudando



a elucidam' questões básicas e aplicadas nesta área tão importante da
Biologia Molecular' modem'na que é a Expressão Gênica

47



Bibliografia
48

Akmaev, V.R. & Clai'ence J. Wang, C.J. (2004) Cora'ection of sequence
based artifacts in serial analysis of gene expression. Bioín/or/natícs
(no prelo).

Audic S. & Claverie J. (1997) The signiüicance of digital gene expression
pt'ofiles. Ge/to/ne Research 7, 986-995.

Baggerly, K.A., Deng, L., Morria, J.S. & Audaz, C.M. (2003) Di#erential
expression in SAGE: accounting for normal between-library
variation. Bíoin/or/nafícs 19, 1477-83.

Blades, N., Velculescu, V.E & Pai'migiani, G. (2004) Estimation of
sequencing eri'or i'ates in SAGE libraries. Ge/}o/ne BioZo97 (no prelo).

Blades, N., Jones, J.B., Kei'n, S.E. & Parmigiani, G. (2004) Denoising of
data from serial analysis of gene expi'ession. Bíoin/or/naÉícs (no
pi'elo).

Boon, K., Osório, E.C., Greenhut, S.F., Schaefer, C.F., Shoemaker, J.,
Polyak, 1<1., Morin, P.J., Buetow, K.HI., Strausberg, R.L., Souza, S.J. &
Riggins, G.J. (2002,) An anatomy of noi'mal and malignant gene
expression. Proa. /Vala. Ácad. Scí. tl/IS,4 99. 11287-11292.

Brenner, S., Johnson, M., Bridgham, J., et a{. (2000,) Gene expi'ession
analysis by nlassively patallel signature sequencing (MPSS) on
microbead arrays. /VaÉüre BioZecA/toZogJ 18, 630-634

Chen, H., Centola, M., Altschul, S.F. & Metzger H. (1998)
Charactei'ization of gene expression in resting and activated mass
ce[[s. J. Exp. ]14ed 188, 1657-1668.

Colinge, J. & Feger, G. (2001) Detecting the impact of sequencing ei'i'oi's
on SAGE data. Bíoin/or/naZícs 17, 840-842

Ewing, B. & Green, P. (1998) Base-calling of automated sequencer
tracei using phred. 11. ei'i'oi' pi'obabilities. Ge/to/rte ResearcA 8, 186-

Greller, L.D. & Tobin, F.L. (1999) Detecting selective expression of
genes and proteins. Ge/lo/ne Research 9, 282-296

Ihaka, R. & Gentleman, R. (1996) R: A language for data analysis and
gi'aphics. doar/LaZ o/ Co/rzpLólafío/ aZ a/ld GrapAícaZ Slaiístics 5, 299-

Jefheys, H. (1961) in 7'heory o/ PT'obabiZiZJ,, (Oxford Univei'sity PI'ess).
Kal, A.J., van Zonneveld, A.J., Benes, V., van den Berg, M., Koerkamp,

M.G., Albermann, K., Strack, N., Ruijter, J.M., Richter, A., Dujon, B.,
Ansoi'ge, W. & Tabak, H.F. (1999) Dynamics of gene expression
revealed by comparison of serial analysis of gene expi'ession

194

314



transcript pi'oliles ü'om yeast gi'own on two di#eient carbon sources.
]MoZ. BioZ. CeZZ lO, 1859-1872.

Lal, A., Lash, A.E., Altschul, S.F., Velculescu, V., Zhang, L., McLendon
R.E., Man'a, M.A., Pi'ange, C., Moi'in, P.J., Polyak, K., Papadopoulos,
N., Vogelstein, B., Kinzler, K.W., Stiausberg, R.L. & Riggins, G.J.
(1999) A public database for gene exptession in human cancel's.
Ca/tcer Research 21, 5403-5407.

Lash, A.E., Tolstoshev, C.M., Wagner, L., Schuler, G.D., Strausberg,
R.L., Riggins, G.J. & Altschul, S.F. (2000) SAGEmap: a public gene
expression I'esource. Ge/}o/lte .ResearcA lO, 1051-1060.

Man, M.Z., Wang X. & Wang Y. (2000) POWER.SAGE: comparing
statistical teses foi' SAGE experimenta. Bioín/o/natics 16, 953-959.

Margulies, E.H., Kat'dia, S.L. & Innis, J.W. (2001) Identiíication and
pl'evention of a GC content bias in SAGE libi'aries. /VücZeic .4cíds Res.
29, e60.

Moi'ris, J.S., Baggerly, K.A. & Coombes, K.R. (2003) Bayesian shrinkage
estimation of the relative abundance of mRNA transcripts using
SAGA. Bío/ztelrícs 59, 476-486.

Romualdi, C., Bortoluzzi, S. and Danieli, G.A. (2001) Detecting
differentially expressed genes in multiple íag sampling experiments:
compat'avive eva]uation of statistica] testa. .27ü/nar} ]14oZecüZar
Ge7&elÍcs 10, 2133-2141.

Ruijter, J.M., Kampen, A.H.C. & Baas F. (2002) Statistical evaluation of
SAGE libraries: consequences foi' experimental design. PhysioZ
Ge/to/?tias 11, 37-44.

Schuler, G.D. (1997) Pieces of the puzzle: expressed sequence [ags and
the cata]og of human genes. J. .44oZ. ]t4e(Z. 75, 694-698.

Stekel, D.J., Git, Y. & Falciani, F. (2000) The comparison of gene
expression ü'om multiple cDNA libl'aries. Certo/ne ResearcA 10, 2055-

Stern, M.D., Anisimov, S.V. & Boheler, K.R. (2003) Can transcriptome
dize be estimated from SAGE catalogs?. Bíoín/or/natícs 19, 443-448.

Stollbei'g, J., Urschitz, J., Urban, Z. & Boyd, C.D. (2000) A Quantitative
Evaluation of SAGE. Cano/ne l?esearch IO, 1241-1248.

Venables, W. N. & Ripley, B. D. (1999) in .B4oderlt ÁppZíed Sla&íslícs
mi&h S-PEt/S,(Springei' Press).

Vêncio, R.Z.N., Brentani H. & Pereira, C.A.B. (2003) Using credibility
intervals instead of hypothesis tests in SAGE analysis.
Bíoírt/or/naÍícs 19, 2461-2464.

2061

49



Vêncio, R.Z.N., Brentani, H., Patrão, D.F.C. & Peneira, C.A.B. (2004)
Bayesian model accounting foi' within-class biological variability in
Serial Analysis of Gene Expression (SAGA). BJI/C Bioín/or/nallcs 5,

Velculescu, V.E., Zhang, L., Vogelstein, B. & Kinzler, K.W. (1995) Serial
analysis of gene expi'ession. Sele/}ce 270, 484-487.

Velculescu, V.E., Zhang, L., Zhou, W., Vogelstein, J., Base'ai M.A.,
Bassett, D.E., Hieter, P., Vogelstein, B. & l<inzler, K.W. (1997)
Chai'acterization of the yeast transcriptome. CeZZ 88, 243-251.

Watson, J.D. & Crick, F.H.C. (1953) Molecular structure of nucleic
acids. Nature 171, 737-738.

Zhang, L., Zhou, W., Velculescu, V.E., Kei'n, S.E., Hruban, R.H.,
Hamilton, S.R., Vogelstein, B., & Kinzler, l{.W. (1997) Gene
Expt'ession Proüles in Noi'mal and Cancer Cells. Science 276. 1268-

119

1272

50


