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ii
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Miyano.

Aos meus amigos que estão um pouco menos longe agora, César, Eduardo, Graziela,

Henry, Ivana, Marie, Mie, Renato, Shogo, Valéria, Yunko, pelos ótimos momentos vividos
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Resumo

A análise da expressão gênica através de dados gerados em experimentos de microarrays

de DNA vêm possibilitando uma melhor compreensão da dinâmica e dos mecanismos

envolvidos nos processos celulares ao ńıvel molecular. O aprimoramento desta análise é

crucial para o avanço do conhecimento sobre as bases moleculares das neoplasias e para a

identificação de marcadores moleculares para uso em diagnóstico, desenho de novos medi-

camentos em terapias anti-tumorais. Este trabalho tem como objetivos o desenvolvimento

de modelos de análise desses dados, propondo uma nova forma de normalização de dados

provenientes de microarrays e dois modelos para a construção de redes regulatórias de

expressão gênica, sendo uma baseada na conectividade dinâmica entre diversos genes ao

longo do ciclo celular e a outra que resolve o problema da dimensionalidade, em que o

número de experimentos de microarrays é menor que o número de genes. Apresenta-se,

ainda, um pacote de ferramentas com uma interface gráfica de fácil uso contendo diversas

técnicas de análise de dados já conhecidas como também as abordagens propostas neste

trabalho.
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Abstract

The analyses of DNA microarrays gene expression data are allowing a better comprehen-

sion of the dynamics and mechanisms involved in cellular processes at the molecular level.

In the cancer field, the improvement of gene expression interpretation is crucial to better

understand the molecular basis of the neoplasias and to identify molecular markers to be

used in diagnosis and in the design of new anti-tumoral drugs. The main goals of this

work were to develop a new method to normalize DNA microarray data and two models

to construct gene expression regulatory networks. One method analyses the dynamic

connectivity between genes through the cell cycle and the other solves the dimensionality

problem in regulatory networks, meaning that the number of experiments is lower than the

number of genes. We also developed a toolbox with a user-friendly interface, displaying

several established statistical methods implemented to analyze gene expression data as

well as the new approaches presented in this work.
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Introdução

Bioinformática é a área que estuda o projeto e implementação de novos métodos com-

putacionais para auxiliar pesquisadores de Biologia Molecular, Bioqúımica, e outras áreas

na análise de quantidades grandes de dados biológicos. Os avanços tecnológicos e da

pesquisa em áreas como genômica, transcriptoma e proteômica têm produzido massas

enormes de dados que precisam, agora, de uma análise mais aprofundada para sua com-

preensão. A análise manual não é mais posśıvel e surge a necessidade da utilização de

técnicas estat́ısticas, matemáticas e procedimentos computacionais que auxiliem os pesqui-

sadores a extrair destes dados informações importantes a respeito de processos biológicos.

Não é necessário salientar a importância que a área de Bioinformática vem tomando

no cenário da pesquisa cient́ıfica. Iniciativas como o seqüenciamento do genoma humano

(International Human Genome Sequencing Consortium, 2001) podem estar trazendo co-

nhecimentos preciosos para a área e no futuro poderão ser decisivos para a produção de

drogas ou procedimentos terapêuticos para doenças importantes como o câncer.

No Brasil, a área floresceu com a iniciativa de seqüenciamento da Xylella fastidiosa

(Simpson et al., 2000) que colocou o páıs no cenário mundial da pesquisa na área.

Alguns dos problemas mais importantes que se estuda na área estão ligados à com-

preensão do funcionamento do sistema celular. Sabe-se da importância dos genes neste

sistema, mas ainda é tema de pesquisa intensa entender como seus produtos interagem

para desencadear os processos celulares, isto é, como os genes são ativados, expressos,

seus produtos interagem e em que extensão. Este trabalho tenta trazer uma contribuição

nesta área.

A expressão gênica é regulada por complexas redes de interação entre DNA, RNA,

1
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protéınas e outras moléculas pequenas, sendo muito dif́ıcil termos uma compreensão in-

tuitiva do seu dinamismo (Jong, 2002). O estudo destas estruturas regulatórias é de grande

interesse para que possamos predizer e simular seu comportamento sem ambigüidades e

de forma sistemática.

A modelagem das redes regulatórias é feita a partir de dados provenientes de técnicas

de expressão. Uma destas técnicas que produz dados em larga escala são os microarrays.

Como qualquer procedimento biológico, os dados muitas vezes necessitam ser normaliza-

dos antes de sua análise. Neste trabalho propomos novas abordagens de normalização

que mostramos ser mais eficientes que as usadas na literatura. Propomos também no-

vas técnicas de construção de redes regulatórias. Um estudo da literatura mostra que as

técnicas dispońıveis mais usadas atualmente falham em dois pontos principais. Primeiro,

as técnicas supõem estacionaridade no mecanismo de interação, i.e., a topologia da rede

não se altera no ciclo de vida celular. Entretanto, já é conhecido que esta hipótese simpli-

ficadora não encontra respaldo na literatura da área, pois é bem sabido que as interações

variam muito nas diferentes fases. Segundo, é muito freqüente trabalharmos com um

número muito maior de genes (para os quais buscamos conhecer as interações de seus

produtos) do que observações. A maior parte dos métodos estat́ısticos usados largamente

não se adequa bem a essa situação, sendo necessário o estudo de métodos mais modernos

que tratem este caso.

É importante ressaltar que o desenvolvimento de novas técnicas de análise de dados

não implica automaticamente no seu uso pela comunidade de pesquisadores da área. Há

a necessidade de se implementar ferramentas computacionais de uso simples e interface

amigável para que tais técnicas possam realmente atingir o objetivo. Esta foi uma de

nossas preocupações no decorrer do desenvolvimento deste trabalho.

Esta tese está dividida em 5 caṕıtulos:

O Caṕıtulo 1 explica a técnica de microarray, sua importância na pesquisa na área

de ciências biológicas, em particular, na quantificação do ńıvel de expresão gênica. Des-

crições sobre as plataformas Affymetrix e CodeLinkTM são apresentadas. Em seguida, é

introduzida a idéia de rede regulatória e sua relevância na descoberta de novos processos

biológicos, como também na compreensão do complexo circuito molecular.

O Caṕıtulo 2 apresenta diversos tipos de normalização de microarrays já existentes

na literatura (Loess, Splines e Wavelets) e propõe dois novos métodos de normalização

(Kernel e SVR), sendo que, o SVR mostrou-se superior aos demais nas nossas análises.
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No Caṕıtulo 3 introduzimos o problema da modelagem de redes regulatórias de genes

e diversos modelos presentes na literatura. Apresentamos brevemente o conceito sobre a

causalidade de Granger e o modelo Vetor Autoregressivo clássico para o tratamento dos

dados de expressão gênica em séries temporais. Propomos duas variantes do Vetor Auto-

regressivo clássico para a modelagem de redes regulatórias: o modelo Vetor Autoregressivo

Dinâmico, a fim de identificar conectividades em determinadas fases do ciclo celular, e o

Vetor Autoregessivo Esparso, uma técnica de modelagem de redes regulatórias para solu-

cionar o problema da dimensionalidade, ou seja, quando o número de variáveis a serem

analisadas (genes) é maior que o número de observações (microarrays).

O Caṕıtulo 4 mostra o pacote de ferramentas GEDI (Gene Expression Data Inter-

preter), uma ferramenta com uma interface gráfica de fácil uso para pesquisadores sem

o expertise em ciências da computação. Este pacote de ferramentas contêm implemen-

tados, todos os modelos descritos nos caṕıtulos anteriores e mais outros que podem ser

de utilidade para a análise da expressão gênica em suas diversas fases (normalização de

microarrays, identificação de genes diferencialmente expressos, classificação de amostras,

construção e estimação de redes regulatórias a partir de dados de expressão gênica).

O Caṕıtulo 5 apresenta as conclusões gerais da tese.

As principais contribuições deste trabalho estão sintetizadas em 4 artigos cient́ıficos:

• Fujita A, Sato JR, Rodrigues LO, Ferreira CE, Sogayar MC. Evaluating different

methods of microarray data normalization. BMC Bioinformatics. 7:469, 2006: Neste

artigo avaliamos diferentes procedimentos de normalização de dados de microarrays

e propomos abordagens inéditas para o problema que se mostraram superior às

comumente usadas na área. Vale ressaltar que o artigo foi classificado pela revista

como “Highly accessed”, sendo consultado mais de 2000 vezes nos 3 primeiros meses

depois de publicado.

• Fujita A, Sato JR, Garay-Malpartida HM, Morettin PA, Sogayar MC, Ferreira CE.

Time-varying modeling of gene expression regulatory networks using the wavelet

dynamic vector autoregressive method. Bioinformatics. 23:1623-1630, 2007a: neste

artigo mostramos um método de construção de redes regulatórias que incorpora a

dinâmica do ciclo celular.

• Fujita A, Sato JR, Garay-Malpartida, Yamaguchi R, Miyano S, Sogayar MC, Fer-

reira CE. Modeling large gene expression regulatory networks with the sparse vector
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autoregressive model. BMC Systems Biology, 2007b (no prelo): neste artigo, feito

em colaboração com o Laboratory of DNA information analysis da Universidade de

Tóquio, propomos um método para inferência de redes em que o número de genes

estudado é muito maior do que o número de observações dispońıveis.

• Fujita A, Sato JR, Sogayar MC, Ferreira CE. GEDI: a user-friendly gene expression

data toolbox. (submetido): Neste artigo descrevemos o GEDI, uma ferramenta com-

putacional de fácil uso e interface amigável para a análise de dados de microarrray.



Caṕıtulo 1

Preliminares

Esta tese tem como objetivos estudar métodos de análise de dados gerados de experi-

mentos de microarrays de DNA e propor novos modelos de análise de dados de expressão

gênica baseados nestes experimentos. Nesta seção buscamos descrever de forma concisa

como estes dados são obtidos e que tipos de redes de interação pretendemos modelar. O

leitor interessado pode consultar (Knudsen, 2001) para maiores detalhes.

1.1 Microarrays de DNA

O microarray é uma técnica desenvolvida recentemente, que tem se mostrado bastante

útil para a quantificação simultânea dos ńıveis de expressão gênica de milhares de genes.

Nesta seção, apresentamos uma breve introdução sobre a técnica e dos prinćıpios de funci-

onamento das plataformas Affymetrix e CodeLinkTM, que são as plataformas comerciais

mais populares, e também dos microarrays de DNA marcados.

1.1.1 Hibridização

O fundamento base dos microarrays de DNA é o processo de hibridização. Duas fitas

de DNA se hibridizam se elas são complementares uma da outra. Se uma ou ambas as

fitas de DNA forem trocadas por RNA, a hibridização ainda ocorrerá proporcionalmente

à sua complementaridade.

Por décadas, a hibridização vem sendo utilizada na Biologia Molecular, como base

5



1.1 Microarrays de DNA 6

para técnicas como Southern blotting e Northern blotting. No Southern blotting, o oli-

gonucleot́ıdeo é usado para se hibridizar ao fragmento complementar de DNA que foi

separado de acordo com seu tamanho no gel de eletroforese. Se o oligonuleot́ıdeo for

marcado radioativamente, a hibridização pode ser visualizada por um filme fotográfico

que é senśıvel à radiação. No Northern blotting, o oligonucleot́ıdeo marcado é usado para

hibridizar ao mRNA. Em seguida, este se liga à banda do mRNA no gel. A quantidade

de radiação capturada no filme fotográfico é dependente da quantidade de sonda marcada

presente na banda que, por sua vez, é dependente da quantidade de mRNA. Logo, esse

método é um método de detecção semi-quantitativo dos diferentes mRNAs.

Os microarrays de DNA são métodos muito semelhantes ao Northern e Southern blot-

ting. Ao invés das sondas de oligonucleot́ıdeos estarem no gel que contém as amostras

de RNA ou DNA, as sondas são imobilizadas em uma superf́ıcie. Estas sondas podem

ser imobilizadas a micrômetros de distância, o que possibilita fixar milhares de sondas

diferentes em uma pequena superf́ıcie. No lugar da marcação radioativa, a amostra é

geralmente marcada com um fluoróforo que pode ser detectado por uma luz emitida por

um scanner. O scanner faz a leitura da superf́ıcie do chip que contém o material.

Quando antes era posśıvel somente realizar alguns experimentos de Northern ou South-

ern blots por dia, agora com os microarrays é posśıvel realizar dezenas de milhares de hi-

bridizações. Isto foi, em algum sentido, revolucionário nos campos da biologia molecular e

da medicina. Ao invés do estudo de um único gene ou um único mRNA por vez, biólogos

são capazes agora, de estudar vários genes e mRNAs ao mesmo tempo. A tecnologia

de microarrays permite a quantificação simultânea dos ńıveis de expressão de milhares de

genes, permitindo a análise dos padrões de genes diferencialmente expressos sob diferentes

condições, como doenças ou tratamentos com diferentes drogas. De fato, os microarrays

são freqüentemente usados para estudar todos os mRNAs de um organismo. Isto abriu

portas para uma inteira, nova, e sistemática forma de observar a reação de resposta das

células, analisando os efeitos no ńıvel de expressão de todos os seus genes.

1.1.2 Affymetrix microarray

A Affymetrix utiliza um equipamento similar aos usados na construção de chips de

siĺıcio de computadores para a construção dos microarrays, assim, viabilizando a produção

em massa de vários chips (microarrays) a um custo mais baixo.
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O grande número de oligos, cada um deles com no mı́nimo 25 nucleot́ıdeos de com-

primento, fez com que essa ferramenta fosse introduzida no lugar de técnicas clássicas de

detecção, como o Southern, o Northern e o dot blotting.

Para a análise de expressão, mais de 40 oligos são usados para a detecção de cada gene.

Para cada gene, uma região que presumidamente tem a menor similaridade com outros

genes é escolhida. Dessa região, de 11 à 20 oligos são selecionados como matches perfeitos

(i.e., perfeitamente complementares ao mRNA do gene). Ademais, são gerados de 11 à 20

oligos mismatches, que são idênticos aos matches perfeitos exceto pela posição central 13,

onde um nucleot́ıdeo é modificado para o seu nucleot́ıdeo complementar. A Affymetrix

afirma que os oligos mismatches são capazes de detectar hibridizações não-espećıficas que

são importantes para a quantificação dos mRNAs de baixa expressão.

Para detectar a hibridização de um mRNA alvo pela sonda do chip, o mRNA alvo

necessita de marcação com um flurófulo. Os passos (Figura 1.1) desde a extração do RNA

da célula até o chip geralmente são os seguintes:

• Extração do RNA total da célula (geralmente usando os kits TRIzol ou RNeasy).

• Conversão do mRNA para cDNA usando a transcriptase reversa e um primer poli-T.

• Amplificação resultando no cDNA, usando a polimerase T7 RNA na presença de

biotina-UTP e biotina-CTP. Assim, cada cDNA terá de 50 à 100 cópias de cRNA

marcados com biotina.

• Incubação do cRNA a 94 ◦C em um tampão de fragmentação para produzir cRNAs

fragmentados de comprimento entre 35 a 200 nucleot́ıdeos.

• Hibridização para o chip e lavagem para remoção do material não hibridizado.

• Hibridização do cRNA marcado com biotina e lavagem.

• Escaneamento do chip com scanner confocal.

• Amplificação do sinal no chip com o IgG e anticorpo biotinilado.

• Novo escaneamento.

Geralmente, de 5 a 10 µg do RNA total são necessários para o procedimento, mas

graças aos novos avanços nos protocolos de śıntese de cDNA, a quantidade foi reduzida
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Figura 1.1: Diagrama ilustrativo do procedimento de micro-

array da plataforma Affymetrix. Figura retirada e modificada de

http://plasticdog.cheme.columbia.edu/undergraduate research/projects/sahil mehta project/
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para 100ng. Com dois ciclos de śıntese de cDNA e de cRNA, a detecção limite pode ser

reduzida para 2ng do RNA total (Baugh et al., 2001).

1.1.3 Arrays marcados

Em uma outra tecnologia, chamada arrays marcados, um robô (spotter) é usado para

mover pequenas quantidades de sonda em solução numa micro placa para a superf́ıcie de

uma lâmina de vidro. A sonda pode consistir de cDNA, produto de PCR (polymerase

chain reaction), ou oligonucleot́ıdeos, sendo que cada sonda é complementar a um único

gene. Essas sondas podem ser fixadas à superf́ıcie de inúmeras maneiras, sendo que, o

modo clássico é por ligação não-espećıfica a lâminas cobertas por polilisina. Os passos

(Figura 1.2) envolvidos na construção das lâminas podem ser resumidos como descrito

abaixo:

• Lâminas cobertas por polilisina.

• Preparação das sondas nas micro placas.

• Uso do robô para espotar as sondas nas lâminas de vidro.

• Bloqueio do restante das aminas de polilisina expostas.

• Denaturação do DNA (caso seja dupla fita) por calor.

Os passos envolvidos na preparação das amostras e hibridização ao array podem ser

resumidos como:

• Extração do RNA total das células.

• Opcional: isolamento do mRNA pela cauda de poli-A.

• Conversão para cDNA na presença de Aminoalil1-dUTP (AA-dUTP).

• Marcação com os fluoróforos Cy3 e Cy5 ligando ao AA-dUTP.

• Hibridização do mRNA marcado às lâminas de vidro.

• Lavagem do material não hibridizado.
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Figura 1.2: Diagrama ilustrativo do procedimento do

spotted microarray. Figura retirada e modificada de

http://plasticdog.cheme.columbia.edu/undergraduate research/projects/sahil mehta project/
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• Escaneamento da lâmina e análise da imagem.

A vantagem dessa técnica, se comparado ao Affymetrix GeneChip, é que, nesta

abordagem, é posśıvel desenhar quaisquer sondas para serem espotadas no array. As

desvantagens são que a espotagem não é uniforme como nos sintetizados in situ como nos

chips da Affymetrix, e o custo dos oligos, para chips contendo milhares de sondas, pode

ser alto.

Do ponto de vista da análise dos dados, a principal diferença é que no array de cDNA,

geralmente a amostra e o controle são hibridizados no mesmo chip usando diferentes

fluoróforos, enquanto que no chip da Affymetrix, somente um fluoróforo é usado. Logo,

são necessários dois chips para comparar a amostra e o controle (Knudsen, 2001).

1.1.4 CodeLinkTM

A plataforma CodeLinkTM consiste em microarrays de oligonucleot́ıdeos préfabrica-

dos, onde as lâminas são previamente cobertas com um poĺımero hidrofóbico formando

uma matriz 3D que orienta os oligonucleot́ıdeos imobilizados para o sentido oposto ao do

vidro. A caracteŕıstica hidrofóbica do poĺımero dificulta a ligação de sondas inespećıficas

tanto ao DNA imobilizado quanto à lâmina de vidro, diminuindo assim o background. Jun-

tamente com os oligonucleot́ıdeos, é dispensado um fluoróforo derivado de fluoroscéına que

permite uma futura inspeção da qualidade de cada spot dispensado. Após a ligação dos

oligonucleot́ıdeos ao poĺımero, śıtios adicionais para a ligação são bloqueados, o bioarray

é lavado, seco e então é colado sobre a lâmina um adesivo de polipropileno que irá formar

a câmera de hibridização (Figura 1.3) (Ramakrishnan et al., 2002).

O CodeLinkTM possui algumas vantagens em relação às outras plataformas de micro-

array. Primeiramente, o fato dos oligos estarem ligados em uma matriz tridimensional

aumenta o número de oligos por área de lâmina, além de facilitar o acesso das sondas

aos oligos, aumentando assim a sensibilidade da técnica. Para dispensar as amostras, é

utilizado um robô acoplado a um dispensador pizoelétrico, que garante maior precisão do

volume dispensado, além de diminuir as chances de contaminação da lâmina, uma vez que

o mesmo não toca a toca (Dorris et al., 2003).

Na Tabela 1.1 estão sintetizadas as principais vantagens e desvantagens de cada uma

das plataformas de microarrays.
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Figura 1.3: Diagrama ilustrativo do procedimento do microarray da plataforma

CodeLinkTM. Figura cedida gentilmente pela GE Healthcare Life Sciences.
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Vantagens Desvantagens

Affymetrix Reprodutibilidade Sistema fechado (scanner espećıfico)

Catálogo extenso Oligonucleot́ıdeos curtos (menos sensitivos)

Plataforma madura Oligonucleot́ıdeos múltiplos por gene

Espotados Mais barato Sistema aberto (pode ser usado qualquer scanner)

Customização Baixa especificidade

Viés devido aos dois fluoróforos

Baixa reprodutibilidade

CodeLink Superf́ıcie 3D (mais senśıvel) Ocasionalmente spots com baixa morfologia

Sistema aberto (pode ser usado qualquer scanner) Pequenos oligonucleot́ıdeos

Customização

Tabela 1.1: Comparação das plataformas de microarrays.

1.2 Redes regulatórias

Com o advento da técnica de microarrays de DNA, é posśıvel agora, obter uma visão

geral dos ńıveis de transcrição dos genes na célula. Um grande desafio em Bioinformática

consiste em inferir, através dessas medidas de expressão gênica, interações gene-protéına,

protéına-protéına e caracteŕısticas biológicas chaves do sistema celular.

O mecanismo de regulação dessas interações é um sistema complexo formado por di-

versos sinais atuando em momentos espećıficos e, muitas vezes, através de feedbacks. Em

resumo, primeiramente, fatores de transcrição se ligam a regiões promotoras dos genes,

ativando sua transcrição. Então, o transcrito ou mRNA é processado (splicing) para que

depois haja a tradução para a protéına. Na rede de regulação gênica, as protéınas formam

complexos multi-protéicos, os quais são os sinais atuantes no sistema de controle celular.

Eles interagem com outros complexos multi-protéicos, em ńıveis tanto intra quanto ex-

tra celular, controlando vias metabólicas e recebendo feedbacks dos processos por eles

controlados. Sinais são enviados para os ńıveis de transcrição e tradução. Estes sinais

modificam os padrões futuros de expressão gênica e, conseqüentemente, a produção das

protéınas. Desta forma, estes complexos multi-protéicos formam uma rede de sinalização

que controla a atividade da célula, por exemplo, pela regulação da expressão gênica.

Para a modelagem matemática e inferência dessa rede, assume-se que o padrão de

expressão gênica contenha a informação sobre a quantidade de tradução e atividade das

protéınas, além disso, de que o ńıvel de expressão de cada gene dependa tanto do seu

próprio valor de expressão quanto dos valores de expressão de outros genes em instan-

tes prévios de tempo. Em outras palavras, os dados de expressão gênica são utilizados

para inferir a estrutura da rede regulatória, ou seja, a conectividade dos produtos gênicos

(protéınas).



Caṕıtulo 2

Normalização de dados de

microarrays

Neste caṕıtulo serão apresentados os diversos métodos de normalização de microarrays

de DNA existentes na literatura, e uma comparação em termos de perturbação causada

pelos genes diferencialmente expressos, além de apresentar uma proposta de normalização

com desempenho superior aos já existentes (Fujita et al., 2006).

2.1 Introdução

Devido a pequenas diferenças na quantidade de RNA e flutuações geradas pela própria

técnica de microarrays, os ńıveis de intensidade do spot podem variar de uma replicata

a outra devido aos efeitos não relacionados aos genes, requerendo, portanto, uma norma-

lização para que os valores possam ser comparados.

Assim, a normalização é um passo importante para a análise dos dados provenientes

de microarrays. O objetivo da normalização é de minimizar os efeitos causados pelas va-

riações técnicas e, assim, permitir que os dados sejam comparáveis, a fim de identificar as

alterações biológicas. Diversas formas de normalização têm sido propostas. Alguns auto-

res propõem o uso de razões da intensidade de hibridização, outros usam métodos lineares,

enquanto outros utilizam métodos não-lineares ou globais. Vários ainda sugerem o uso

de genes controles ou genes invariantes (Quackenbush, 2002; Cullane et al., 2002; Dur-

bin et al., 2002; Kepler et al., 2002; Yang et al., 2002; Schadt et al., 2001; Hill et al., 2001).

14
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Recentemente, alguns autores sugeriram o uso de métodos de normalização não-lineares

(Yang e Speed, 2002; Perou, 2001; Brazma et al., 2001) como sendo superiores aos menci-

onados anteriormente. O procedimento Lowess (Yang et al., 2002) tem sido amplamente

utilizado para esse propósito, e está implementado em diversos pacotes dispońıveis para

análise de microarrays (Beheshti et al., 2003; Saeed et al., 2003), mas métodos similares

têm sido sugeridos recentemente como, por exemplo: Splines (Baird et al., 2004; Workman

et al., 2002) e Wavelets (Wang et al., 2004).

Nesta seção comparamos três diferentes métodos de normalização: Loess, Cubic Spli-

nes e Wavelets. Além destes, avaliamos duas novas propostas: Kernel (Nadaraya, 1964;

Watson, 1964) e Support Vector Regression (SVR) (Vapnik, 1995), que, até então, ainda

não haviam sido aplicadas para a normalização de microarrays. Com o propósito de identi-

ficar o melhor método de normalização, comparamos os diversos métodos utilizando dados

reais de microarrays de camundongo da plataforma CodeLinkTM (Ramakrishnan et al.,

2002) gerados no Laboratório de Biologia Celular e Molecular do Instituto de Qúımica da

Universidade de São Paulo e em microarrays simulados. Este trabalho foi publicado na

revista BMC Bioinformatics (Fujita et al, 2006).

2.2 Métodos

Do ponto de vista biológico, a normalização consiste em retirar o viés gerado na in-

tensidade dos spots pela técnica de microarrays. Do ponto de vista matemático, a nor-

malização consiste em realizar uma regressão não-paramétrica, assumindo como premissa,

que a maior parte dos genes não são diferencialmente expressos.

Considere n medidas observadas (número de spots) e, para cada uma delas, duas

variáveis aleatórias xi e yi, onde xi é a variável preditora e yi é a variável resposta es-

perada, para i = 1, . . . , n. Na nossa aplicação, xi é o log da intensidade de um dos

microarrays ou log da intensidade de um dos fluoróforos caso seja um microarray de dois

canais e yi é o log da intensidade do outro microarray ou log da intensidade do outro

fluoróforo.

Neste modelo, x e y supostamente estão relacionadas da seguinte forma

yi = g(xi + εi) i = 1, . . . , n (2.1)
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onde g é a função de regressão que queremos encontrar e εi é um erro aleatório.

Nas seções seguintes serão apresentados os métodos de normalização (Loess, Splines,

Wavelets, Kernel e SVR) e nas seções 2.3 e 2.4 apresentamos as comparações e estudos

realizados.

2.2.1 Loess

A regressão local Loess estima a função de normalização ĝ(x) da seguinte maneira.

Seja o parâmetro de suavização q um número inteiro, tal que 1 ≤ q ≤ n. A estimativa

de ĝ em x usa as q observações dos xi valores mais próximos de x, i.e., q é o tamanho

da vizinhança dos pontos a ser analisado. Cada ponto dessa vizinhança é ponderado de

acordo com a distância de x: pontos próximos de x têm pesos grandes enquanto pon-

tos distantes de x têm pesos pequenos. Uma função linear ou quadrática das variáveis

independentes x é ajustada nas variáveis dependentes y usando regressões por mı́nimos

quadrados ponderados com estes pesos e ĝ(x) é o valor de y ajustado no ponto x. O

procedimento termina quando todas as regressões são computadas para os n pontos dos

dados.

Para o cálculo de ĝ(x), precisa-se de uma função de distância ρ, no caso, a distância

Euclidiana. Além disso, o Loess necessita de uma função peso e a especificação da vizi-

nhança dos pontos a ser analisada.

A tradicional função de peso usada para o Loess é a função de peso cúbica

W (u) =

{

(1 − |u|3)3 para |u| < 1

0 para |u| ≥ 1
(2.2)

Então, o peso da observação (xi, yi) é dado por:

wi(x) = W (ρ(x, xi)/d(x)) (2.3)

onde d(x) é a distância do q-ésimo xi mais próximo de x.

Ao invés de se pensar em termos de q, pode-se pensar em termos de f = q/n, i.e.,

na fração de pontos da vizinhança. O valor de q é a proporção dos dados usados para

o ajuste. Quanto maior o valor de q, maior é a suavização. Quanto menor o q, mais a

função se aproximará dos valores dos dados (Cleveland et al., 1992).
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2.2.2 Cubic Splines

Devido à simplicidade de sua estrutura, polinômios são largamente utilizados na prática

para aproximar funções (Schumaker, 1981; Prenter, 1975). Sejam x e y como definidos

na seção 2.2, i.e., (xi, yi) com i = 1, 2, . . . , n, e a função yi = g(xi + εi). Então, obtém-se

n pontos e n − 1 intervalos. Para cada intervalo, define-se um polinômio de grau igual a

três, com seus próprios coeficientes:

gi(x) = ai(x− xi)
3 + bi(x− xi)

2 + ci(x− xi) + di para x ∈ [xi, xi+1]. (2.4)

Juntando todos os segmentos de polinômios, denota-se g(x) como o spline.

Como existem n−1 intervalos e quatro coeficientes para cada intervalo, requere-se um

total de 4(n−1) parâmetros para definir o spline g(x). Precisa-se então encontrar 4(n−1)

condições independentes para obter-se uma solução determinada dos parâmetros. Duas

condições para cada intervalo podem ser obtidas através de:

gi(xi) = yi gi(xi+1) = yi+1 (2.5)

Note que estas condições implicam em uma função cont́ınua.

Ainda precisa-se de mais 2(n − 1) condições. Como se quer interpolar os pontos de

forma mais suave posśıvel, espera-se que a primeira e segunda derivadas sejam também

cont́ınuas:

g′i−1(xi) = g′i(xi) g′′i−1(xi) = g′′i (xi) ∀i ≥ 2 (2.6)

Logo, obtem-se mais 2(n − 2) condições. Assim, ainda faltam mais duas condições

para resolver o problema.

Pode-se então usar

g′′1(x1) = 0 g′′n−1(xn) = 0 (2.7)

Com 4(n−1) coeficientes e 4(n−1) condições lineares, agora é posśıvel realizar a sua-

vização. As condições podem ser reduzidas para um sistema de equações tri-diagonal (ma-

triz quadrada com elementos não-zero somente na diagonal e nas posições imediatamente

adjacentes horizontalmente ou verticalmente a diagonal, i.e., ao longo da subdiagonal e

superdiagonal) com coeficientes desconhecidos.
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2.2.3 Wavelets

A transformada de Wavelet é um método relativamente novo que tem algumas simi-

laridades com a transformada de Fourier (transformada que expressa uma função como

soma de funções senoidais multiplicadas por coeficientes). Wavelets diferem das transfor-

madas de Fourier no sentido de que as Wavelets permitem a localização do sinal tanto no

tempo quanto na freqüência. Em teoria, a função é representada por uma série infinita

de expansões em termos de dilatações e translações de uma função básica ψ, chamada de

Wavelet “mãe”.

O termo Wavelet significa onda pequena, assim, elas são oscilações que decaem rapi-

damente. Como as B-Splines, as funções Wavelets ψ(x) podem ser usadas para gerar a

função base para certos espaços (Meyer, 1993). Uma base ortonormal pode ser gerada a

partir de dilatações e translações da Wavelet mãe ψ(x) por

ψj,k(x) = 2j/2ψ(2jj − k) j, k ∈ Z (2.8)

Estas funções satisfazem as seguintes propriedades:

1.
∫ ∞

−∞
ψ(x)dx = 0

2.
∫ ∞

−∞
|ψ(x)|dx <∞

3.
∫ ∞

−∞
|ψ(ω)2|dω

|ω|
= 0 onde a função ψ(ω) é a transformada de Fourier de ψ(x)

4.
∫ ∞

−∞
tjψ(x)dx = 0, j = 0, 1, . . . , r − 1 para r ≥ 1 e

∫ ∞

−∞
|xrψ(x)|dx <∞

Um importante resultado é que qualquer função g(x) com
∫ ∞

−∞
g2(x) < ∞ pode ser

expandida como

g(x) =
∞

∑

j=−∞

∞
∑

k=−∞

cj,kψj,k(x) (2.9)

Em outras palavras, qualquer função g(x) satisfazendo a propriedade mencionada,

pode ser representada por uma combinação linear de funções ψj,k(x). O procedimento de

suavização ocorre através de uma aproximação, escolhendo a resolução máxima J(x) para

j = 1, 2, . . . , J(x) e k = 1, 2, . . . , 2j−1. Aqui, nós consideramos a Wavelet como o chapéu

mexicano (Chui, 1992) definido por

ψ(x) = (1 − x2)e
−x2

2 (2.10)
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pois outras funções como as funções de Morlet ou Shannon não possuem fórmula anaĺıtica

fechada.

Os coeficientes cj,k são estimados via uma regressão linear simples.

2.2.4 Kernel

O Kernel é um dos métodos mais largamente usados na estimação não-paramétrica de

curvas. Dada uma janela h (parâmetro de suavização) e um kernel (função que leva de

Rk → R1) que pondera os pontos, é feita uma regressão para se estimar a função g que

é a função de normalização dos spots do microarray. Nadaraya (1964) e Watson (1964)

propuseram um estimador para a curva g dado por

gh(x) =

∑n
i=1K(x−xi

h
)yi

∑n
j=1K(

x−xj

h
)

(2.11)

Nos nossos dados, usamos o Kernel Gaussiano dado por

K(z) =
1√
2π

exp− 1
2
z2 (2.12)

pois é simétrico e centralizado na média.

Além de ser de fácil computação, o estimador de Nadaraya-Watson gh(x) é consistente.

Quando h → 0, obtemos uma curva que apresenta grande variabilidade. Quando h →
∞, obtemos uma curva hiper suavizada (Härdle, 1990). A janela h controla o grau de

suavidade da curva. É fácil ver que o estimador Kernel é apenas a soma ponderada das

respostas observadas yi. O denominador assegura que a soma dos pesos seja igual a 1.

2.2.5 Support Vector Regression

SVR é um algoritmo de regressão não-linear derivado da técnica de Support Vector

Machine (SVM) (Vapnik e Lerner, 1963; Vapnik e Chervonenkis, 1964) que vem sendo

utilizado com sucesso em Bioinformática (Furey et al., 2000; Lorena e Carvalho, 2007). O

SVR foi desenvolvido por Drucker e colaboradores (Drucker et al, 1996) e é baseado na

teoria de aprendizagem estat́ıstica desenvolvido por Vapnik e Chervonenkis (1974). Em

Bioinformática, e mais precisamente na análise de dados de microarray, o algoritmo foi

usado segundo pudemos apurar, uma única vez por Hisanori et al. (2004). Aqui, propo-

mos o uso do SVR para a normalização de microarrays.
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Seja {(x1, y1), . . . , (xn, yn)} ⊂ R × R os dados de expressão gênica derivados dos ex-

perimentos de microarray, onde x é o log da intensidade de um microarray e y é o log

da intensidade do outro, caso estejamos analisando um microarray de um canal. Se o

microarray é da plataforma de dois canais, x é o log da intensidade de um fluoróforo e y

é o log da intensidade do outro fluoróforo. No ε-SVR (Vapnik, 1998), o objetivo é obter

uma função g(x) que tenha no máximo ε de desvio de yi de todos os dados, e seja o mais

plano posśıvel.

No caso de funções lineares g:

g(x) = 〈wtx〉 + b w ∈ R
n, b ∈ R (2.13)

Planaridade em 2.13 significa encontrar um w pequeno. Uma forma de assegurar isso

é minimizando a norma, i.e. ‖w‖2 = 〈wt, w〉. Isso pode ser escrito como um problema de

otimização convexa:

Minimize
1

2
‖w‖2 (2.14)

Sujeito a

yi − 〈wtxi〉 − b ≤ ε 〈wtxi〉 + b− yi ≤ ε (2.15)

Em 2.15 assumimos que existe uma função g que, com precisão ε, aproxima todos os

pares (xi, yi), em outras palavras, assume-se que este problema de otimização é viável. Mas

há casos em que isso não é posśıvel ou queremos permitir alguns erros. Para solucionar

este problema, são introduzidas as variáveis de folga ξi, ξ
∗
i para garantir solução viável do

problema de otimização, chegando a seguinte formulação (Vapnik, 1998):

Minimize
1

2
‖w‖2 + C

∑

i=1

(ξi + ξ∗i ) (2.16)

Limitado por

yi − 〈wtxi〉 − b ≤ ε+ ξi (2.17)

〈wtxi〉 + b− yi ≤ ε+ ξ∗i (2.18)

ξi, ξ
∗
i ≥ 0 (2.19)

onde a constante C > 0 que determina a quantidade acima do qual os desvios maiores

que ε são tolerados. Isto corresponde a tratar a função de perda ε-intensiva |ξ|ε descrita
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por:

|ξ|ε =

{

0 se |ξ| ≤ ε

|ξ| − ε caso contrário
(2.20)

A idéia principal consiste em construir uma relaxação da função objetivo primal e os

correspondentes limitantes, introduzindo o conjunto de duas variáveis. Mais especifica-

mente, como vemos em Mangasarian (1969), McCormik (1983) e Vanderbei (1997), as

restrições 2.17, 2.18, 2.19 são relaxadas, construindo-se uma relaxação lagrangiana que

segue:

L :=
1

2
‖w‖2 + C

l
∑

i=1

(ξi + ξ∗i ) −
l

∑

i=1

(ηiξi + η∗i ξ
∗
i ) −

−
l

∑

i=1

αi(ε+ ξi − yi + 〈wtxi〉 + b) −
l

∑

i=1

α∗
i (ε+ ξ∗i + yi − 〈wtxi〉 − b) (2.21)

onde L é o Lagrangiano e ni, η
∗
i , αi, α

∗
i são os multiplicadores de Lagrange. As variáveis

duais de 2.21 têm que satisfazer

αi, α
∗
i , ηi, η

∗
i ≥ 0 (2.22)

Pela condição do ponto de sela (ponto de sela é um ponto da função que é um ponto

estacionário (primeira derivada igual a zero) e também um ponto de inflexão (a segunda

derivada muda de sinal)), as derivadas parciais de L relacionadas com as variáveis primais

(w, b, ξi, ξ
∗
i ) têm que desaparecer.

δL

δb
=

l
∑

i=1

(α
(∗)
i − αi) = 0 (2.23)

δL

δw
= w −

l
∑

i=1

(αi − α
(∗)
i )xi = 0 (2.24)

δL

δξi
= C − αi − ηi = 0 (2.25)

δL

δξ∗i
= C − α∗

i − η∗i = 0 (2.26)

Da substituição de 2.23, 2.24, 2.25 e 2.26 em 2.21, nós obtemos o problema de oti-

mização dual.

Maximizar

−1

2

l
∑

i,j=1

(αi − α∗
i )(αj − α∗

j )〈xtixj〉 − ε

l
∑

i=1

(αi − α∗
i ) +

l
∑

i=1

yi(αi − α∗
i ) (2.27)
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Sujeito a

l
∑

i=1

(αi − α∗
i ) = 0 αi, α

∗
i ∈ [0, C] (2.28)

A equação 2.24 pode ser re-escrita como

w =
l

∑

i=1

(αi − α∗
i )xi ⇒ g(x) =

l
∑

i=1

(αi − α∗
i )〈xtx〉 + b (2.29)

Esta é a chamada Expansão de Suporte Vetorial, i.e., w pode ser descrito como uma

combinação linear de xi.

Para computar b, é necessário usar a condição de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (Ka-

rush, 1939; Kuhn e Tucker, 1951). Seguindo tais condições, no ponto da solução, o produto

das variáveis duais e limitantes precisam desaparecer.

αi(ε+ ξi − yi + 〈wtxi〉 + b) = 0 (2.30)

α∗
i (ε+ ξ∗i + yi − 〈wtxi〉 − b) = 0 (2.31)

e

(C − αi)ξi = 0 (C − α∗
i )ξ

∗
i = 0 (2.32)

De 2.30, 2.31 e 2.32 segue que:

1. Somente as observações (xi, yi) com correspondentes α∗
i = C estão além da distância

ε

2. αiα
∗
i = 0, i.e., não é posśıvel haver αi, α

∗
i que são ambas simultaneamente diferentes

de zero.

De (1) e (2), é posśıvel concluir que

ε− yi + 〈wtxi〉 + b ≥ 0 e ξi = 0 se αi < 0 (2.33)

ε− yi + 〈wtxi〉 + b ≤ 0 se αi > 0 (2.34)

Em conjunto com uma análise análoga à α∗
i nós temos

max{−ε + yi − 〈wtxi〉|αi < C ou α∗
i > 0} ≤ b ≤ min{−ε + yi − 〈wtxi〉|αi > 0 ou α∗

i < C}
(2.35)
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Se algum α∗
i ∈ (0, C) as desigualdades se tornam igualdades.

Para ressaltar a esparsidade da expansão dos Suportes Vetoriais: de 2.30, os multi-

plicadores de Lagrange podem ser não-zero somente para |g(x) − yi| ≥ ε. Em outras

palavras, para todas as observações de distância menor que ε, os αi, α
∗
i desaparecem:

para |g(xi− yi)| < ε o segundo fator em 2.30 é não-zero, portanto αi, α
∗
i têm que ser zero

para que as condições KKT sejam satisfeitas.

Assim, nós temos uma expansão esparsa de w em termos de xi (i.e., não precisamos

de todos os xi para descrever w) (Smola e Schölkopf, 2004).

2.3 Descrição dos experimentos

Os métodos apresentados nas seções anteriores foram implementados e testados em

uma bateria de testes para verificar a quantidade de perturbação sofrida por genes dife-

rencialmente expressos. Nesta seção descrevemos os tipos de experimentos realizados.

Aqui apresentaremos a construção dos dois tipos de microarrays utilizados em nos-

sos experimentos: o protocolo utilizado no microarray real da plataforma CodeLinkTM

composto por ∼10.000 genes de camundongo e o algoritmo de geração dos microarrays

artificiais simulados.

2.3.1 Protocolo CodeLinkTM

Lise das células e extração do RNA

Culturas de células foram lisadas com isocianato de guanidina e o RNA foi purificado

das células lisadas pelo cloreto de césio (Chirgwin et al., 1979). A razão de absorbância

usada para acessar a pureza do RNA foi de 260/280nm, sendo que uma razão de 1.8 - 2.0

indicava pureza adequada.

Purificação dos alvos

Amostras de RNA foram preparadas e processadas de acordo com os protocolos forne-

cidos pelo fabricante (GE Healthcare). Brevemente, cDNAs foram sintetizados a partir do
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RNA purificado (2µg) e mRNAs controle de bactérias. Amostras purificadas usando QIA-

quick Spin kit (Qiagen) e concentrados por SpeedVac. Peletes concentrados foram usados

em UTP biotilados baseados na śıntese de cRNA usando o CodeLinkTM Expression As-

say Reagent Kit (Amersham). cRNAs marcados foram purificados usando o RNeasy kit

(Qiagen) e fragmentados com solução à 94 ◦C por 20 minutos.

Hibridização e lavagem dos arrays

cRNAs fragmentados e marcados com biotina (10µg) foram incubados com arrays

CodeLinkTM e centrifugados (300 rpm) por 20 horas. Os bioarrays foram lavados e

incubados com Cy5-Streptavidin (30 min). Escaneamento dos bioarrays foram feitos pelo

programa GenePix 4000 B Array Scanner (Axon Instruments) e os dados foram coletados

usando o CodeLinkTM System Software (Amersham), que forneceu os dados brutos dos

spots.

2.3.2 Microarrays artificiais

Para que pudéssemos ter o controle dos genes diferencialmente expressos e do viés

causado pelos experimentos, optamos por criar microarrays artificiais seguindo o modelo

matemático proposto por Balagurunathan (Balagurunathan et al., 2002).

É sabido que a distribuição dos ńıveis de expressão dos genes na célula é muito seme-

lhante a uma distribuição exponencial (Bishop et al., 1974). Logo, dado um microarray

contendo n genes, os ńıveis de intensidade Ik, para k = 1, . . . , n, relacionados aos ńıveis de

expressão dos n genes, são simulados a partir desta distribuição exponencial. Este ńıvel

de intensidade Ik é considerado como o sinal que não é diretamente mensurado a partir

do microarray, pois se sabe que a partir de dados provenientes de processos biológicos,

da extração do mRNA até o processo de hibridização, alguma variação será introduzida

na quantificação do sinal final da fluorescência. Para cada microarray, uma particular

distribuição exponencial com média β é primeiramente escolhida. No nosso trabalho,

escolhemos um β igual a 3000 como descrito no artigo de Balagurunathan et al., 2002.

Em seguida, para cada spot que assumimos representar um gene, um valor Ik é gerado a

partir da distribuição exponencial. Para duas observações (Rk, Gk) provenientes de duas

lâminas, dois números são gerados a partir de uma distribuição Normal com média Ik e
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desvio padrão αIk, onde α é o coeficiente de variação, que, em geral, está em torno de 5%

- 30% dependendo da relação biológica entre as duas lâminas.

Para incluir os genes diferencialmente expressos, a razão de expressão do k-ésimo gene

é dado por

tk = 10±bk (2.36)

onde bk satisfaz uma distribuição Beta, bk ∼ B(1.7, 4.8) (Balagurunathan et al., 2002), e

onde os sinais +/- são selecionados com igual probabilidade. Após a obtenção da razão

de expressão, a intensidade de fluorescência das duas lâminas pode ser obtida por

R′
k = Rk

√
tk G′

k =
Gk√
tk

(2.37)

onde R′
k e G′

k são os valores dos sinais após a conversão.

Devido a várias razões como imprecisão na quantidade de mRNA nas duas lâminas,

diferenças na eficiência dos fluoróforos ou até mesmo na potência dos lasers no estágio de

escaneamento, a intensidade dos spots nos microarrays reais pode não ser igual mesmo

usando as mesmas amostras de mRNA. Além disso, nada impede que a intensidade de

fluorescência não esteja relacionada de forma linear com os valores de expressão. A

famı́lia de funções que caracteriza essa não linearidade é formada por quatro parâmetros

(a0, a1, a2, a3), e a função é dada por

f(x) = a3[a0 + x(1 − e−x/a1)a2 ]; a3 > 1 (2.38)

Tendo definido os valores dos parâmetros (a0, a1, a2, a3) e aplicando a função 2.38,

obtemos os sinais de fluorescência fR(x) e fG(x) como sendo os sinais observados. As

intensidades de fluorescência observadas são

R′′
k = fR(R′

k), G
′′
k = fG(G′

k), (2.39)

onde fR ou fG podem ter diferentes parâmetros.

2.4 Simulações

Para as nossas simulações, criamos três tipos de microarrays chamados de banana,

sinuosa e mista com os seguintes parâmetros: (R1 = (0, 500,−1, 1), G1 = (0, 10,−1, 1))
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(Figura 2.1), (R2 = (0, 1001/0.7,−0.7, 1), G2 = (0, 1001/0.9,−0.9, 1)) (Figura 2.2) e (R3 =

(0, 500,−1, 1), G3 = (0, 1001/0.9,−0.9, 1)) (Figura 2.3), respectivamente. Estes nomes

foram dados devido ao formato da figura gerada pela impressão dos spots no gráfico, onde

no eixo X estão os spots do R e no eixo Y os spots do G.
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Figura 2.1: Gráfico do log da intensidade de fluorescência de um array pelo log da inten-

sidade de fluorescência do outro array com formato de banana.

Para realizar a comparação dos diversos métodos, realizamos o seguinte experimento

para cada um dos três formatos de microarray :

1. Simula-se o microarray como descrito na seção anterior;

2. Divide-se o microarray em três partes: (i) spots de baixa expressão, (ii) spots de

expressão mediana e (iii) spots de alta expressão;

3. Para cada uma das partes, geram-se genes direfencialmente expressos como descrito

na seção anterior;

4. Calcule o erro quadrático médio entre a curva estimada pelo método de normalização

e da curva original na qual foi gerado o microarray ;

5. Repita os passos de 1 a 4, 100 vezes.
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Figura 2.2: Gráfico do log da intensidade de fluorescência de um array pelo log da inten-

sidade de fluorescência do outro array com formato sinuoso.
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Figura 2.3: Gráfico do log da intensidade de fluorescência de um array pelo log da inten-

sidade de fluorescência do outro array com formato misto (banana+sinuoso).
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Variamos a proporção de genes diferencialmente expressos em cada uma das três

partes em: 5, 10, 15, 20 e 40%.

O melhor método de normalização deve ser aquele no qual obtemos o menor erro

quadrático médio, pois seria o que apresenta a menor perturbação aos genes diferencial-

mente expresssos.

Os parâmetros de suavização usados para cada conjunto de dados estão descritos na

Tabela 2.1. Para o SVR, testamos vários valores e, como resultado, selecionamos ε = 0.01

e C = 4 como o mais adequado. É importante notar que os parâmetros são arbitrários,

assim, escolhemos os parâmetros ótimos para cada método, i.e., testamos para um inter-

valo e escolhemos aquele que resulta no menor erro quadrático médio. Na Figura 2.4 estão

descritas as médias dos erros quadráticos para cada método de normalização aplicado nas

3 diferentes estruturas de microarrays sem outliers.

Sinuoso MistoBanana

Figura 2.4: Mı́nimo dos erros quadráticos médios para o conjunto de 3 microarrays simu-

lados. Da esquerda para a direita: 1- sinuoso; 2- banana; 3- misto. A regressão Kernel

não foi inclúıda na figura porque o erro quadrático médio dele foi cerca de 103 ordens de

magnitude maior que os outros métodos.

Comparando os resultados apresentados nas Tabelas 2.2, 2.3 e 2.4 vemos que não há

nenhuma importante diferença entre Loess, Splines e Wavelets. Apesar do método não-

paramétrico Kernel ter tido sucesso na análise de dados econométricos (Dias, 2002), na

análise de dados de microarrays, ele apresentou um desempenho insatisfatório devido à

alta sensibilidade aos outliers (Archambeau, 2005).
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Banana Sinuoso Misto

Loess 0.30 0.10 0.10

Splines 10.00 20.00 20.00

Wavelets 16.00 64.00 16.00

Kernel 0.50 0.50 0.70

SVR 0.20 0.20 0.60

Tabela 2.1: Parâmetros de suavização usados para conjunto de microarrays. Para o Loess,

o parâmetro é o valor do span, para o Splines e Wavelets são o número de funções, para

o Kernel é o valor máximo menos o valor mı́nimo da expressão multiplicado pelo número

descrito na tabela.

Analisando a Tabela 2.2, é posśıvel observar que, no caso sinuoso, quando os outliers

são inseridos em regiões de baixa expressão, SVR, Wavelets, Splines, Loess e Kernel, nessa

ordem, apresentam do menor para o maior erro quadrático médio, sendo estatisticamente

diferentes (p valor < 0.001) um do outro. Para os microarrays em formato de banana

e misto, Loess e Splines apresentam menor erro quadrático médio que o Wavelets. Na

Tabela 2.3, é interessante notar que, quando os outliers são inseridos em regiões de média

expressão gênica, i.e., alta densidade de genes, a ordem de desempenho se mantém a

mesma que na Tabela 2.2 e o SVR apresenta o menor erro quadrático médio com diferença

siginificante em relação aos demais métodos (p valor < 0.001). Loess e Splines mostraram

nenhuma diferença significativa (p valor > 0.05) e Kernel é significativamente pior que os

outros métodos (p valor < 0.001). Na Tabela 2.4, os outliers são inseridos na região de

alta expressão. Mais uma vez, a tendência é mantida, ou seja, Kernel é o mais afetado

pelos outliers (p valor < 0.001) e nenhuma diferença entre Splines e Wavelets (p valor >

0.05) foi observada para o formato sinuoso. Para os outros dois formatos, Loess e Splines

são melhores que o Wavelets (p valor < 0.001).

Nos três casos (outliers inseridos em baixa, média e alta expressão), SVR é o menos

afetado pelos outliers (p valor < 0.001), independente do formato dos microarrays. Além

disso, SVR apresenta o menor desvio padrão, seguido por Loess, Splines, Wavelets, com

o Kernel apresentando o maior desvio padrão.
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%GDE Sinuoso Banana Misto

Método 1 ◦quartil 2 ◦quartil 3 ◦quartil 1 ◦quartil 2 ◦quartil 3 ◦quartil 1 ◦quartil 2 ◦quartil 3 ◦quartil

Loess 0.00038 0.00039 0.00040 0.00029 0.00029 0.00029 0.04806 0.04816 0.04825

Splines 0.00035 0.00036 0.00037 0.00027 0.00028 0.00028 0.04828 0.04839 0.04848

5 Wavelets 0.00033 0.00034 0.00035 0.00127 0.00128 0.00128 0.04816 0.04827 0.04835

Kernel 0.03781 0.03782 0.03783 0.14368 0.14404 0.14416 0.19869 0.19888 0.20098

SVR 0.00031 0.00032 0.00033 0.00016 0.00016 0.00017 0.04729 0.04733 0.04738

Loess 0.00047 0.00048 0.00050 0.00038 0.00038 0.00039 0.04631 0.04646 0.04661

Splines 0.00044 0.00045 0.00047 0.00037 0.00038 0.00039 0.04649 0.04663 0.04678

10 Wavelets 0.00042 0.00043 0.00045 0.00117 0.00118 0.00118 0.04637 0.04651 0.04666

Kernel 0.03780 0.03781 0.03783 0.15535 0.15574 0.15602 0.19177 0.19337 0.19596

SVR 0.00040 0.00041 0.00043 0.00031 0.00032 0.00033 0.04543 0.04548 0.04556

Loess 0.00055 0.00057 0.00059 0.00037 0.00038 0.00040 0.05157 0.05177 0.05194

Splines 0.00053 0.00055 0.00057 0.00036 0.00036 0.00038 0.05180 0.05199 0.05215

15 Wavelets 0.00050 0.00053 0.00054 0.00085 0.00087 0.00088 0.05165 0.05184 0.05199

Kernel 0.03779 0.03781 0.03784 0.16922 0.16965 0.17000 0.18852 0.18989 0.19142

SVR 0.00048 0.00050 0.00052 0.00033 0.00034 0.00035 0.05057 0.05069 0.05078

Loess 0.00064 0.00066 0.00068 0.00042 0.00043 0.00044 0.04780 0.04797 0.04819

Splines 0.00061 0.00063 0.00066 0.00040 0.00042 0.00043 0.04799 0.04818 0.04837

20 Wavelets 0.00059 0.00061 0.00064 0.00138 0.00140 0.00142 0.04786 0.04807 0.04825

Kernel 0.03778 0.03781 0.03785 0.14796 0.14841 0.14864 0.18435 0.18606 0.18721

SVR 0.00056 0.00058 0.00060 0.00035 0.00036 0.00037 0.04630 0.04638 0.04647

Loess 0.00098 0.00102 0.00104 0.00057 0.00061 0.00065 0.07937 0.07985 0.08031

Splines 0.00096 0.00099 0.00103 0.00060 0.00064 0.00069 0.07965 0.08014 0.08059

40 Wavelets 0.00095 0.00098 0.00101 0.00178 0.00182 0.00187 0.07954 0.08003 0.08047

Kernel 0.03771 0.03780 0.03786 0.14208 0.14235 0.14271 0.20321 0.20363 0.20426

SVR 0.00088 0.00091 0.00094 0.00047 0.00048 0.00049 0.06863 0.06901 0.06943

Tabela 2.2: Média da raiz dos erros dos ńıveis de expressão gênica estimados para dados

de microarrays simulados com genes diferencialmente expressos inseridos na condição de

expressão baixa. GDE: Genes diferencialmente expressos

2.5 Discussão

Analisando o quanto os outliers podem causar distúrbios nas curvas de regressão,

observamos que Kernel é o mais senśıvel dos métodos estudados independente do caso

(outliers em baixo, médio ou alto ńıvel de expressão). Nos três casos, SVR se mostra o

menos afetado.

O melhor desempenho do Splines quando comparado ao Kernel, pode ser explicado

pelo grau de suavização, que varia de acordo com a densidade dos pontos, diferente-

mente do Kernel, que possui janela de tamanho fixo. O método Wavelets também possui

um desempenho ligeiramente melhor que o Kernel, provavelmente devido às propriedades

multi-resolução. No geral, Splines e Wavelets apresentaram desempenhos similares quando

as medianas do erro quadrático médio são comparadas usando o teste de Wilcoxon. Spli-

nes e Wavelets constituem técnicas um pouco melhores que Loess quando analisados os

microarrays de formato sinuoso, mas para os outros dois formatos, Loess obteve melhores
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%GDE Sinuoso Banana Misto

Método 1 ◦quartil 2 ◦quartil 3 ◦quartil 1 ◦quartil 2 ◦quartil 3 ◦quartil 1 ◦quartil 2 ◦quartil 3 ◦quartil

Loess 0.00356 0.00373 0.00389 0.00379 0.00392 0.00407 0.05214 0.05234 0.05259

Splines 0.00354 0.00370 0.00387 0.00379 0.00393 0.00407 0.05237 0.05258 0.05283

5 Wavelets 0.00351 0.00368 0.00384 0.00438 0.00450 0.00466 0.05227 0.05247 0.05272

Kernel 0.03799 0.03816 0.03838 0.17380 0.17441 0.17487 0.18858 0.18882 0.18904

SVR 0.00337 0.00353 0.00369 0.00357 0.00368 0.00382 0.05034 0.05049 0.05067

Loess 0.00709 0.00723 0.00743 0.00758 0.00780 0.00799 0.05483 0.05506 0.05532

Splines 0.00707 0.00721 0.00741 0.00763 0.00787 0.00805 0.05507 0.05532 0.05556

10 Wavelets 0.00705 0.00718 0.00739 0.00858 0.00881 0.00898 0.05497 0.05522 0.05547

Kernel 0.03837 0.03857 0.03886 0.15366 0.15461 0.15523 0.18801 0.18830 0.18867

SVR 0.00672 0.00688 0.00707 0.00709 0.00731 0.00750 0.05150 0.05164 0.05183

Loess 0.01041 0.01061 0.01094 0.01108 0.01136 0.01165 0.05964 0.05985 0.06012

Splines 0.01039 0.01060 0.01091 0.01109 0.01136 0.01165 0.05990 0.06013 0.06039

15 Wavelets 0.01038 0.01058 0.01089 0.01251 0.01276 0.01310 0.05978 0.06003 0.06029

Kernel 0.03867 0.03897 0.03927 0.12923 0.13026 0.13111 0.19337 0.19367 0.19414

SVR 0.00986 0.01006 0.01032 0.01027 0.01056 0.01081 0.05499 0.05526 0.05550

Loess 0.01393 0.01418 0.01444 0.01487 0.01519 0.01542 0.06362 0.06398 0.06432

Splines 0.01393 0.01415 0.01442 0.01486 0.01518 0.01542 0.06390 0.06425 0.06460

20 Wavelets 0.01390 0.01414 0.01440 0.01631 0.01666 0.01689 0.06375 0.06410 0.06445

Kernel 0.03915 0.03957 0.04004 0.12265 0.12366 0.12464 0.19808 0.19858 0.19909

SVR 0.01310 0.01334 0.01365 0.01365 0.01399 0.01416 0.05809 0.05835 0.05858

Loess 0.02772 0.02813 0.02862 0.02969 0.03004 0.03043 0.07856 0.07910 0.07975

Splines 0.02774 0.02814 0.02861 0.02966 0.03002 0.03038 0.07884 0.07937 0.08002

40 Wavelets 0.02771 0.02811 0.02859 0.03012 0.03049 0.03092 0.07873 0.07926 0.07995

Kernel 0.04195 0.04261 0.04316 0.15640 0.15816 0.16012 0.20368 0.20443 0.20518

SVR 0.02545 0.02581 0.02614 0.02656 0.02685 0.02724 0.06786 0.06830 0.06862

Tabela 2.3: Média da raiz dos erros dos ńıveis de expressão gênica estimados para dados

de microarrays simulados com genes diferencialmente expressos inseridos na condição de

expressão média. GDE: Genes diferencialmente expressos

resultados que Splines e Wavelets. Para fins práticos, as diferenças entre eles em termos de

distúrbios causados por outliers são muito pequenas, não sendo portanto, preocupantes.

O SVR se mostrou ser o mais robusto à presença de outliers independente do formato

dos microarrays ou localização dos outliers, tornando-se para os nossos testes o melhor

método de normalização para identificar genes diferencialmente expressos.

Um problema muito conhecido em identificação de genes diferencialmente expressos é

a normalização de genes com baixos ńıveis de expressão, devido à baixa quantidade de

genes com esse perfil e alta variância nos spots. Um problema equivalente ocorre com

genes apresentando altas expressões devido à baixa frequência desses genes. Mais uma

vez, mesmo nessas condições, o SVR se mostrou melhor que os outros métodos comumente

utilizados.

Na Figura 2.5, ilustramos o desempenho dos 5 métodos de normalização aplicados em

dados de microarrays reais, sem a inserção de outliers artificiais. Uma pequena diferença

pode ser observada nas curvas de normalização na região onde os genes apresentam baixos
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%GDE Sinuoso Banana Misto

Método 1 ◦quartil 2 ◦quartil 3 ◦quartil 1 ◦quartil 2 ◦quartil 3 ◦quartil 1 ◦quartil 2 ◦quartil 3 ◦quartil

Loess 0.00038 0.00039 0.00040 0.00081 0.00087 0.00094 0.04633 0.04639 0.04648

Splines 0.00035 0.00036 0.00037 0.00079 0.00086 0.00092 0.04658 0.04665 0.04674

5 Wavelets 0.00033 0.00034 0.00035 0.00115 0.00121 0.00129 0.04643 0.04650 0.04660

Kernel 0.03781 0.03782 0.03783 0.16417 0.16453 0.16513 0.17428 0.17436 0.17447

SVR 0.00031 0.00032 0.00033 0.00080 0.00087 0.00092 0.04527 0.04534 0.04544

Loess 0.00146 0.00153 0.00168 0.00145 0.00156 0.00167 0.04733 0.04748 0.04758

Splines 0.00142 0.00149 0.00160 0.00147 0.00157 0.00168 0.04756 0.04767 0.04779

10 Wavelets 0.00140 0.00147 0.00159 0.00160 0.00170 0.00182 0.04725 0.04736 0.04748

Kernel 0.02662 0.03454 0.03789 0.23086 0.23135 0.23245 0.18441 0.19003 0.19176

SVR 0.00126 0.00133 0.00144 0.00142 0.00154 0.00166 0.04678 0.04687 0.04696

Loess 0.00203 0.00217 0.00234 0.00199 0.00212 0.00224 0.04963 0.04976 0.04991

Splines 0.00198 0.00211 0.00223 0.00200 0.00211 0.00222 0.04987 0.05001 0.05014

15 Wavelets 0.00196 0.00209 0.00224 0.00219 0.00240 0.00257 0.04975 0.04989 0.05001

Kernel 0.02318 0.02992 0.03729 0.17578 0.20066 0.22763 0.18472 0.18898 0.18923

SVR 0.00178 0.00190 0.00200 0.00170 0.00180 0.00189 0.04885 0.04898 0.04912

Loess 0.00260 0.00275 0.00293 0.00259 0.00272 0.00289 0.04917 0.04930 0.04944

Splines 0.00254 0.00268 0.00286 0.00260 0.00270 0.00289 0.04933 0.04946 0.04961

20 Wavelets 0.00253 0.00267 0.00284 0.00289 0.00304 0.00320 0.04919 0.04933 0.04947

Kernel 0.02224 0.02819 0.03468 0.16500 0.17817 0.20385 0.18207 0.18716 0.19141

SVR 0.00226 0.00239 0.00255 0.00247 0.00258 0.00272 0.04839 0.04850 0.04863

Loess 0.00501 0.00520 0.00545 0.00518 0.00538 0.00555 0.04980 0.04999 0.05020

Splines 0.00498 0.00519 0.00539 0.00520 0.00538 0.00558 0.05002 0.05022 0.05038

40 Wavelets 0.00496 0.00517 0.00537 0.00535 0.00551 0.00572 0.04984 0.05004 0.05020

Kernel 0.02155 0.02487 0.02810 0.18250 0.20140 0.22296 0.17524 0.18072 0.18433

SVR 0.00446 0.00467 0.00489 0.00464 0.00483 0.00505 0.04809 0.04829 0.04860

Tabela 2.4: Média da raiz dos erros dos ńıveis de expressão gênica estimados para dados

de microarrays simulados com genes diferencialmente expressos inseridos na condição de

expressão alta. GDE: Genes diferencialmente expressos

e altos ńıveis de expressão, devido a baixas quantidades de genes e alta variância.
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Figura 2.5: Curvas de normalização ajustadas para dados reais de cDNA microarrays,

aplicando os cinco diferentes métodos de normalização (Loess, Splines, Wavelets, Kernel

e SVR).



Caṕıtulo 3

Redes regulatórias

Neste caṕıtulo, serão abordadas as redes regulatórias de produtos gênicos, apresen-

tando os problemas existentes com os diversos modelos já descritos na literatura e intro-

duzindo dois novos modelos, o modelo vetor autoregressivo dinâmico (Fujita et al., 2007a)

e o vetor autoregressivo esparso (Fujita et al., 2007b), que propomos como alternativa

para a modelagem de tais redes regulatórias.

3.1 Introdução

Para um maior entendimento do funcionamento das células como um todo, é necessário

entender, ao ńıvel molecular, como os produtos gênicos interagem. Isto pode auxiliar no

projeto de novos experimentos e no desenvolvimento de novas ferramentas terapêuticas

para o tratamento de doenças. Devido ao elevado número de genes envolvidos nessas

redes, ativando e reprimindo feedbacks, sua dinâmica é extremamente complexa e dif́ıcil

de inferir.

Com o desenvolvimento de tecnologias de análise de expressão gênica em larga escala,

como os microarrays de DNA, tornou-se posśıvel a análise de dezenas de milhares de ge-

nes simultaneamente, permitindo a construção de redes regulatórias de genes baseadas na

inferência sobre os dados de expressão gênica.

Diversas redes genéticas foram propostas nos últimos anos, como as redes Bayesianas

(Imoto et al., 2002; Tamada et al., 2003; Friedman, 2004; Dojer et al., 2006), Equações

Estruturais (Xiong et al., 2004), Redes Booleanas Probabiĺısticas (Akutsu et al., 2000;

34
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Shmulevich et al., 2002; Pal et al., 2005), modelos Gráficos Gaussianos (Schäfer e Strim-

mer, 2005), controles Fuzzy (Woolf e Wang, 2000) e Equações Diferenciais (Mestl et al.,

1995).

Apesar desses métodos modelarem bem diversas redes regulatórias onde há informações

biológicas a priori, é dif́ıcil determinar as relações de causalidade quando estas não estão

dispońıveis.

Além disso, todos esses métodos esbarram nos mesmos problemas:

1. até o momento, todos os modelos assumem estacionaridade, i.e., a topologia da rede

não se altera em função do tempo, enquanto é bem sabido que a rede não é estática,

ou seja, a topologia da rede é variante ao longo do ciclo celular;

2. o número de observações (microarrays) é muito pequeno quando comparado ao alto

número de variáveis (genes). Assim, o uso de métodos tradicionais de estat́ıstica

para a inferência de grandes redes limita a inferência para alguns poucos genes.

Como conseqüência, modelar e simular redes grandes se torna um campo de pes-

quisa intenso e desafiador. Aqui convém definir o que seria uma “grande” rede,

que seria uma rede inferida a partir de um número de observações menor que o

número de parâmetros estimados. Em outras palavras, o número de experimentos

de microarrays de DNA é menor que o número de genes.

Para o primeiro problema citado, até o momento não se conhece nenhuma proposta

de solução. Em relação ao segundo, alguns métodos têm sido apresentados a fim de su-

perar esse desafio. Por exemplo, Barrera e colaboradores utilizaram informação mútua

para resolver o problema da dimensionalidade (Barrera et al., 2004). Em seu método,

a informação mútua é calculada entre os genes e as mais altas informações mútuas são

selecionadas. O ponto fraco da abordagem é que ela não apresenta um teste estat́ıstico,

sendo arbitrária a escolha do limiar de informação mútua, tornando muito dif́ıcil a inter-

pretação e identificação das verdadeiras interações da rede. Assim, a escolha do limiar

para determinar se há ou não uma ligação torna-se um pouco subjetiva. Uma alternativa

para modelar redes com uma alta quantidade de genes seria a construção de módulos,

onde cada módulo é composto por vários genes, e, depois, construir redes módulo-módulo

(Segal et al., 2003; Xu et al., 2004; Yamaguchi et al., 2007). O problema destes métodos

é que a definição do que é um módulo não é bem estabelecida, mudando de artigo para
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artigo. Não é claro também como “traduzir” as redes módulo-módulo encontradas para

redes gene-gene.

Nas seções seguintes, apresentamos uma introdução do modelo vetor autoregressivo

clássico (VAR - Vector Autoregressive), e posteriormente, descrevemos nossas duas pro-

postas como soluções dos problemas apontados: o modelo vetor autoregressivo dinâmico

(DVAR - Dynamic Vector Autoregressive) e vetor autoregressivo esparso (SVAR - Spar-

seVector Autoregressive).

3.2 Vetor autoregressivo (VAR)

Granger (1969) definiu o conceito de causalidade que é fácil de ser tratado no contexto

de modelos de Vetores Autoregressivos. Assim, este conceito de causalidade se tornou

bem popular nos últimos anos. A idéia principal da causalidade de Granger consiste no

fato do efeito não poder ocorrer antes da causa. No caso do modelo VAR(1), ou seja,

modelo VAR de ordem 1, se um gene i no tempo t− 1 afeta outro gene j no tempo t, o

gene i deve ajudar a prever o ńıvel de expressão do gene alvo.

O modelo VAR(1) pode ser descrito como (Lütkepohl, 1993):

yt = A1yt−1 + εt t = 2, . . . , T (3.1)

onde yt é um vetor de expressão gênica n × 1, εt é também um vetor n × 1 com média

zero e matriz de precisão Σ−1, e A1 é uma matriz n × n de parâmetros. Os distúrbios

são serialmente não-correlacionados, mas podem ser correlacionados no mesmo tempo.

Assim, E(εtε
′
t) = Σ, onde Σ é uma matriz n× n. É importante ressaltar que, no modelo

multivariado, cada gene pode depender não somente dos valores do seu próprio passado,

mas, também, do passado dos valores de outros genes. Assim, se yit é o i-ésimo elemento

de yt, a i-ésima linha é

yit = ai1y1,t−1 + ai2y2,t−1 + . . .+ aiNyN,t−1 + εit, i = 1, . . . , n (3.2)

Este modelo pode ser estimado pelo estimador de Mı́nimos Quadrados Ordinário,

simplesmente realizando a regressão em cada uma das variáveis nas defasagens de cada

uma delas e de outras variáveis.

Assim, pode-se re-escrever o modelo como

Z = Xβ + E Ei ∼ N(0,Σ) i = 1, . . . , n (3.3)
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onde define-se m = T − 1 e introduz-se a notação:

Z(m×n) = [y2, . . . , yt, . . . , yT ]′ = [z1, . . . , zi, . . . , zn];

β(n×n) = A′
1 = [β1, . . . , βn]

′;

X(m×n) = [y1 . . . ym]′;

E(m×n) = [ε2, . . . , εt, . . . , εT ]′

A solução expĺıcita do estimador de mı́nimos quadrados é

β̂i = (X ′X)−1X ′zi i = 1, . . . , n (3.4)

onde zi é a i-ésima coluna de Z.

A fim de especificar a distribuição do j-ésimo elemento de β̂, vamos denotar o j-ésimo

elemento da diagonal (X ′X)−1 por wjj. Então, pode-se realizar o seguinte teste estat́ıstico

β̂ij
√

σ̂2wjj
∼ t(m− n) i = 1, . . . , n (3.5)

sob a hipótese nula, onde t(m − n) denota uma distribuição t com (m − n) graus de

liberdade e

σ̂2 =
1

m− n
(Z −Xβ̂)′(Z −Xβ̂) =

E ′E

m− n
(3.6)

É importante notar que no modelo Vetor Autoregressivo é posśıvel inferir causalidades

de Granger sem nenhuma informação biológica a priori. Por outro lado, assume-se esta-

cionaridade e, também, que o número de observações deve ser muito maior que o número

de variáveis (m > n).

3.3 Vetor autoregressivo dinâmico (DVAR)

Baseado no modelo VAR, apresentamos o DVAR, uma forma de modelagem de co-

nectividade que varia com o tempo, com o própósito de modelar a dinâmica das redes ao

longo do ciclo celular. O modelo DVAR (Dynamic Vector Autoregressive) é definido por:

yt = v(t) + A1(t)yt−1 + A2(t)yt−2 + . . .+ Ap(t)yt−p + εt (3.7)
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onde εt é um vetor de variáveis aleatórias com média zero e matriz de covariância Σ(t)

dado por:

Σ(t) =



















σ2
11(t) σ21(t) . . . σk1(t)

σ12(t) σ2
22(t) . . . σk2(t)

σ13(t) σ23(t) . . . σk3(t)
...

...
. . .

...

σ1k(t) σ2k(t) . . . σ2
kk(t)



















(3.8)

e v(t) e Ai(t) (i = 1, 2, . . . , p) são um vetor e a matriz de coeficientes respectivamente,

dados por:

v(t) =















v1(t)

v2(t)
...

vk(t)















(3.9)

Ai(t) =



















a11i(t) a21i(t) . . . ak1i(t)

a12i(t) a22i(t) . . . ak2i(t)

a13i(t) a23i(t) . . . ak3i(t)
...

...
. . .

...

a1ki(t) a2ki(t) . . . akki(t)



















(3.10)

Usando esta estrutura variante no tempo para o intercepto (o intercepto está relacio-

nado com o valor médio variante no tempo da expressão gênica), coeficientes autoregressi-

vos e matrizes de covariância, é posśıvel modelar a rede regulatória de um modo dinâmico

para analisar o fluxo de informação ao longo do ciclo celular.

Como proposto por Sato et al. (2006), é posśıvel considerar a função de expansão

wavelet para estimar as funções variantes no tempo em v(t), Ai(t) e Σ(t). A idéia é que

qualquer função f(t) com
∫ ∞

−∞
f 2(t)dt <∞ pode ser expandida como:

f(t) =

∞
∑

j=−∞

∞
∑

k=−∞

cj,kψj,k(t) (3.11)

Portanto, a função f(t) pode ser representada por uma combinação linear de funções

wavelet ψj,k(t), onde os ı́ndices j e k estão relacionados à escala e localização tempo-

ral, respectivamente. Assim, considerando a expansão wavelet, as funções coeficientes
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autoregressivos almi(t) podem ser escritas como:

almi(t) =

J
∑

j=k−1

2j−1
∑

k=0

c
(i)
j,kψj,k(t) (3.12)

onde a extensão da série temporal T e c
(i)
j,k (j = −1, 0, 1, . . . , T − 1; k = 0, 1, . . . , 2j − 1;

i = 1, 2, . . . , p) são os coeficientes wavelet para o i-ésimo coeficiente da função autoregres-

sivo almi(t). Basicamente, a estimativa dos parâmetros do vetor autoregressivo é efetuada

pela estimativa de cada coeficiente wavelet c
(i)
j,k para todas as funções autoregressivas da

matriz Ai(t), i = 1, 2, . . . , p, as funções v(t) e as funções de covariância em Σ(t).

Um ponto a ser analisado aqui é de como determinar a resolução máxima do parâmetro

J que controla o truncamento da expansão wavelet.

Quanto maior o valor de J , maior o rúıdo que a curva estimada terá. A redução do viés

implica em aumento da variância, e o contrário também, ou seja, o aumento da variância

implica na redução do viés. Um critério objetivo para a escolha do melhor J pode ser

obtido por validação-cruzada. Por outro lado, a escolha do grau de suavidade pode ser

baseada em mudanças esperadas de acordo com informações biológicas a priori ou no

ńıvel de detalhe desejado. Em nossas análises, definimos o valor de J como sendo igual a

quatro porque temos a informação biológica a priori de que a conectividade variante no

tempo varia ao longo das quatro diferentes fases do ciclo celular (S, G2, M, G1).

Sato et al. (2006) propôs uma regressão por mı́nimos quadrados generalizado iterativo

composto por um loop de dois estágios. O primeiro estágio consiste em estimar os coefi-

cientes de expansões wavelets em Ai(t) e v(t) usando a regressão por mı́nimos quadrados

generalizados. No segundo estágio, o quadrado dos reśıduos, obtido no passo anterior, é

usado para estimar as funções de expansão na matriz de covariância Σ(t).

3.3.1 Algoritmo

Considere as seguinte matrizes:

Yt−l =















y1,(p−l+1) y2,(p−l+1) . . . yk,(p−l+1)

y1,(p−l+1) y2,(p−l+2) . . . yk,(p−l+2)

...
...

. . .
...

y1,(T−1) y2,(T−l) . . . yk,(T−l)















(3.13)
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ε =















ε1,(p+1) ε2,(p+1) . . . εk,(p+1)

ε1,(p+1) ε2,(p+2) . . . εk,(p+2)

...
...

. . .
...

ε1,(T ) ε2,(T ) . . . εk,(T )















(3.14)

π =















ψ−1,0(p+ 1) ψ0,0(p+ 1) . . . ψJ,2J−1(p+ 1)

ψ−1,0(p+ 2) ψ0,0(p+ 2) . . . ψJ,2J−1(p+ 2)
...

...
. . .

...

ψ−1,0(T ) ψ0,0(T ) . . . ψJ,2J−1(T )















(3.15)

onde a matriz Y é dado do problema.

O produto linha de Kronecker é definido por















a1

a2

...

an















⊗L















b1

b2
...

bn















=















a1 ⊗ b1

a2 ⊗ b2
...

an ⊗ bn















(3.16)

sendo

W = [1T−p ⊗L πt−1 ⊗L π . . . Yt−1 ⊗L π] (3.17)

M = IK ⊗W (3.18)

onde 1T−p é o vetor coluna de cardinalidade (T − p) composto por 1s, e Ik é a matriz

identidade de k linhas.

Seja o vetor Z = vec(Yt), onde o operador vec concatena todas as colunas da matriz.

O modelo DVAR pode ser re-escrito como:

Z = Mβ + E (3.19)

Um vetor de parâmetros β contem os coeficientes c
(i)
j,k da wavelet para todas as funções

de conectividade. Seja a matriz de covariâncias de E denotado por τ .

O estimador de mı́nimos quadrados generalizados para os parâmetros do modelo é

dado por:

β̂ = (M ′τ−1M)−1M ′τ−1Z (3.20)

Um estimador para τ pode ser obtido considerando-se a suavização de wavelets do

quadrado dos reśıduos (r2
it, i = 1, . . . , k)
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A hipótese de conectividade significante ou qualquer combinação linear dos parâmetros

em β pode ser feito simplesmente aplicando-se o teste de Wald. Detalhes sobre o teste de

Wald podem ser encontrados em Graybill (1976).

3.3.2 Aplicação em dados reais

Aplicamos o método proposto nos dados de expressão gênica do ciclo celular de células

HeLa, coletados por Whitfield et al. (2002). Esses dados contêm três ciclos completos, i.e.,

48 pontos distribúıdos em intervalos de uma hora, onde o ciclo celular das células HeLa é

de 16 horas. Assim, foram usados todos os 48 pontos e os assumimos como triplicatas ,

i.e., cada ponto do tempo foi representado por três pontos. Esses dados foram obtidos na

Internet na seguinte página: http://genome-www.stanford.edu/Human-CellCycle/HeLa/

(acessado em 25 de janeiro de 2006).

Para aplicação do DVAR, os dados de expressão de cada gene foram normalizados para

terem média zero e variância igual a um.

Em nossas análises, modelamos três redes, sendo uma composta pelos genes p53,

gadd45a e p21 ; a segunda pelos genes NF-κB, ikkα, nemo e nik e a terceira por c-myc,

reck, src e timp-2, pois essas redes possuem importantes papéis na regulação gênica e na

progressão de diversos tipos de tumores.

3.3.3 Resultados e Discussões

A fim de medir o desempenho do proposto método (DVAR) e identificar as causalida-

des de Granger variantes no tempo, o DVAR foi aplicado em conjuntos de dados biológicos

reais.

As Figuras 3.1, 3.3 e 3.5 ilustram as redes estimadas usando o método proposto

(DVAR) e o método clássico (VAR) o qual acreditamos ser o mais apropriado para mo-

delar redes baseadas em séries temporais.

Para validarmos nossa abordagem, analisamos 3 módulos de genes, que são regulados

por 3 fatores de transcrição, chamados: p53, NF-κB e c-Myc no contexto da progressão

do ciclo celular em células tumorais HeLa.

Os resultados obtidos com a aplicação do nosso método no conjunto de 3 genes (p53,

p21 e gadd45a) estão ilustrados na Figura 3.1. Na Figura 3.3 é ilustrada a rede composta
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por NF-κB, IKKα, NEMO e NIK. Na Figura 3.5, apresentamos o conjunto de genes com-

posto por c-myc, reck, src e timp2. Como nós estamos interessados em analisar conexões

reais, consideramos três ou quatro como um número adequado de genes para o tamanho

da nossa série temporal, para que não perdêssemos o poder do teste. Acima de sete genes,

começam a ocorrer problemas computacionais numéricos de singularidade. Assim, se o

interesse é de construir redes “grandes”, uma posśıvel solução seria realizar comparações

dois a dois e controlar a taxa de falsos positivos através da correção por Bonferroni ou

FDR (False Discovery Rate) (Benjamini e Hochberg, 1995). Como a correção por Bonfer-

roni é muito conservadora, sugere-se o uso do FDR. É importante notar que, nesse caso,

as causalidades inferidas não são parciais. Nós aplicamos o DVAR de ordem um devido

ao pequeno número de pontos na série temporal. É necessário ressaltar que quanto maior

o número de genes a ser analisado e/ou maior a ordem do DVAR, menor é o poder do

teste, já que o número de parâmetros a ser estimado aumenta.

p53 é uma protéına supressora de tumor que age numa via cŕıtica do ciclo celular e

no controle da apoptose. p53 se liga aos elementos enhancer ou promotores dos genes-

alvos, regulando sua transcrição, e ativando programas celulares que estão envolvidos

com grande parte das funções supressoras de tumor. Dois desses genes-alvo são o p21 e

o gadd45a, que são transcricionalmente ativados por p53 nas transições G1-S e G2-M do

ciclo celular, respectivamente, induzindo a inibição do crescimento e/ou apoptose. Mas

estudos recentes demonstraram que GADD45A é capaz de gerar um feedback positivo

dependente da quinase p38, que é essencial para manter a estabilidade da protéına p53 e

sua atividade transcricional (Jin et al., 2006). De fato, foi observado que GADD45A pode

funcionar como um efetor upstream da protéına p53, já que a indução de p53 é diminúıda

em células knock-out de gadd45a (Hildesheim et al., 2002).

Nossa análise de expressão gênica in silico (Figura 3.1) sugere que, em células Hela,

p53 também está sendo regulado transcricionalmente de modo GADD45A-dependente, au-

mentando a conectividade na fase G1 do ciclo celular. Consistentemente, a auto-regulação

de GADD45A na fase G2 pode ser resultado de uma ativação p53-independente, como

pode ser observado em células HeLa tratadas com quercetina (Yoshida et al., 2005). Esta

regulação pode envolver outros reguladores bem conhecidos de GADD45, como BRCA1

(Jin et al., 2000), oct-1 (Takahashi et al., 2001) e NF-YA (Jin et al., 2001).

Em nossos experimentos, não foi posśıvel observar a regulação de GADD45A por p53.

Diversas explicações podem ser oferecidas para a ausência da causalidade de Granger de
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Figura 3.1: Aplicação dos modelos VAR e DVAR na rede composta pelos genes p53,

gadd45a e p21. VAR: arestas pontilhadas são as conectividades significativas (p valor

< 0.1) e arestas cheias são as conectividades significativas (p valor < 0.05). DVAR:

conectividades significativas (p valor < 0.05). As funções de conectividade estão ilustradas

em cada aresta.

Figura 3.2: Perfil da expressão gênica com dados reais e com dados ajustados pelo método

DVAR para os genes p21, p53 e gadd45a.
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p53 para GADD45A, como: a) o comprimento da série temporal não é longa o sufici-

ente; b) ou a causalidade de Granger pode estar ocorrendo em uma ordem diferente de

um; c) as células HeLa não possuem essa regulação; d) a regulação não ocorre no ńıvel

transcricional. Por outro lado, o método DVAR inferiu uma conexão positiva entre p21 e

p53 na transição G1-S do ciclo celular, estando de acordo com evidências experimentais

do aumento da expressão do gene p21 dependente de p53 nesta fase do ciclo, induzindo

interrupção do ciclo celular e restringindo o crescimento celular aberrante em resposta a

danos no DNA, ativação de oncogenes, hipóxia e perda de contatos de células normais

(el-Deiry et al., 1993; Lohrum e Vousden, 1999). Mas ao mesmo tempo, um feedback

negativo parece estar presente nas células Hela, já que uma auto-regulação negativa de

p21 é também evidente na fase G1 do ciclo celular, numa regulação aparentemente inde-

pendente e contraditória mediada por p53. Como a linhagem celular Hela é transformada,

isto pode ser uma das vias de sinalização próprias da tumorigênese e/ou da progressão do

tumor. A Figure 3.2 mostra o perfil da expressão gênica dos dados reais compostos por

p21, p53 e gadd45a e os valores ajustados pelo DVAR.

O fator κB nuclear (NF-κB), um fator de transcrição regulado pelo stress, pertencente

a famı́lia Rel, participa essencialmente do controle inflamatório e da resposta imune inata.

Uma vez ativado, na maioria das vezes por fosforilação e subseqüente degradação de seu

inibidor, a protéına IκB, NF-κB transloca para o núcleo, onde este modula a expressão

de uma variedade de genes, incluindo aqueles que codificam citoquinas, fatores de cresci-

mento, protéınas de resposta de fase aguda, moléculas de adesão celular e uma série de

reguladores de apoptose celular. Mais recentemente, a ativação de NF-κB tem sido rela-

cionada a múltiplos aspectos de tumorigênese, incluindo o controle da proliferação celular

e migração, progressão do ciclo celular e apoptose.

Apesar de estarem dispońıveis somente informações limitadas sobre o envolvimento de

NF-κB na regulação do ciclo celular, foi encontrado que ńıveis de ativação de NF-κB estão

ligados aos controles de sinalização da progressão do ciclo celular em células HeLa. Mas

há observações controversas da conseqüência funcional desta regulação. Alguns autores

sugerem que a inibição de NF-κB causa bloqueio da progressão do ciclo celular e atraso

na transição G1/S (Kaltschmidt et al., 1999). Outros afirmam que a superexpressão de

NF-κB impede a transição de G1/S em células Hela (Bash et al., 1997). A nossa análise

in silico (Figura 3.3) indica que este aumento na ativação de NF-κB na transição G1/S

correlaciona com o aumento da atividade de IKKα, um repressor natural da inibição de
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NF-κB dependente de IκB. Como observado em nossos resultados, a atividade de IKKα

é positivamente conectada com NEMO, afetando simultaneamente a regulação negativa

de IκB mediada por NEMO, aparentemente para ativar NF-κB, e, promovendo, assim a

progressão do ciclo celular na transição G1/S. Estes mecanismos proliferativos são aumen-

tados por uma regulação negativa de IκB mediada por NF-κB na transição G0/G1, que é

reforçada pela própria regulação negativa de IκB na fase de transição G1/S. Mas, também

há indicações de uma regulação negativa de NF-κB por IκB neste ponto, podendo estar

operando como um feedback negativo em direção ao defeito da atividade transcricional

de NF-κB na transição G1/S. Assim, está claro que o balanço entre a ativação de NF-

κB e o est́ımulo pró/anti-proliferativo pode estar determinando o destino da célula em

direção à progressão/parada do ciclo ou ativando programas de morte celular. Juntos,

como descrito em dados experimentais, nossos resultados in silico indicam que o fator de

transcrição NF-κB participa (diretamente ou indiretamente) do controle de um complexo

padrão dos reguladores do ciclo celular de um modo bi-direcional. A Figure 3.4 mostra

o perfil da expressão gênica dos dados reais compostos por nf-κB, ikkα, nemo e nik, e os

valores ajustados pelo DVAR.

Figura 3.3: Aplicação dos modelos VAR e DVAR na rede composta pelos genes nf-κb, ikkα,

nemo e nik. VAR: arestas pontilhadas são as conectividades significativas (p valor < 0.1) e

arestas cheias são as conectividades significativas (p valor < 0.05). DVAR: conectividades

significativas (p valor < 0.05). As funções de conectividade estão ilustradas em cada

aresta.
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Figura 3.4: Perfil da expressão gênica dos dados reais e dos dados ajustados pelo método

DVAR para os genes nf-κb, ikkα, nemo e nik.
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O oncogene c-myc atua como um potente modulador da transcrição durante a pro-

liferação normal da célula. A atividade desregulada de c-myc no câncer leva à ativação

excessiva das vias downstream, e pode, também, estimular mudanças na expressão dos

genes e sinalizações celulares que não são observadas em condições não-patológicas (Wade

et al., 2006). c-Myc participa essencialmente da transição G1/S, induzindo diversos genes

que estão envolvidos no controle do ciclo celular (Matsumura et al., 2003).

Os inibidores de metaloproteinases (TIMPs e RECK) mantêm o balanço entre a des-

truição e a formação da matriz. TIMPs são capazes de inibir a proliferação de células

endoteliais em resposta a est́ımulos angiogênicos. Aparentemente, TIMPs e RECK parti-

cipam de funções importantes, controlando o fenótipo invasivo de tumores malignos.

Até o momento, a relação entre c-Myc e os inibidores de metaloproteinases durante a

progressão no ciclo celular é pouco conhecida. A regulação negativa da expressão de reck

foi observada em células NIH-3T3 transformadas pelos oncogenes c-myc e src, sugerindo

que o gene reck é um alvo comum para sinais oncogênicos (Takahashi et al., 1998). De

fato, em diversos tipos de tumores, uma correlação inversa entre os ńıveis de expressão de

reck e o grau de malignidade dos tumores (como invasão, metástase, recorrência e baixas

taxas de sobrevivência) são observados. Mas o DVAR prediz (Figura 3.5) uma ativação

de RECK mediada por c-myc na transição M/G1 no ciclo celular de células Hela, na fase

imediatamente fase anterior à auto-regulação de c-myc. Isto está de acordo com a análise

da expressão gênica em hepatomas, no qual a expressão de reck é maior no tumor quando

comparado a tecidos subjacentes (Noda et al., 2003). Adicionalmente, dados obtidos no

nosso laboratório, utilizando análise de expressão gênica por RT-PCR em tempo real de

astrocitomas em 50 pacientes, revelaram uma correlação positiva entre a expressão de

c-myc e reck (Figura 3.7). De fato, como aparentemente não há um controle da expressão

de c-myc por reck, não foi posśıvel estabelecer uma relação de direcionalidade entre as

expressões de c-myc e reck no controle do ciclo celular de células Hela.

Por outro lado, nossos resutlados também mostraram uma regulação positiva de TIMP-

2 mediada por RECK e, simultaneamente, uma regulação negativa da quinase Src na

transição G2/M, em contraste com dados experimentais obtidos em células de cultura

primária (Oh et al., 2003). Considerando que o oncogene src está envolvido na progressão

tumoral e que TIMP-2 é um inibidor da proliferação celular, reck pode ser um alvo para a

regulação da indução da apoptose regulada por c-myc, como descrito na literatura (Wade

e Wahl, 2006; Matsumura et al., 2003). A Figure 3.6 mostra o perfil da expressão gênica
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dos dados reais compostos por reck, c-myc, src e timp-2, e os valores ajustados pelo DVAR.

Figura 3.5: Aplicação dos modelos VAR e DVAR na rede composta pelos genes reck,

c-myc, src e timp-2. VAR: arestas pontilhadas são as conectividades significativas (p

valor < 0.1) e arestas cheias são as conectividades significativas (p valor < 0.05). DVAR:

conectividades significativas (p valor < 0.05). As funções de conectividade estão ilustradas

em cada aresta.

Estes resultados revelaram evidências in silico para apoiar a hipótese de que o lu-

gar, o tempo e o ńıvel de expressão de reck estão sob o controle fino de programas de

desenvolvimento e, também, das condições ambientais.

Em geral, no ńıvel molecular, a causalidade ocorre em um determinado intervalo de

tempo, e mais precisamente, numa fase espećıfica do ciclo celular. É interessante que o

poder do teste usando DVAR é maior que o do VAR. Isto ocorre devido ao estreito inter-

valo de tempo em que as causalidades ocorrem, os quais podem ser observados na Figura

3.1, entre gadd45a → p53, na Figura 3.3, entre ikkα → nemo, nemo → iκb e nf-κb → iκb

e na Figura 3.5 entre reck → src, c-myc → reck, e no feedback para reck, indicando que

essas conectividades são variantes no tempo.

Simulamos também uma grande rede regulatória composta por 1.000 genes e inferimos

uma rede de genes dois a dois aplicando o DVAR. O tempo computacional foi de 8 horas

em um Pentium IV 3.06 GHz, mostrando que essa abordagem também é computacional-

mente viável para redes de grande porte.

A principal vantagem do vetor autoregressivo dinâmico baseado em wavelets (DVAR),
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Figura 3.6: Perfil de expressão gênica com dados reais e com dados ajustados pelo método

DVAR para os genes reck, c-myc, src e timp-2.
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quando comparado aos outros modelos de conectividade, é que este método não assume

estacionaridade.

É sabido que em diferentes fases do ciclo celular ou em diferentes condições, estão

envolvidos diferentes circuitos, sendo largamente aceita a idéia de que a célula sofre al-

terações dinâmicas em sua conectividade. Assim, a suposição de estacionaridade pode

eventualmente nos levar a resultados espúrios. Além disso, o DVAR não necessita de uma

pré-especificação, diferentemente da modelagem por equações estruturais (Xiong et al.,

2004).
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Figura 3.7: Representação dos dados de expressão gênica dos genes reck e c-myc derivados

de 50 astrocitomas humanos. A linha representa a curva de regressão linear entre estes

genes (p valor < 0.001).

Assim, o DVAR é não-viesado quando comparado com modelos que requerem conhe-

cimento da conectividade a priori, contribuindo para inferir novas conectividades e sendo

útil para o desenho de novos experimentos e novos alvos para um dado gene espećıfico.

Diferentemente dos modelos gráficos gaussianos, que funcionam com correlações parciais,

i.e., sem direcionalidade nas arestas, aqui é posśıvel inferir causalidades baseadas na cau-

salidade de Granger. Outra vantagem, quando comparado com modelos clássicos, como a

rede Booleana, é o fato que a discretização da expressão dos genes para variáveis booleanas

não é necessária no DVAR. A necessidade de usar-se limiares para tais discretizações pode

levar a perda de informação, o que não ocorre no DVAR. Ademais, o método pode ser

naturalmente aplicado a redes contendo ciclos, uma vantagem sobre modelos baseados em

DAGs (Directed Acyclic Graphs), já que é bem sabido que as redes regulatórias mantêm
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sua regulação através de feedbacks positivos e negativos. DVAR é sempre identificável

quando o número de observações é maior que o número de parâmetros a serem estimados

porque este método utiliza as defasagem nas regressões, diferentemente do SEM que usa

os dados simultâneos.

Modelos dinâmicos clássicos são baseados em uma janela móvel, mas a detecção das

mudanças dinâmicas através dessa abordagem pode ter mais baixa resolução e flexibili-

dade que o método DVAR que é baseado em wavelets.

Nos nossos dados, as tomadas de tempo da série temporal eram igualmente espaçadas,

por isso, utilizamos as wavelets de Daubechies Extreme Phase 16 que, devido às pro-

priedades de ortogonalidade, reduz a multicolinearidade dos dados e, conseqüentemente,

reduz a variância dos estimadores. Infelizmente, isto não é um caso geral. Quando a série

temporal não está igualmente espaçada, pode-se resolver esse problema usando warped

wavelets ou funções expĺıcitas como Haar, Morlet, Shannon ou chapéu mexicano (Meyer,

1993; Chui, 1992) que não requerem dados em série temporal igualmente espaçados.

3.4 Vetor autoregressivo esparso (SVAR)

Como mostrado na seção 3.3, o método DVAR é útil para inferir causalidades de Gran-

ger variantes no tempo, porém, não é posśıvel inferir causalidades quando o número de

observações é menor que o número de parâmetros a ser estimado, como na maior parte

dos modelos de redes regulatórias. A fim de resolver o problema da dimensionalidade,

apresentamos o SVAR (Sparse Vector Autoregressive). Porém, o SVAR não é capaz de

inferir causalidades de Granger variantes no tempo como o DVAR, e sim, somente causa-

lidades de Granger lineares e estacionárias. Aqui é necessário ressaltar que as definições

acima mencionadas no caso do Vetor Autoregressivo só funcionam para m > n (onde m

é o número de observações e n é o número de parâmetros). Além disso, é sabido que o

estimador de mı́nimos quadrados não assume esparsidade na conectividade da matriz A.

Os resultados desta seção estão presentes no artigo submetido: Fujita A, Sato JR,

Garay-Malpartida, Yamaguchi R, Miyano S, Sogayar MC, Ferreira CE. Modeling large

gene expression regulatory networks with the sparse vector autoregressive model. Este

trabalho foi realizado em colaboração com os Professores Dr. Satoru Miyano e Dr. Rui Ya-

maguchi, ambos do Laboratory of DNA information analysis, durante o estágio sandúıche



3.4 Vetor autoregressivo esparso (SVAR) 52

na Universidade de Tóquio.

Considere Z, β, X e E como descritos na seção 3.2.

Por Fan e Li (2001), Fan e Peng (2004), Hunter (2004) e Hunter e Lange (2004), a

regressão LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) (Tibshirani, 1996)

pode ser descrita por um procedimento iterativo:

β̂k+1
i = (X ′X + λ2D(β̂ki ))

−1X ′zi i = 1, . . . , n e k = 1, . . . , Nit (3.21)

onde Nit é o número de iterações (definimos Nit = 30 nas nossas análises), λ é o parâmetro

que determina quanto de penalização deve ser atribúıdo, D(β̂ki ) é a diagonal da matriz

definida por D(θ) = diag(p′λ(θ)/θ) k = 1, . . . , n e p′λ(θ) = λsinal(θ).

A cada iteração, os coeficientes da regressão β de cada gene, ponderados em relação

ao seu atual tamanho, são sucessivamente diminúıdos de peso até atingirem o valor zero.

A matriz de covariância pode ser aproximada por

(X ′X + λ2D(β̂))−1X ′X(X ′X + λ2D(β̂))−1σ̂2, (3.22)

onde σ̂2 é a variância estimada

σ̂2 =
1

m− n− c
(Z −Xβ̂)(Z −Xβ̂) =

E ′E

m− n− c
(3.23)

onde c é o número de variáveis β postas como zero pela regressão LASSO.

Quando σ̂2 é substitúıdo por σ2, obtem-se como resultado, o teste estat́ıstico

β̂ij√
σ̂2wjj

∼ t(m− n− c) i = 1, . . . , n (3.24)

sob a hipótese nula, onde t(m− n− c) denota a distribuição t com (m− n− c) graus de

liberdade e wjj é o j-ésimo elemento da diagonal de:

(X ′X + λ2D(β̂))−1X ′X(X ′X + λ2D(β̂))−1 (3.25)

3.4.1 Ajuste da variável λ

É necessário enfatizar que o número de variáveis marcadas como zero pelo método

é dependente do valor atribúıdo ao parâmetro λ. Quanto mais alto o valor de λ, mais

variáveis são marcadas como zero.
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Em nosso trabalho, o valor de λ foi selecionado como o valor que minimiza o valor do

critério da validação cruzada generalizada (GCV, Generalized Cross-Validation).

Seja q(λ) = tr{X(X ′X + λ2D(β))−1} e rss(λ) o reśıduo da soma dos quadrados com

constante λ, o valor da GCV pode ser calculado como

GCV (λ) =
1

m

rss(λ)

{1 − q(λ)/m}2
(3.26)

O valor mı́nimo do GCV foi atingido com o uso do algoritmo L-BFGS-B (Bryd et al.,

1995), implementado na função optim do pacote estat́ıstico R.

3.4.2 Controle da taxa de falso-positivos

Para controlar o aumento da taxa do erro tipo I (falsos-positivos) quando testamos

simultaneamente centenas de arestas, aplicou-se o método FDR (Benjamini e Hochberg,

1995).

Primeiramente, assume-se que as n hipóteses testadas {H0
1 , H

0
2 , . . . , H

0
n}, onde H0

j é a

hipótese nula do j-ésimo teste e {p(1), p(2), . . . , p(n)} seus correspondentes p-valores, n0

é o número de verdadeiras hipóteses nulas e os outros n− n0 são as hipóteses falsas.

Sejam p(1) ≤ p(2) ≤ . . . p(n) os valores dos p-valores observados. Define-se

l = max{i : p(i) ≤ i

n
q}, (3.27)

e rejeita-se H0
(1) . . .H

0
(l). Se não existe i, não se rejeita hipótese alguma.

Assim, o FDR controla a proporção esperada (q) de hipóteses incorretamente rejeitadas

(erro tipo I) de uma lista de hipóteses rejeitadas.

3.4.3 Simulações

Para testar o método proposto SVAR, realizamos várias simulações. Para tal finali-

dade, constrúımos redes regulatórias artificiais baseadas em grafos livres de escala, já que

é bem sabido que redes metabólicas são deste tipo (Jeong et al, 2000).

Redes regulatórias artificiais

A descrição de que na natureza muitas redes têm uma distribuição em potência nos

graus dos nós foi primeiramente descrita por Barabási e Albert (1999). Em seu modelo
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de grafo aleatório, chamado de grafo livre de escala, o crescimento da rede é baseado

em dois mecanismos comuns a diversas redes do mundo real. Estas redes começam com

um pequeno número de nós e crescem continuamente com a adição de novos nós; assim,

o número de nós aumenta conforme o tempo de vida da rede. Quando um novo nó é

adicionado à rede, sua conexão é preferencial, i.e., a probabilidade com a qual um novo nó

se conecta a um nó já existente não é uniforme como no grafo aleatório (Erdös e Rényi,

1959), mas há uma probabilidade maior de se ligar em um nó que possui um número

de conexões maior, resultando em uma distribuição em potência nos graus dos nós. Em

outras palavras, a probabilidade P (k) que um nó da rede se conecte a k outros nós decai

em potência. Assim, o grau de distribuição tem uma cauda em potência P (k) ∼ k−γ, onde

γ é um número escalar que representa o quanto a distribuição do grau decai. No nosso

caso, os nós representam os genes e as conexões as relações de Granger causalidades.

Um grafo livre de escala pode ser constrúıdo da seguinte maneira:

1. Crescimento: comece com uma pequeno número z0 de genes e, a cada iteração, um

novo gene com z ≤ z0 arestas é adicionado. Este novo gene é conectado com conexão

preferencial aos genes já existentes na rede.

2. Conectividade preferencial: o gene com o qual o novo gene irá se conectar é sele-

cionado de uma forma não-determińıstica. Assuma como φ a probabilidade de um

novo gene se conectar ao gene i, e que essa probabilidade depende do grau di do

gene que já está presente na rede. Assim

φ(di) =
di

∑

j dj
(3.28)

Como estamos interessados em relações de causalidade, foi necessário definir a direção

da aresta. Assim, há um terceiro passo na nossa construção. Nas nossas simulações, a

probabilidade atribúıda para adicionar uma aresta do gene i para o gene j é o mesmo que

de j para i, i.e., 0.5.

Após Tpassos iterações, a construção do grafo aleatório é composta com n = Tpassos+z0

genes e z ∗ Tpassos + zarestas relações de Granger causalidades, onde zarestas é o número

inicial de arestas.

O grafo constrúıdo usando o algoritmo acima pode ser representado por sua matriz de

adjacências A, i.e., onde existir uma aresta do gene i para o gene j, a matriz é definida
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como A[i, j] = 0.8, e 0 caso contrário (definimos como 0.8 o peso de cada aresta). A

matriz de adjacências A corresponde a matriz A descrita na equação 3.1. A defasagem

das séries temporais foi definida como uma, assim, defina m = T − 1.

Para construir as séries temporais para cada gene, gere números aleatórios com dis-

tribuição normal para cada gene i = 1, . . . , n no tempo t = 1, yi1 = εi. Depois, apli-

que a equação 3.2 para gerar as séries temporais para cada gene i = 1, . . . , n e tempos

t = 2, . . . , T .

Aplicação em dados reais

O SVAR foi aplicado nos dados descritos na seção 3.3.2.

3.4.4 Resultados e Discussão

A fim de medir o desempenho do SVAR, simulações intensas foram realizadas. Para

este propósito, simulamos centenas de redes com topologias livres de escala como descrito

acima. Para cada grafo simulado, a matriz de adjacências A foi constrúıda, i.e., a aresta

do gene i para o gene j está representada em A[i, j]. Esta matriz de adjacências é a matriz

A descrita em 3.1. As séries temporais têm defasagens iguais a um em nossas simulações.

O número de genes para cada rede gerada foi de n = 100 e o tamanho da observações foi

variado, i.e., o tamanho da série temporal (T = 25, 20, 75, 100, 125, 150 e 200 para o SVAR

e T = 110, 125, 150, 175 e 200 para o VAR). Note que, para o VAR, T necessariamente deve

ser maior que n. Para cada tamanho T da série temporal, realizamos 100 simulações, i.e.,

geramos 100 diferentes grafos livres de escala. Os grafos livres de escala foram inicialmente

gerados a partir de 2 genes fortemente conexos (z0 = 2, zarestas = 2, onde z0 é o número

inicial de genes zarestas é o número inicial de arestas), ou seja, dois nós com duas arestas,

um apontando para o outro. O número de genes adicionados para cada instante T é z = 1,

assim, cada rede é composta por 100 genes e 100 arestas dentro das 10.000 posśıveis arestas

(o máximo posśıvel de arestas é de n2). Na Figura 3.8, está ilustrado um exemplo de uma

rede de expressão gênica artificialmente gerada pelo nosso procedimento.

É importante ressaltar que o SVAR foi capaz de identificar verdadeiros positivos

mesmo quando o tamanho da série temporal foi menor que o número de genes. Figuras
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Figura 3.8: Exemplo de uma rede regulatória esparsa de genes simulada com n = 100 genes

e 100 arestas. As arestas direcionadas indicam as relações de causalidade de Granger.
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3.9, 3.10 e 3.11 mostram, respectivamente, o número de verdadeiros positivos inferidos

pelos métodos VAR e DVAR para os valores de q-valores menores que 0.01, 0.05 e 0.10.

Analisando as Figuras 3.9, 3.10 e 3.11, obtivemos os seguintes resultados:
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Figura 3.9: Comparação entre os métodos SVAR e VAR. As simulações foram realizadas

em uma rede livre de escala composta por 100 nós e 100 arestas. O VAR foi utilizado

somente para experimentos com séries temporais de comprimento maior que 110. VP:

Verdadeiros Positivos. q-valor < 0.01. A barra de erros representa um erro padrão =
√

variância
núm. de simulações

.

1. A capacidade do SVAR de identificar os verdadeiros positivos, mesmo quando o

número de observações é menor que o número de genes, é muito alta. Isto pode ser

notado comparando o desempenho entre SVAR quando o tamanho da série temporal

é igual a 50 e o VAR com tamanho da série temporal igual a 110. Mesmo nesse

caso, SVAR conseguiu identificar mais arestas verdadeiros positivas que o VAR.

2. Comparando SVAR e VAR quando o número de genes é menor que o número de

microarrays, em geral, SVAR foi levemente mais poderoso que o VAR.

3. Quando m > n, não foi posśıvel observar diferenças entre eles. Isto pode ser expli-

cado, nesse contexto, porque o melhor λ que minimiza o GCV é próximo de zero.

Quando λ = 0, o modelo SVAR se torna o tradicional modelo VAR.
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Figura 3.10: Comparação entre os métodos SVAR e VAR. As simulações foram realizadas

em uma rede livre de escala composta por 100 nós e 100 arestas. O VAR foi utilizado

somente para experimentos com séries temporais de comprimento maior que 110. VP:

Verdadeiros Positivos. q-valor < 0.05. A barra de erros representa um erro padrão =
√

variância
núm. de simulações

.
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Figura 3.11: Comparação entre os métodos SVAR e VAR. As simulações foram realizadas

em uma rede livre de escala composta por 100 nós e 100 arestas. O VAR foi utilizado

somente para experimentos com séries temporais de comprimento maior que 110. VP:

Verdadeiros Positivos. q-valor < 0.10. A barra de erros representa um erro padrão =
√

variância
núm. de simulações

.
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Nós também analisamos o perfil de expressão de um conjunto de 94 genes regulados

no ciclo celular, representado por 48 microarrays, i.e., o número de genes n é aproxima-

damente duas vezes maior que o tamanho da série temporal T . A Figura 3.12 ilustra

os genes presentes com alguma conectividade. Genes sem conectividade alguma foram

exclúıdos da figura.

O método SVAR revelou no mı́nimo três redes regulatórias de genes: os módulos
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Figura 3.12: Rede regulatória inferida à partir de dados de expressão gênica da HeLa

no ciclo celular. As arestas representam as causalidades de Granger com q-valor < 0.05.

Genes que não tiveram causalidades de Granger identificadas pelo SVAR foram retirados

da figura.
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transcricionais de NF-κB, p53 e STAT3 (Inoue et al., 2007; Soussi et al., 2007; Yu et al,

2007) que estão de acordo com as vias já bem conhecidas em diversos modelos celulares e

também na própria Hela.

É importante ressaltar que o grau de sáıda (número de arestas que saem do vértice)

dos genes que codificam protéınas que atuam como fatores de transcrição (p53, NF-κB

e STAT3) ou genes importantes para o controle da proliferação celular (p21, bai1, tsp1,

a20 ) é maior que os outros genes. Numa análise similar, o grau de entrada (número de

arestas que entram no vértice) do FGFs (fgf18, fgf20, fgfr4 ) e genes envolvidos na re-

gulação do ciclo celular e apoptose (cyclin d1, c-myc, bcl-2, noxa, fas) são também altos,

demonstrando a associação entre sua importância na homeostase da célula e seu grau de

entrada e sáıda (Albert et al., 2000).

NF-κB é um complexo fator de transcrição indut́ıvel formado pela associação hetero-

dimérica entre os produtos dos genes relA e c-rel, cuja atividade transcricional é regulada

pela interação com a protéına inibidora IκBα. Já foi demonstrado que a ativação de NF-

κB controla a progressão do ciclo celular nas células Hela por diversos mecanismos (Chen

et al., 2001). O método SVAR não foi capaz de identificar as relações entre NF-κB e seus

alvos naturais como os genes A20, iap, bclx e iκBα. Mas, SVAR mostra que NF-κB regula

diretamente diversos FGFs e a protéına c-Myc, que são reguladores chave da proliferação

celular. De fato, pode-se notar que a maior parte da atividade transcricional de NF-κB

é regulada ou regula a atividade dos FGFs. Esses resultados apóiam a hipótese de que

alguns dos múltiplos aspectos da tumorigênese nas células Hela podem estar relacionados

com a transcrição de genes relacionados com os FGFs mediada por NF-κB.

Como discutido anteriormente, não foi posśıvel a identificação da regulação positiva de

diversos alvos bem conhecidos de NF-κB. Mas estes processos regulatórios parecem estar

presentes, mesmo na ausência de evidências de arestas diretas com NF-κB, já que todos

esses genes transcricionalmente regulados estão altamente relacionados em uma rede (Fi-

gura 3.12). A20, uma protéına contendo domı́nios de dedo de zinco, que é regulado no

ńıvel transcricional por NF-κB em diversos tipos celulares (Krikos et al., 1992), parece

orquestrar a relação dos genes nessa rede, ativando a transcrição de genes anti-apoptóticos

muito bem conhecidos, como iap, bclx e junB, que são alvos de NF-κB (You et al., 1997;

Chen e Gosh, 1999; Brown et al., 1995). A protéına A20 está também envolvida na re-

gulação de NF-κB, bloqueando sua atividade, num mecanismo de feedback negativo (Storz

et al., 2005). Apesar desse controle ser operado em um ńıvel pós-transcricional, os resul-
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tados do SVAR estão mostrando que este processo pode ser controlado também por uma

regulação positiva de iκBα, mediada por A20 (Figura 3.12). Estes resultados confirmam

a confiabilidade do SVAR para predizer relações regulatórias, já que iκBα, um inibidor

natural de NF-κB tem um papel-chave no controle de eventos que ocorrem no ciclo celular

das células Hela, os quais são regulados por NF-κB, como descrito na literatura (Chen et

al., 2001). Além disso, SVAR mostrou que o papel de iκBα na progressão do ciclo celular

das células Hela parece ser também regulado através da ativação de iκBα, num processo

mediado por p53 (Figura 3.12), estando de acordo com dados mostrados na literatura

(Dreyfus et al., 2005). Em resumo, estes dados apóiam a hipótese de que este gene pode

estar envolvido na atenuação dos mecanismos de progressão tumoral e no baixo potencial

invasivo, que é comumente observado em células Hela.

A protéına p53 é um fator de transcrição que se liga aos elementos enhancer/promotor

dos genes-alvos, regulando, assim, sua transcrição, e iniciando programas celulares que

estão relacionados com funções de supressão tumoral como: parada do ciclo celular,

inibição da angiogênese e metástase, indução da apoptose e reparo do DNA (Jin e Le-

vine, 2001). O SVAR foi capaz de identificar a interação de diversos membros da rede de

p53 como IGF-BP3, NOXA e BCL-2, que são transcricionalmente ativados por p53 na

ativação da apoptose em diversos tipos celulares (Buckbinder et al., 1997); Yakovlev et al.,

2004). Os nossos resultados in silico mostraram que a regulação está também presente nas

células Hela. Apesar do gene fas não ser um alvo conhecido de p53, sua ativação pode ser

mediada por outros alvos de p53, levando ao aumento da taxa de apoptose e controle da

proliferação celular. Por outro lado, nossos resultados mostraram que os genes bai-1 e tsp-

1 são induzidos pelo gene p53 em células HeLa. É sabido que o gene bai-1 codifica para

um membro da famı́lia de receptores de secretina, contendo pelo menos um śıtio funcional

de ligação de p53, sendo postulado como um inibidor da angiogênese e um supressor de

crescimento tumoral (Fukushima et al., 1998). Similarmente, o gene tsp-1 codifica para

uma glicoprotéına adesiva que medeia interações célula-célula e célula-matriz, e que tem

sido descrita como tendo uma participação chave na agregação de plaquetas, angiogênese

e tumorigênese (Dameron et al., 1994). Juntos, a regulação positiva de bai-1 e tsp-1,

mediada por p53, pode ser um mecanismo de evasão da migração celular e angiogênese,

caracteŕısticas que estão comumente ausentes nas células Hela. Percebemos que alvos

clássicos de p53, como gadd45a e p21, não apareceram como sendo diretamente regulados

por p53 na análise por SVAR (Figura 3.12). Isto pode ter ocorrido devido ao fato da série
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temporal não ser suficientemente longa e/ou o fato da regulação ocorrer em um intervalo

de tempo muito curto. Assim, essas conectividades não podem ser detectadas pelo método

SVAR, que assume estacionaridade. É importante ressaltar que o DVAR (Fujita et al.,

2007a), segundo nosso conhecimento, é o único método que não assume estacionaridade e,

conseqüentemente, é o único capaz de identificar causalidades de Granger na ausência de

estacionaridade. As regulações transcricionais independentes de p53 observadas no gene

p21 (Figura 3.12) parecem não estar relacionadas com a parada do ciclo celular, como

descrito mais abaixo.

A protéına STAT3 é um membro da famı́lia das protéınas STAT. Em resposta à cito-

cinas e fatores de transcrição, forma homo ou heterod́ımeros com outras protéınas STAT

e transloca para o núcleo, onde atuam como ativadores transcricionais. As STATs me-

deiam a resposta da célula a diferentes est́ımulos, e assim, participam significativamente

em diversos processos celulares, como crescimento celular e apoptose (Jing e Tweardy,

2005). Como mostrado, utilizando o método SVAR (Figura 3.12), STAT3 regula a ex-

pressão do regulador positivo do ciclo celular Ciclina D1 e da protéına anti-apoptótica

Bcl-2. Já foi mostrado na literatura que a ativação constitutiva de STAT3 correlaciona

com a superexpressão dos genes ciclina d1 e bcl-2, proporcionando assim, um novo mar-

cador de prognóstico de células de carcinoma de cabeça e pescoço (Masuda et al., 2002).

Além disso, a repressão da expressão do gene p53 por STAT3 pode ter um importante

papel no desenvolvimento de tumores (Niu et al., 2005). Estas evidências apontam para o

envolvimento de STAT3 na progressão do ciclo celular e transformação das células HeLa.

A nossa análise in silico também mostra um comportamento inesperado do gene p21,

independente da regulação por p53. Esta regulação alternativa já foi descrita em outros

tipos celulares (Roninson, 2002), mas ainda continua desconhecida no caso das células

HeLa. Apesar de p21 não ser um fator de transcrição, é conceb́ıvel que efeitos indiretos

de p21 na expressão gênica de promotores de progressão do ciclo celular, como Ciclina

D1 e inibidores apoptóticos, como Bcl-2 podem mediar algumas funções inesperadas em

células Hela. Estas funções parecem não estar relacionadas com a inibição do crescimento

e parada do ciclo celular, apoiando a hipótese de que a regulação de p21, independente

de p53 pode ser uma das vias de sinalização ativadas em direção à tumorigênese e/ou

progressão tumoral em células HeLa, assim como em outros tipos de tumores (Gartel,

2006. De la Cueva et al., 2006).

É interessante que, mesmo utilizando um conjunto pequeno de dados, o método SVAR
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permitiu a identificação de regulações já conhecidas na literatura, como descrito acima,

ilustrando o poder desta técnica. Em geral, os métodos apresentados na literatura não

apresentam teste estat́ıstico devido às dificuldades geradas pelo fato do número de ob-

servações ser muito menor que o número de parâmetros a ser estimado, conseqüentemente,

não apresentando o controle dos falsos positivos.

A grande vantagem do vetor autoregressivo esparso (SVAR), quando comparado aos

outros modelos de conectividade, é que este permite modelar redes com causalidades de

Granger com um número de genes muito maior que o número de observações. Além disso,

o SVAR fornece um teste estat́ıstico para controlar os falsos-positivos. Segundo nosso

conhecimento, este é o único método que oferece a combinação dessas duas vantagens,

pois outros métodos que modelam “grandes” redes, no geral, não apresentam testes es-

tat́ısticos. Além do mais, “grandes” redes gene-gene geralmente realizam comparações

dois a dois dos genes. Utilizando SVAR, é posśıvel inferir causalidades parciais, resul-

tando, assim, em um menor número de arestas espúrias que as comparações dois a dois.

Modelos Gráficos Gaussianos apresentados por Schäfer e Strimmer, que aplicam cor-

relações parciais no mesmo contexto (n > m) é o mais semelhante ao SVAR, apresen-

tando um teste estat́ıstico. Contudo, as arestas obtidas por esta abordagem representam

associações instantâneas (correlações), não fornecendo uma noção de causalidade, i.e., as

arestas não possuem direção.

Diferentemente de funções de score, que possuem interpretações dif́ıceis e algumas ve-

zes, a escolha do limiar para determinar onde há uma aresta ou não é subjetiva, um teste

estat́ıstico é uma forma objetiva de determinar onde há uma aresta e com qual probabi-

lidade nós estamos olhando para um falso positivo.

A complexidade computacional do procedimento de inferência proposto é linear no

número de genes n, pois somente uma regressão é realizada para cada gene.

Existem outros métodos de seleção de variáveis baseados em métodos stepwise. In-

felizmente, métodos stepwise não são consistentes (Hastie et al., 2001), i.e., mesmo au-

mentando o tamanho da amostra (T → ∞), não há garantia que os coeficientes que se

tornaram zero são realmente os corretos. Este resultado não se altera mesmo se todos os

subconjuntos de variáveis forem explorados.

Ao invés de se usar o LASSO, alguém poderia querer usar outro método de regressão

com penalidades, como o mais popular Ridge (Hoerl e Kennard, 1970) ou o Garrote

não-negativo (Breiman, 1995). Ridge não torna as variáveis iguais a zero, resultando em
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modelos com interpretações dif́ıceis. Comparando LASSO com o Garrote não-negativo,

este último é pior que o LASSO quando há a presença da multicolinearidade (Tibshirani,

1996). Assim, para identificar redes regulatórias, o LASSO parece ser o mais apropriado.

Outras vantagens do SVAR são o fato de que ele não requer um modelo pré-especificado.

Assim, o SVAR é não viesado e possibilita inferir novas conexões, não somente modelando

redes com arestas já conhecidas. Diferentemente dos modelos Gráficos Gaussianos apre-

sentado por Schäfer e Strimmer, que aplicam correlações parciais no mesmo contexto que

o SVAR (m > n), no SVAR é posśıvel inferir causalidades baseadas no conceito da cau-

salidades de Granger e não somente correlações. Outra vantagem é que não é necessário

discretizar o valor da expressão do gene para variáveis Booleanas, como pela modelagem

de redes Booleanas, portanto, não há perda de informação. Além disso, não há a neces-

sidade de assumir uma rede DAG (Directed Acyclic Graph) a priori, ou seja, o método

pode modelar redes com ciclos também. É importante que o método seja capaz de mode-

lar redes com ciclos já que é sabido que as redes regulatórias de genes mantém seu balanço

e controle através de feedbacks positivos e negativos.

Nesta abordagem, para tornar viável a construção de uma estimativa para o número

de falsos-positivos quando m > n, usamos o fato que a rede metabólica é esparsamente

conectada como parte da solução. Assim, o número de variáveis a serem analisadas de-

cresce significativamente, resultando somente nas variáveis que são grandes o suficiente

para serem testadas e rejeitadas como sendo diferentes de zero.



Caṕıtulo 4

Pacote de ferramentas

Nos últimos anos, diversos métodos avançados para análise dos dados de expressão

gênica foram publicados, mas infelizmente, em geral, esses métodos não estão imple-

mentados em programas com interfaces amigáveis e não são facilmente acesśıveis, não

estando dispońıveis para pesquisadores que não possuem formação em Ciências Exatas.

Isto faz com que somente métodos clássicos sejam utilizados, sendo que os métodos mais

avançados, que podem apresentar resultados superiores a estes, se tornem menos usados.

Neste caṕıtulo, apresentaremos o pacote de ferramentas GEDI (Gene Expression Data

Interpreter) (Fujita et al., 2007), um pacote de código aberto implementado em R, que

visa a auxiliar biólogos na análise dos dados gerados através de microarrays de DNA ou

qualquer outro dado de expressão gênica.

4.1 GEDI

O principal objetivo do GEDI é ajudar o pesquisador a analisar os dados de mi-

croarrays de DNA, disponibilizando tanto ferramentas básicas quanto avançadas de vi-

sualização e normalização dos dados, determinação dos genes diferencialmente expressos,

clusterização e identificação de marcadores moleculares e construção de redes regulatórias.

O GEDI permite que pesquisadores que não estejam familiarizados com programação

computacional possam escolher a análise mais adequada para o seu conjunto de dados,

encontrando-se dispońıvel gratuitamente na página (http://mariwork.iq.usp.br/gedi/) na

versão em Inglês.
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4.2 Funcionalidades

O GEDI possui a implementação de todos os algoritmos apresentados nos caṕıtulos

anteriores. Este pacote de ferramentas está dividido, basicamente, em quatro partes: (i)

normalização de microarrays; (ii) identificação de genes diferencialmente expressos, (iii)

classificadores de amostras e (iv) modelagem de redes regulatórias de genes.

O pipeline comumente utilizado para análise dos dados de microarrays de DNA pode

ser esquematizado da seguinte forma:

Normalização dos dados de microarray

⇓
Identificação dos genes diferencialmente expressos

⇓
Clusterização e identificação de marcadores moleculares

⇓
Construção de redes regulatórias de genes

Na seção normalização de microarrays de DNA, estão à disposição tanto os

métodos baseados no popular método de Loess, como os demais métodos mais avançados,

como Splines, Wavelets e o método proposto nesta tese, o SVR. Além destes, também adi-

cionamos os métodos baseados em normalização por intensidade global, centralizados na

média e mediana e também a normalização por quantis (função normalize.quantiles{affy}
do R).

Na segunda seção, identificação de genes diferencialmente expressos, o clássico

teste t e teste t com permutação, que permitem testar se duas médias são iguais, o teste

não-paramétrico de Wilcoxon e o SAM (Significance Analysis of Microarray) (função

samr{samr} do R) (Tusher e Tibshirani, 2001) estão implementados.

Na terceira seção, classificadores de amostras, estão implementados os métodos

de clusterização e classificação de amostras, baseados nos algoritmos k-means (função

kmeans{stats} do R), análise discriminante linear e quadrático (funções lda{MASS} e

qda{MASS} do R) e a Máquina de Suporte Vetorial (função ksvm{kernlab} do R).

Por fim, na última seção, modelagem de redes regulatórias de genes, estão im-

plementados diversos métodos de modelagem de redes. Para dados de expressão gênica

em séries temporais, pode-se usar o tradicional vetor autoregressivo, vetor autoregressivo
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dinâmico e o vetor autoregressivo esparso. Para dados de expressão que não são séries

temporais ou mesmo quando estão em séries temporais, mas se deseja inferir relações ins-

tantâneas, pode-se inferir as conectividades através da correlação parcial de Pearson ou

pela correlação parcial de Spearman. Note que, no caso do vetor autoregressivo, é posśıvel

inferir a causalidade de Granger. Já nos métodos de correlação parcial, não é posśıvel tal

inferência, logo, as arestas da rede não são direcionadas.

Nos modelos baseados no vetor autoregressivo, estão implementados os modelos de

ordem um, devido à baixa quantidade de observações (microarrays) dispońıveis até o

momento.

4.2.1 Normalização de microarrays de DNA

Loess

O mais popular método de normalização, baseado em regressão não-paramétrica. No

GEDI, está implementada a função de peso cúbica conforme seção 2.2.1.

Splines

Normalização baseada em expansão por polinômios. No pacote de ferramentas, está

implementado o B-Splines cúbico conforme seção 2.2.2.

Wavelets

Como o Splines, também é uma expansão por polinômios. Uma vantagem do Wavelets

é a multi-resolução. No pacote de ferramentas GEDI está implementada a janela conhecida

como chapéu mexicano conforme seção 2.2.3.

Support Vector Regression (SVR)

Método de normalização superior aos já existentes. Robusto em relação aos outliers,

permite a identificação de genes diferencialmente expressos mesmo em genes com altos ou

baixos ńıveis de expressão conforme seção 2.2.5.
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Normalização ćıclica

Para a normalização de mais de dois arrays, é realizada a normalização ćıclica. Este

método é baseado na idéia do plote M versus A, onde M é a diferença do log dos valores

das expressões e A é média do log dos valores das expressões (Dudoit et al., 2002). Um

plote M versus A para dados normalizados deve mostrar uma nuvem de pontos ao redor

do eixo M = 0.

Para quaisquer dois microarrays i, j com intensidades xki e xkj onde k = 1, . . . , p

representa a sonda, calcula-se Mk = log2(xki/xkj) e Ak = 1
2
log2(xkixkj). Uma curva de

normalização é ajustada para esse plote M versus A usando um dos métodos citados

acima (Loess, Splines, Wavelets, SVR). O ajuste baseado na curva de normalização é o

M̂k e assim os ajustes da normalização são M ′
k = Mk − M̂k. Os valores das intensidades

das sondas ajustadas são dadas por x′ki = 2Ak+
M′

k
2 e x′kj = 2Ak−

M′

k
2 .

Para a normalização de mais de dois microarrays, o método é estendido para a análise

de todas as combinações dois a dois. A normalização dois a dois é realizada como descrito

acima. Guardamos os ajustes para cada um dos dois microarrays de cada par. Então,

após a normalização de todos os pares de microarrays para todo z onde 1 ≤ z ≤ n,

temos ajustes para o chip k relativo aos microarrays 1, . . . , z − 1, z + 1, . . . , n. A média

dos ajustes é então aplicada para o conjunto de microarrays. No geral, de 1 a 2 ciclos

completos de iterações para todos os pares é o suficiente para haver convergência (Bolstad

et al., 2003).

4.2.2 Identificação de genes diferencialmente expressos

Teste t

Compara a média de duas populações com variâncias desiguais e desconhecidas, sendo

que as observações devem ser independentes e apresentar distribuição Normal.

Sejam (x1, x2, . . . , xn) os n valores dos ńıveis de expressão do gene X e (y1, y2, . . . , ym)

os m valores do gene Y .

t =
(x̂− ŷ) − (µX − µY )

√

σ2
X

n
+

σ2
Y

m

(4.1)

onde σ2
X e σ2

Y são os estimadores não-viesados da variância de X e Y respectivamente.
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Teste de Wilcoxon

Como o teste t, o teste de Wilcoxon realiza comparações entre diferenças entre as

medições, mas não requer que as medições tenham algum tipo de distribuição espećıfica.

Seja Z+ a soma da diferença dos postos positivos. Então, a estat́ıstica pode ser calcu-

lada como:

W =
Z+ − µ

σ
(4.2)

onde

µ =
n(n + 1)

4
(4.3)

e

σ2 =
n(n + 1)(2n+ 1)

24
(4.4)

4.2.3 Classificação

k-médias

Método iterativo de clusterização, onde o número de clusters k é dado como entrada

do algoritmo.

O número de clusters é definido pelo usuário sendo que, cada cluster é represen-

tado pelo centróide, ou seja, o centro de cada grupo. O algoritmo minimiza a soma das

distâncias de cada objeto (gene ou observação) para o correspondente centróide. Em cada

iteração, cada objeto é designado para o centróide mais próximo e novos centróides são

computados baseados na nova distribuição. Esses passos são repetidos até que não haja

mais mudança na classificação dos objetos para diferentes grupos (MacQueen, 1967).

Análise discriminante

A análise discriminante linear é usada para encontrar combinações lineares das ca-

racteŕısticas que melhor separam duas ou mais classes de objetos, como por exemplo,

amostras normais ou tumorais provenientes de pacientes.

Considere o conjunto de observações da expressão dos genes k para cada amostra onde

sabemos a classe z de cada uma delas. Este conjunto de amostras é chamado de conjunto

de treinamento. O problema consiste em encontrar um bom preditor para a classe z dado
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somente as observações de k.

Já a análise discriminante quadrática separa duas ou mais classes de objetos usando

uma superf́ıcie quadrática. Este método é uma versão mais generalizada da análise dis-

criminante linear.

Máquina de suporte vetorial

Um outro método de classificação, baseado em uma abordagem de aprendizagem de

máquina, é a Máquina de Suporte Vetorial (SVM - Support Vector Machine) (Brown et

al., 2000). Esta é uma técnica aplicada para resolver o problema da dimensionalidade dos

dados de microarrays.

A Máquina de Suporte Vetorial consiste em uma técnica de classificação supervisio-

nada em que as observações são classificadas com base em observações de treinamento

previamente conhecidas. A SVM é utilizada em Bioinformática para resolver o problema

da classficação das observações (tecidos) do espaço de expressões gênicas em um espaço

de caracteŕısticas de maior dimensão, em que a distância é medida usando uma função

núcleo (kernel), e então os dados podem ser separados em duas classes, no geral, caso

normal e patológico. Vetores de expressão gênica podem ser vistos como pontos em um

espaço n-dimensional.

A SVM é então treinada para distinguir as observações. Com um espaço de carac-

teŕısticas apropriadamente escolhido de dimensionalidade suficiente, qualquer conjunto

de treinamento consistente pode ser separável. SVM é uma técnica linear que usa hiper-

planos que separam superf́ıcies entre as observações normais e patológicas. Em outras

palavras, a SVM seleciona o hiperplano que provê a maior margem entre as superf́ıcies

do plano e os pontos, buscando evitar, ao máximo, a mistura entre os dois conjuntos de

dados.

4.2.4 Modelagem de redes regulatórias

Vetor Autoregressivo (VAR)

Neste método, dados os ńıveis de expressão dos genes medidos ao longo do tempo em

intervalos uniformes, é posśıvel inferir relações de causalidades de Granger estacionárias e
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lineares entre eles, ou seja, é posśıvel construir redes com arestas direcionadas. Veja seção

3.2 para maiores detalhes.

Vetor Autoregressivo Dinâmico (DVAR)

No Vetor Autoregressivo Dinâmico, é posśıvel construir redes regulatórias com causali-

dades de Granger, mas sem o pressuposto de que a causalidade seja estacionária ou linear

como no Vetor Autoregressivo clássico, ou seja, é posśıvel inferir se ocorre uma causalidade

de Granger em cada fase do ciclo celular. Veja seção 3.3 para maiores detalhes.

Vetor Autoregressivo Esparso (SVAR)

Devido ao problema da dimensionalidade, na qual o número de genes é muito maior

que o número de experimentos de microarrays, métodos tradicionais não conseguem re-

alizar testes estat́ısticos para as arestas da rede regulatória. Com o método de Vetor

Autoregressivo Esparso, é posśıvel testar cada uma das arestas e encontrar causalidades

de Granger lineares e estacionárias mesmo para o caso onde o número de observações é

muito maior que o número de parâmetros. Veja seção 3.4 para maiores detalhes.

Correlação simples

A correlação linear de Pearson e a correlação não-paramétrica de Spearman medem a

associação entre duas variáveis quantitativas.

Dados n pares de valores de ńıveis de expressão (x1, y1), (x2, y2) . . . (xn, yn), chama-se

de coeficiente de correlação linear entre duas variáveis X e Y a

rpearsonx,y =
1

n

n
∑

n=1

(
xi − x̂

σx
)(
yi − ŷ

σy
) (4.5)

onde σx e σy são os desvios padrões de x e y, respectivamente.

A correlação não-paramétrica de Spearman é definida como

rspearmanx,y = 1 − 6 ×
∑

d2

n(n2 − 1)
(4.6)

onde d é o (posto(x)−posto(y)).
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Correlação parcial

A correlação parcial mede a força de associação entre duas variáveis, enquanto é con-

trolado o efeito das demais variáveis.

Dois métodos de correlação parcial estão implementados no GEDI: Pearson e Spear-

man.

Sejam x, y e z os vetores contendo o valor de ńıvel de expressão de três genes. Então,

a correlação parcial entre x e y, dado por z, é definida como:

rxy,z =
rxy − rxzryz

√

(1 − r2
xz)(1 − r2

yx)
(4.7)

onde rxy, rxz e ryz são as correlações simples.

4.3 Arquivo de entrada

Por conveniência, o formato do arquivo de entrada do GEDI é bem simples, facili-

tando sua formatação e também o acoplamento entre este e outros programas de análise.

Informações sobre o experimento ou plataforma do microarray de DNA não são inclúıdas.

O arquivo deve ser um texto simples e ter cada um dos seus campos delimitado por ta-

bulações. Assim, o mesmo arquivo de entrada pode ser utilizado para qualquer tipo de

análise realizada pelo GEDI, sem a necessidade de edição do arquivo para cada um dos

métodos. A primeira linha pode ou não conter o nome de cada array. A primeira coluna

deve conter o nome ou número de acesso de cada um dos genes. Os demais campos devem

conter o valor de expressão obtido no experimento.

Exemplo de arquivo de entrada:

microarray 1 microarray 2 microarray 3 . . . microarray n

gene 1 0.489129231 0.12543429 0.98540688 . . . 0.33734236

gene 2 0.259703602 1.05016689 1.45466056 . . . 1.04463906
...

...
...

...
. . .

...

gene m 1.410835303 0.64067782 1.31748604 . . . 0.45943997
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4.4 Interface

Pretendemos tornar a interface de uso do GEDI amigável e dispońıvel na linguagem R

(http://www.r-project.org) para os sistemas operacionais Windows e Linux. A interface

gráfica foi desenvolvida de forma que não houvesse a necessidade do pesquisador, em geral

um pesquisador da área biomédica que está analisando os dados, programar.

Os resultados podem ser visualizados na própria tela do computador. Além disso,

podem ser gerados arquivos de texto simples com os resultados numéricos e figuras em

PostScript, sendo que a imagem é salva em um arquivo no formato PostScript “.ps” para

que não haja perda de resolução quando se deseja aumentar o tamanho da figura, ou seja,

é gerada uma imagem vetorial.

A Figura 4.1 mostra a interface do GEDI e dois exemplos de sáıdas: o resultado obtido

pela normalização de microarrays de DNA pelo método SVR e a rede de conectividade

dinâmica constrúıda através da aplicação do DVAR.
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Figura 4.1: Interface gráfica do GEDI. A interface gráfica do GEDI é mostrada à esquerda

da figura, e as sáıdas relativas à normalização dos dados de microarrays e a rede regulatória

gênica modelada pelo DVAR à direita.



Caṕıtulo 5

Conclusões

Os avanços tecnológicos dos últimos anos levaram à geração em larga escala, de dados

biológicos, em particular, de ńıveis de expressão gênica em diferentes condições fisiológicas,

contribuindo, assim, para a descoberta de novos alvos terapêuticos para diversos tipos de

doenças. Logo, a análise dos dados de microarrays de DNA se torna de suma importância

para que novos experimentos possam ser projetados com maior acurácia. Grande parte

desses estudos estão concentrados na identificação de genes diferencialmente expressos,

porém, além da expressão diferencial, é importante saber a quais vias seus respectivos

produtos gênicos pertencem, pois se sabe que a célula é uma complexa máquina com-

posta por uma grande rede de protéınas que interagem entre si para regular os diversos

processos biológicos. Dessa forma, a identificação das estruturas das redes de regulação

é essencial para um melhor entendimento da célula como um todo, além de proporcionar

uma interpretação para os genes diferencialmente expressos, já que é posśıvel inferir as

vias a que elas pertencem.

Nesta tese apresentamos metodologias para a análise dos dados brutos de microarrays

de DNA para que possam ser analisados posteriormente por métodos estat́ısticos e ma-

temáticos. São mostrados também dois métodos de modelagem de redes regulatórias com

os quais resolvemos dois problemas: o problema da dinâmica das redes regulatórias e o

da dimensionalidade, nos caso em que o número de genes é muito maior que o número de

experimentos. A seguir detalhamos as conclusões obtidas.

75
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5.1 Normalização de microarrays

Propusemos um método de normalização de dados de microarrays de DNA chamado

SVR e o testamos em diversas simulações. Os resultados obtidos com o SVR se mostram

superiores às demais técnicas de normalização como Loess, Splines e Wavelets. O SVR

mostrou-se mais robusto a outliers em diferentes localizações, sendo útil na identificação

de genes diferencialmente expressos. Além disso, o SVR é superior mesmo nos diferentes

formatos de microarrays. Assim, mostramos que o SVR é um método promissor na nor-

malização de dados provenientes de microarrays de DNA.

Este trabalho está publicado na revista BMC Bioinformatics (Fujita et al., 2006) e foi

classificado pela revista como “Highly accessed”, uma vez que foi consultado mais de 2000

vezes nos 3 primeiros meses de sua publicação.

5.2 Modelagem de redes regulatórias

A modelagem de redes regulatórias genéticas é um passo essencial para o entendimento

das funções celulares. A complexidade gerada pela expressão gênica, variando ao longo do

ciclo celular, registrada por técnicas como os microarrays de DNA, são obstáculos para

modelos clássicos de redes regulatórias. A técnica apresentada nesta tese permite analisar

diferentes estruturas de redes para cada ponto no tempo, sendo útil para detectar qual

gene é ativado ou reprimido. Diferentemente do tradicional vetor autoregressivo que infere

causalidades de Granger estacionárias, o DVAR é capaz de inferir causalidades de Granger

variantes no tempo, aumentando, assim, o poder do teste e revelando causalidades mais

reais.

Aplicando a técnica para dados reais de microarrays, obtivemos resultados plauśıveis,

que são úteis para a descoberta das vias e do momento em que estão sendo ativadas /

reprimidas, além de comparar redes obtidas em diferentes condições experimentais como,

por exemplo: respostas à drogas e ant́ıgenos ou comparações entre células ou tecidos

sadios versus patológicos. O trabalho relacionado foi publicado na revista Bioinformatics

(Fujita et al., 2007a).

Além disso, introduzimos o método SVAR para modelar redes regulatórias de genes

no contexto atual, onde o número de observações é geralmente menor que o número de
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genes. Com este método, é posśıvel modelar naturalmente feedbacks e inferir causalidades

de Granger sem informações a priori. Apresentamos, também, um teste estat́ıstico para

controlar a taxa de falso positivos, que antes não estava presente nos demais modelos de

redes regulatórias devido ao problema da dimensionalidade. O trabalho correspondente

foi aceito para publicação na revista BMC Systems Biology (Fujita et al., 2007b).

5.3 Pacote de ferramentas

O pacote de ferramentas GEDI, que integra diversas técnicas de análise de dados,

inclusive as descritas neste trabalho, possibilita a pesquisadores da área biomédica, o

acesso a métodos mais avançados, tornando mais rápida, fácil e padronizada as análises,

permitindo, assim, que diversos laboratórios possam compartilhar e reproduzir resultados

anaĺıticos.

O artigo referente ao GEDI está submetido.

5.4 Trabalhos futuros

Ainda existe muito trabalho a ser feito na área de análise de dados de expressão gênica,

em particular, na modelagem de redes regulatórias. Tanto o DVAR quanto o SVAR pos-

suem limitações no fato de conseguirem inferir somente causalidades de Granger lineares,

porém, nada impede que na natureza, essas causalidades não sejam não-lineares. Logo,

pretendemos estudar modelos que não exijam linearidade para estender o modelo VAR

para casos não-lineares. Além disso, nesta tese abordamos as redes baseadas no conceito

de causalidade de Granger, contudo, para a inferência dessa causalidade, é necessário ter

uma série temporal. Para dados não temporais, que é a maioria dos dados gerados nos

experimentos de microarrays, não é posśıvel inferir a causalidade de Granger. Existem

entretanto, outros conceitos de causalidade como o proposto por Judea Pearl que serão

estudados na tentativa de resolver essa limitação.
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[55] Härdle W. Smoothing techniques with implementation. New York: Springer-Verlag,

1990.

[56] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The elements of statistical learning: data mining,

inference, and prediction. New York: Springer. 2001.

[57] Hildesheim J, Bulavin DV, Anver MR, Alvord WG, Hollander MC, Vardanian L,

Fornace AJ Jr. Gadd45a protects against UV irradiation-induced skin tumors, and

promotes apoptosis and stress signaling via MAPK and p53. Cancer Res. 62:7305-

7315, 2002.

[58] Hill AA, Brown EL, Whitley MZ, Tucker-Kellogg G, Hunter CP, Slonim DK. Eva-

luation of normalization procedures for oligonucleotide array data based on spiked

cRNA controls. Genome Biol. 2:RESEARCH0055, 2001.

[59] Hisanori K, Oshima T, Asai K. Extracting relations between promoter sequences and

their strengths from microarray data. Bioinformatics. 21:1062-1068, 2004.

[60] Hoerl AE, Kennard RW. Ridge regression: biased estimation for non-orthogonal

problems. Technometrics. 12:55-67, 1970.

[61] Huang S. Gene expression profiling, genetic networks, and cellular states: an inte-

grating concept for tumorigenesis and drug discovery. J Mol Med. 77:469-80. Review,

1999.

[62] Hunter DR. MM algorithms for generalized Bradley-Terry models. Ann. Stat. 32:

384-406, 2004.

[63] Hunter DR, Lange K. A tutorial on MM algorithms. Am. Stat. 58:30-37, 2004.

[64] Imoto S, Goto T, Miyano S. Estimation of genetic networks and functional structures

between genes by using Bayesian networks and nonparametric regression. Pac. Symp.

Biocomput. 175-186, 2002.



Referências Bibliográficas 84
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activators of transcription 3 correlates with cyclin D1 overexpression and may provide

a novel prognostic marker in head and neck squamous cell carcinoma. Cancer Res.

62:3351-5, 2002.

[89] Mestl T, Plahte E, Omholt SW. A mathematical framework for describing and analy-

zing gene regulatory networks. J. theor. Biol. 176:291-300, 1995.

[90] Meyer Y. Wavelets algorithms and applications. Philadelphia: SIAM, 1993.

[91] Nadaraya EA: On estimating regression. Theory of probability and its applications.

10:186-190, 1964.

[92] Niu G, Wright KL, Ma Y, Wright GM, Huang M, Irby R, Briggs J, Karras J, Cress

WD, Pardoll D, Jove R, Chen J, Yu H. Role of Stat3 in regulating p53 expression

and function. Mol Cell Biol. 25:7432-40, 2005.

[93] Noda M, Oh J, Takahashi R, Kondo S, Kitayama H, Takahashi C. RECK: a novel

suppressor of malignancy linking oncogenic signaling to extracellular matrix remode-

ling. Cancer Metastasis Rev. 22:167-75, 2003.

[94] Oh J, Diaz T, Wei B, Chang H, Noda M, Stetler-Stevenson WG. TIMP-2 upregulates

RECK expression via dephosphorylation of paxillin tyrosine residues 31 and 118.

Oncogene. 25:4230-4, 2006.

[95] Pal R, Datta A, Bittner ML, Dougherty ER. Intervention in context-sensitive proba-

bilistic Boolean networks. Bioinformatics. 21:1211-8, 2005.

[96] Perou CM. Show me the data! Nat. Genet. 29:373, 2001.

[97] Prenter PM. Splines and variational methods. New York: John Wiley & Sons, 1975.

[98] Quackenbush J. Microarray data normalization and transformation. Nat. Genet.

32:496-501, 2002.

[99] Ramakrishnan R, Dorris D, Lublinsky A, Nguyen A, Domanus M, Prokhorova A,

Gieser L, Touma E, Lockner R, Tata M, Zhu X, Patterson M, Shippy R, Sendera TJ,

Mazumder A: An assessment of Motorola CodeLinkTM microarray performance for

gene expression profiling applications. Nucleic Acids Research. 30, 2002.



Referências Bibliográficas 87
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