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Resumo

Os avanços na pesquisa em biologia molecular e bioquímica permitiram o desenvolvimento de

técnicas capazes de extrair informações moleculares de milhares de genes simultaneamente, como

DNA Microarrays, SAGE e, mais recentemente RNA-Seq, gerando um volume massivo de dados

biológicos. O mapeamento dos níveis de transcrição dos genes em larga escala é motivado pela pro-

posição de que o estado funcional de um organismo é amplamente determinado pela expressão de

seus genes. No entanto, o grande desa�o enfrentado é o pequeno número de amostras (experimentos)

com enorme dimensionalidade (genes). Dessa forma, se faz necessário o desenvolvimento de novas

técnicas computacionais e estatísticas que reduzam o erro de estimação intrínseco cometido na pre-

sença de um pequeno número de amostras com enorme dimensionalidade. Neste contexto, um foco

importante de pesquisa é a modelagem e identi�cação de redes de regulação gênica (GRNs) a partir

desses dados de expressão. O objetivo central nesta pesquisa é inferir como os genes estão regulados,

trazendo conhecimento sobre as interações moleculares e atividades metabólicas de um organismo.

Tal conhecimento é fundamental para muitas aplicações, tais como o tratamento de doenças, es-

tratégias de intervenção terapêutica e criação de novas drogas, bem como para o planejamento de

novos experimentos. Nessa direção, este trabalho apresenta algumas contribuições: (1) software de

seleção de características; (2) nova abordagem para a geração de Redes Gênicas Arti�ciais (AGNs);

(3) função critério baseada na entropia de Tsallis; (4) estratégias alternativas de busca para a infe-

rência de GRNs: SFFS-MR e SFFS-BA; (5) investigação biológica das redes gênicas envolvidas na

biossíntese de tiamina, usando a Arabidopsis thaliana como planta modelo. O software de seleção de

características consiste de um ambiente de código livre, grá�co e multiplataforma para problemas

de bioinformática, que disponibiliza alguns algoritmos de seleção de características, funções critério

e ferramentas de visualização grá�ca. Em particular, implementa um método de inferência de GRNs

baseado em seleção de características. Embora existam vários métodos propostos na literatura para

a modelagem e identi�cação de GRNs, ainda há um problema muito importante em aberto: como

validar as redes identi�cadas por esses métodos computacionais? Este trabalho apresenta uma nova

abordagem para validação de tais algoritmos, considerando três aspectos principais: (a) Modelo para

geração de Redes Gênicas Arti�ciais (AGNs), baseada em modelos teóricos de redes complexas, os

quais são usados para simular per�s temporais de expressão gênica; (b) Método computacional para

identi�cação de redes gênicas a partir de dados temporais de expressão; e (c) Validação das redes

identi�cadas por meio do modelo AGN. O desenvolvimento do modelo AGN permitiu a análise e

investigação das características de métodos de inferência de GRNs, levando ao desenvolvimento de

um estudo comparativo entre quatro métodos disponíveis na literatura. A avaliação dos métodos de

inferência levou ao desenvolvimento de novas metodologias para essa tarefa: (a) uma função critério,

baseada na entropia de Tsallis, com objetivo de inferir os inter-relacionamentos gênicos com maior

precisão; (b) uma estratégia alternativa de busca para a inferência de GRNs, chamada SFFS-MR, a
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qual tenta explorar uma característica local das interdependências regulatórias dos genes, conhecida

como predição intrinsecamente multivariada; e (c) uma estratégia de busca, interativa e �utuante,

que baseia-se na topologia de redes scale-free, como uma característica global das GRNs, conside-

rada como uma informação a priori, com objetivo de oferecer um método mais adequado para essa

classe de problemas e, com isso, obter resultados com maior precisão. Também é objetivo deste

trabalho aplicar a metodologia desenvolvida em dados biológicos, em particular na identi�cação

de GRNs relacionadas a funções especí�cas de Arabidopsis thaliana. Os resultados experimentais,

obtidos a partir da aplicação das metodologias propostas, mostraram que os respectivos ganhos de

desempenho foram signi�cativos e adequados para os problemas a que foram propostos.

Palavras-chave: reconhecimento de padrões, seleção de características, entropia, entropia de Tsal-

lis, redes de regulação gênica, inferência de redes, validação, redes complexas.



Abstract

Thanks to recent advances in molecular biology and biochemistry, allied to an ever increasing

amount of experimental data, the functional state of thousands of genes can now be extracted

simultaneously by using methods such as DNA microarrays, SAGE, and more recently RNA-Seq,

generating a massive volume of biological data. The mapping of gene transcription levels at large

scale is motivated by the proposition that information of the functional state of an organism is

broadly determined by its gene expression. However, the main limitation faced is the small num-

ber of samples (experiments) with huge dimensionalities (genes). Thus, it is necessary to develop

new computational and statistics techniques to reduce the inherent estimation error committed in

the presence of a small number of samples with large dimensionality. In this context, particularly

important related investigations are the modeling and identi�cation of gene regulatory networks

from expression data sets. The main objective of this research is to infer how genes are regulated,

bringing knowledge about the molecular interactions and metabolic activities of an organism. Such

a knowledge is fundamental for many applications, such as disease treatment, therapeutic interven-

tion strategies and drugs design, as well as for planning high-throughput new experiments. In this

direction, this work presents some contributions: (1) feature selection software; (2) new approach

for the generation of arti�cial gene networks (AGN); (3) criterion function based on Tsallis entropy;

(4) alternative search strategies for GRNs inference: SFFS-MR and SFFS-BA; (5) biological inves-

tigation of GRNs involved in the thiamine biosynthesis by adopting the Arabidopsis thaliana as a

model plant. The feature selection software is an open-source multiplataform graphical environment

for bioinformatics problems, which supports many feature selection algorithms, criterion functions

and graphic visualization tools. In particular, a feature selection method for GRNs inference is also

implemented in the software. Although there are several methods proposed in the literature for the

modeling and identi�cation of GRNs, an important open problem regards: how to validate such

methods and its results? This work presents a new approach for validation of such algorithms by

considering three main aspects: (a) Arti�cial Gene Networks (AGNs) model generation through

theoretical models of complex networks, which is used to simulate temporal expression data; (b)

computational method for GRNs identi�cation from temporal expression data; and (c) Validation

of the identi�ed AGN-based network through comparison with the original network. Through the

development of the AGN model was possible the analysis and investigation of the characteristics

of GRNs inference methods, leading to the development of a comparative study of four inference

methods available in literature. The evaluation of inference methods led to the development of

new methodologies for this task: (a) a new criterion function based on Tsallis entropy, in order

to infer the genetic inter-relationships with better precision; (b) an alternative search strategy for

the GRNs inference, called SFFS-MR, which tries to exploit a local property of the regulatory gene

interdependencies, which is known as intrinsically multivariate prediction; and (c) a search strategy,
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interactive and �oating, which is based on scale-free network topology, as a global property of the

GRNs, which is considered as a priori information, in order to provide a more appropriate method

for this class of problems and thereby achieve results with better precision. It is also an objective of

this work, to apply the developed methodology in biological data, particularly in identifying GRNs

related to speci�c functions of the Arabidopsis thaliana. The experimental results, obtained from

the application of the proposed methodologies, indicate that the respective performances of each

methodology were signi�cant and adequate to the problems that have been proposed.

Keywords: pattern recognition, feature selection, entropy, Tsallis entropy, gene regulatory networks,

network inference, validation, complex networks.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação

Um organismo vivo pode ser visto como uma rede de moléculas conectadas por reações quí-

micas. O mecanismo de regulação destas reações é composto por um complexo sistema de envio e

recepção de sinais (RNAs), o qual tem sido alvo de investigação com o objetivo de se indicar os me-

canismos de controle celular e as relações entre diversas entidades biológicas envolvidas, e.g., genes,

RNAs e proteínas. No entanto, existe muito ainda a ser descoberto sobre as relações funcionais dos

mecanismos de controle, e.g., níveis de transcrição e proteínas, no sistema regulatório.

Um caminho que pode levar a um melhor entendimento desses mecanismos de controle regu-

latório é considerar a evolução temporal dos níveis de expressão gênica, i.e., sua dinâmica. Em

particular, o desenvolvimento de técnicas massivas de extração de informação molecular, como por

exemplo os DNA Microarrays [Shalon et al., 1996], SAGE (do inglês Serial Analysis of Gene Ex-

pression) [Velculescu et al., 1995] e mais recentemente os RNA-Seq [Wang et al., 2009], tornaram

possível estimar o nível de expressão de milhares de genes simultaneamente e em múltiplos ins-

tantes de tempo. Consequentemente, o volume de dados de transcrição disponíveis de uma grande

variedade de espécies teve um signi�cativo crescimento nos últimos dez anos.

No contexto dos per�s de expressão, um grande desa�o de pesquisa enfrentado é o grande

número de variáveis (genes), na ordem dos milhares, para apenas poucos experimentos disponíveis

(amostras), na ordem das dezenas. Com o objetivo de descobrir os inter-relacionamentos entre essas

variáveis, é necessário um grande esforço no desenvolvimento de novas técnicas computacionais

e estatísticas que reduzam o erro de estimação intrínseco cometido na presença de um pequeno

número de amostras com enorme dimensionalidade.

Devido a esse fato, recuperar com precisão o inter-relacionamento entre os genes, formando

uma rede de regulação gênica (GRNs, do inglês Gene Regulatory Networks) [Hovatta et al., 2005,

Shmulevich and Dougherty, 2007] a partir dos per�s de expressão, é um problema em aberto.

Outros fatores que também di�cultam esta tarefa estão associados à falta de informação sobre o

organismo biológico de interesse, a alta complexidade das redes de inter-relacionamento produzidas

e ao ruído intrínseco das medidas de expressão. Dessa forma, o problema a ser abordado consiste em

descobrir o inter-relacionamento entre as entidades biológicas envolvidas em um mesmo processo.

A descoberta desses relacionamentos pode levar à caracterização de uma diversidade de funções

biológicas e também à descoberta da dinâmica das atividades moleculares. É de suma importância

entender como muitos dos processos biológicos ocorrem e na maioria dos casos, como prevenir que

1
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eles aconteçam, como é o caso das doenças.

A inferência, também conhecida como engenharia reversa, de GRNs a partir de per�s de ex-

pressão é fundamentada no dogma central da biologia molecular, no qual existe a premissa de que o

estado funcional de um organismo é amplamente determinado pela sua expressão gênica [D'Haeseleer

et al., 1999,Nelson and Cox, 2004,Voet et al., 2005]. Logo, se a variação dos níveis de expressão

ao longo do tempo for mapeado por meio de GRNs, é possível indicar informações como: dife-

rentes vias regulatórias, ciclo celular, mapeamento de alterações provocadas por estímulos e como

modelo de representação da atividade molecular. Desta forma, recuperar uma GRN, a partir de

expressões gênicas temporais, representa um importante desa�o na pesquisa em bioinformática,

inclusive motivando o projeto DREAM (do inglês Dialogue for Reverse Engineering Assessments

and Methods) [DREAM, 2009].

Em geral, a validação das redes inferidas [Dougherty, 2007] requer conhecimento sobre as reais

conexões entre os genes e seus relacionamentos funcionais, os quais são frequentemente desconheci-

dos ou incompletos. Dessa forma, não é possível garantir a qualidade das redes inferidas, deixando

uma importante questão em aberto: como validar as GRNs identi�cadas por métodos computacio-

nais? Uma maneira objetiva para testar o desempenho de tais algoritmos é submetê-los a modelos

de redes que são completamente conhecidos [Mendes et al., 2003, Lopes et al., 2008a]. Ao adotar

modelos de redes gênicas simuladas (in silico), o qual representa uma outra vertente da biologia

sintética, como a baseada na recém construção de um genoma sintético [Gibson et al., 2010], os

relacionamentos entre os genes passam a ser conhecidos, abrindo possibilidade de investigar não só a

inferência desses relacionamentos, mas também outras informações como, por exemplo, a topologia

dessas redes, a dinâmica do sistema, funções critério usadas para de�nir a ligação entre os genes e

os algoritmos de busca utilizados.

Tentando identi�car alguns dos princípios matemáticos fundamentais de grandes redes de inte-

ração gênica, Kau�man [Kau�man, 1969,Kau�man, 1993] propôs usar �genes� binários e funções

Booleanas para descrever o comportamento das GRNs. Em seu trabalho, a dinâmica de uma GRN é

de�nida por circuitos lógicos. Mais especi�camente, para cada gene desta rede é selecionado aleato-

riamente um conjunto de genes preditores, os quais passam a compor um circuito lógico de funções

Booleanas. Logo, o valor do gene alvo é de�nido pela aplicação desse circuito lógico aos valores

dos seus preditores. Esse modelo é conhecido na literatura como Redes Booleanas (BNs, do inglês

Boolean Networks) ou Redes Booleanas Aleatórias (RBNs, do inglês Random Boolean Networks).

Após o trabalho pioneiro de Kau�man, vários outros métodos foram propostos para modelar

e identi�car GRNs a partir de dados de expressão gênica [Liang et al., 1998,Weaver et al., 1999,

Butte and Kohane, 2000,Keles et al., 2002,Shmulevich et al., 2002a,Kim et al., 2002,Soinov et al.,

2003,Zhou et al., 2004,Margolin et al., 2006,Barrera et al., 2007,Trepode et al., 2007,Faith et al.,

2007,Meyer et al., 2008, Zhao et al., 2008, Andrecut and Kau�man, 2008, Andrecut et al., 2008].

Revisões podem ser encontradas nos trabalhos [D'haeseleer et al., 2000, de Jong, 2002, Styczynski

and Stephanopoulos, 2005, Schllit and Brazma, 2007,Markowetz and Spang, 2007,Karlebach and

Shamir, 2008,Hecker et al., 2009,Xiao, 2009,de Smet and Marchal, 2010,Marbach et al., 2010], os

quais apresentam as ideias centrais de métodos de inferência de GRNs e respectivas modelagens

matemáticas adotadas.

Embora o formalismo Booleano seja aparentemente simples, esse modelo tem sido usado para

descrever qualitativamente o comportamento global das GRNs. Essa propriedade permite a análise
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de conjuntos de dados de uma forma global, apresentando algumas características de GRNs reais

[Kau�man et al., 2003,Serra et al., 2004,Shmulevich et al., 2005], tais como: funções de canalização,

número de conexões por gene, variação da dinâmica ao nocautear genes, estabilidade da rede,

entre outras. As BNs foram aplicadas com sucesso na modelagem e simulação de algumas redes

e processos biológicos, tais como Drosophila melanogaster [Sánchez and Thie�ry, 2001,Albert and

Othmer, 2003], ciclo celular de levedura [Li et al., 2004,Davidich and Bornholdt, 2008], Arabidopsis

thaliana [Espinosa-Soto et al., 2004, Li et al., 2006], Saccharomyces cerevisiae [Li and Lu, 2005],

ciclo celular de mamíferos [Faure et al., 2006] e genomas arti�ciais [Quayle and Bullock, 2006].

Logo, as BNs são modelos discretos que possuem uma escala mais �grossa� se comparados com

os modelos contínuos, tal como o modelo baseado em equações diferenciais ordinárias, havendo

desvantagens e vantagens entre as duas abordagens. As BNs são modelos mais simples, sendo

empregados para caracterizar os sistemas biológicos de maneira qualitativa e global, sua principal

desvantagem é a perda de informação decorrente da discretização dos dados. Por outro lado, modelos

de GRNs baseados em equações diferenciais [Chen et al., 1999,Mendes et al., 2003,de Jong et al.,

2003,Van den Bulcke et al., 2006,Haynes and Brent, 2009] permitem a geração da dinâmica das redes

de forma detalhada. No entanto, a determinação dos parâmetros para a inferência dessas redes exige

dados de alta qualidade e em quantidade muito maior do que são geralmente disponíveis [Wahde

and Hertz, 2000,Karlebach and Shamir, 2008]. Uma discussão a respeito de modelagem contínua

ou discreta pode ser encontrada em [Ivanov and Dougherty, 2006].

Neste contexto, as BNs representam um modelo adequado para generalizar e capturar o com-

portamento dos sistemas biológicos em alto nível (qualitativo), em face do número limitado de

experimentos (amostras), da grande dimensão de variáveis (genes) e da natureza ruidosa das medi-

das de expressão.

Embora as BNs sejam úteis em vários casos, uma limitação importante é o seu determinismo

inerente, que faz a suposição de um ambiente sem incerteza. Por outro lado, é importante considerar

uma célula como um sistema aberto, o qual pode receber estímulos externos. Dependendo das

condições externas em um dado instante de tempo, a célula pode alterar sua dinâmica [Shmulevich

and Dougherty, 2007]. Neste contexto, foi desenvolvido uma nova abordagem para a geração de

Redes Gênicas Arti�ciais (AGNs, do inglês Arti�cial Gene Networks), com o objetivo de investigar

algumas propriedades das GRNs e dos métodos de inferência sob certas hipóteses.

A AGN proposta neste trabalho foi desenvolvida tomando por base as Redes Booleanas Proba-

bilísticas (PBNs, do inglês Probabilistic Boolean Networks) [Shmulevich et al., 2002a, Shmulevich

et al., 2002b], as quais preservam as propriedades conhecidas das BNs e evitam sua rigidez deter-

minística. Esse modelo permite o estudo e identi�cação das propriedades de alto nível das redes

gênicas e suas interações, sem a necessidade de descrições bioquímicas detalhadas como adotado

por outros trabalhos que analisam métodos de inferência de GRNs [de la Fuente et al., 2004,Bansal

et al., 2007,Soranzo et al., 2007].

A topologia do modelo AGN proposto neste trabalho baseia-se nos modelos teóricos de redes

complexas [Albert and Barabási, 2002,Newman, 2003,Costa et al., 2007]. A dinâmica de uma AGN é

obtida pela aplicação das funções Booleanas probabilísticas, as quais simulam os per�s de expressão

de acordo com a topologia gerada, i.e., genes regulatórios ou preditores impostos pela aplicação do

modelo topológico.

Uma vez gerados os per�s de expressão simulados, eles podem ser aplicados para investigar as
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redes inferidas e o comportamento dos métodos de inferência quanto submetidos a certas condições

de interesse. Uma técnica de reconhecimento de padrões comumente usada para inferir GRNs é a

seleção de características [Jain et al., 2000,Theodoridis and Koutroumbas, 2008]. Alguns métodos de

inferência de GRNs que aplicam a técnica de seleção de características foram propostos na literatura

[Liang et al., 1998, Butte and Kohane, 2000, Hashimoto et al., 2004, Peng et al., 2005, Margolin

et al., 2006, Rao et al., 2007, Faith et al., 2007, Barrera et al., 2007, Zhao et al., 2008, Dougherty

et al., 2008]. Dessa forma, após o desenvolvimento de um estudo comparativo [Lopes et al., 2009b],

foi escolhido o método de inferência de GRNs descrito em [Barrera et al., 2007] como alvo de

investigação neste trabalho. Um método de seleção de características é composto basicamente por

duas partes: um algoritmo de busca e uma função critério, os quais são apresentados nas Seções 2.4

e 2.5, respectivamente.

Por meio da investigação do método de inferência adotado e tendo em vista as limitações en-

frentadas pelos métodos de inferência de GRNs em geral, além da geração das AGNs, apresentada

na Seção 3.1, foram desenvolvidas novas metodologias para inferência de GRNs: uma nova função

critério baseada na teoria da informação e dois novos algoritmos de busca, um baseado nas estru-

turas locais e outro baseado na estrutura global das redes biológicas, os quais são apresentados

na Seção 3.2. As metodologias desenvolvidas neste trabalho foram aplicadas em dados biológicos,

usando a Arabidopsis thaliana como planta modelo, apresentados na Seção 3.4.

1.2 Objetivos

O objetivo deste trabalho é investigar os aspectos que envolvem a inferência de GRNs, incluindo

sua síntese, identi�cação, análise e aplicações. O primeiro aspecto a ser explorado das GRNs é a

sua síntese, ou seja, a identi�cação e implementação de um modelo que represente as características

globais e que permita uma análise qualitativa das GRNs. Dessa forma, um dos objetivos deste

trabalho é o desenvolvimento de um modelo que permita a síntese de GRNs, a geração de per�s de

expressão e a validação de métodos de inferência.

O segundo aspecto a ser explorado é diretamente relacionado com a identi�cação (inferência)

de GRNs a partir de dados de expressão gênica. Neste caso, o objetivo é identi�car um método

de inferência de GRNs que seja alvo de investigação deste trabalho, envolvendo o estudo de seu

comportamento em relação a fatores como diferentes tamanhos dos per�s de expressão temporal,

presença de ruído ou perturbações, complexidade da rede, entre outras.

Com base nestas investigações, espera-se o desenvolvimento de novas metodologias para infe-

rência de GRNs, no que diz respeito a melhoria no processo de identi�cação das redes, levando a

métodos mais especializados de forma que a inferência da topologia ocorra com maior precisão.

O terceiro aspecto é ligado a análise das GRNs, no qual espera-se a aplicação de uma metodologia

para veri�car os resultados obtidos pelos métodos de inferência de redes. O objetivo nesta etapa

é quanti�car a semelhança entre a topologia da rede inferida e uma rede conhecida. Para esta

tarefa é proposta a adoção das medidas de similaridade apresentadas em [Dougherty, 2007]. A

análise das redes inferidas é uma etapa essencial na investigação dos métodos de inferência, bem

como para indicar o comportamento da metodologia aplicada no processo de inferência quando

submetido a variações na entrada de dados e de seus parâmetros. É esperado que esta etapa também

seja determinante para a realimentação das informações e o possível desenvolvimento de novas
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metodologias no contexto da inferência de GRNs.

Por �nal, também é objetivo deste trabalho a aplicação de metodologias de inferência de GRNs

a partir de dados reais. Nesta etapa é proposta a investigação da inferência no contexto biológico

com objetivo de identi�car redes gênicas envolvidas na biossíntese de tiamina, considerando algumas

vias metabólicas de interesse: respiração, fotossíntese e glicólise, usando a Arabidopsis thaliana como

planta modelo.

1.3 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho, além de uma breve revisão bibliográ�ca sobre os

diversos conceitos e teorias aplicados (Capítulo 2), foram os seguintes:

• Implementação de um ambiente grá�co multiplataforma (Java) de código livre, o qual disponi-

biliza algumas técnicas de seleção de características por meio de diferentes algoritmos e funções

critério. Também são disponibilizados nesse software métodos para a normalização dos dados,

classi�cação, validação e ferramentas de visualização dos resultados e redes inferidas. Embora

o objetivo desse software seja aplicações de bioinformática, ele pode ser usado em problemas

de seleção de características de forma geral. O desenvolvimento deste projeto [Lopes et al.,

2008c,Lopes et al., 2008b] contou com a colaboração do Prof. Dr. David Corrêa Martins Jr. Em

particular, foi implementado nesse software o método de identi�cação de redes apresentado na

Seção 2.6.5 e os algoritmos de seleção de características apresentados na Seção 2.4. O software

desenvolvido está disponível no Google Code http://code.google.com/p/dimreduction/ e no

Source Forge: http://sourceforge.net/projects/dimreduction/.

• Formalização do modelo AGN, o qual foi inicialmente proposto [Lopes et al., 2008a] em cola-

boração com o Prof. Dr. Luciano da F. Costa, o qual aplicava a abordagem determinística das

BNs e apenas os modelos topológicos de redes complexas aleatório e scale-free. Em seguida, o

modelo AGN evoluiu e passou a adotar a abordagem probabilística proposta nas PBNs e tam-

bém a incorporar novos modelos topológicos small-world e geográ�cos. Essa evolução também

foi desenvolvida em colaboração com o Prof. Dr. Luciano da F. Costa [Lopes et al., 2011a],

gerando um software livre e multiplataforma (Java) para a geração das AGNs, oferecendo

alguns parâmetros de personalização das redes ao usuário. O software desenvolvido está dis-

ponível no Google Code: http://code.google.com/p/jagn/. O desenvolvimento e formalização

do modelo AGN é apresentado na Seção 3.1.

• Desenvolvimento de um estudo comparativo entre métodos de inferência de GRNs em co-

laboração com o Prof. Dr. David C. Martins Jr.. Nesse projeto, foi realizada uma análise

comparativa entre quatro métodos de inferência de redes [Lopes et al., 2009b] baseados na

informação mútua. Os métodos utilizados nesse estudo comparativo são apresentados na Se-

ção 2.6.

• Investigação sobre a sensibilidade da entropia de Tsallis aplicada na inferência de GRNs. Este

projeto foi desenvolvido em colaboração com o Dr. Evaldo A. de Oliveira, no qual foram iden-

ti�cadas algumas propriedades na entropia generalizada de Tsallis que levaram a resultados

mais precisos na inferência de GRNs, reduzindo drasticamente o número de falsos positivos.

http://code.google.com/p/dimreduction/
http://sourceforge.net/projects/dimreduction/
http://code.google.com/p/jagn/
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Nesse contexto, foi proposta uma nova função critério baseada na entropia de Tsallis [Lopes

et al., 2009a,Lopes et al., 2011b], a qual é apresentada na Seção 3.2.1.

• Formalização de dois novos algoritmos de busca, baseados no algoritmo SFFS. O desenvolvi-

mento desses algoritmos foi o resultado do trabalho em colaboração com o Prof. Dr. David

C. Martins Jr. e o Prof. Dr. Junior Barrera. O primeiro algoritmo proposto assume como

hipótese a relação de predição intrinsecamente multivariada entre os preditores e o gene alvo,

incorporando essa suposição no algoritmo de busca como uma informação a priori da estru-

tura local das conexões gênicas [Lopes et al., 2010]. Por outro lado, no segundo algoritmo

proposto é assumida uma outra hipótese como informação a priori, na qual a topologia da

rede procurada é uma scale-free, com o objetivo de incluir uma informação global da rede

para guiar o processo de busca e inferência da topologia de forma mais precisa [Lopes et al.,

2011c].

• Investigação biológica envolvendo a Arabidopsis thaliana como planta modelo. O desenvolvi-

mento desse projeto foi realizado em colaboração com a Profa. Dra. Marie-Anne Van Sluys,

coorientadora desta tese de doutorado, e com o Kleber Alves Gomes, doutorando do programa

interunidades de pós-graduação em Biotecnologia. Neste projeto o objetivo é identi�car redes

gênicas envolvidas na biossíntese de tiamina, considerando três vias metabólicas de interesse:

respiração, fotossíntese e glicólise. Além da identi�cação das GRNs, foi desenvolvido neste

projeto um software livre e multiplataforma (Java) que disponibiliza um ambiente grá�co

para visualização das redes e disponibiliza também dados biológicos de bancos de dados pú-

blicos sobre os genes da rede de forma integrada. Este software está em fase de conclusão e

também será disponibilizado em um repositório público como um software de livre uso como

nos dois casos anteriores. Esse projeto, bem como os dados utilizados e o software produzido

são apresentados na Seção 3.4.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho segue com a contextualização da área de aplicação através de uma revisão bi-

bliográ�ca encontrada no Capítulo 2. A metodologia proposta é apresentada no Capítulo 3 e no

Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos com a aplicação das novas metodologias desenvol-

vidas. No Capítulo 5 são apresentadas algumas conclusões e direcionamentos para a continuidade

deste trabalho.

A Figura 1.1 apresenta uma visão geral deste trabalho e suas etapas.

Figura 1.1: Visão geral do �uxo de informações adotado na elaboração deste trabalho.



Capítulo 2

Revisão Bibliográ�ca

Neste capítulo, são apresentados alguns conceitos importantes para a compreensão deste traba-

lho. As primeiras duas seções tratam de como os dados de expressão gênica são gerados pela técnica

de DNA microarrays e do pré-processamento desses dados, em seguida é apresentada uma revisão

sobre modelagem e simulação de redes de regulação gênica (GRNs) [Hovatta et al., 2005]. Neste

trabalho, são considerados apenas os métodos que representam a expressão (estado) dos genes por

valores discretos. A Seção 2.4 trata da técnica de seleção de características frequentemente adotada

nos modelos de inferência de GRNs e, em particular, neste trabalho. Na Seção 2.5, são apresentados

conceitos da teoria de informação, como entropia e informação mútua, frequentemente adotados

como função critério por métodos de inferência de redes e, em particular, pelos métodos descritos

na Seção 2.6. Na Seção 2.7, é apresentada uma classe de propriedades, conhecida como predição

intrinsecamente multivariada (IMP), a qual está diretamente relacionada com a inferência de GRNs

e com os algoritmos propostos no próximo capítulo, nas Seções 3.2.2 e 3.2.3. Este capítulo é �nali-

zado pela Seção 2.8 com uma revisão sobre teoria de redes complexas, apresentando os principais

modelos de redes complexas e suas características.

2.1 Dados de Expressão Gênica

Ao sequenciar o genoma de um organismo, encontra-se os genes que codi�cam as proteínas

sem que exista evidência estrutural de interação entre os produtos codi�cados. Nestes casos, outras

abordagens precisam ser usadas para gerar informação sobre a função do gene. Determinar em quais

tecidos um gene está ativo, ou quais circunstâncias causam o aparecimento da proteína produzida

por este gene, pode ser uma informação muito importante [Nelson and Cox, 2004].

Um abordagem amplamente utilizada para estudar estes padrões são os DNA microarrays [Sha-

lon et al., 1996] também conhecidos como DNA chips, os quais permitem veri�car, de forma rápida

e simultânea, os níveis de expressão de milhares de genes. No entanto, a extração dos níveis de

expressão requer o desenvolvimento e aplicação de vários protocolos a serem usados nos laborató-

rios, bem como o desenvolvimento de bancos de dados e programas para sua manipulação e análise.

Dessa forma, a escolha dos protocolos e algoritmos para a geração e análise dos dados são cruciais.

De forma geral, a produção dos dados de expressão utilizando a tecnologia de DNA microarrays

se inicia pela identi�cação de segmentos de DNA (Ácido desoxirribonucleico) de genes conhecidos,

os quais são ampli�cados por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) e colocados em uma super-

fície sólida. Durante a ampli�cação por PCR, uma amostra de DNA é separada em �tas simples e

7
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incubadas com DNA polimerase, dNTPs, e dois oligonucleotídeos (primers), cujas sequências �an-

queiam (�cam nas extremidades) do segmento de DNA de interesse. Os primers direcionam a DNA

polimerase para sintetizar as �tas complementares do DNA alvo [Voet et al., 2005]. Cada etapa

deste processo dobra a quantidade do DNA de interesse, e pode ser repetida até que se tenha a

quantidade desejada de DNA.

Após a ampli�cação, pequenas quantidades de solução de DNA são depositadas em posições

exatas (spots) de uma superfície sólida (array). Muitas milhares de amostras (spots) são deposi-

tadas nesta superfície contendo apenas poucos centímetros quadrados, formando uma matriz ou

microarranjo (microarray) [Nelson and Cox, 2004]. Uma vez construída esta matriz com a �xação

dos trechos de DNA nos spots, o microarray pode ser usado para analisar amostras de transcritos

(mRNA) produzidos por uma célula, tecido ou outras amostras biológicas de interesse. Os mRNAs

são convertidos para cDNAs por um processo conhecido como transcriptase reversa. Os cDNAs

são marcados �sicamente com a adição de um nucleotídeo contendo um �uoróforo que brilha ao

ser excitado por luz de comprimento de onda especí�co. Este �uoróforo tem função análoga a um

corante. Os cDNAs rotulados são hibridizados com as amostras contidas no DNA microarray. Os

cDNAs não hibridizados são removidos por um processo de lavagem do microarray. No microarray

resultante, cada spot apresenta uma intensidade de �uorescência que indica a quantidade de mRNA

hibridizado com os segmentos de DNA presentes neste spot, e consequentemente, indicam o nível

de expressão gênica (atividade) deste gene em uma condição de interesse.

Os microarrays podem ser de duas formas: single-channel microarrays ou two-channel micro-

arrays. Os single-channel microarrays ou one-color microarrays, utilizam apenas um corante como

marcador e assim, produzem níveis absolutos de expressão gênica. Já os two-channel microarrays

ou two-color microarrays, utilizam dois corantes �uorescentes distintos, um verde (Cy3) e outro

vermelho (Cy5), os quais são aplicados em duas amostras diferentes. Estas amostras são misturadas

e hibridizadas em um mesmo microarray, em um processo conhecido como hibridização competitiva.

Este processo permite comparar os níveis de expressão gênica destas amostras, em geral amostras de

tecido saudável versus tecido doente ou células submetidas a algum tratamento versus células sem

tratamento, entre outras. Os spots �uorescentes na cor verde representam mRNAs mais abundan-

tes em uma condição e os �uorescentes vermelhos representam mRNAs mais abundantes em outra

condição. Os mRNAs com relação de equilíbrio entre os mRNAs das duas amostras apresentam

�uorescência amarela.

A Figura 2.1 exibe um exemplo do processo de geração de um DNA microarray.

Os microarrays podem ser produzidos observando a evolução de um tecido ou cultura de células

de interesse ao longo do tempo. Isto ocorre utilizando-se amostras do material biológico a cada

intervalo de tempo para a construção de um novo microarray, gerando amostras temporais de

expressão gênica.

O surgimento dos DNA microarrays gerou uma quantidade massiva de per�s de expressão gênica,

aumentando também de forma surpreendente o número de sequências genômicas em bancos de dados

públicos. Embora a tecnologia dos DNA microarrays seja indicada para uma ampla variedade de

aplicações, como indicado em [Hoheisel, 2006], neste trabalho essa tecnologia é limitada ao escopo

de geração dos per�s de expressão gênica e sua análise.

No entanto, deve-se ter cuidado ao analisar dados gerados pela tecnologia dos DNA Microar-

rays. Em especial, um passo muito importante é aplicar um ajuste nas intensidades com objetivo de
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Figura 2.1: Um esquema geral de um DNA microarray. O mRNA é extraído tanto das células normais
(controle) quanto das células experimentais (caso de interesse). Utilizando a transcriptase reversa, o mRNA
é transformado em cDNA, sendo marcados com cores �uorescentes. O cDNA é exposto ao microarray, no
qual estão os genes de interesse (spots). O microarray é digitalizado e o sinais �uorescentes dos spots são
convertidos para uma escala numérica de intensidade.

corrigir pequenas distorções, tornando as comparações biológicas entre diferentes spots mais signi-

�cativas. Esse passo é conhecido como normalização dos dados. Existem vários fatores que tornam

a normalização dos dados necessária, incluindo o uso de quantidades diferentes de RNA no início

da ampli�cação, diferenças na e�ciência da rotulação ou de detecção entre os corantes �uorescentes

usados e o viés sistemático das medidas dos níveis expressão, o qual pode envolver o comprimento

da sequência, corante utilizado, posição do spot no array, entre outros. Logo, o processo de nor-

malização procura remover essas variações que afetam os níveis de expressão gênica. No entanto, é

importante mencionar que ele não corrige as variações biológicas [dos Santos and Liu, 2007].
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Outras fontes de variabilidade experimentais dos DNA Microarrays estão associadas com o pro-

cesso de fabricação (diferentes fornecedores), geração das amostras biológicas, variabilidade técnica

entre os protocolos adotados e especialmente no processamento das imagens dos arrays e obtenção

dos níveis de expressão a partir das intensidades de �uorescência dos spots.

Uma revisão sobre a geração dos dados de expressão utilizando a tecnologia DNA microarrays,

protocolos envolvidos, suas etapas, características e diferenças entre plataformas, incluindo um

estudo comparativo entre os cinco principais fornecedores comerciais (A�ymetrix, Agilent, Applied

Biosystems, GE Healthcare e Illumina), pode ser encontrada em [dos Santos and Liu, 2007]. É

importante destacar que uma lista contendo vários produtos comerciais para a geração de dados de

expressão, incluindo os softwares para análise dos dados gerados está disponível em http://www.

nature.com/nature/journal/v442/n7106/pdf/4421071a.pdf.

Finalmente, o foco desta tese está na análise e interpretação dos dados de expressão após sua

conversão para uma escala numérica como indicado na Figura 2.1, i.e., matriz de dados, na qual

normalmente os genes estão dispostos nas linhas e as medidas de expressão �cam nas colunas dessa

matriz.

2.2 Pré-processamento dos Dados

Uma questão crítica na análise de dados de expressão é o seu pré-processamento. Dependendo

da função critério, um passo de quantização de dados pode ser necessário caso os dados de entrada

original não sejam discretos, como é o caso das medidas de expressão apresentados na seção anterior.

A quantização geralmente requer uma normalização dos dados [Fujita, 2007]. Neste trabalho, a

transformação normal foi adotada. Ela consiste em subtrair do sinal (per�l de expressão) sua média

e dividir pelo seu desvio padrão. Formalmente, para cada sinal g(t), a transformação normal é dada

por:

η[g(t)] =
g(t)− E[g(t)]

σ[g(t)]
, (2.1)

na qual E[g(t)] e σ[g(t)] são, respectivamente, a média e o desvio padrão de g(t).

Uma vez tendo os dados normalizados, foi adotada neste trabalho duas formas para a quantiza-

ção dos dados e, em ambas considerando que g é uma variável e g(t) uma amostra dessa variável. A

quantização do sinal normalizado de expressão é um mapeamento dos níveis contínuos de expressão

em k níveis qualitativos de expressão {0, 1, . . . , k − 1} [Lopes et al., 2008c]. Esse mapeamento é

realizado por meio de um limiar que divide um dado espaço de valores em k intervalos. Dado um

valor contínuo r de η[g(t)], ele é mapeado para um valor inteiro i − 1, no qual i é o i-th intervalo

ao qual r pertence. A primeira forma adotada foi dividir o espaço de valores numéricos de g em

k níveis, utilizando-se seus máximos positivos e mínimos negativos. A segunda forma adotada foi

dividir esse espaço numérico considerando-se os valores positivos e negativos médios. Em geral,

nesta segunda forma o limiar adotado tende a ser menor e portanto mais permissivo para que o

valor de expressão seja considerado na faixa mais alta (ou mais baixa) de valores. Por outro lado,

quando adotados os valores máximos, o limiar tende a ter um valor numérico maior e, dessa forma,

mais restritivo ao mapear o valor de expressão para os níveis quantizados mais altos (ou baixos).

http://www.nature.com/nature/journal/v442/n7106/pdf/4421071a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v442/n7106/pdf/4421071a.pdf
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2.3 Modelagem e Simulação de Redes de Regulação Gênica

A vida de um organismo depende de várias vias metabólicas, as quais são reguladas por redes

de expressões gênicas. O mecanismo de regulação dessas vias envolve um sistema complexo com

muitos sinais enviados e recebidos. A natureza de sinais capaz de modi�car uma rede de regulação

gênica é diversa. Entre esses sinais, estão os RNAs produzidos pela expressão de genes e as proteínas

produzidas pela tradução de mRNAs pelo ribossomo. Proteínas agem como sinais de resposta que

controlam a transcrição dos genes. Sinais enviados, em forma de enzimas, agem como controle das

vias metabólicas. Nessas redes, a expressão de cada gene depende de sua própria expressão e dos

níveis de expressão de outros genes em um tempo anterior. Assim, essa rede complexa de expressões

pode ser modelada por um sistema dinâmico [Hovatta et al., 2005].

Um processo dinâmico pode ser visto como um processo que se altera ao longo do tempo.

Células vivas são intrinsecamente dinâmicas [Fall et al., 2002]. Com o objetivo de descobrir como

os genes estão relacionados na dinâmica dos processos celulares, o escopo do trabalho precisa ser

mais abrangente do que apenas analisar sequências de nucleotídeos. A geração de dados por DNA

microarrays (Seção 2.1) permite medir os níveis de expressão dos genes ao longo do tempo e em

escala genômica, produzindo uma grande quantidade de dados.

A expressão gênica é um processo complexo e regulado em várias etapas, o qual recebe o nome de

sistemas de regulação gênica [de Jong, 2002]. Neste sistema, as relações regulatórias entre os genes

são estruturadas na forma de uma rede, na qual as arestas que ligam os genes (vértices) representam

uma interação entre eles. Existe muito a ser aprendido sobre o funcionamento de sistemas regulató-

rios. Neste sentido, o entendimento dos complexos padrões apresentados pelo comportamento dos

genes e a identi�cação de suas interações em uma rede de regulação representam grandes desa�os

cientí�cos. Análise e simulações computacionais podem gerar hipóteses de predições mais restritas,

as quais devem ser con�rmadas ou refutadas em bancada utilizando-se dados reais. Dado o volume

de dados gerados por técnicas como os DNA microarrays, o desenvolvimento de ferramentas expe-

rimentais e métodos formais para a modelagem e simulação de processos de regulação gênica são

indispensáveis.

Em geral, sistemas de regulação gênica envolvem muitos genes conectados por interações posi-

tivas (ativação) ou negativas (repressão). Métodos formais podem ser aplicados para representar a

estrutura e o comportamento de sistemas regulatórios. Em especial, métodos de modelagem per-

mitem a análise de sistemas regulatórios gênicos grandes e complexos. Outro aspecto importante

é que estes modelos também permitem a simulação de uma grande variedade de condições experi-

mentais [de Jong, 2002].

Devido à complexidade dos organismos, atualmente existem na literatura várias abordagens

propostas para a modelagem e identi�cação de GRNs. As principais abordagens para a modelagem

de GRNs são as Redes Booleanas [Kau�man, 1969], Equações Diferenciais [Chen et al., 1999],

Redes Bayesianas [Friedman et al., 2000] e Redes Gênicas Probabilísticas. As Redes Booleanas, e

sua versão estocástica: as Redes Booleanas Probabilísticas [Shmulevich et al., 2002a], bem como as

Redes Gênicas Probabilísticas, os quais são os alvos de investigação deste trabalho, tendo em vista

que eles são capazes de capturar as propriedades globais das GRNs mesmo com uma quantidade

limitada de amostras.

As próximas subseções apresentam algumas alternativas para a modelagem e simulação de redes

de regulação gênica, nas quais as expressões dos genes são representadas por valores discretos.
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2.3.1 Modelos Baseados em Grafos

Inferir redes a partir de dados de expressões gênicas constitui um dos problemas mais desa�-

adores da bioinformática [Kelemen et al., 2008]. Genes podem ser vistos como nós de uma rede

complexa, os quais possuem como entradas proteínas, i.e., fatores de transcrição, e têm como saída

a quantidade de transcritos.

O uso de grafos para a representação e modelagem de redes de regulação gênica permite capturar

o comportamento coletivo dos genes que constituem esta rede e o relacionamento entre eles de

forma direta, e sua topologia exibe estes relacionamentos de forma explícita, os quais se mantém

independente da atribuição de algum valor numérico aos genes ou suas ligações. Por essa razão, os

grafos são amplamente utilizados para denotar uma relação de dependência [Pearl, 1988].

Há algum tempo, biólogos têm usado grafos para representar informações sobre interações re-

gulatórias [de Jong, 2002, Shmulevich and Dougherty, 2007]. Estas informações podem tratar de

vários elementos, como genes, proteínas ou outras moléculas como sendo os vértices de um grafo, os

quais são conectados por arestas que representam algum relacionamento entre eles. Por exemplo,

uma aresta pode assumir um valor +1 ou -1, representando que existe uma ativação ou inibição,

respectivamente.

Propriedades estruturais dos grafos [Newman, 2003,Narasimhan et al., 2009] podem ser muito

úteis para a predição de relacionamentos funcionais em redes biológicas e também para a caracte-

rização dos efeitos de perturbações em elementos desta rede.

Um grafo dirigido (dígrafo) G é de�nido como uma tupla (V,E), sendo que V representa um

conjunto de vértices, e E ⊆ V × V um conjunto de arestas. Uma aresta dirigida ei,j é um par

ordenado de vértices que deixa o vértice vi e chega ao vértice vj . Esse relacionamento pode ser

representado por uma matriz de adjacências M = (ei,j) correspondente ao grafo G = (V,E), no

qual

ei,j =

1 se (i, j) ∈ E,

0 caso contrário,

e os vértices são numerados consecutivamente 1, 2, . . . , |V |.
Considerando que um dígrafo represente relacionamentos regulatórios entre genes, então a aresta

ei,j pode ser usada para representar um relacionamento entre um �fator de transcrição� vi, ativando

um gene vj . Autorregulação corresponde a um laço no grafo, ou seja, é uma aresta ei,i.

Em muitos casos, a direcionalidade das arestas não é importante, como por exemplo, nas intera-

ções entre proteínas. Neste caso, ou a interação entre as proteínas acontece ou não [Shmulevich and

Dougherty, 2007]. Neste contexto, podem ser usados grafos não dirigidos, ou simplesmente grafos,

nos quais o conjunto de arestas E são pares não ordenados de vértices e a matriz de adjacências M

é simétrica (ei,j = ej,i) e antirre�exiva (não possui laços).

Os vértices de um dígrafo possuem algumas propriedades, como o grau de entrada e o grau de

saída. O grau de entrada de um vértice vi é o número de arestas incidentes ao vértice vi (arestas

recebidas de outros vértices da rede). De forma similar, o grau de saída é o número de arestas que

deixam o vértice vi e incidem em outros vértices da rede. Essas medidas representam quantos vér-

tices �in�uenciam� o vértice vi e quantos vértices são �in�uenciados� pelo vértice vi, respectivamente.
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A Figura 2.2 exibe um exemplo de dígrafo (a) e sua matriz de adjacências (b).

(a) (b)

Figura 2.2: Exemplo de um dígrafo com 5 vértices (a) e sua matriz de adjacências (b). Cada elemento igual
a 1 na matriz de adjacências representa um relacionamento regulatório entre dois vértices do dígrafo.

A caracterização de redes biológicas por meio de grafos pode gerar informações relevantes para

o conhecimento estrutural e organizacional destas redes, como as apresentadas na Seção 2.8.

2.3.2 Redes Booleanas

A representação de GRNs por meio de grafos, embora seja muito útil, não permite especi�car

um mecanismo de ação (dinâmica) entre os seus vértices. Uma forma bem simples para fornecer esta

representação é atribuir valores binários 0 ou 1 (ativo ou inativo) aos vértices �genes� do dígrafo.

Desta forma, a dinâmica dos genes ao longo do tempo é determinada pela topologia da rede (ligações

entre os genes) e pela aplicação de funções Booleanas.

As redes Booleanas (BNs) foram introduzidas por Kau�man [Kau�man, 1969] para a modelagem

de GRNs, e com o objetivo particular de explorar a dinâmica de sistemas complexos, como os

representados pelas GRNs. As BNs são de�nidas por um conjunto de vértices V = {v1, v2, . . . , vn} e
um conjunto de funções Booleanas Ψ = {ψ1, ψ2, . . . , ψn}, uma para cada gene, também conhecidas

como funções de transição Booleanas [D'haeseleer et al., 2000].

Cada gene vi ∈ {0, 1}, i = 1, 2, . . . , n representa uma variável binária, e seu valor no instante de

tempo t+ 1 é completamente determinado pelos valores dos seus k genes preditores v1i, v2i, . . . , vki
no instante de tempo t, os quais são aplicados a um circuito lógico de funções Booleanas. Mais for-

malmente, podemos representar esta dinâmica como vi(t+ 1) = fi(v1i(t), v2i(t), . . . , vki(t)), na qual

v1i, v2i, . . . , vki representam os k genes (preditores ou regulatórios) que possuem arestas incidentes

ao gene vi (alvo).

Desta forma, as funções Booleanas Ψ são usadas para atualizar os genes, considerando iterações

discretas no tempo, sendo todos os genes atualizados de forma sincronizada de acordo com a função

atribuída a ele. Este processo síncrono simpli�ca a computação e preserva características gerais da

dinâmica da rede [Kau�man, 1993].

Nesta rede a dinâmica é determinística, ou seja, a escolha dos k preditores e respectivas funções

lógicas para cada gene permanecem inalteradas durante todos os instantes de tempo. Quando as

funções Booleanas ψi são escolhidas de forma aleatória para cada um dos genes, a BN recebe o

nome de rede Booleana aleatória (RBN) [Shmulevich and Dougherty, 2007].

O estado de um gene vi em uma BN é de�nido pelo valor assumido por ele, vi = 1 representa

que o gene está ativo e vi = 0 inativo. Um estado ~s de uma BN é de�nido pelos valores de todos os

genes em um dado instante de tempo, ~s(t) = (v1, v2, . . . , vn), vi ∈ {0, 1} ∀ i = 1, 2, . . . , n.
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O espaço de estados de uma BN pode ser muito grande, mas é �nito e de�nido por S =

{~s1, ~s2, . . . , ~sz}, z = 2n, sendo n o número de genes da rede (BN). Dado um estado inicial de uma

BN, devido à sua dinâmica, ela irá percorrer um caminho em seu espaço de estados. O caminho de

estados percorridos recebe o nome de trajetória. A Figura 2.3 exibe um exemplo de uma BN.

Figura 2.3: Exemplo de uma BN contendo 3 genes. (a) representação na forma de um dígrafo, (b) Funções
Booleanas, (c) Tabela de transição de estados e (d) Diagrama de transição de estados (adaptada de [Kelemen
et al., 2008]).

Na Figura 2.3(a), as arestas direcionais representam uma ativação (v2 ativa v1), e as arestas

achatadas representam inibição (v1 inibe v2). O gene v3 é ativado se o gene v1 ou (OR) o gene

v2 estiver ativo. Na Figura 2.3(b), este mesmo relacionamento entre os genes é expresso de forma

textual. A Figura 2.3(c) exibe a representação de todas as possibilidades de estados da rede (entrada,

tempo t) e os respectivos resultados (saída, tempo t + 1). A Figura 2.3(d) exibe o diagrama de

transição de estados desta BN, por exemplo, se a BN estiver no estado (v1 = 1, v2 = 0, v3 = 0),

então o próximo estado desta rede será (v1 = 0, v2 = 0, v3 = 1).

Pode-se perceber que, pelo determinismo na direcionalidade dos estados de uma BN e como

existe um número �nito de estados, certos estados serão sempre revisitados. Os estados que se-

rão revisitados em uma BN dependem do estado inicial escolhido. Estes estados são chamados de

atratores, e os estados que levam até ele são chamados estados transientes, os quais compõem

a bacia de atração do atrator. Por exemplo, na Figura 2.3(d) pode-se perceber que os estados

(v1 = 1, v2 = 0, v3 = 0), (v1 = 1, v2 = 1, v3 = 0), (v1 = 0, v2 = 0, v3 = 0) e (v1 = 0, v2 = 1,

v3 = 1) são transientes e representam a bacia de atração, enquanto os demais estados (ciclo interno)

representam o atrator desta BN.
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Os atratores são estados estacionários de um sistema dinâmico, que capturam o comportamento

deste sistema a longo prazo [Shmulevich and Dougherty, 2007]. Os atratores são sempre cíclicos e

podem ser formados por um ou mais estados. Iniciando de qualquer estado de um atrator, o número

de transições necessárias para retornar ao estado inicial é chamado tamanho do ciclo.

O trabalho de Kau�man [Kau�man, 1993] interpreta que os atratores de uma BN podem ser

vistos como diferentes tipos celulares, argumentando que diferentes células são caracterizadas por

seu padrão recorrente de expressão gênica, de certa forma correspondente aos atratores de uma BN.

GRNs reais são altamente estáveis na presença de pertubações ocasionadas por fatores externos,

seja de algum gene isoladamente ou de vários genes. Considerando o formalismo das BNs, isto

representa que, quando um número mínimo de genes são perturbados, estes genes mudam de valores

(estados), mas os estados da rede continuam na mesma bacia de atração e acabam por chegar no

mesmo atrator [Shmulevich and Dougherty, 2007].

Neste sentido, atratores com grandes bacias de atração conferem uma alta estabilidade para

o sistema. Esta estabilidade das redes regulatórias em organismos vivos permite que as células

mantenham seu estado funcional no organismo mesmo quando submetidas a perturbações externas.

É amplamente aceito que muitos sistemas complexos e adaptativos tal como o genoma, operam

em uma zona entre a ordem e a desordem, conhecido como edge of chaos [Shmulevich and Dougherty,

2007]. Em um regime em ordem, os atratores são pequenos e existem poucos deles, o que implica a

existência de grandes bacias de atração e pequenas perturbações nos estados transientes que levam

ao mesmo atrator. Sistemas operando na fronteira entre a ordem e o caos são chamados de sistemas

complexos ou críticos.

Um exemplo do uso de BNs para modelar o ciclo da divisão celular da levedura pode ser visto

em [Li et al., 2004].

2.3.3 Redes Bayesianas

Os modelos estocásticos de redes gênicas diferem dos modelos determinísticos por incorporarem

aleatoriedade ou incerteza. As BNs assumem uma dependência funcional �xa entre seus elementos,

por isso são classi�cadas como modelos determinísticos de representação de GRNs. Modelos esto-

cásticos diferem de modelos determinísticos por incorporar aleatoriedade ou incerteza. Os valores

assumidos pelos genes destes modelos podem ser descritos por distribuições de probabilidade. O

modelo estocástico mais usado para representar GRNs são as redes Bayesianas [Friedman et al.,

2000,Kelemen et al., 2008].

A estrutura de uma rede gênica por meio de redes Bayesianas é modelada por um grafo acíclico

dirigido (DAG) G = (V,E). Os vértices vi ∈ V, 1 ≤ i ≤ n, representam genes e correspondem a

variáveis aleatórias Xi. Considerando que vi é um gene, então Xi descreve o nível de expressão

do gene vi. Para cada Xi, uma distribuição de probabilidade condicional P (Xi | preditores(Xi))

é de�nida, na qual preditores(Xi) representam as variáveis que regulam diretamente o gene vi da

rede G.

A modelagem de redes Bayesianas consiste de duas partes: a parte qualitativa, na qual in�uências

diretas (causal) entre dois genes são descritas pelas arestas direcionais E em um grafo G; e a parte

quantitativa, na qual as distribuições condicionais p(Xi | preditores(Xi)), representando os níveis

de expressão, são anexadas aos genes desta rede. Logo, os níveis de expressão Xi de um gene vi são

considerados como variáveis aleatórias e as arestas representam dependências condicionais entre as
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Figura 2.4: Exemplo de rede Bayesiana contendo 5 vértices.

distribuições dessas variáveis aleatórias [Hovatta et al., 2005].

As redes Bayesianas incorporam uma hipótese Markoviana, a qual determina que cada variável

Xi é independente dos outros genes (não preditores) dados seus preditores em G [Shmulevich

and Dougherty, 2007]. Uma distribuição conjunta que satisfaça esta hipótese Markoviana pode

ser decomposta em um produto das probabilidades condicionais, dado por:

P (X1, . . . , Xn) =

n∏
i=1

P (Xi | preditores(Xi)). (2.2)

A rede Bayesiana exibida na Figura 2.4 possui 5 vértices. Considerando a hipótese Markoviana,

o vértice v3 é independente do vértice v4 dados os vértices v1 e v2, ou seja, P (v3 | v1, v2, v4) = P (v3 |
v1, v2). De forma similar, P (v4 | v1, v2, v3) = P (v4 | v2), dado que v1, v3 e v5 não estão ligados ao

vértice v4 e o vértice v2 é seu único preditor.

A distribuição conjunta deste exemplo pode ser vista como:

P (v1, v2, v3, v4, v5) = P (v1)P (v2)P (v3 | v1, v2)P (v4 | v2)P (v5 | v3). (2.3)

Desta forma, a representação grá�ca de uma rede Bayesiana exibe a distribuição de probabilidade

conjunta de uma forma compacta e intuitiva [Shmulevich and Dougherty, 2007]. Esta suposição

de independência permite a representação mais compacta das dependências condicionais entre os

vértices. Considere que o valor possível para cada vértice seja apenas um dos possíveis estados 0

ou 1 (ativo ou inativo). Neste caso, para representar a tabela de probabilidade condicional para o

vértice v3, seria necessário 25 = 32 entradas. Por outro lado, considerando a Equação (2.3), se torna

necessário apenas 4 entradas, como é mostrado na Tabela 2.1.

2.3.4 Redes Booleanas Probabilísticas

Uma consideração muito importante é que uma célula é um sistema aberto e não um sistema

fechado. Em outras palavras, elas podem receber estímulos externos. Dependendo das condições

externas em um dado instante de tempo, a célula pode alterar sua dinâmica [Shmulevich and

Dougherty, 2007].
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Tabela 2.1: Exemplo de tabela contendo as probabilidades condicionais de um vértice de uma rede Bayesiana.
A probabilidade do vértice v3 estar inativo dado que v1 está ativo e v2 está inativo é P (v3 = 0 | v1 = 1, v2 =
0) = 0.8.

v1 v2 P (v3 = 0 | v1, v2) P (v3 = 1 | v1, v2)
0 0 0.99 0.01
0 1 0.9 0.1
1 0 0.8 0.2
1 1 0.0 1.0

Neste sentido, as BNs (Seção 2.3.2) representam um modelo fechado, não considerando tais estí-

mulos. Por outro lado, as Redes Booleanas Probabilísticas (PBNs) [Shmulevich et al., 2002b,Shmule-

vich et al., 2002a] se apresentam como um modelo generalizado para representar GRNs, permitindo

a inclusão de estímulos externos e seus efeitos na dinâmica de um sistema. Conceitualmente, esta é

a principal diferença entre as BNs e as PBNs.

A ideia básica das PBNs é usar várias funções Booleanas em conjunto, de forma que, a cada

instante de tempo, uma delas possa ser escolhida com uma certa probabilidade para determinar o

valor de um gene alvo. As PBNs podem ser interpretadas como um conjunto de BNs que descrevem o

funcionamento de uma GRN, sendo que cada uma das BNs pode ser escolhida para de�nir a dinâmica

de um sistema em um dado instante de tempo, as quais representam condições ou estímulos deste

sistema.

Desta forma, para cada gene vi de uma PBN, é de�nido um conjunto de funções Booleanas

ψi = {ψ(i)
j }, tal que j = 1, . . . , l(i), no qual cada ψ(i)

j é uma possível função Booleana que pode ser

escolhida para determinar o valor do gene vi, e l(i) é o número de possíveis funções atribuídas ao

gene vi. Se torna claro que se l(i) = 1 para todo i = 1, . . . , n, então a PBN se reduz a uma BN.

Nesta notação, cada função ψ(i)
j de�ne o circuito lógico e também os preditores associados ao gene

vi.

A dinâmica de uma PBN em um dado instante de tempo é determinada por um vetor de funções

Booleanas, como no caso das BNs. A diferença está na forma como estas funções são escolhidas,

antes deterministicamente, agora de forma probabilística. Considerando u possíveis realizações de

um vetor de funções Booleanas Ψ1,Ψ2, . . . ,Ψu, sendo de�nida por:

u =

n∏
i=1

l(i). (2.4)

Logo, é necessário de�nir as probabilidades de escolha entre as funções Booleanas de cada

gene vi. Desta forma, a probabilidade de ψ(i)
j ser escolhida para determinar a dinâmica do gene

vi, tal que (1 ≤ j ≤ l(i)), em um dado instante de tempo é de�nida por c(i)j . Considerando que c(i)j
é uma distribuição de probabilidades, é necessário satisfazer a Equação (2.5)

l(i)∑
j=1

c
(i)
j = 1. (2.5)

A PBN é dita independente se a escolha das funções Booleanas ψ(1), ψ(2), . . . , ψ(n) forem inde-

pendentes [Shmulevich and Dougherty, 2007].

A dinâmica das PBNs, como descrita aqui, é essencialmente a mesma das BNs. No entanto, em

um dado instante de tempo, o estado de um gene vi é de�nido por uma das l(i) possíveis funções
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(preditores), de acordo com sua respectiva probabilidade. Isto também pode ser visto como se em

cada instante de tempo fosse escolhida uma BN, das u possíveis, para determinar a dinâmica da

rede neste instante de tempo.

As PBNs representam uma interface entre o absoluto determinismo das BNs e a natureza pro-

babilística das Redes Bayesianas por incorporar incerteza na escolha das funções de transição Bo-

oleanas, as quais determinam a dinâmica do sistema.

2.3.5 Redes Gênicas Probabilísticas

As Redes Gênicas Probabilísticas (PGN) foram propostas por Barrera et al [Barrera et al.,

2004, Barrera et al., 2007] como um modelo para representar GRNs. As PGNs são baseadas nas

PBNs, nas quais a escolha da função de transição não é determinística e os estados dos genes e da

rede são representados por valores discretos.

PGNs podem ser representadas como um sistema dinâmico �nito, discreto no tempo e com

número �nito de estados, no qual cada transcrito é representado por uma variável que recebe o valor

de expressão deste transcrito. A composição de todas estas variáveis formam um vetor chamado

estado do sistema. Cada componente deste vetor possui uma função associada que calcula seu

próximo valor a partir do estado anterior de outros genes (preditores), sendo chamada de função

de transição, denotada por ψ. Estas funções são componentes de um vetor de funções de transição

Ψ, o qual de�ne a transição de um estado da rede para o próximo e representa o mecanismo de

regulação gênica [Barrera et al., 2007].

Com o objetivo de formalizar essas ideias, são introduzidas algumas de�nições e notações. Seja R

o conjunto de valores de todos os componentes, por exemplo R = {0, 1} como um sistema binário. O

vetor de funções de transição Ψ = {ψ1, ψ2, . . . , ψn} para uma rede contendo n genes, é uma função

de Rn para Rn. Um sistema dinâmico �nito é dado por [Barrera et al., 2007]:

s(t+ 1) = Ψ(s(t)), (2.6)

em que s(t) ∈ Rn, ∀ t ≥ 0, representa o estado da rede no instante de tempo t. Um componente

de s(t) é um valor xi(t) ∈ R. Sistemas de�nidos dessa forma são invariantes a translação no

tempo, i.e., a função de transição é a mesma para todo o tempo discreto t. Quando Ψ é uma

função estocástica, i.e., para cada estado s(t), o próximo estado Ψ(s(t)) é uma realização de um

vetor aleatório, o sistema dinâmico é um processo estocástico.

Nas PGNs, as redes de expressão gênica são representadas como um processo estocástico, sendo

a função de transição estocástica um caso particular de cadeias de Markov [Kumar and Varaiya,

1986, Cappé et al., 2005, Polanski and Kimmel, 2007]. Considere uma sequência de vetores alea-

tórios S0, S1, S2, . . . assumindo valores em Rn e suas realizações denotadas respectivamente por

s(0), s(1), s(2), . . .. Uma sequência de estados aleatórios (St)
∞
t=0 é chamada de cadeia de Markov se,

para todo t ≥ 1, P (S(t) = s(t) | S(0) = s(0), . . . , S(t− 1) = s(t− 1)) = P (S(t) = s(t) | S(t− 1) =

s(t− 1)).

Em outras palavras, assumir este princípio signi�ca que a probabilidade condicional de um evento

futuro, dados os eventos anteriores, depende apenas do evento imediatamente anterior. Uma cadeia

de Markov é caracterizada por uma matriz de transição πY |X de probabilidades condicionais

entre os estados, sendo seus elementos denotados por py|x, e um vetor de estados iniciais s0. Uma
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PGN é uma cadeia de Markov (πY |X , s0), na qual são assumidos alguns axiomas:

• a matriz de transição πY |X é homogênea, i.e., py|x não é uma função de t. As probabilidades

de transição de estados são constantes ao longo do tempo;

• py|x > 0, i.e., todos os pares de estados x, y ∈ Rn podem ser atingidos (cadeia de Markov

ergódica);

• a matriz de transição πY |X é condicionalmente independente, i.e., para todo par de estados

x, y ∈ Rn, py|x =
∏n
i=1 p(yi | x).

• πY |X é quase determinístico, i.e., para todo estado x ∈ Rn, existe um estado y ∈ Rn tal que

py|x ≈ 1.

Estes axiomas que de�nem as PGNs são motivados por fenômenos biológicos ou simpli�cações

devido à falta de dados para estimação do modelo, como por exemplo nos experimentos de micro-

arrays temporais, nos quais existem poucas observações no tempo e milhares de genes. O primeiro

axioma é uma restrição para simpli�car o problema de estimação mas poderia ser facilmente gene-

ralizado. O segundo impõe que todos os estados são alcançáveis, ou seja, assume que a presença de

ruído ou perturbação pode levar o sistema a qualquer estado. O terceiro axioma determina que a

expressão de um gene em um dado instante de tempo t independe da expressão de outros genes no

mesmo instante t. O quarto axioma diz que o sistema tem uma dinâmica estrutural que está sujeita

a pequenos ruídos [Barrera et al., 2007].

É importante observar que o terceiro axioma pode não ser veri�cado dependendo da limitação

da resolução temporal dos dados experimentais disponíveis. Entretanto, esse axioma foi adotado

neste modelo para permitir alguma tratabilidade estatística. Usando esse axioma, foi possível con-

seguir resultados biológicos bastante signi�cativos em dados de Plasmodium falciparum, um agente

causador da malária [Barrera et al., 2004,Barrera et al., 2007,Martins-Jr., 2008] e também na recu-

peração de redes a partir de dados simulados [Lopes et al., 2008c,Lopes et al., 2008a,Lopes et al.,

2009b].

2.4 Seleção de Características

Métodos de reconhecimento de padrões permitem a classi�cação de objetos (ou padrões) a uma

determinada classe [Theodoridis and Koutroumbas, 2008]. No reconhecimento estatístico de padrões

[Webb, 2002], dado um conjunto de classes Y = y1, y2, . . . , yc e um objeto (padrão) desconhecido

X = x1, x2, . . . , xd, um sistema de reconhecimento de padrões tenta associar o objeto x a uma das

classes yi, baseando-se em medidas de�nidas em seu espaço de características.

Em muitas aplicações, e especi�camente na bioinformática, a dimensão do espaço de caracte-

rísticas tende a ser muito grande, tornando difícil a tarefa de classi�cação, e consequentemente a

inferência de GRNs. Neste contexto, o estudo e desenvolvimento de técnicas para a redução de

dimensionalidade é uma tarefa muito importante.

A chamada �maldição da dimensionalidade� [Bishop, 1995,Jain et al., 2000] é um fenômeno no

qual o número de amostras de treinamento requeridas para uma classi�cação satisfatória ou para a

inferência de GRNs é dada por uma função exponencial da dimensão do espaço de características.

Esse problema consiste na divisão do espaço de características, observando as amostras disponíveis
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no conjunto de treinamento. Se, por exemplo, cada característica xi for dividida em M divisões

(classes), cada uma delas associada a uma determinada classe yj , então o número total de divisões

é Md e passa a crescer exponencialmente com a dimensionalidade do espaço de características.

O aumento no número de divisões no espaço de características pode aumentar a precisão com a

qual cada objeto é especi�cado. No entanto, esse é o problema a ser tratado. Considerando que

cada divisão deve conter pelo menos uma amostra, então a quantidade de amostras disponíveis

para o treinamento também cresce exponencialmente. Esse fenômeno é conhecido na literatura

como �maldição da dimensionalidade�. Logo, considerando que, na prática, a quantidade de dados

é limitada, o aumento da dimensionalidade do espaço de características rapidamente leva ao ponto

que os dados se tornam muito esparsos, levando a uma representação muito pobre da classe.

Esta é a maior motivação que torna a tarefa de redução de dimensionalidade tão importante em

problemas com grande número de características e pequeno número de amostras de treinamento.

Muitas aplicações em bioinformática pertencem a este contexto. Por exemplo, conjuntos de dados

contendo per�s de expressões apresentam milhares de genes (características) e um número reduzido

de amostras de treinamento, i.e., experimentos biológicos (DNA microarrays).

Existem basicamente duas abordagens para a redução de dimensionalidade: extração de ca-

racterísticas e seleção de características [Webb, 2002, de Campos, 2001]. Métodos de extração de

características criam novas características a partir de transformações ou combinações das caracterís-

ticas originais. Por outro lado, técnicas de seleção de características procuram por um subconjunto

das características que levam a uma boa representação, classi�cação ou predição das classes dos

objetos em análise, de acordo com uma função critério. Este trabalho se concentra nos métodos de

seleção de características.

Em se tratando de problemas de bioinformática, em particular os sinais de expressões gêni-

cas, existem dois objetivos principais na aplicação da seleção de características [Shmulevich and

Dougherty, 2007]. O primeiro consiste em eliminar genes irrelevantes do processo de classi�cação

(ou predição) com objetivo de melhorar seu desempenho. O segundo é descobrir a estrutura das

GRNs ou os mecanismos responsáveis por algum fenômeno biológico de interesse, por exemplo o

progresso ou a repressão de uma doença.

Um método de seleção de características é composto por duas partes principais: um algoritmo de

busca e uma função critério, a qual atribui um valor de qualidade ao subconjunto de características.

Os algoritmos de busca se dividem em duas categorias principais: os algoritmos ótimos e sub-ótimos.

A forma mais simples de implementação de um algoritmo de seleção de características é a busca

exaustiva. Este algoritmo busca por todo o espaço de características, retornando o subconjunto

ótimo de características de acordo com a função critério usada para guiar o processo de busca. No

entanto, o seu custo computacional frequentemente torna essa estratégia inadequada, especialmente

para a inferência de GRNs, a qual envolve conjuntos de dados com milhares de características

(genes), tornando evidente a existência de um balanceamento (trade-o� ) entre otimalidade e custo

computacional, exigindo, portanto, algoritmos alternativos (não-ótimos).

Os algoritmos ótimos incluem as buscas exaustiva e branch-and-bound, as quais retornam o me-

lhor subconjunto de características. Entretanto, seu custo computacional geralmente é muito alto,

especialmente em problemas contendo uma alta dimensionalidade, tal como a inferência de GRNs.

Os algoritmos sub-ótimos não garantem que a solução seja ótima, mas algumas abordagens apresen-

tam um custo-benefício razoável entre o custo computacional e a qualidade da solução apresentada.
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Neste trabalho são investigados os algoritmos sub-ótimos: Busca Sequencial para Frente (SFS, do

inglês Sequential Forward Selection) e Busca Sequencial Flutuante para Frente (SFFS, do inglês

Sequential Forward Floating Selection), com excelente custo benefício [Pudil et al., 1994].

A razão pela qual algoritmos sub-ótimos e�cientes de busca, tais como o SFS e o SFFS nem

sempre chegam a melhor solução deve-se ao efeito nesting , no qual uma característica não perten-

cente à solução ótima pode ser incluída na solução parcial do algoritmo e nunca ser descartada,

devido a natureza do próprio algoritmo, e.g., SFS, ou a natureza multivariada das características

em relação a predição da classe, o que leva a uma solução sub-ótima [Somol et al., 1999].

Esse efeito pode ser explicado pelo fato de que duas características em conjunto podem realizar

uma predição ou classi�cação adequada da classe (ou valor) do objeto alvo, embora as suas predições

ou classi�cações individuais sobre o objeto alvo sejam ruins. Tais pares de características podem

ainda ser melhores do que outras características agrupadas que individualmente façam uma boa

predição. Este fenômeno é chamado de sinergia ou predição intrinsecamente multivariada [Anastas-

siou, 2007,Martins-Jr et al., 2008], como discutido na Seção 2.7. Embora dependendo de algumas

restrições da função critério adotada, por exemplo ser monotônica ou com forma em U, é possível

obter o subconjunto ótimo de características sem a necessidade de percorrer todo o espaço de busca

aplicando técnicas branch-and-bound [Somol et al., 2004,Ris et al., 2010].

Em seguida, são apresentados dois algoritmos sub-ótimos clássicos muito utilizados para a sele-

ção de características, o SFS e o SFFS, os quais foram implementados e disponibilizados no software

descrito em [Lopes et al., 2008c].

2.4.1 Busca Sequencial para Frente (SFS)

O SFS é um algoritmo que apresenta solução única, e segundo [Guyon and Elissee�, 2003],

pertence à classe dos wrappers. A metodologia wrapper consiste em usar o resultado da função

critério como uma medida de desempenho da predição de um dado processo de aprendizagem com

objetivo de avaliar a utilidade de subconjuntos de variáveis.

Neste contexto, o algoritmo SFS parte de um conjunto resposta vazio e adiciona ao conjunto

resposta a melhor característica individual de acordo com a função critério adotada. No próximo

passo, o algoritmo adiciona a segunda característica que, em conjunto com a primeira já incluída

no conjunto resposta, compõe o melhor par de características. Este processo continua até que uma

condição de parada seja encontrada, normalmente baseada em uma dimensão �xa, i.e., o número de

características a ser retornado pelo conjunto resposta, ou baseada na variação do valor da função

critério, i.e., atinge um valor de limiar ou se não há uma melhoria signi�cativa no valor da função

critério de uma etapa para a próxima.

Uma variante do algoritmo SFS é a busca sequencial para trás (SBS, do inglês Sequential

Backward Selection), a qual parte do conjunto completo de características e a cada passo remove

a característica menos relevante de acordo com a função critério, repetindo este processo sucessiva-

mente até que uma condição de parada seja satisfeita [Pudil et al., 1994]. Considerando o contexto

deste trabalho, a implementação adotada foi a abordagem SFS.

2.4.2 Busca Sequencial Flutuante para Frente (SFFS)

Os métodos de busca SFS e SBS apresentam um efeito indesejável conhecido como efeito nesting.

Esse efeito ocorre porque as características descartadas na abordagem top-down não serão inseridas
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novamente, e as características inseridas na abordagem bottom-up não serão descartadas do conjunto

resposta.

Figura 2.5: Fluxograma simpli�cado do algoritmo SFFS [Lopes et al., 2008c] (adaptado de [Somol et al.,
1999]). K se refere ao tamanho do subconjunto que representa a solução atual e d se refere ao tamanho do
subconjunto da solução �nal desejada (condição de parada do algoritmo).

Com objetivo de evitar esse problema, o algoritmo SFFS também foi adotado neste trabalho. O

algoritmo SFFS [Pudil et al., 1994] tenta evitar o efeito nesting permitindo a inclusão e exclusão de

características no conjunto resposta de forma �utuante, i.e., sem a necessidade de de�nir o número

de inserções ou exclusões.

O algoritmo SFFS parte de um conjunto resposta vazio e com cardinalidade zero do conjunto

resposta, i.e., k = 0. O algoritmo SFS é aplicado até que o tamanho do subconjunto resposta seja

igual a dois, i.e., k = 2. A partir de conjuntos maiores que duas características (k > 2), o algoritmo

SBS é aplicado com o objetivo de excluir as características indesejáveis de acordo com a função

critério. O SFFS segue aplicando alternadamente os algoritmos SFS e SBS até que uma condição de

parada seja atingida. O melhor subconjunto resposta de cada cardinalidade k é armazenado em uma

lista. O melhor subconjunto resposta entre eles é selecionado como resposta do algoritmo, e no caso

de empates o subconjunto resposta com menor cardinalidade, i.e., menor número de características,

é escolhido. Um �uxograma esquemático do algoritmo SFFS é apresentado na Figura 2.5.

Da mesma forma que o SFS, existe a abordagem top-down do algoritmo SFFS, que é conhe-

cido como Busca Sequencial Flutuante para Trás (SBFS, do inglês Sequential Backward Floating

Selection), a qual parte do conjunto completo de características e tem seu funcionamento similar

ao SFFS, mas de forma invertida.

O algoritmo SFFS é computacionalmente e�ciente e normalmente devolve uma solução muito

perto do ideal, se apresentando como um excelente custo-benefício. Existem também métodos �u-

tuantes adaptativos e generalizados que tentam melhorar os resultados do SFFS à custa de um

aumento signi�cativo no custo computacional. No entanto, eles ainda não conseguem evitar o efeito

nesting completamente [Somol et al., 1999].
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2.5 Entropia e Informação Mútua

O conceito de entropia foi introduzido em 1865 por Rudolf Clausius no contexto da termodinâ-

mica considerando apenas demonstrações macroscópicas [Clausius, 1879]. Alguns anos depois em

1877, Ludwig Boltzmann mostrou que a entropia pode ser expressa em termos de probabilidades

associadas à con�guração microscópica de um sistema [Boltzmann, 1974], a qual passou a ser co-

nhecida na literatura como entropia de Boltzmann-Gibbs (BG). A forma discreta dessa entropia é

dada como segue [Tsallis, 2009a]:

HBG(X) = −k
W∑
i=1

pi log pi, (2.7)

na qual k é a constante de Boltzmann (e.g., k = 1 em áreas fora da física, como a teoria da informa-

ção, cibernética e outros) [Tsallis, 2009a], e as probabilidades pi correspondem as W con�gurações

microscópicas possíveis, portanto devem satisfazer a equação:

W∑
i=1

pi = 1. (2.8)

Mais tarde em 1948, a entropia foi aplicada na Teoria da Informação por Claude Shannon

[Shannon, 1948]. A entropia é frequentemente utilizada para indicar a quantidade de informação

contida em uma determinada fonte, sendo também utilizada para graduar a desordem (incerteza)

de um conjunto de dados [Bishop, 1995]. Considere uma variável aleatória X que pode assumir um

valor discreto como, por exemplo, o caso Booleano R = {0, 1}. A entropia de Shannon [Shannon and

Weaver, 1963], tal como a entropia de Boltzmann-Gibbs, é de�nida em termos das probabilidades

das possíveis ocorrências desta variável aleatória P (x), como segue:

H(X) = −
∑
x∈X

P (x) logP (x), (2.9)

tal que

∑
x∈X

P (x) = 1.

Na Equação 2.9 é realizada a média dos logaritmos das probabilidades das possíveis ocorrências

x (log(P (x)) ponderada pelas suas probabilidades P (x), sendo assumido 0× log(0) = 0.

Dessa forma, a entropia representa uma medida de incerteza associada a uma variável, ou seja,

quanto maior a entropia de uma variável, maior a incerteza em predizer o valor dessa variável. De

forma análoga, a entropia conjunta entre duas variáveis é de�nida como:

H(X,Y ) = −
∑

x∈X,y∈Y
P (x, y) logP (x, y), (2.10)

na qual P (x, y) representa a distribuição de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y .

A entropia condicional H(Y | x) representa uma medida de incerteza associada a uma variável

aleatória Y , dado que o valor de uma instância de uma segunda variável aleatória x é conhecida.
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Mais especi�camente, quanto menor a entropia condicional de Y dado x, melhor será a predição

do comportamento de Y observando a variável x [Kelemen et al., 2008]. A entropia condicional é

de�nida como:

H(Y | x) = −
∑
y∈Y

P (y | x) logP (y | x). (2.11)

A Figura 2.6 exibe dois histogramas, um para baixa entropia condicional e outro para alta

entropia condicional de Y dado que x foi observado.

(a) (b)

Figura 2.6: O histograma (a) con�gura uma situação em que Y é bem predito por x porque a massa de
probabilidades condicionais está concentrada em Y = 1 (entropia condicional baixa). Já para o histograma
(b), a massa de probabilidades está espalhada ao longo das classes, o que faz com que o padrão x não seja um
bom preditor do comportamento de Y (entropia condicional alta) (�gura adaptada de [Martins-Jr., 2008]).

A entropia condicional média [Martins-Jr., 2008] é de�nida como a média ponderada das entro-

pias condicionais de todas as possíveis instâncias x ∈ X. Sua equação é dada por:

H(Y | X) =
∑
x∈X

P (x)H(Y | x), (2.12)

na qual H(Y | x) é a entropia condicional dada pela Equação (2.11). Quanto menor o valor de

H(Y | X), maior será o ganho de informação sobre Y pela observação de X.

A informação mútua pode ser entendida como uma medida de dependência entre duas variá-

veis [Gray, 1990, Kelemen et al., 2008]. Essa dependência é quanti�cada por meio do cálculo da

quantidade média na incerteza entre uma variável Y dado que a ocorrência de outra variável X é

conhecida, e vice-versa. A informação mútua também pode ser interpretada como uma medida da

informação compartilhada entre duas variáveis aleatórias. Neste sentido, a informação mútua indica

o erro de predição sobre os estados de Y dado que os estados de X foram observados. Dadas duas

variáveis aleatórias Y e X, sua informação mútua é de�nida em termos da entropia H. Sua equação

é dada por:

I(X,Y ) = H(X)−H(X | Y ) = H(Y )−H(Y | X). (2.13)
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A Figura 2.7 exibe as relações entre os conceitos apresentados nesta seção, de forma grá�ca.

Figura 2.7: Diagrama de Venn com a representação das relações entre entropia, entropia condicional,
entropia conjunta e informação mútua, considerando duas variáveis.

2.5.1 Entropia Generalizada de Tsallis

O conceito de entropia re�ete a informação sobre um determinado sistema. Por muito tempo,

acreditou-se que a entropia proposta por Boltzmann-Gibbs, dada pela Equação 2.7, teria que ser

universal, i.e., independente do sistema. Porém, esta crença generalizada de universalidade da entro-

pia parece não ter uma base rigorosa, não havendo nenhuma razão fundamental para que a mesma

entropia deva ser usada universalmente [Tsallis and Brigatti, 2004].

Uma das propriedades do conceito de entropia proposto por Clausius é a extensividade, a qual

pode ser interpretada como a entropia sendo proporcional ao número de elementos do sistema [Tsallis

et al., 2005]. Em outras palavras, a entropia de Clausius depende do tamanho e extensão do sistema.

A forma da entropia de Boltzmann-Gibbs (Equação 2.7), que constitui a base de sua mecânica

estatística, é aditiva [Tsallis, 2009a], ou seja, em um sistema contendo dois elementos ou subsistemas

A e B, o valor de entropia para o sistema inteiro é igual a soma dos valores de entropia das partes

deste sistema, i.e., H(A+B) = H(A)+H(B). Essa aditividade na equação da entropia de Boltzman

garante a sua extensividade.

No entanto, a entropia de Boltzman satisfaz a extensividade proposta por Clausius apenas

sob certas condições. Uma condição conhecida é que seus elementos sejam probabilisticamente

independentes ou apenas localmente correlacionados (semi-independentes), i.e., sistemas nos quais

os elementos interagem por meio de interações de curto alcance [Abe, 2004,Tsallis et al., 2005]. Por

outro lado, se as correlações entre os elementos são fortes ou globais, i.e., sistemas com interações de

longo alcance, então a extensividade da entropia de Boltzman é perdida, se tornando incompatível

com a termodinâmica clássica [Tsallis, 2009a,Tsallis, 2009b]. Assim, apesar da grande importância

da entropia de Boltzmann, existem sistemas naturais, arti�ciais e sociais para os quais os conceitos

estatísticos da entropia tradicional não parecem ser aplicáveis [Wilk and Wlodarczyk, 2008,Tsallis,

2009b].

Neste contexto, tentando superar essa di�culdade, foi proposta em 1988 por Constantino Tsallis

uma forma de entropia que permite a generalização da mecânica estatística de Boltzman, se tornando

conhecida como entropia generalizada de Tsallis ou apenas entropia de Tsallis [Tsallis, 1988], a qual

ao longo de duas décadas, tem sido bem sucedida em apresentar propriedades desejadas da teoria da
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física estatística [Abe, 2004,Tsallis, 2004]. A mecânica estatística proposta por Tsallis é formalizada

como segue:

Hq = k
(1−

∑w
i p

q
i )

q − 1
(q ∈ R, H1(X) = H(X)), (2.14)

na qual k é uma constante positiva (que de�ne a dimensão e a escala), w é o número de con�gurações

(valores) distintas do sistema, pi é a probabilidade da con�guração i e q ∈ R é o parâmetro entrópico.

Aplicando a notação apresentada na Seção 2.5, a equação pode ser reescrita como segue:

Hq(X) = k
(1−

∑
x∈X P (x)q)

q − 1
(q ∈ R, H1(X) = H(X)), (2.15)

na qual x é um valor possível da variável aleatória X, P (x) é a probabilidade de x e q ∈ R é o

parâmetro entrópico.

O parâmetro entrópico q caracteriza o grau de não extensividade do sistema, o qual no limite

q → 1, recupera a entropia de Shannon. Logo, a forma entrópica de Hq não é aditiva para qualquer

q 6= 1, e a conexão entre o parâmetro entrópico q e a não extensividade da entropia é dada pela

regra [Tsallis, 2001]:

Hq(A+B) = Hq(A) +Hq(B) + (1− q)×Hq(A)×Hq(B), (2.16)

na qual A e B são dois sistemas independentes, i.e., P (A,B) = P (A)×P (B). A partir da Equação

2.16 foi gerada a expressão �entropia não extensiva�, na qual é possível observar algumas propri-

edades como a não negatividade (Hq ≥ 0), super aditividade (super-extensividade) para q < 1,

aditividade (extensividade) para q = 1 e sub aditividade (sub-extensividade) para q > 1.

A entropia de Tsallis (Equação 2.15) tem sido largamente aplicada em diferentes problemas1,

apresentando uma boa concordância entre sua teoria e os dados experimentais. Alguns artigos

têm sido publicados para veri�car a fundamentação matemática da entropia de Tsallis, bem como

investigar suas propriedades não extensivas e suas interpretações [Abe, 2004,Furuichi, 2006].

Ao de�nir lnq(x) ≡ (x1−q−1)/(1−q), a Equação 2.15 pode ser escrita de uma forma similar à en-

tropia de Boltzmann, tal que Hq = −k
∑w

i p
q
i lnq pi. Desta forma, a informação mútua generalizada

entre X e Y pode ser de�nida como [Borland et al., 1998]:

Iq(X,Y ) =
∑
x∈X

∑
y∈Y

P (x, y) lnq

(
P (x, y)

P (x)P (y)

)
. (2.17)

A informação mútua generalizada possui as características necessárias para ser usada como uma

função critério de forma consistente [Tsallis, 1998].

Para genes binários, X ∈ {0, 1}, tem-se Hq(X) = (1− [P (x = 1)q + (1− P (x = 1))q])/(q − 1).

Nesta equação, a in�uência do parâmetro entrópico q pode ser facilmente observada. Na Figura 2.8,

o valor máximo da entropia para o gene aumenta à medida que o valor do parâmetro q diminui,

tomando o limite Hmax
q = 1 quando q → 0. De fato, quando q ≈ 0, Hq(X) será signi�cativamente

diferente de Hmax
q , o que signi�ca um critério muito rígido, no sentido de que os candidatos a

preditor devem cumprir todas as restrições impostas pelos dados ou eles não serão selecionadas

como preditores. Por outro lado, quando Hmax
q → 0 e q � 1, podendo ser interpretado como

1Veja http://www.cbpf.br/GrupPesq/StatisticalPhys/biblio.htm para uma ampla bibliogra�a.

http://www.cbpf.br/GrupPesq/StatisticalPhys/biblio.htm
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uma função critério muito �exível, no sentido de que qualquer gene ou grupo de genes pode ser

selecionado como bons preditores.

Figura 2.8: Entropia generalizada de Tsallis Hq como uma função da probabilidade P (x = 1), considerando
genes binários, X ∈ {0, 1}. De cima para baixo, as curvas de entropia foram obtidas com o parâmetro
entrópico q de�nido como: 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0.

Outro ponto importante é a ordenação da entropia em relação à P (x = 1). Se a entropia de

P (x = 1) = a é maior que a entropia de P (x = 1) = b para um dado q∗, então a entropia de a será

sempre maior que a entropia de b para qualquer valor de q � veja a Figura 2.8. No entanto, esta

ordenação não é preservada na entropia condicional média. Para Hq(Y | X), a entropia de Y dado

X é ponderada pela probabilidade de X,

Hq(Y | X) =
∑
x∈X

P (x)
(1−

∑
y∈Y P (y | x)q)

(q − 1)
, (2.18)

de tal forma que é possível ter Ha
q′(Y | X) > Hb

q′(Y | X) e Ha
q′′(Y | X) < Hb

q′′(Y | X) para

algum q′ 6= q′′. Esse resultado representa um trade-o� entre a relevância da entropia condicional e

a distribuição de probabilidade dos genes preditores.

No contexto de seleção de características ou testes de dependências entre variáveis, nos quais

a entropia é usada como função critério, a não preservação da ordem entre os valores de entropias

representa a existência de um q∗ ótimo, pelo qual um sistema pode ser melhor reproduzido. Como

em problemas da física, a ocorrência de q∗ está relacionada com as propriedades do sistema [Tsallis

et al., 2005]. Descobrir as leis, princípios ou características que conduzem à escolha de q∗ de acordo

com as propriedades do sistema, pode contribuir para a descrição desse sistema e, em particular,

pode levar a melhoria dos métodos de inferência de GRNs.
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2.6 Inferência de Redes

A combinação de análise de expressão, perturbações, tratamentos e mutações de genes podem

indicar informações de efeitos moleculares ou funções especí�cas dos genes. Inferir redes de regulação

gênica a partir de dados de expressão, processo também conhecido como engenharia reversa, não é

uma tarefa computacional fácil devido ao enorme volume de dados (genes), e ao pequeno número de

amostras (medidas) disponível, incluindo a alta complexidade das redes biológicas, representando

um importante desa�o na pesquisa em bioinformática e biologia computacional [Hovatta et al.,

2005].

A inferência de GRNs a partir de dados temporais de expressão busca identi�car a variação dos

níveis de expressão ao longo do tempo, sendo possível indicar informações como: diferentes vias

regulatórias, ciclo celular e mapeamento de alterações provocadas por estímulos, servindo como

modelo para a representação funcional das interações gênicas.

É importante destacar que a inferência de GRNs tem o objetivo de encontrar redes de interação

entre genes que sejam potencialmente interessantes sob o ponto de vista biológico a partir da

observação de suas expressões. Desta forma, ela sugere os relacionamentos entre os genes de acordo

com algum estimador para delimitar o número de interações, as quais podem ser examinadas em

bancada. Como estes experimentos possuem um alto custo �nanceiro, humano e de tempo, a ideia

é oferecer ao biólogo especialista a visualização de um conjunto reduzido de interligações entre os

genes, na forma de uma GRN, na qual ele terá a oportunidade de gerar hipóteses de forma integrada

sobre um determinado fenômeno de interesse [Martins-Jr., 2008].

Quanto à função critério, existem essencialmente três tipos frequentemente utilizados para a

inferência de GRNs. O primeiro é a correlação de Pearson entre duas características, i.e., os genes,

recebem uma ligação entre si caso a correlação entre seus per�s de expressão seja maior que um limiar

[Stuart et al., 2003]. Métodos baseados em correlação consideram apenas relacionamentos 1-para-1,

sendo adequados para identi�car co-regulação ou co-expressão, módulos funcionais e agrupamentos

entre os genes. Porém, é ignorado o fato de que a expressão de um determinado gene pode ser

regulada por um grupo de genes de forma multivariada.

Outra classe de funções critério baseia-se na estimação do erro Bayesiano dos preditores ao

classi�car o per�l de expressão do gene alvo. Nesse contexto, um critério amplamente utilizado

para inferir GRNs é o coe�ciente de determinação (CoD, do inglês Coe�cient of Determination)

[Hashimoto et al., 2004, Dougherty et al., 2009, Gha�ari et al., 2010], no qual é possível estimar

relacionamentos multivariados entre um grupo de preditores e o gene alvo, i.e., N-para-1.

As funções critério baseadas na teoria da informação (entropia e informação mútua, veja Seção

2.5) também são frequentemente aplicadas em métodos de inferência de GRNs. No entanto, as

funções critério baseadas na teoria da informação são usadas na detecção tanto de relacionamentos

1-para-1, em substituição a correlação de Pearson, quanto em relacionamentos N-para-1 [Liang

et al., 1998,Butte and Kohane, 2000,Steuer et al., 2002,Margolin et al., 2006,Faith et al., 2007,Rao

et al., 2007,Barrera et al., 2007,Zhao et al., 2008], nos quais são consideradas a uniformidade das

distribuições de probabilidade condicional de um gene alvo, dados os candidatos a preditores como

um todo.

A diferença entre as medidas baseadas em entropia e as baseadas no erro de estimação Bayesiano

é que a entropia tem por base a maximização das distribuições entre as classes de probabilidade

condicional do gene alvo dado o subconjunto de preditores, i.e., distribuição mais concentrada
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condicionada a observação dos preditores. O que é equivalente à minimização do erro Bayesiano de

classi�cação do gene alvo com base na observação de um subconjunto de preditores. Logo, a entropia

depende da uniformidade dessas distribuições de probabilidade condicional como um todo (maior

uniformidade leva a uma maior entropia, que por sua vez leva a uma menor informação mútua).

Um trabalho recente mostra que o uso de funções critério baseadas na teoria da informação pode

ser mais adequado que o CoD na inferência de GRNs [Martins-Jr et al., 2010].

A literatura relacionada à modelagem e inferência de GRNs é vasta e continua a crescer rapida-

mente, o que re�ete a importância desta área de pesquisa. Algumas revisões sobre este tema podem

ser encontradas nos trabalhos [D'haeseleer et al., 2000,de Jong, 2002,Styczynski and Stephanopou-

los, 2005,Schllit and Brazma, 2007,Markowetz and Spang, 2007,Karlebach and Shamir, 2008,Hecker

et al., 2009,Xiao, 2009, de Smet and Marchal, 2010,Marbach et al., 2010, Lu and Zhou, 2010], os

quais apresentam as ideias centrais de métodos de inferência de GRNs e respectivas modelagens

matemáticas adotadas.

A seguir são apresentados, de forma resumida, alguns métodos de inferência de redes, os quais

utilizam medidas baseadas na teoria de informação (entropia ou informação mútua) para inferir

interações regulatórias entre os genes de uma GRN a partir de dados de expressão gênica.

2.6.1 REVEAL

A estratégia adotada pelo algoritmo REVEAL(REVerse Engineering ALgorithm) [Liang et al.,

1998,Kelemen et al., 2008] é inferir interações regulatórias entre genes a partir de medidas de infor-

mação mútua (Seção 2.5) de uma tabela de transição de estados como a apresentada na Figura 2.3(c)

da Seção 2.3.2.

A tabela de transição de estados pode ser vista como dados temporais, na qual a entrada repre-

senta o instante de tempo t e a saída o instante de tempo t+ 1. Desta forma, o algoritmo REVEAL

estima o relacionamento entre os genes a partir da informação mútua das medidas temporais de

expressão gênica, como por exemplo, microarrays temporais.

Dado um conjunto de expressões temporais, considere um gene alvo Y . A ideia do algoritmo

REVEAL é fazer uma busca por outro gene ou subconjunto de genes X, tal que I(X,Y ) = H(Y ),

representando que X determina completamente o comportamento de Y . Neste caso, uma aresta

é adicionada na rede estimada. O tamanho máximo k do subconjunto X é um parâmetro deste

método, representando que a busca por preditores será limitada a no máximo k preditores por

gene.

É possível observar que se H(X) = H(Y,X), então I(X,Y ) = H(Y ), não sendo necessário o

cálculo da informação mútua I(X,Y ) de forma explícita, tornando a computação mais rápida [Liang

et al., 1998]. Uma vantagem deste algoritmo é que redes pequenas podem ser rapidamente inferidas,

apenas pela comparação das transições de estados entre os genes (alvo e preditores).

2.6.2 ARACNE

As abordagens baseadas em redes de relevância [Butte and Kohane, 2000] procuram por similari-

dade ou dissimilaridade entre pares de genes. São necessárias duas etapas para a inferência de redes:

(1) todos os pares de genes são comparados usando alguma medida de similaridade ou dissimilari-

dade (em geral são adotadas medidas como coe�ciente de correlação e informação mútua [Kelemen

et al., 2008]); (2) o conjunto completo de comparações entre pares é �ltrado para determinar as
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conexões relevantes, feito tipicamente pelo uso de um limiar. A seleção destas conexões relevantes

representa a descoberta das arestas entre os genes na rede inferida.

ARACNE (Algorithm for the Reconstruction of Accurate Cellular NEtworks) [Margolin et al.,

2006] é um algoritmo baseado nas redes de relevância, que utiliza a informação mútua para identi�car

as relações regulatórias entre os genes.

Após estimar os relacionamentos usando a informação mútua, o algoritmo ARACNE realiza

um �ltro para eliminar arestas da rede que representam relacionamentos indiretos entre os genes.

Isto é realizado usando a desigualdade de tratamento de dados (data processing inequality), a qual

determina que se três variáveis aleatórias X, Y , Z dependem umas das outras de forma linear

X → Y → Z, então a informação mútua I(X,Z) ≤ min[I(X,Y ), I(Y,Z)] [Kelemen et al., 2008].

Desta forma, cada tripla de genes é analisada com o objetivo de eliminar relacionamentos in-

diretos X → Z. Os autores do algoritmo ARACNE argumentam que, ao �nal do processo de

reconstrução da rede, os relacionamentos identi�cados tem alta probabilidade de representarem

interações regulatórias diretas [Margolin et al., 2006].

2.6.3 CLR

O algoritmo CLR (Context Likelihood of Relatedness) [Faith et al., 2007] é baseado na aborda-

gem de redes de relevância, associando as arestas entre dois genes Xi e Xj se alguma medida de

similaridade for maior que um dado limiar.

Ao invés de considerar a informação mútua I(Xi, Xj) diretamente, como no caso do ARACNE,

este método calcula uma medida baseada na distribuição do valores de informação mútua. Esta

medida é dada por zij =
√
z2i + z2j , na qual

zi = max

(
0,
I(Xi, Xj)− µi

σi

)
, (2.19)

sendo que µi é a média e σi o desvio padrão da distribuição empírica dos valores de informação

mútua I(Xi, Xj), j = 1, 2, . . . , n.

O algoritmo CLR foi aplicado com sucesso na inferência da rede regulatória da E. coli [Faith

et al., 2007].

2.6.4 MRNET

Ométodo MRNET [Meyer et al., 2007] utiliza o método de seleção de características por máxima

relevância / mínima redundância [Peng et al., 2005] para inferência de GRNs.

Para cada gene escolhido como alvo Y , é realizada uma busca para determinar a variável Xi

que tenha o maior valor de informação mútua com relação ao gene alvo I(Xi, Y ). O segundo gene

escolhido Xj será o que apresentar a maior informação mútua com relação ao gene alvo I(Xj , Y )

e ao mesmo tempo, a menor informação mútua com o gene já escolhido como preditor I(Xi, Xj),

gerando um conjunto de preditores Z. Nas etapas seguintes, este conjunto é atualizado pela inclusão

de novos genes Xi que maximizem a diferença ui − ri, sendo que ui representa a relevância, dada

pela informação mútua I(Xi, Y ) e ri representa a redundância, dada por:

ri =
1

|Z|
∑
Xj∈Z

I(Xi, Xj), (2.20)
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a qual estima uma medida de redundância entre Xi e cada um dos elementos Xj ∈ Z do conjunto

de preditores já escolhidos para Y .

2.6.5 SFFS-MCE

No método SFFS-MCE (do inglês Sequential Forward Floating Selection - Mean Conditional

Entropy) [Barrera et al., 2007,Lopes et al., 2008a] a inferência de redes é realizada considerando as

interações regulatórias entre os genes representados por uma PGN, como descrito na Seção 2.3.5.

O processo de inferência é iniciado escolhendo um gene de interesse (alvo) Y . Uma busca é

realizada com o objetivo de encontrar um subconjunto de genes preditores X que façam a melhor

predição de Y no próximo instante de tempo. Em outras palavras, os per�s temporais de expressão

são usados para construir uma tabela de probabilidades condicionais das classes Y dados os padrões

X que minimizem a entropia condicional média H(Y | X). As classes são de�nidas pelos valores

assumidos pelo gene alvo Y no instante de tempo t + 1, enquanto os padrões são de�nidos pelos

valores assumidos pelos preditores no tempo t.

Em geral, experimentos envolvendo expressões temporais possuem milhares de genes e ape-

nas poucas observações ao longo do tempo. Em face desta grande limitação de dados, é adotada

uma forma de penalização de instâncias não observadas no cálculo da entropia condicional mé-

dia [Martins-Jr et al., 2006,Martins-Jr., 2008, Lopes et al., 2008c]. Instâncias não observadas cor-

respondem a padrões gerados pelas combinações dos valores dos preditores que não aparecem no

conjunto de dados de expressões.

A estas instâncias não observadas são atribuídos valores de entropia iguais a H(Y ). A penaliza-

ção para as instâncias não observadas é parametrizada por α, sendo este parâmetro somado com a

frequência absoluta (número de ocorrências) de todas as instâncias. A entropia condicional média

com este tipo de penalização é dada pela seguinte equação:

H(Y | X) =
1

αM + d

[
α(M −N) H(Y ) +

N∑
i=1

(fi + α)H(Y | X = xi)

]
, (2.21)

em que M representa o número de possíveis padrões gerados pela combinação dos valores dos

preditores no conjunto X, N é o número de padrões observados nos dados (o número de instâncias

não observadas é dado por M − N), fi é a frequência absoluta de padrões observados xi, e d é o

número de amostras temporais.

O espaço de busca em geral é muito grande e, desta forma, uma busca exaustiva pelos preditores

de um gene alvo é impraticável. Neste método, é adotado o algoritmo de busca sequencial �utuante

para frente (SFFS, veja Seção 2.4.2) [Pudil et al., 1994], aplicado para cada gene alvo, com o objetivo

de encontrar o subconjunto de preditores X que minimize a entropia condicional média penalizada

dada pela Equação (2.21). Os genes contidos nos subconjuntos são considerados como preditores do

gene alvo, criando uma aresta direcional, saindo de cada preditor e chegando ao gene alvo, e desta

forma recuperando a topologia da rede a partir dos dados temporais de expressão gênica.

2.7 Genes de Predição Intrinsecamente Multivariada

Devido ao efeito nesting (veja Seção 2.4), a busca pelo melhor subconjunto de preditores de um

gene geralmente requer a investigação de todo o espaço possível de subconjuntos, i.e., uma busca
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exaustiva.

Um conjunto de características de um preditor é considerado de predição intrinsecamente mul-

tivariada em relação a um gene alvo, se o gene alvo tem seu comportamento predito fortemente por

todo o conjunto de preditores, mas é mal predito por qualquer de seus subconjuntos próprios de

preditores. Esse conceito foi introduzido em [Martins-Jr., 2008,Martins-Jr et al., 2008].

Formalmente, um conjunto de característicasX é de predição intrinsecamente multivariada para

o gene alvo Y com relação a λ e δ, para 0 ≤ λ, δ ≤ 1 e λ < δ, se

max
Z&X

FY (Z) ≤ λ ∧ FY (X) ≥ δ (2.22)

na qual F é uma função critério que varia de 0 a 1 (0 signi�ca a ausência de predição e 1 signi�ca

uma predição total) [Martins-Jr et al., 2008].

Geralmente, λ tem um valor pequeno (geralmente menor que 0,2) e δ tem um valor alto (geral-

mente maior que 0,6).

Para um par de preditores-alvo (X, Y ), o maior δ para o qual a predição é intrinsecamente multi-

variada é δ = FY (X). Neste sentido, é possível de�nir uma taxa ou pontuação de predição intrinse-

camente multivariada, (IMP score, do inglês intrinsically multivariate prediction score) [Martins-Jr.,

2008], por meio do valor máximo de δ − λ. Assim, o IMP score é de�nido como segue:

IY (X) = FY (X)−max
Z&X

FY (Z) (2.23)

O conceito de predição intrinsecamente multivariada está relacionado ao efeito nesting que ocorre

quando um algoritmo guloso de seleção de características como o SFS ou outras heurísticas sub-

ótimas são aplicadas. Em seguida, é apresentado um exemplo que esclarece este conceito. Suponha

duas variáveis Booleanas X1 = x1 ∈ {0, 1}, X2 = x2 ∈ {0, 1}, consideradas como preditores e uma

outra variável Booleana Y = y ∈ {0, 1} considerada como alvo. Também suponha a distribuição

de probabilidade conjunta entre os preditores P (x1, x2, y) ∀ {x1, x2, y} ∈ {0, 1}3 apresentados na

Tabela 2.2. Considere o coe�ciente de determinação não-linear (CoD) como função critério, o qual

é de�nido como CoDY (X) = εY −εY (X)
εY

, sendo que εY é o erro obtido pela classi�cação de Y na

ausência de outras observações (erro a priori) e εY (X) é o erro obtido pela classi�cação de Y

baseado na observação do conjunto de características X [Dougherty et al., 2000].

Este par de preditores-alvo possui CoDY (X1, X2) = 0.5−0.2
0.5 = 0.6. Por outro lado, se forem

considerados X1 e X2 individualmente, ambos CoDY (X1) e CoDY (X2) recebem zero, considerando

que P (X1 = x1, Y = y) = P (X2 = x2, Y = y) = 0.25, ∀ x1 ∈ {0, 1}, x2 ∈ {0, 1}, y ∈ {0, 1}, o
que implica CoDY (X1) = CoDY (X2) = 0.5−0.5

0.5 = 0. Logo, o IMP score neste caso é IY (X1, X2) =

0.6− 0 = 0.6, que é considerado alto (X1, X2 e Y formam um conjunto IMP).

É importante observar que neste exemplo, o gene alvo Y é o resultado de uma função estocástica

ou-exclusivo (XOR), i.e., argmaxy∈Y P (y | x1, x2) = 0 se x1 = x2 ou argmaxy∈Y P (y | x1, x2) = 1

se x1 6= x2.

De acordo com [Martins-Jr et al., 2008], no caso de dois preditores binários, existem oito lógicas

que podem produzir altos valores de IMP score: XOR, NXOR (XOR negado), AND, OR, NOR,

NAND, x1 ∧ x̄2 e x1 ∨ x̄2. No entanto, existem outras propriedades, além da lógica de predição, que

podem gerar conjuntamente os conjuntos IMP: poder preditivo (de�nido como 1− εY (X)), covari-
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Tabela 2.2: Exemplo de uma distribuição de probabilidade conjunta entre o gene alvo Y e os dois preditores
X1 e X2 que formam um conjunto de predição intrinsecamente multivariada (IY (X) = 0.6, usando o CoD
como função critério).

X1 = x1 0 0 1 1
X2 = x2 0 1 0 1

P (X1 = x1, X2 = x2, Y = 0) 0.2 0.05 0.05 0.2
P (X1 = x1, X2 = x2, Y = 1) 0.05 0.2 0.2 0.05

ância entre os preditores e distribuição de probabilidade de cada preditor isolado (probabilidades

marginais).

Neste contexto, a natureza multivariada da relação entre as variáveis preditoras e as variáveis

preditas, faz com que algoritmos computacionalmente e�cientes de seleção de características, tais

como o SFS e o SFFS, descartem características que realizam uma predição individual ruim sobre

o alvo na composição de suas soluções iniciais. Dessa forma, pode ocorrer o efeito nesting , dado

que uma característica inserida no subconjunto resposta pode não pertencer ao subconjunto ótimo

inicial, e não removida. O fenômeno de predição intrinsecamente multivariada é uma das principais

causas desse efeito [Martins-Jr., 2008], o que torna ainda mais desa�adora a inferência de GRNs. O

conceito IMP é usado nas Seções 3.2.2 e 3.2.3.

2.8 Redes Complexas

O início da teoria dos grafos [Diestel, 2005] é atribuída a Leonard Euler que, em 1736, provou a

inexistência de um caminho que passasse por todas as sete pontes de Königsberg apenas uma única

vez. Este problema foi resolvido utilizando um grafo, no qual cada ponte foi representada por uma

aresta e os vértices representavam as regiões de terra ligadas pelas pontes.

A teoria de redes complexas estende o formalismo da teoria dos grafos por acrescentar medidas e

métodos fundamentados em propriedades reais de um sistema [Costa et al., 2007]. Esta extensão se

concentra principalmente na interpretação de que o objetivo das redes é a representação de sistemas

reais, por meio da análise de dados experimentais, considerando que as redes são dinâmicas, podendo

modi�car sua estrutura ao longo do tempo.

O primeiro modelo de redes complexas foi o de redes aleatórias, proposto por Paul Erdös e

Alfréd Rényi em 1959 [Erdös and Rényi, 1959]. Desde então, outros modelos de redes complexas

foram propostos para a representação de sistemas reais, com destaque para os modelos: mundo

pequeno (small-world) [Watts and Strogatz, 1998], livre de escala (scale-free) [Barabási and Albert,

1999] e geográ�co [Gastner and Newman, 2006].

Os modelos de redes complexas apresentam topologias distintas e propriedades bem de�nidas,

as quais podem ser usadas para representar GRNs, bem como caracterizá-las em termos de medidas

de redes complexas [Costa et al., 2007]. Desta forma, a teoria de redes complexas permite a caracte-

rização, análise e representação dos mais variados sistemas complexos, como por exemplo sistemas

biológicos [Kau�man, 1971,Kau�man, 1993,Jeong et al., 2000,Hartemink et al., 2001,Guelzim et al.,

2002, Shen-Orr et al., 2002,Farkas et al., 2003,Albert, 2005,Costa et al., 2008,Narasimhan et al.,

2009].
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Uma rede complexa é representada por um grafo G = (V,E) composto por um conjunto

V = {v1, v2, . . . , vn} de vértices (genes), conectados por um conjunto E = {e1, e2, . . . , em} de ares-
tas [Costa et al., 2008]. Uma rede complexa possui um tamanho de�nido pelo número de vértices n

da rede e um grau médio 〈k〉 de arestas conectadas aos vértices.
A seguir, são apresentados os principais modelos de redes complexas e suas propriedades.

2.8.1 Redes Aleatórias

As redes aleatórias propostas por Erdös e Rényi em seu primeiro artigo [Erdös and Rényi, 1959]

podem ser consideradas o modelo mais elementar de redes complexas. A arquitetura (topologia) ER

baseia-se na ligação aleatória dos vértices considerando uma distribuição uniforme de probabilidade

entre eles. Este modelo de geração de redes se inicia com n vértices desconectados, e sua topologia

é de�nida pela inclusão aleatória de m arestas entre os vértices, evitando auto-relacionamentos e

conexões múltiplas. O nome de rede aleatória se refere à natureza desordenada da organização das

arestas entre os vértices.

Outro modelo similar de redes complexas aleatórias, conhecido como modelo de Erdös-Rényi

(ER), de�ne n vértices e uma probabilidade 0 < p < 1 de conectar cada par de vértices da rede.

No modelo ER, em redes grandes com tamanho n→∞, o número médio de conexões 〈k〉 (grau
médio) para cada vértice é dado por 〈k〉 = p(n−1). Se for considerado o modelo anterior, o número

médio de conexões passa a ser de�nido por 〈k〉 = 2m
n [Boccaletti et al., 2006].

A �m de construir redes ER e garantir graus médios 〈k〉 semelhantes entre os seus vértices, pode

ser adotado uma probabilidade �xa P de uma aresta ocorrer entre dois vértices vi e vj , tal que:

P (vi ↔ vj) =
〈k〉
n− 1

. (2.24)

A distribuição do número de conexões por vértice P (k) é bem aproximada por uma distribuição

de Poisson [Costa et al., 2007], dada por:

P (k) = e−〈k〉
〈k〉k

k!
. (2.25)

Neste sentido, as redes ER também são chamadas de Poisson random graphs [Boccaletti et al.,

2006].

2.8.2 Redes Small-World

As redes small-world foram propostas por Watts e Strogatz em 1988 [Watts and Strogatz, 1998],

tendo, por isso, recebido o nome de modelos de redes small-world de Watts-Strogatz (WS). Este

modelo representa uma alternativa ao modelo aleatório, assumindo como hipótese que as redes

biológicas, tecnológicas e sociais podem apresentar uma topologia que não é totalmente aleatória.

Este modelo foi chamado de small-world por analogia ao fenômeno small-world (mundo pe-

queno) [Milgram, 1967], no qual o pesquisador Stanley Milgram em 1967 descobriu que a distância

média (medida em termos de conexões de conhecimento) entre duas pessoas nos Estados Unidos

era próxima de seis. Esta descoberta �cou conhecida como seis graus de separação.

Com o objetivo de gerar um modelo que não fosse totalmente aleatório, foi considerada uma

rede em forma de anel contendo n vértices e k arestas por vértice, ligadas aos seus vizinhos mais
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próximos. Após esta construção, cada aresta pode ser reconectada aleatoriamente entre os vértices

com probabilidade p, permitindo que a rede seja ajustada entre uma rede regular (p ≈ 0) ou aleatória

(p ≈ 1), e desta forma permitir a geração de uma topologia intermediária 0 < p < 1.

As redes WS são caracterizadas a partir de duas medidas principais: o tamanho do caminho L(p)

e o coe�ciente de agrupamento C(p). L(p) é de�nido como o número de arestas percorridas pelo

caminho mais curto entre dois vértices, sendo calculada a média sobre todos os pares de vértices

(propriedade global). C(p) mede a conectividade de um vértice (propriedade local).

Em geral, as redes WS apresentam a propriedade small-world , sendo que a maioria dos vértices

podem ser alcançados pelos demais vértices percorrendo um pequeno número de arestas. Outra

propriedade das redes WS é a presença de um grande número de laços (loops) de tamanho três, ou

seja, se um vértice vi esta conectado aos vértices vj e vl, então a probabilidade dos vértices vj e vl
estarem conectados é alta (o coe�ciente de agrupamento é alto) [Costa et al., 2007]. As redes ER

têm a propriedade de mundo pequeno, mas um baixo coe�ciente de agrupamento.

Foi observado no trabalho de Watts-Strogatz que a rede de neurônios da Caenorhabditis elegans

e a rede de distribuição de energia dos Estados Unidos podem ser caracterizadas como redes small-

world [Watts and Strogatz, 1998].

2.8.3 Redes Scale-Free

Os modelos ER e WS apresentam um padrão de conexões aleatórias contendo um número de

conexões k similar entre seus vértices. Barabási e Albert [Barabási and Albert, 1999], procurando

entender a dinâmica e a estabilidade topológica de grandes redes reais, perceberam que independen-

temente do sistema analisado, a probabilidade P (k) de um vértice da rede interagir com k outros

vértices decai como uma lei de potência, na forma:

P (k) ∼ k−γ , (2.26)

na qual o parâmetro γ é uma constante que determina o decaimento exponencial, o qual pode ser

observado na Figura 2.9.

As redes scale-free (livres de escala) não apresentam uma distribuição homogênea de conexões

k entre seus vértices, apresentando poucos vértices altamente conectados a outros vértices da rede,

e um grande número de vértices com poucas conexões [Costa et al., 2007]. Estes vértices altamente

conectados são chamados de hubs.

O modelo de redes proposto por Barabási e Albert [Barabási and Albert, 1999] (BA), é baseado

em duas regras: crescimento e preferência linear de ligação. A geração de redes BA é iniciada

com a inclusão de n0 < n vértices conectados aleatoriamente, em geral usando o modelo ER.

Na etapa de crescimento da rede, a cada instante de tempo t = 1, 2, 3, . . . , n − n0 um novo

vértice vi contendo 〈k〉 ≤ n0 arestas é adicionado na rede, seguindo uma preferência linear de

ligação. Ou seja, a probabilidade de um vértice vj já existente na rede ser conectado ao novo vértice

vi, é linearmente proporcional ao grau kj do vértice vj , tal que:

P (vi ↔ vj) =
kj∑
u ku

, ∀ vu ∈ V . (2.27)

Dado que todo novo vértice possui 〈k〉 arestas, a rede no tempo t terá n = n0 + t vértices e
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Figura 2.9: Lei de potência em função do número de conexões k. De cima para baixo, as curvas de lei de
potência foram obtidas com o parâmetro γ de�nido como: 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5.

m = kt arestas, correspondendo a uma conexão média 〈k〉 = 2k, considerando um grafo com arestas

não direcionais. A preferência de ligação pelos vértices mais conectados também é conhecida como

paradigma o rico �ca mais rico [Costa et al., 2007].

O modelo de redes scale-free e suas propriedades têm sido utilizado para simular e descrever

o comportamento das GRNs [Jeong et al., 2000,Guelzim et al., 2002,Farkas et al., 2003,Barabási

and Oltvai, 2004, Albert, 2005, Costa et al., 2008, Barabási, 2009]. Em geral, muitas redes, tais

como a Internet, redes de colaboração humana e redes metabólicas, seguem uma estrutura scale-

free [Albert, 2005]. Em particular, muitas das redes biológicas conhecidas apresentam uma estrutura

scale-free [Costa et al., 2008], implicando que a distribuição das relações entre os genes (k, grau) é

irregular. Por exemplo, o trabalho de Stuart et al [Stuart et al., 2003] mostra que redes gênicas de

co-expressão de seres humanos, moscas, vermes e levedura possuem propriedades scale-free. Redes

biológicas como a rede metabólica, redes de transcrição gênica de eucariotos e procariotos e redes

de interação entre proteínas em leveduras exibem uma distribuição dos graus dos vértices próxima

a scale-free [Albert, 2005].

2.8.4 Redes Geográ�cas

A posição espacial dos vértices em uma rede complexa em geral não é considerada por não ter

um signi�cado especí�co. No entanto, existem muitas redes reais em que a posição dos vértices é

particularmente importante na rede a que pertencem. Este tipo de redes são chamadas geográ�cas

ou redes espaciais [Gastner and Newman, 2006,Costa et al., 2007].

O modelo de redes geográ�cas pode ser criado a partir da distribuição aleatória de seus n vértices

em um espaço bi-dimensional. Cada par de vértices vi,vj que tenham uma distância geográ�ca

aij < A entre si, recebem uma aresta, i.e., vi ↔ vj . O valor do parâmetro A é escolhido com objetivo

de produzir um grau médio 〈k〉, que pode ser conseguido da seguinte forma: considerando um espaço

bi-dimensional com uma determinada largura e altura, o número de vértices n, a densidade espacial
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de pontos é dada por a = n
largura×altura . Dentro de um círculo de raio r, centrado no vértice vi, existem

π × r2 pontos. Logo, o número médio de vértices dentro deste círculo é dado por 〈k〉 = π × r2 × a.
Considerando a distância Euclidiana [Webb, 2002], adotada neste trabalho, a distância é igual ao

raio do círculo, tal que:

A = r =

√
〈k〉

(π × a)
. (2.28)

Este modelo gera uma distribuição de Poisson para o grau dos vértices, como observado nas

redes aleatórias [Costa et al., 2007].

As redes geográ�cas podem ser usadas para representar muitos sistemas reais, tais como aeropor-

tos, rodovias, redes de transmissão elétrica, internet, entre outras. Em particular, também podem

ser usadas para representar sistemas biológicos que precisam de uma organização espacial em sua

estrutura para seu correto desenvolvimento e função biológica, como por exemplo a distribuição de

fotorreceptores na retina, estrutura do rim, comunicação celular, redes neurais, entre outros [Carroll

et al., 2004].
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Capítulo 3

Materiais e Métodos

Métodos computacionais têm sido extensivamente utilizados para análise e interpretação do

enorme volume de dados biológicos gerados por técnicas como os DNA microarrays. Em particular,

identi�car redes de regulação gênica (GRNs), a partir de dados de expressão, representa um grande

desa�o na pesquisa em bioinformática. Vários métodos computacionais já foram propostos para

esta tarefa [Liang et al., 1998,Weaver et al., 1999,D'haeseleer et al., 2000,Soinov et al., 2003,Zhou

et al., 2004,Margolin et al., 2006,Barrera et al., 2007,Meyer et al., 2007,Faith et al., 2007, Lopes

et al., 2008a,Meyer et al., 2008,Zhao et al., 2008]. No entanto, a análise das GRNs identi�cadas por

métodos computacionais geram várias questões como: a estrutura (topologia) global está correta?

Todas as dependências entre os genes foram encontradas? Existem falsos positivos? As estruturas

locais foram encontradas?

Neste sentido, um problema crítico é a validação de tais métodos com relação à sua capacidade

de recuperar a estrutura original, bem como a sua robustez em relação ao ruído, perturbações e

falta de dados, os quais representam situações comuns em se tratando de dados reais.

Este trabalho aborda estas questões propondo o desenvolvimento de uma nova abordagem que

envolve essencialmente três etapas: (1) geração de redes gênicas arti�ciais (AGNs), baseadas em

modelos teóricos de redes complexas, as quais são usadas para gerar dados temporais de expressão

simulados; (2) aplicação de métodos de inferência de redes; e (3) validação das redes inferidas

observando a estrutura original (AGN). O modelo proposto, gerado por estas etapas, é descrito na

Seção 3.1, na qual também são apresentadas as etapas e como elas estão integradas para atingir os

objetivos apresentados.

Outro objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de novas abordagens para a inferência de

GRNs, as quais são apresentadas na Seção 3.2. As metodologias desenvolvidas para a inferência

de GRNs estão no contexto de seleção de características (veja Seção 2.4), envolvendo uma função

critério, baseada na entropia generalizada de Tsallis (veja Seção 2.5.1) e dois novos algoritmos de

busca, os quais são baseados no algoritmo SFFS (veja Seção 2.4.2) com a inclusão de informações

a priori para guiar o processo de busca, de forma que ela ocorra de forma mais e�ciente.

Este capítulo é �nalizado pela Seção 3.4 com a aplicação das metodologias desenvolvidas em

dados biológicos, usando a Arabidopsis thaliana como planta modelo.

39
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3.1 Síntese: Modelo Conceitual de Redes Gênicas Arti�ciais (AGNs)

Esta seção de�ne o modelo conceitual proposto para gerar redes gênicas arti�ciais (AGNs) [Lopes

et al., 2011a]. No contexto deste trabalho, uma rede gênica arti�cial (AGN) é um grafo dirigido, no

qual os vértices representam genes e suas arestas são relações de dependência entre os genes ligados,

ou seja, uma ligação direcional de dependência. Essas dependências podem ser representadas de

forma determinística ou probabilística. Dessa forma, as arestas de uma AGN permitem expressar

as relações de dependência de forma direta, de modo que a topologia resultante represente essas

relações de forma explícita. Por esta razão, os grafos tornaram-se a metáfora mais comum para

representar dependências conceituais [Pearl, 1988].

Mais formalmente, uma AGN é uma tupla G = (V,E, S,Ψ), na qual V = {v1, v2, . . . , vn}
representa um conjunto de n vértices ou �genes�, conectados por um conjunto E = {e1, e2, . . . , em}
de m arestas, no qual cada aresta el = (i, j) é um par ordenado de vértices em G do vi ao vértice

vj , ou seja, vi → vj . Cada um dos vértices (genes) de uma AGN pode assumir um valor numérico

de um conjunto discreto D ⊂ Z, tal que vi ∈ D, ∀ i = 1, 2, . . . , n, o qual representa o nível de

expressão (estado) desses genes. Os dois componentes (vértices e arestas) de�nem a topologia da

rede, sendo que as arestas incidentes a um gene alvo de�nem quais genes (preditores ou regulatórios)

in�uenciam diretamente o seu comportamento.

O conjunto de estados de uma AGN é de�nido por S = {~s1, ~s2, . . . , ~sz}, no qual o número de

estados possíveis é de�nido por z = |D|n. Cada elemento vi representa o estado (nível de expressão)

do gene i, e o estado da rede ~sj é determinado pela con�guração dos valores (estados) de todos os

genes. O conjunto Ψ = {ψ1, ψ2, . . . , ψn} de�ne as n funções de transição, uma para cada gene, as

quais são aplicadas a um dado estado inicial ~sj com o objetivo de gerar a dinâmica de uma AGN.

Em outras palavras, dado um estado inicial arbitrário para uma rede ~sj em um instante de tempo

t, as funções de transição são aplicadas para gerar o estado da rede ~su no tempo t + 1, tal que

~su(t+ 1) = Ψ(~sj(t)), ~su, ~sj ∈ S, ∀ t = 1, 2, . . . , T , sendo T o número de instantes de tempo, i.e., o

tamanho do sinal de expressão.

As próximas subseções apresentam detalhes de implementação deste modelo conceitual.

3.1.1 Topologias das AGNs

Os modelos teóricos de redes complexas apresentam topologias distintas, cada qual com propri-

edades bem de�nidas. Os modelos de redes podem ser efetivamente usados para simular o compor-

tamento das GRNs, como sugerido nos trabalhos [Guelzim et al., 2002,Farkas et al., 2003,Albert,

2005,Costa et al., 2008,Narasimhan et al., 2009], bem como caracterizá-las em termos de medidas

da teoria de redes complexas [Boccaletti et al., 2006,Costa et al., 2007].

Alguns dos mais importantes modelos teóricos de redes complexas (veja Seção 2.8), a saber: re-

des aleatórias (uniformly-random) de Erdös-Rényi (ER) [Erdös and Rényi, 1959], mundo pequeno

(small-world) de Watts-Strogatz (WS) [Watts and Strogatz, 1998], livre de escala (scale-free) de

Barabási-Albert (BA) [Barabási and Albert, 1999] e geográ�co (geographical networks) de Gastner-

Newman (GN) [Gastner and Newman, 2006], foram adotadas neste trabalho com objetivo de espe-

ci�car as topologias das AGNs.

Neste trabalho, uma rede complexa é um grafo representado por um par ordenado G = (V,E)

formado por um conjunto de n vértices V = {v1, v2, . . . , vn} (genes), conectados por um conjunto
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de arestas E = {e1, e2, . . . , em} [Costa et al., 2008]. Foi adotado o modelo de grafos dirigidos

(dígrafo), no qual cada aresta el = (vi, vj) sai do vértice vi, chamado origem, e chega ao vértice vj ,

chamado destino [Shmulevich and Dougherty, 2007]. Redes complexas podem ser representadas por

sua matriz de adjacência M , tal que cada aresta el = (vi, vj) implica M(i, j) = 1, com M(i, j) = 0

caso contrário, como apresentado na Seção 2.3.1.

Os modelos de redes complexas ER, WS, BA e GN adotados neste trabalho são grafos dirigidos

(dígrafos) construídos considerando-se dois parâmetros: o tamanho da rede n (o número de vértices

ou �genes�) e um grau médio 〈k〉 de arestas por vértice. É importante manter estes parâmetros �xos

durante uma análise comparativa, de forma que seus resultados possam ser comparados.

Em geral, os modelos de redes complexas são de�nidos como redes não direcionais, como os

apresentados na Seção 2.8, nos quais a matriz de adjacências é simétrica. Em outras palavras, para

cada vértice vi com uma aresta até vj , existe também uma aresta vj → vi. Como resultado, o grau

médio de conexões entre seus elementos é 2k. A �m de quebrar a simetria entre os vértices da rede, foi

adotada a seguinte estratégia: após gerar uma rede usando um dos modelos de redes complexas ER,

WS, BA ou GN, como apresentado na Seção 2.8, cada posição (i, j) de sua matriz de adjacênciasM

é visitada. Para cada posição contendo uma aresta M(i, j) = 1, a aresta correspondente é removida

com uma probabilidade de 50%. Esse procedimento representa uma forma simples de produzir redes

com arestas dirigidas mantendo seu tamanho n e grau médio 〈k〉 de arestas por vértice (gene), no
qual o grau médio representa tanto o grau de entrada quanto o grau de saída dos genes dessa rede.

O uso de modelos de redes complexas, além de permitir a validação dos métodos de inferência

de redes, também torna possível investigar como diferentes tipos de dados, amostragem, ruído ou

pré-processamento afetam o processo de inferência.

A seção seguinte apresenta como a topologia, obtida a partir dos modelos de redes complexas

(ER, WS, BA e GN), pode ser usada para gerar a dinâmica de uma AGN.

3.1.2 Funções de Transição

Nesta proposta, uma AGN é uma rede complexa com n genes, os quais assumem um valor de um

conjunto de valores discretos D = {0, 1}, ou seja, ligado/desligado (on/o� ), que representam seus

estados. As funções de transição são de�nidas por um conjunto de funções Booleanas ou circuitos

lógicos, um para cada gene, também conhecidas como função de transição Booleana [D'haeseleer

et al., 2000], como de�nido na Seção 2.3.2.

Cada circuito lógico de�ne a dinâmica de um gene da rede, representado como vi(t + 1) =

ψi(v1i(t), v2i(t), . . . , vki(t)), no qual v1i, v2i, . . . , vki correspondem aos k genes (preditores ou regu-

latórios) que enviam arestas ao gene vi (alvo). As arestas de entrada são consequência da topologia

de rede escolhida. A dinâmica é de�nida considerando o modelo de redes Booleanas probabilísticas

(PBN) [Shmulevich et al., 2002a,Shmulevich et al., 2002b], no qual cada gene vi pode possuir mais

de uma função Booleana, tal que ψi = {f (i)j }, j = 1, . . . , l(i), sendo que f (i)j é uma possível função

que determina o valor do gene vi e l(i) é o número total de funções possíveis para o gene vi. Logo,

há uma probabilidade c(i)j de que a função f (i)j seja usada para predizer o gene vi, (1 ≤ j ≤ l(i)).

As redes permanecem �xas na escolha dos k vértices de entrada (preditores). A função de transição

Booleana ψi que de�ne a dinâmica de cada gene alvo vi, i.e., uma possível função Booleana f (i)j , é

escolhida aleatoriamente em cada instante de tempo t, de acordo com sua probabilidade c(i)j .

Logo, nesta proposta, a dinâmica é de�nida de forma probabilística, na qual as redes permanecem
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�xas na escolha dos v1i, v2i, . . . , vki vértices incidentes a um gene vi e a escolha das suas funções de

transição ψi é realizada de forma probabilística, ou seja, o circuito lógico escolhido pode ser alterado

a cada instante de tempo. No entanto, assume-se que uma rede deve apresentar uma maior massa

de probabilidades em uma de suas funções, como proposto em [Barrera et al., 2007] (Seção 2.3.5).

Dessa forma, a regulação gênica é tratada como um sistema aberto, o qual pode receber estímulos

externos. Dependendo das condições externas em um dado instante de tempo, a regulação gênica

pode alterar sua dinâmica [Shmulevich and Dougherty, 2007].

A Figura 3.1 exibe um exemplo de um circuito Booleano representado como um circuito lógico

(a) e como uma tabela de regras (b). A tabela de regras mostra todas as combinações dos valores

(estados) dos preditores no tempo t (entrada), e o respectivo estado assumido pelo gene alvo no

tempo t+ 1 (saída).

(a) (b)

Figura 3.1: Exemplo de uma função de transição Booleana representada como um circuito lógico (a) e
como uma tabela de regras (b), as quais de�nem a dinâmica dos sinais de expressão de um gene alvo vi no
instante de tempo t+1 baseando-se nos valores de seus preditores v1i(t), v2i(t), . . . , vki(t), (k = 3) no instante
de tempo t.

Cada função de transição Booleana ψi, i = 1, . . . , n é criada a partir de funções Booleanas

escolhidas aleatoriamente de um conjunto discreto F . Existem 22
k
funções Booleanas possíveis, i.e.,

se um gene alvo possui dois preditores, existem 22
2

= 16 funções Booleanas possíveis que podem ser

usadas para representar sua dependência funcional com os genes preditores. Por outro lado, existem

funções Booleanas que não dependem de um ou mais preditores, tais como a contradição (sempre

falsa) e a tautologia (sempre verdadeira), para citar apenas duas.

O circuito lógico ψi(v1i(t), v2i(t), . . . , vki(t)) é aleatoriamente escolhido de um conjunto discreto

F . São propostos dois conjuntos: (1) usando apenas seis funções Booleanas F = {NOT, AND,
OR, NAND, NOR, XOR}; (2) usando todas as funções Booleanas possíveis 22

k
. Esta divisão tem

por objetivo disponibilizar esta opção para a análise da in�uência desta escolha na recuperação

de redes por métodos computacionais, uma vez que os métodos computacionais só podem detectar

preditores que realmente participam da geração do sinal [Liang et al., 1998]. Em particular, todos os

resultados apresentados no Capítulo 4 foram gerados a partir do uso do grupo reduzido de funções

Booleanas (1).
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3.1.3 Simulação de Per�s Temporais de Expressão Gênica

Uma vez de�nida a topologia da rede e as funções de transição para uma AGN, é possível

simular sinais temporais de expressão aplicando as funções de transição. Neste trabalho, a dinâmica

de uma AGN é dada por um sistema dinâmico �nito (Seção 2.3.5), discreto no tempo e �nito nos

seus estados, dado por:

~s(t+ 1) = Ψ(~s(t)), (3.1)

na qual s(t) ∈ Dn, ∀ t ≥ 0.

A dinâmica é determinada por três elementos:

(a) um estado inicial arbitrário ~s(t) = (v1, v2, . . . , vn), vi ∈ {0, 1} ∀ i = 1, 2, . . . , n, no instante de

tempo t;

(b) as funções de transição Ψ;

(c) o número de instantes de tempo T (tamanho do sinal), tal que ~su(t+ 1) = Ψ(~sj(t)), ~su, ~sj ∈
S, ∀ t = 1, 2, . . . , T .

Esta estrutura e os parâmetros de�nem a geração dos dados temporais de expressão simulados

de uma AGN, e consequentemente a trajetória percorrida em seu espaço de estados. A Figura 3.2

exibe um exemplo de diagrama de estados de uma AGN.

Figura 3.2: Exemplo de diagrama de estados de uma AGN. Cada vértice representa um estado da rede.

Como apresentado na Seção 2.3.2, uma trajetória é o caminho percorrido por uma rede em

seu espaço de estados, dado um estado de inicialização. O espaço de estados de uma AGN pode

ser muito grande, mas ele é �nito e de�nido por S = {~s1, ~s2, . . . , ~sz}, z = 2n. A Figura 3.2 exibe

um exemplo de um grafo de transições de estado para uma AGN com três genes, i.e., n = 3. Um

exemplo de trajetória é o caminho formado pelos estados S5, S4, S6, S2, S1.

Em resumo, a dinâmica de uma AGN é modelada pela aplicação das funções de transição

Booleanas de forma probabilística, considerando um dado estado inicial no instante de tempo t0
e o número de instantes de tempo T (número de expressões temporais desejado). O estado do

gene alvo no instante de tempo ti+1, i = 0, 1, . . . , T − 1 é obtido observando os valores de seus

preditores no instante de tempo ti e aplicando-se as respectivas funções de transição Booleanas, tal

que vi(t+ 1) = ψi(v1i(t), v2i(t), . . . , vki(t)), a qual é escolhida aleatoriamente dentre suas possíveis

funções booleanas, observando sua respectiva probabilidade.

Como resultado, tem-se os dados temporais simulados ao longo de T instantes de tempo (ta-

manho do sinal), que pode ser usado no processo de identi�cação da rede, apresentado na seção

seguinte.
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3.2 Identi�cação: Inferência de Redes

O método de identi�cação de redes adotado neste trabalho é baseado nos níveis de expressão

apresentados pelos genes, os quais são observados ao longo do tempo, gerando uma série temporal.

Essa série temporal é submetida ao método de inferência (reconhecimento estatístico de padrões)

para identi�cação das atividades gênicas que apresentem padrões similares em termos de alguma

medida. Neste trabalho, a entropia é explorada para esta �nalidade.

Em geral, não é possível recuperar as redes gênicas com muita precisão. As principais razões

para isso são a falta de informação sobre o organismo biológico, a alta complexidade das redes, o

ruído intrínseco das medidas de expressão gênica e também a típica falta de dados: alta dimen-

sionalidade de variáveis (genes) com pequeno número de amostras (experimentos). Dessa forma,

não é objetivo deste trabalho analisar e construir um modelo bioquímico detalhado de cada gene

envolvido, determinando todas as suas ligações e reações. O objetivo consiste em desenvolver uma

metodologia para análise das ligações dos genes de uma forma global e simpli�cada, identi�cando

as ligações e reações mais marcantes.

Neste contexto, existem várias iniciativas recentes para tentar superar essas limitações, por meio

da inclusão de outras informações, além dos dados de expressão nas metodologias de inferência. Um

tipo de iniciativa é a utilização de informações biológicas conhecidas, e.g., a partir de bancos de

dados públicos como Gene Ontology [Ashburner et al., 2000], GenBank [Benson et al., 2008], KEGG

[Kanehisa and Goto, 2000], entre outros. Em geral, estas informações biológicas são usadas em

métodos de agrupamentos (clustering), o que resulta em agrupamentos mais signi�cativos do ponto

de vista biológico [Macintyre et al., 2010,Cui et al., 2010,De Haan et al., 2010]. Outra iniciativa é

utilizar a informação biológica para a descoberta de relações na regulação da transcrição, i.e., inferir

GRNs [Werhli and Husmeier, 2008,Ernst et al., 2008,Seok et al., 2010]. Uma variedade de técnicas

de integração de dados biológicos para a inferência GRNs são descritos nos trabalhos [Troyanskaya,

2005,Karlebach and Shamir, 2008,Baumbach et al., 2009,Hecker et al., 2009].

Apesar da integração entre informações biológicas e modelos matemáticos ser extremamente

importante na descoberta de novos conhecimentos biológicos, ela é limitada pela informação bio-

lógica prévia de cada gene ou entidade biológica envolvida. Uma maneira para continuar usando

informações a priori nos métodos de inferência e torná-los menos restritivos é aplicar uma classe

de informação, em vez de uma única informação, i.e., o uso de informações locais ou globais como

conhecimento a priori sobre um organismo, em vez de uma informação sobre um único gene, e.g.,

utilizar a estrutura de rede (topologia) como uma informação a priori.

Neste sentido, o uso integrado de vários tipos de dados, juntamente com propriedades topológi-

cas locais e globais, pode ser decisivo para a identi�cação efetiva das GRNs e suas funções, em face

das limitações conhecidas [Troyanskaya, 2005,Vidal, 2005,Aittokallio and Schwikowski, 2006,Ray

et al., 2009,Kuchaiev et al., 2010]. A análise das propriedades locais e globais das redes biológicas

e suas aplicações no processo de inferência é muito recente e tem sido muito promissora [Klamt

et al., 2007, Lacroix et al., 2008, Karlebach and Shamir, 2008, Lenas et al., 2009, Przytycka and

Kim, 2010]. Por exemplo, a aplicação de características locais e globais sobre os organismos bi-

ológicos pode ocorrer na forma da similaridades entre os módulos conectados das redes [Ulitsky

and Shamir, 2007], interpretação estrutural baseada na teoria dos grafos para os componentes de

rede [Narasimhan et al., 2009,Kuchaiev et al., 2010], levando em conta o conhecimento de que a

rede é esparsa [Andrecut et al., 2008,Andrecut and Kau�man, 2008,Christley et al., 2009], moti-
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vos (motifs) de rede (subgrafos) [Ott et al., 2005] e busca por cliques nas redes [Yu et al., 2006].

E mais importante, as redes biológicas, especialmente as GRNs, são conhecidas não só por serem

esparsas, mas também organizadas, assim como seus elementos pertencem a diferentes classes de

conectividade [Charbonnier et al., 2010].

As informações sobre a topologia da rede podem ajudar na investigação dos processos biológi-

cos, inclusive na descrição desses processos a partir da teoria de redes complexas e suas proprie-

dades [Strogatz, 2001,Albert and Barabási, 2002,Newman, 2003, Costa et al., 2008]. Sabe-se que

muitos relacionamentos podem ser descritos com sucesso utilizando a teoria de redes complexas. Em

particular, a teoria de redes complexas descreve vários tipos de topologias de redes, as quais apre-

sentam propriedades bem de�nidas e podem ser usadas na caracterização de processos biológicos e

inter-relações entre os genes. Algumas redes biológicas apresentam a propriedade scale-free, na qual

muitos vértices da rede (genes) são fracamente conectados e alguns poucos vértices são altamente

conectados (hubs) (veja Seção 2.8.3). Em geral, o uso de padrões topológicos e sua análise estrutural

é um dos tópicos mais promissores em pesquisa na análise de redes complexas [Alon, 2007,Goemann

et al., 2009]. Em particular, a aplicação das propriedades estruturais das redes pode ser uma valiosa

informação a priori a ser considerada pelos métodos de inferência de GRNs.

Em face às limitações e às informações biológicas já conhecidas, se torna evidente a necessidade

do desenvolvimento de métodos alternativos para recuperar as redes gênicas de forma mais adequada

e com mais precisão. Logo, em se tratando dos métodos de seleção de características (veja Seção 2.4),

escopo deste trabalho, existem dois tópicos a serem abordados: algoritmo de busca e função critério.

Considerando a função critério, o uso da entropia para inferir GRNs a partir de séries temporais

de expressão gênica tem se mostrado uma ferramenta promissora [Barrera et al., 2007,Lopes et al.,

2009b]. O processo de inferência é conduzido observando a dependência condicional de um gene

alvo dados seus potenciais preditores e seus per�s de expressão temporal, e aplicando a entropia

condicional média como função critério [Liang et al., 1998,Martins-Jr et al., 2006, Barrera et al.,

2007, Lopes et al., 2008c]. Este processo tem sido reconhecido como um instrumento estatístico

adequado para modelar interações diretas entre genes [Charbonnier et al., 2010] e, naturalmente, a

precisão da inferência depende das informações disponíveis e da adequação de seu uso.

Além disso, a entropia generalizada de Tsallis tem se destacado nos últimos anos como uma

generalização da entropia de Shannon (veja Seção 2.5), não apenas devido às suas aplicações [Issue,

2005], mas também devido à sua fundamentação teórica [Abe, 2004]. Seu uso se torna importante

em sistemas com interações de longo alcance, as quais causam correlações de longo alcance, uma

característica particular dos sistemas não extensivos. Com objetivo de investigar a possibilidade de

não extensividade das GRNs, e consequentemente sua interpretação neste contexto, é proposta uma

nova função critério para a inferência de GRNs,baseada na entropia generalizada de Tsallis, a qual

é apresentada na Seção 3.2.1.

Considerando o algoritmo de busca, as propriedades locais e globais das informações biológicas

conhecidas podem ser usadas para orientar o processo de busca com objetivo de tornar o processo

de inferência mais adequado para uma classe de problemas e, com isso, obter resultados com maior

precisão. Neste sentido, são propostos neste trabalho dois novos algoritmos de busca para a inferência

de GRNs: SFFS-MR e SFFS-BA. O algoritmo SFFS-MR explora uma característica biológica local,

os genes que possuem relacionamentos de predição intrinsecamente multivariada (veja Seção 2.7), o

qual é apresentado na Seção 3.2.2. O algoritmo SFFS-BA, por sua vez, explora uma característica
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global de várias redes biológicas conhecidas, nas quais suas topologias podem ser bem aproximadas

pelo modelo de redes scale-free (veja Seção 2.8.3). Assim, é proposto que o algoritmo considere

como informação a priori a topologia scale-free em seu processo de busca, o qual é apresentado na

Seção 3.2.3.

3.2.1 Função Critério Baseada na Entropia de Tsallis

Neste trabalho, o objetivo é a inferência das topologias de redes a partir de per�s de expressão

temporal, minimizando a entropia condicional entre os genes, i.e., a entropia do gene alvo condici-

onada ao estado de outros genes (preditores ou regulatórios). Dado um gene alvo, a ideia é de�nir

como preditores os genes que minimizam sua entropia condicional. Portanto, a entropia condicio-

nal funciona como uma função critério que deve ser minimizada. Como em um problema típico de

aprendizagem de máquina, a qualidade da inferência depende dos dados e da função critério. Se

os dados não são representativos, provavelmente a solução obtida não será um mínimo global, mas

um mínimo local. Da mesma forma, se a função critério não for adequada, a solução poderá satis-

fazer parcialmente a restrição imposta pelos dados ou até mesmo representar uma solução errada.

Considerando que a função critério segue as propriedades da entropia, não é esperada uma solução

completamente errada, mas pode não ser a melhor solução ou a ótima, o que traz a questão: Qual

é a melhor função de entropia para a inferência de GRNs?

Para investigar a sensibilidade da entropia condicional quanto à sua forma funcional e a pos-

sibilidade de não extensividade das GRNs, é proposto neste trabalho uma nova função critério

baseada na entropia generalizada de Tsallis (veja Seção 2.5.1). O método de inferência utilizado

para a realização desta investigação foi proposto por [Barrera et al., 2007], o qual é apresentado na

Seção 2.6.5.

Neste contexto, a inferência da rede é modelada como uma série de problemas de seleção de

características, um para cada gene. Dado o per�l temporal de expressão de todos os genes, o método

de inferência é iniciado �xando um gene alvo Y , e veri�ca o grupo de genesX que minimize a entropia

condicional generalizada Hq(Y (t+1) | X(t)) para um q �xo. Dado que geralmente as redes possuem

muitos genes, o espaço de busca torna-se imenso, de forma que uma busca exaustiva por todas as

combinações de preditores não é apropriada. Então, para contornar esta explosão combinatória,

normalmente são usados algoritmos como os apresentados nas Seções 2.4, 3.2.2 e 3.2.3.

Para o cálculo da entropia condicional (Equação 2.18 da Seção 2.5.1), é necessário estimar as

probabilidades condicionais do gene alvo, dado seus candidatos a preditores, bem como as proba-

bilidades desses preditores. Na ausência de informação a priori, essas probabilidades são estimadas

a partir das frequências relativas, considerando-se seus respectivos per�s temporais de expressão.

Logo, a precisão depende da representatividade dos dados contidos nos per�s de expressão. Conside-

rando que busca-se pela menor entropia, não é recomendado de�nir a probabilidade das instâncias

não observadas como nula. É possível que algumas das instâncias não estejam presentes no per�l

de expressão temporal devido ao número reduzido de observações (tamanho do sinal) ou pela pró-

pria dinâmica do sistema. Portanto, com o objetivo de de�nir uma função critério que considere a

penalização dos casos não observados, foi adotada a estratégia de penalização das instâncias não

observadas proposta em [Martins-Jr et al., 2006,Martins-Jr., 2008,Lopes et al., 2008c].
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A função critério penalizada adotando a entropia generalizada de Tsallis é de�nida como segue:

Hq(Y | X) =

M∑
i=1

P (X)
1−

∑
y∈Y P (y | X = xi)

q

q − 1

=
M∑
i=1

(fi + α)

αM + d

1−
∑

y∈Y P (y | X = xi)
q

q − 1

=
α(M −N)

αM + d
Hq(Y ) +

N∑
i=1

(fi + α)

αM + d

1−
∑

y∈Y P (y | X = xi)
q

q − 1
, (3.2)

na qual α > 0 é o peso da penalização, M é o número de con�gurações possíveis do conjunto de

genes preditores X, N é o número de con�gurações observadas nos dados de expressão (o número

de instâncias ou con�gurações não observadas é dado por M − N), fi é a frequência observada

da con�guração xi no per�l de expressão temporal, e d é o número total de amostras temporais

disponíveis (tamanho do sinal).

No contexto da entropia condicional média, apresentada na Seção 2.5, quando o parâmetro α é

de�nido como zero, a penalização passa a não existir e P (X) é estimado por sua frequência relativa,

aplicando-se os termos fi/d da equação, considerando-se os dados de expressão, logo
∑N

i=1 fi = d.

No caso de N = M , a penalização, primeiro termo da Equação 3.2, é cancelada, e P (X) passa a ser

estimado pela frequência relativa dos preditores, mas agora modulada por α 1, i.e.,

P (X) =
(fi + α)

αM + d
,

e �nalmente quando N < M , o parâmetro α será considerado M − N vezes para as instâncias

não observadas e, N vezes para as instâncias observadas. Dessa forma, na Equação 3.2 é atribuída

uma massa positiva de probabilidades para as con�gurações de X não observadas nos dados de

expressão, a qual é parametrizada por α. Além disso, a penalização das instâncias não observadas

é ponderada pela entropia do gene alvo, i.e., Hq(Y ). Isto é importante considerando que a função

torna-se sensível a uma boa predição mesmo quando as instâncias observadas para o gene alvo sejam

su�cientes para descrever sua dinâmica, i.e., quando o gene alvo tenha um baixo valor de entropia.

Neste contexto, neste trabalho foi adotado α = 1.

Assim, é proposto um método de inferência de GRNs que consiste em determinar a entropia

condicional média generalizada, dada pela Equação 3.2 e um algoritmo de busca para selecionar

um subgrupo de genes que a minimize. Esta busca pode ser realizada pelos algoritmos SFS, SFFS,

SFFS-MR, SFFS-BA ou ainda outros algoritmos de busca disponíveis na literatura.

3.2.2 SFFS-MR

Atualmente, a inferência de GRNs é um dos problemas mais desa�adores da biologia sistêmica.

Um dos fatores que tornam este problema tão desa�ador é a existência de genes dessa rede que

apresentam uma predição intrinsecamente multivariada (veja Seção 2.7).

Neste contexto, é proposta uma estratégia alternativa de busca para a inferência de GRNs, cha-

mada busca sequencial �utuante para frente com múltiplas raízes (SFFS-MR, do inglês Sequential

1Adicionando uma massa (α) a cada uma das instâncias xi.
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Forward Floating Selection - Multiple Roots) [Lopes et al., 2010], a qual apresenta-se como uma es-

tratégia de seleção de características que estende o algoritmo SFFS considerando não apenas as boas

características, mas também as características indesejáveis (ruins)2 do ponto de vista individual,

que podem formar conjuntos com predição intrinsecamente multivariada.

Algorithm 1 SFFS-MR (∆, d, irb, irw)

1: var list exelist, bestset, newsubset
2: var vector ibroots[irb], iwroots[irw]
3: var �oat bestvalue, newvalue
4: var integer k ← 1
5: bestvalue← SFS(ibroots, iwroots, k)
6: bestset← ibroots[1]
7: for i = 1 to irb do
8: exelist.append(ibroots[i])
9: end for
10: for i = 1 to irw do
11: exelist.append(iwroots[i])
12: end for
13: while exelist is not empty do
14: newsubset ← exelist.remove�rst
15: k ← newsubset.cardinality
16: if k < d then
17: newvalue ← SFS(newsubset, ∅, k + 1)
18: if newvalue < bestvalue and (bestvalue− newvalue) > ∆ then
19: newvalue ← SBS(newsubset)
20: bestvalue ← newvalue
21: bestset ← newsubset
22: end if
23: exelist.append(newsubset)
24: end if
25: end while
26: return bestset

O Algoritmo 1 apresenta a especi�cação do algoritmo SFFS-MR. Este algoritmo é iniciado

aplicando a estratégia de busca SFS (veja Seção 2.4.1) com objetivo de descobrir as irb melhores e as

irw piores características individuais, i.e., k = 1, as quais recebem um valor quanto a sua qualidade

de predição, de acordo com a função de critério adotada. A variável bestvalue representa o melhor

valor obtido pela função critério, o qual é alcançado pela a melhor característica bestset [1]. Os

subconjuntos individuais, irb e irw, são adicionados a uma lista de execução (exelist). Na estrutura

de repetição while, o primeiro subconjunto na lista de execução é removido e sua cardinalidade é

testada. Caso sua cardinalidade não tenha atingido o limite, o SFS irá incrementá-la, i.e., incluir

uma nova característica que, em conjunto com as características já presentes em newsubset, compõe

o melhor subconjunto de características com cardinalidade k + 1.

A variável newvalue representa o valor da função critério ao avaliar o subconjunto newsubset.

Caso o subconjunto newsubset possua um valor de função critério melhor (maior ou menor, de-

pendendo da função critério adotada), e o ganho (melhoria) é maior do que ∆, então a exclusão

condicional é realizada, a qual é representada pela chamada da função SBS. Neste contexto, a fun-

2De acordo com a função critério adotada.
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ção SBS realiza uma exclusão condicional de cada uma de suas características. Caso o subconjunto

que apresente o melhor valor de função critério seja o obtido com a exclusão condicional da última

característica que foi inserida, esta característica é mantida no subconjunto e o algoritmo SBS é

�nalizado. Caso contrário, a característica excluída condicionalmente é removida em de�nitivo, e

um novo processo de exclusão condicional é realizado. Este processo é repetido até que a exclusão

condicional de cada uma das características do subconjunto produza um valor de função critério

pior do que o valor da função critério obtido considerando todo o conjunto.

Após o processo de exclusão condicional, as variáveis bestvalue e bestset são atualizadas pelos

valores retornados do método SBS: newvalue e newsubset, respectivamente. No �nal, o subconjunto

newsubset será armazenado na lista de execução para uma nova tentativa de estendê-lo.

Em resumo, o algoritmo SFFS-MR difere do SFFS (Seção 2.4.2) devido à exploração de múl-

tiplas raízes, com objetivo de ampliar o número de possíveis candidatos a preditores e, com isso,

ser mais adequado na identi�cação de genes que tenham predição intrinsecamente multivariada.

Considerando que irb e irw (número de raízes iniciais) são constantes com valores muito pequenos

comparados ao número total de variáveis, que é na ordem de milhares no problema de inferência de

GRNs, seu custo computacional assintótico não é pior do que o do SFFS.

O parâmetro d representa a cardinalidade máxima do subconjunto de preditores. Um ∆ que

considera a variação de valor da função critério foi adotado com objetivo de impedir que pequenas

variações da função de critério (≤ ∆) provoquem o aumento de características no subconjunto de

preditores. Neste trabalho foi adotado os seguintes valores para os parâmetros: d = 5, ∆ = 0.05,

irb = 1 e irw = 5.

3.2.3 SFFS-BA

Nesta seção é proposto um novo algoritmo de seleção de características orientado por uma função

critério de dependência condicional aplicado à inferência de GRNs a partir de dados de expressão,

o qual assume que a estrutura das GRNs segue uma topologia scale-free (veja Seção 2.8.3). Assim,

é proposto um algoritmo iterativo de busca sequencial �utuante para frente guiada pela topologia

de redes scale-free, (SFFS-BA, do inglês Sequential Forward Floating Selection - Barabási-Albert),

no qual a topologia scale-free é uma informação a priori incluída no algoritmo de busca, e o mesmo

é aplicado ao problema de inferência de GRNs.

Considerando as limitações de dados, de conhecimento sobre os organismos biológicos, presença

de ruído nas medidas de expressão e a complexidade das redes biológicas, o objetivo principal deste

método é mostrar a importância de considerar informações a priori, a �m de melhorar o processo

de inferência e torná-lo mais adequado para uma classe de problemas (neste trabalho, as redes

scale-free).

O método proposto baseia-se nas redes gênicas probabilísticas (PGNs, veja Seção 2.3.5), na qual

são estabelecidos alguns axiomas. No algoritmo de busca proposto, são assumidas as propriedades

descritas para as PGNs e considerados dois novos pressupostos:

i Para cada gene alvo, adicionando-se um novo preditor em seu subconjunto de preditores, o qual

passa a contar com uma cardinalidade maior do que 1, deve haver um ganho de informação

na predição do gene alvo, no caso do preditor escolhido ser parte do subconjunto de preditores

verdadeiro para o gene alvo. Se o ganho de informação com a inclusão de um novo preditor em

seu subconjunto de preditores for muito pobre, o preditor pode não fazer parte do subconjunto
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de preditores verdadeiro ou não há dados su�cientes para executar a predição. Em ambos os

casos, a inclusão do preditor no subconjunto de preditores deve ser evitada.

ii A topologia da rede segue uma lei de potência em sua distribuição de conexões, i.e., trata-se

de uma rede scale-free tal como a descrita na Seção 2.8.3.

Ao assumir o modelo PGN e estes dois novos pressupostos, a principal contribuição deste método

é incluir a informação estrutural como um conhecimento a priori, e, com isso, realizar uma pesquisa

em um espaço de busca reduzido e alcançar melhores resultados. A ideia é baseada na heurística de

que os genes sem preditores (fontes) tendem a um comportamento aleatório, enquanto os genes com

preditores tendem a um comportamento mais ordenado. Desta forma, é possível esperar que um

gene sem preditores de uma GRN tenha seu comportamento aproximadamente constante, quando

da tentativa de identi�car um possível preditor para ele. Em outras palavras, considerando-se um

gene alvo sem preditores reais, espera-se pequenas variações de valores da função critério ao incluir

novos preditores em seu subconjunto de preditores, como exibido pela Figura 3.3 (Fonte).

Figura 3.3: Comportamento da função critério considerando-se a inclusão de novos preditores no subcon-
junto de preditores. Na �gura assume-se a minimização do valor da função critério, i.e., seu valor ótimo é
zero.

Por outro lado, quando um gene alvo possui preditores, é esperado um comportamento distinto,

principalmente ao incluir um possível preditor que faz parte de seu subconjunto de preditores

(verdadeiros positivos). Desta forma, espera-se algumas variações do valor da função critério ao

realizar a busca por seus possíveis preditores, como mostra a Figura 3.3 (Normal e IMP).



3.2 IDENTIFICAÇÃO: INFERÊNCIA DE REDES 51

Dado o pressuposto (i), o algoritmo proposto realiza uma busca por todos os preditores in-

dividuais (melhores e piores), baseado no algoritmo SFFS-MR [Lopes et al., 2010] (Seção 3.2.2),

considerando-se todos os genes da rede. Na segunda etapa, a busca é realizada novamente para to-

dos os genes, mas o algoritmo escolhe por genes alvo que apresentam um ganho maior de predição

(i.e., o valor da função critério se aproxima do ótimo), quando o seu subconjunto de preditores é

incrementado. Logo, os genes alvo com um ganho de predição ao adicionar um novo preditor em seu

subconjunto de preditores têm seus subconjuntos de preditores preservados para a próxima iteração.

Os genes alvo com pequena melhoria em sua função critério, i.e., predições pobres quando aumen-

tado seu subconjunto de preditores, não são considerados nas próximas iterações do algoritmo, bem

como os genes alvo que apresentarem um subconjunto de preditores que atingem o valor ótimo da

função critério ou chegam muito perto, ou seja, assume a presença de ruído na entrada de dados

que pode causar pequenos erros na função critério.

Dessa forma, a cada iteração, o algoritmo descarta a expansão dos subconjuntos de preditores

para os genes alvo que atingirem o valor ótimo da função critério ou chegarem muito próximo, e

atribui uma �la de prioridade aos genes alvo, de acordo com o ganho obtido na função critério ao

adicionar um novo preditor em seu subconjunto resposta (preditores). Logo, os genes alvo com maior

ganho têm maior chance de serem escolhidos pelo algoritmo para expandirem seus subconjuntos de

preditores na próxima iteração do algoritmo.

Neste contexto, a topologia de redes scale-free e a suposição do ganho na função critério ao

adicionar novos preditores são consideradas pelo algoritmo proposto com objetivo de integrar estes

conhecimentos a priori e guiar o processo de busca, aplicado à inferência de GRNs a partir de per�s

de expressão temporal.

A topologia scale-free, pressuposto (ii), a qual é caracterizada por uma lei de potência P (k) ≈
k−γ na distribuição de suas conexões (Seção 2.8), é considerada pelo algoritmo como um limitador

ou �poda� do número de genes alvo que serão escolhidos para a expansão de seus subconjuntos de

preditores a cada iteração. Logo, o número de genes alvo considerados a cada iteração do algoritmo

é dado por uma lei de potência. Os Algoritmos 2 e 3 em conjunto, apresentam a formalização do

método proposto.

O Algoritmo 2 é iniciado considerando todos os genes alvo e amostras temporais de expressão

disponibilizadas ao algoritmo. A iteração inicial tem objetivo de selecionar os preditores individuais

para todos os genes alvo, i.e., k = 1. Para isto, o algoritmo SFFS-BA (Algoritmo 3) é aplicado

com objetivo de identi�car os melhores preditores individuais para cada um dos genes alvo, que são

classi�cados de acordo com a função critério adotada.

Uma diferença importante no método proposto de seleção de características é que o algoritmo

irá explorar o espaço de busca em etapas, i.e., os preditores são escolhidos de forma iterativa

considerando o parâmetro de cardinalidade k. Outra diferença é que, para k = 1, o algoritmo

SFFS-BA retorna todos os subconjuntos de preditores e os respectivos valores obtidos pela função

critério com objetivo de explorar todos os preditores individuais na próxima iteração do algoritmo e

recuperar com maior precisão os preditores dos genes IMP. Naturalmente, outra metodologia como

a apresentada pelo algoritmo SFFS-MR, pode ser facilmente aplicada neste contexto, limitando-se

o número de melhores e piores preditores individuais para cada gene alvo.

Considerando-se os subconjuntos de preditores com cardinalidade k > 1, o algoritmo SFFS-BA
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Algorithm 2 Network Inference (targets, exps, γ, ∆)

1: var list exelist
2: var integer k ← 1, n← targets.size()
3: for i = 1 to n do
4: exelist.append(targets[i], ∅, 1, 0)
5: end for
6: while n > 1 do
7: for i = 1 to n do
8: [target, psets, cfv, gain] ← exelist.remove�rst()
9: [newpsets, newcfv, gain] ← SFFSBA(target,cfv,psets,k,exps,∆)
10: exelist.append(target,newpsets,newcfv,gain)
11: end for
12: SortPredictorSetsbyGain(exelist)
13: n← n× k−γ
14: k ← k + 1
15: end while
16: return exelist

Algorithm 3 SFFS-BA (target,cfv,psets,k,exps,∆)

1: if psets = ∅ then
2: for predictoridx = 1 to exps.size() do
3: psets.append(predictoridx)
4: end for
5: end if
6: while psets is not empty and psets.�rst.cardinality ≤ k do
7: newpset ← psets.remove�rst()
8: newcfv ← SFS(target,newpset,k,exps)
9: if newcfv < bestcfv and (bestcfv − newcfv) > ∆ then
10: newcfv ← SBS(target,newpset,exps)
11: bestcfv ← newcfv
12: bestset ← newpset
13: end if
14: if newpset.cardinality = 1 then
15: psets.append(newpset)
16: end if
17: end while
18: if k > 1 then
19: psets← bestset
20: end if
21: return [psets, bestcfv,(cfv − bestcfv)]

passa a tratar, e a retornar, apenas o melhor subconjunto de preditores de cada gene alvo, assumindo

que alguns dos preditores verdadeiros podem já estar no subconjunto de preditores selecionados. Ao

�nal de cada iteração do Algoritmo 2, os genes alvo são ordenados pelo ganho de predição obtido

ao receberem um novo preditor em seu subconjunto de preditores. O número de genes alvo que

serão considerados na próxima iteração do algoritmo é atualizado seguindo uma lei de potência,

dada por n = n × k−γ , e a cardinalidade dos subconjuntos de preditores é incrementada (k + 1).

Logo, nas próximas iterações, i.e., k ≥ 2, o algoritmo irá considerar apenas os n genes alvo com

maiores ganhos na função critério ao receberem um novo preditor, e, com isso, incrementarem
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a cardinalidade k de seu subconjunto de preditores. É importante notar que os genes alvo que

atingem o valor ótimo da função de critério, ou se aproximam o su�ciente, não são considerados

para o aumento da cardinalidade em seus subconjuntos de preditores. A busca é realizada enquanto

houver genes alvo para serem expandidos, i.e., n ≥ 1 (condição de parada).

Em resumo, o algoritmo SFFS-BA difere do algoritmo SFFS (Seção 2.4.2) pela exploração das

combinações dos subconjuntos com cardinalidade k ≤ 2 e a inclusão de um fator que reduz o

espaço de busca, baseando-se na suposição que os dados de expressão (entrada de dados) foram

gerados a partir dos inter-relacionamentos gênicos que compõem uma topologia de rede scale-free.

O parâmetro exps representa os per�s de expressão temporal, nos quais geralmente os genes estão

dispostos nas linhas e os experimentos nas colunas, formando uma matriz de dados. O parâmetro

γ é uma constante que determina o decaimento exponencial do número de genes alvo que serão

considerados na próxima iteração do algoritmo, como descrito na Seção 2.8.3. Da mesma forma que

o algoritmo SFFS-MR, o algoritmo SFFS-BA também considera um ∆ na variação de valores da

função critério, com objetivo de impedir que pequenas variações (≤ ∆) provoquem o aumento da

cardinalidade no subconjunto de preditores.

Neste trabalho, foi considerada a constante γ = 2.5 e ∆ = 0.05. O valor adotado para a

constante γ está relacionado com o valor médio encontrado na literatura para esta constante. No

trabalho apresentado em [Jeong et al., 2000] é descrito que a topologia scale-free é adequada para

representar a rede metabólica de Escherichia coli, a qual possui uma distribuição de probabilidade

em suas conexões bem aproximada a uma lei de potência com constante γ = 2.2. Os trabalhos [Jeong

et al., 2001, Boccaletti et al., 2006] descrevem que a distribuição de probabilidades de uma dada

proteína de levedura interagir com k outras proteínas segue uma lei de potência, com γ = 2.4. Em

geral, veri�ca-se na literatura que as distribuições das conexões em diversas redes, como a Internet,

redes de colaboração humana e redes metabólicas seguem uma lei de potência no decaimento do

número de elementos, quando aumentado o número de conexões, geralmente encontrando-se o valor

da constante (expoente de decaimento) no intervalo 2 < γ < 3 [Albert and Barabási, 2002,Albert,

2005].

A aplicação do algoritmo proposto para predizer um único gene ou um conjunto de genes de

interesse, em vez de toda a rede, é direto, bastando selecionar os genes alvo no parâmetro targets.

Com relação aos genes com predição intrinsecamente multivariada (IMP) de tamanho maior ou

igual a 3, é importante notar que o SFFS-BA tende a considerá-los desde que, a cada passo, um pre-

ditor individual acrescido ao subconjunto tenha um ganho de predição maior do que os candidatos

a preditores dos genes considerados fontes. Ou seja, a tendência é que um conjunto moderadamente

IMP seja detectado, desde que o número de amostras contidas na matriz de expressões gênicas

seja su�ciente para estimar sua distribuição de probabilidades conjuntas. Entretanto, existem duas

situações nas quais há o risco do SFFS-BA considerar um gene alvo IMP com relação a seus predi-

tores como gene fonte. A primeira situação é o caso em que a dimensão do conjunto é excessiva em

relação ao tamanho de amostras, fazendo com que o erro de estimação da tabela de probabilidades

conjuntas seja um fator determinante (lembrando que o número de parâmetros a serem estimados

crescem exponencialmente em relação à cardinalidade k). O segundo caso, refere-se aos conjuntos

fortemente IMP onde todos os seus subconjuntos próprios oferecem um ganho de informação muito

pobre em relação ao alvo. Esse problema é inerente aos métodos de seleção de características que ex-

ploram apenas um subespaço entre todas as possíveis soluções, como é o caso do SFFS-BA. A única
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maneira de garantir que características IMP sejam devolvidas é através de uma busca exaustiva por

todo espaço de soluções.

Na próxima seção são apresentadas as medidas utilizadas para comparar as redes inferidas com

base nas AGNs, as quais têm por objetivo de�nir a similaridade entre elas. Estas medidas permitem

analisar o desempenho do método de identi�cação de redes, bem como seu comportamento em

relação a outros fatores como tamanho do sinal de entrada, presença de ruído ou perturbações,

entre outras.

3.3 Análise: Medidas de Similaridade Topológicas

Considerando-se os modelos de redes complexas que podem ser usados na de�nição da topologia

de uma AGN, se torna claro que tais modelos podem ser representados em termos de sua matriz

de adjacências M , tal que cada aresta saindo do vértice vi e chegando ao vértice vj implica que

M(i, j) = 1, com M(i, j) = 0 caso contrário.

Com o objetivo de medir a similaridade entre duas redes A (modelo AGN) e B (rede identi�-

cada), é proposto o uso das medidas de similaridade topológica apresentadas em [Dougherty, 2007],

as quais são baseadas na matriz de confusão [ml1, 1998,Webb, 2002]. Cada elemento desta matriz de

confusão é uma medida de como o método de identi�cação de redes �ca �confuso� entre identi�car

ou não identi�car as arestas de uma rede.

A matriz de confusão, apresentada na Tabela 3.1, contém informações sobre as arestas (conexões)

de uma AGN e sobre as arestas inferidas pelo método de identi�cação. No contexto deste trabalho,

as entradas desta matriz de confusão possuem os seguintes signi�cados: TN (verdadeiro negativo, do

inglês True Negative) é o número de arestas não identi�cadas, e que não existem na respectiva rede

original (AGN), FP (falso positivo, do inglês False Positive) é o número de arestas identi�cadas, e

que não existem na respectiva rede original (AGN), FN (falso negativo, do inglês False Negative)

é o número de arestas não identi�cadas, e que existem na respectiva rede original (AGN), e TP

(verdadeiro positivo, do inglês True Positive) é o número de arestas identi�cadas, e que existem na

respectiva rede original (AGN).

Tabela 3.1: Matriz de confusão exibindo as medidas usadas para quanti�car a similaridade entre a matriz
de adjacências de uma AGN (A) e a matriz de adjacências de uma rede identi�cada (B), (TP = verdadeiro
positivo, FN = falso negativo, FP = falso positivo, TN = verdadeiro negativo).

Aresta / Conexão Inferida em B Não Inferida em B
Presente em A TP FN
Ausente em A FP TN

As medidas consideradas neste trabalho são amplamente utilizadas por métodos de inferência e

calculadas da seguinte forma [Dougherty, 2007]:

PPV =
TP

(TP + FP )
,

Especificidade =
TN

(TN + FP )
,

Sensibilidade =
TP

(TP + FN)
.

(3.3)
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A medida PPV (do inglês Positive Predictive Value) também conhecida como precisão (do

inglês, precision) e a medida de Especificidade, de�nidas pela Equação 3.3 quanti�cam as arestas

inferidas corretamente e incorretamente, observando os valores apresentados na Tabela 3.1 [ml1,

1998]. A Sensibilidade, também conhecida como recuperação (do inglês, recall), quanti�ca as arestas

da rede original que não foram inferidas.

Considerando que as medidas PPV , Especificidade e Sensibilidade não são independentes en-

tre elas, quando utilizadas em conjunto é adequado utilizar sua média geométrica, também conhe-

cida como média proporcional, para representar o valor médio entre as medidas. A média geométrica

é dada por:

MG(X) = n
√
x1, x2, . . . , xn, (3.4)

dessa forma, quando estas medidas são utilizadas em conjunto, a �m de produzir uma medida de

similaridade entre duas redes Similaridade(A,B), é adotada neste trabalho uma média geométrica

entre as medidas envolvidas, como por exemplo, nos casos de�nidos pela Equação 3.5, como segue:

Similaridade(A,B) = 3
√
PPV × Especificidade× Sensibilidade,

Similaridade(A,B) =
√
PPV × Sensibilidade,

Similaridade(A,B) =
√
Especificidade× Sensibilidade,

Similaridade(A,B) =
√
PPV × Especificidade.

(3.5)

É importante observar que ambas as taxas de arestas corretas e incorretas são consideradas

pelas medidas na Equação 3.5, implicando que a similaridade máxima é obtida por valores destas

medidas próximos a 1.

3.4 Aplicações: Investigação Biológica

Em geral, organismos biológicos respondem rapidamente a mudanças no ambiente externo ou

interno, ajustando o per�l de expressão gênica e consequentemente das proteínas. Em decorrência

deste fato, as redes regulatórias e metabólicas se ajustarão. No entanto, pouco se sabe sobre como

estas mudanças na produção de transcritos e proteínas estão interligadas e reguladas ao longo do

tempo [Mahalingam et al., 2005]. Com o objetivo de entender melhor este processo, é proposto o

estudo investigativo da evolução temporal da resposta gênica a estímulos externos, usando os dados

temporais de expressões da Arabidopsis thaliana como modelo a ser analisado.

A aplicação da metodologia apresentada nas seções anteriores em dados biológicos é muito

importante para o aperfeiçoamento dos métodos e contribuição deste trabalho. Neste sentido, em

se tratando da Arabidopsis thaliana, o gene thi1 está envolvido na biossíntese de tiamina (vitamina

B1), assim como seu ortólogo thi4, em Saccharomyces cerevisiae [Gomes and Van Sluys, 2010].

A vitamina B1 (tiamina) é necessária como cofator de diversas enzimas de vias metabólicas

produtoras de energia armazenada na forma de adenosina trifosfato (ATP). Estas vias são respira-

ção, glicólise e fotossíntese. A síntese de tiamina ocorre em bactérias, arqueas e alguns eucariotos

como a levedura e plantas. Os seres humanos e os animais devem ingerir alimentos que contenham

a tiamina pois não a produzem. Bactérias e leveduras utilizam-se de rotas metabólicas distintas
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para a síntese de tiamina enquanto que em plantas pouco se sabe até o presente [Momoli, 2008].

O estudo do gene thi1 de Arabidopsis thaliana deve contribuir ao entendimento da via de síntese.

Do mesmo modo, associar o padrão de expressão de thi1 e de genes chave das rotas metabólicas

dependentes da presença de tiamina e, poderá contribuir na elucidação do papel da proteína THI1.

Neste contexto, é proposta a aplicação dos métodos desenvolvidos neste trabalho na identi�cação

de redes gênicas envolvidas na biossíntese de tiamina e, em particular com o gene thi1, considerando

quatro vias metabólicas de interesse: respiração, fotossíntese, glicólise e síntese de tiamina, usando a

Arabidopsis thaliana como planta modelo. O objetivo é veri�car a existência de uma rede potencial

entre a síntese de um cofator essencial (tiamina) ao funcionamento das quatro vias citadas.

No trabalho desenvolvido em [Momoli, 2008], foi realizada a caracterização funcional do gene

thi1 em linhagens mutantes e selvagens de Arabidopsis thaliana, no qual foi identi�cado um pico

de expressão no período da tarde, sugerindo um ritmo circadiano em potencial. Além disso, o

acúmulo da proteína produzida pelo gene nos tecidos acompanha seu per�l de expressão de mRNA,

apontando que o modo de regulação do gene ocorre em nível transcricional [Momoli, 2008].

Neste sentido, foram de�nidos como materiais deste trabalho, os dados temporais de expressão

de dois tipos: normal e sob condição de estresse a frio, os quais foram obtidos do banco de dados

público TAIR [D'Angelo et al., 2010] com número de submissão ME00325 http://www.arabidopsis.

org/servlets/TairObject?type=expression_set&id=1007966553. Estes dados de expressão foram ex-

traídos de Arabidopsis thaliana com 18 dias. O material foi colhido nos instantes de tempo: 30min,

1h, 3h, 6h, 12h e 24h após exposição da planta ao frio, com temperatura de 4◦C.

Para cada amostra temporal foram geradas amostras de duas partes da planta: folha e raiz,

e para cada parte, foram geradas duas réplicas biológicas. O material das raízes e folhas foram

separados e tratados individualmente. Amostras de controle (não expostas ao frio) também foram

colhidas nos respectivos instantes de tempo, incluindo o tempo 0h, a uma temperatura média de

25◦C. Os dados de expressão foram gerados utilizando o chip ATH1 da A�ymetrix, o qual é do tipo

one-color microarray, como descrito na Seção 2.1.

Os dados de expressão temporal foram submetidos aos métodos apresentados nas seções an-

teriores com objetivo de identi�car os inter-relacionamentos entre alguns genes de interesse. Para

isto, foram selecionados grupos de genes, um de cada via metabólica: síntese de tiamina, respiração,

fotossíntese, glicólise e controle, os quais são apresentados na Tabela 3.2.

O locus, apresentado na Tabela 3.2, é um identi�cador de uma parte do cromossomo onde está

localizado o gene, e a identi�cação de cada gene no array é dado pelo chip ATH1 da A�ymetrix.

Após a geração das redes, foi desenvolvido um software para a integração de dados biológicos e

visualização das redes inferidas. Neste sentido, a primeira etapa da integração de dados foi relacionar

cada spot do array com sua identi�cação de locus. Para esta tarefa, foi desenvolvido um algoritmo

para relacionar os identi�cadores de cada gene do array, i.e., o Probe set, com seu identi�cador

de locus. Nesta etapa foi utilizado o arquivo a�y_ATH1_array_elements-2009-7-29.txt copiado do

banco de dados público TAIR (ftp://ftp.arabidopsis.org/home/tair/Microarrays/A�ymetrix/), no

qual é disponibilizada uma tabela de identi�cadores AGI (do inglês Arabidopsis Genome Initiative)

correspondente a cada elemento do array da A�ymetrix. Um AGI consiste basicamente em um

nome de locus padrão para cada um dos genes e proteínas de Arabidopsis thaliana.

Após identi�car o mapeamento entre locus e Probe set, o segundo passo foi integrar informações

vindas de diferentes fontes de dados a respeito de cada gene do array. Nesta etapa, considerando

http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=expression_set&id=1007966553
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=expression_set&id=1007966553
ftp://ftp.arabidopsis.org/home/tair/Microarrays/Affymetrix/
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Tabela 3.2: Descrição dos grupos de genes alvo considerados para a geração das GRNs a partir de dados
de expressão temporal de Arabidopsis thaliana.

Nome do Gene Locus Identi�cação no Array (Probe set) Via Metabólica
XPB2 AT5G41360 249307_s_at controle

GTF2H2 AT1G05055 265218_at controle
ERCC1 AT3G05210 259304_at controle
UVH6 AT1G03190 264356_at controle

AT1G14030 AT1G14030 262648_at fotossíntese
AT1G67090 AT1G67090 264474_s_at fotossíntese
CPN60A AT2G28000 264069_at fotossíntese

AT2G34590 AT2G34590 266904_at fotossíntese
AT3G55410 AT3G55410 251787_at fotossíntese

PGI1 AT4G24620 254141_at respiração
PFK5 AT2G22480 264044_at respiração

AT2G01140 AT2G01140 265735_at respiração
AT1G74030 AT1G74030 260392_at respiração

PCK1 AT4G37870 253041_at respiração
ACLA-3 AT1G09430 264504_at glicólise
FUM1 AT2G47510 248461_s_at glicólise

PDH-E1_ALPHA AT1G01090 261583_at glicólise
ATAPY1 AT3G04080 258567_at síntese de tiamina
TH1 AT1G22940 264771_at síntese de tiamina

AT3G24030 AT3G24030 256907_at síntese de tiamina
NFS1 AT5G65720 247164_at síntese de tiamina
THI1 AT5G54770 248128_at síntese de tiamina
LOS2 AT2G36530 263924_at sem classe de�nida
EDA9 AT4G34200 253274_at sem classe de�nida

a Arabidopsis thaliana, foram obtidas informações sobre anotação, proteínas e vias metabólicas,

a partir dos seguintes bancos de dados públicos: Gene Ontology [Ashburner et al., 2000], Gen-

Bank [Benson et al., 2008], KEGG [Kanehisa and Goto, 2000] e TAIR [D'Angelo et al., 2010].

Em seguida, utilizando-se o identi�cador AGI, foi desenvolvido outro algoritmo para integrar as

informações vindas destes bancos de dados, por meio de busca e identi�cação textual de cada AGI

nas diferentes bases de dados. Uma vez localizado o identi�cador AGI, as informações biológicas

contidas em cada um dos arquivos de dados foram identi�cadas e estruturadas na forma de classes

de dados da linguagem de programação orientada a objetos Java [Deitel and Deitel, 2003].

Considerando-se uma rede inferida a partir do programa [Lopes et al., 2008c], no qual está

disponível o método de inferência apresentado na Seção 2.6.5 e também os métodos apresentados

neste capítulo, foi possível armazenar a estrutura da rede inferida na forma de arquivo em disco, e

então fazer a integração entre os dados da rede inferida e os dados biológicos estruturados, gerando

um único arquivo (classe) no qual todas as informações passam a estar integradas na forma de

um objeto Java serializado em arquivo [Deitel and Deitel, 2003]. O uso da serialização de objetos

Java em arquivo dispensa a con�guração e instalação de bancos de dados na máquina do cliente,

reunindo todas as informações em um único arquivo que pode ser recuperado a qualquer momento

pelo software proposto. A Figura 3.4 exibe uma captura da tela principal do software de integração

de dados e visualização das redes inferidas.
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Figura 3.4: Captura da tela inicial do programa de integração de dados e visualização das redes inferidas.

Neste programa também foram implementadas facilidades para a visualização do usuário como

diferentes escalas de visualização (zoom), adequação da visualização de toda a rede usando um clique

direito, salvar imagem da rede, visualização dos per�s de expressão, links diretos ao bancos de dados

públicos e �ltro da visualização da rede por meio da frequência de ocorrência dos preditores para

um mesmo gene alvo e pelo valor da função critério, entre outras. As funcionalidades relacionadas

à visualização da rede foram implementadas adotando a tecnologia de visualização de informação

Prefuse [Heer et al., 2005]. A tecnologia Prefuse é escrita na linguagem de programação Java usando

a biblioteca de grá�cos Java2D, a qual é disponibilizada na forma de uma biblioteca que inclui

algoritmos para desenho de grafos, diferentes formas de navegação e interação, pesquisa entre seus

elementos, uso de formas, cores e diversas formas para representação de conectividade entre seus

elementos, entre outras.

A qualquer momento durante a visualização e análise da rede, as alterações realizadas podem

ser salvas, bastando o usuário usar o menu e selecionar o arquivo de destino, no qual é armazenado

um objeto atualizado, contendo toda a rede e suas respectivas informações, por meio do recurso de

serialização de objetos da linguagem Java.

Tanto o trabalho de investigação biológica quanto o respectivo software, continuam em desenvol-

vimento em colaboração com a Profa. Dra. Marie-Anne Van Sluys, co-orientadora deste trabalho, e

com Kleber Alves Gomes, doutorando do programa interunidades de pós-graduação em Biotecnolo-

gia. Alguns resultados obtidos a partir da análise das GRNs inferidas são apresentados no próximo

capítulo deste trabalho.



Capítulo 4

Resultados

Este capítulo está organizado de forma a apresentar os resultados experimentais obtidos durante

o desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, na Seção 4.1, são apresentados os resultados obtidos

pela aplicação do modelo AGN, o qual foi apresentado na Seção 3.1. Em seguida, o modelo AGN

foi utilizado em um estudo comparativo entre quatro métodos de inferência de GRNs, os quais são

apresentados na Seção 2.6. Os resultados dessa investigação são apresentados na Seção 4.2.

A análise dos resultados, incluindo o comportamento dos métodos de inferência, levaram ao

desenvolvimento de novas metodologias para a inferência de GRNs. A primeira metodologia trata

de uma função critério que atribui um valor de predição entre um gene alvo e um subconjunto de

preditores, a partir da observação dos seus per�s de expressão, utilizando a entropia generalizada de

Tsallis, como apresentado na Seção 3.2.1. Os resultados obtidos pela aplicação desta função critério

são apresentados na Seção 4.3.

As outras duas metodologias desenvolvidas estão relacionadas com o método de busca entre os

possíveis subconjuntos de preditores para um gene alvo. Neste sentido, foram propostos dois novos

algoritmos: SFFS-MR (veja Seção 3.2.2) e SFFS-BA (veja Seção 3.2.3). Os resultados da aplicação

desses dois algoritmos no processo de inferência de GRNs são apresentados nas Seções 4.4 e 4.5,

respectivamente.

Finalmente, as metodologias desenvolvidas foram aplicadas para a inferência de GRNs a partir

de dados de expressão da Arabidopsis thaliana, com objetivo de investigar a existência de uma rede

potencial entre a síntese de tiamina e o funcionamento de outras vias metabólicas, como apresentado

na Seção 3.4. Os resultados da metodologia em dados biológicos são apresentados na Seção 4.6.

4.1 Redes Gênicas Arti�ciais (AGNs)

Nesta seção, são apresentados os resultados experimentais obtidos pela aplicação do modelo

AGN [Lopes et al., 2008a, Lopes et al., 2011a] (veja Seção 3.1), considerando quatro topologias

de redes complexas, a �m de investigar algumas propriedades das redes, incluindo sua topologia,

e o impacto dessas propriedades sobre a metodologia de inferência. Os aspectos considerados na

realização desses experimentos foram: (1) diferentes topologias de redes complexas (ER), (WS),

(BA) e (GN); (2) complexidade das redes em termos do número médio de conexões 〈k〉; (3) número

de instantes de tempo, i.e., tamanho do sinal de expressão; e (4) desempenho do método ao recuperar

todos os genes da rede e aplicado na recuperação das conexões considerando apenas os genes mais

conectados da rede (primeiros 10% em conectividade), i.e., hubs.
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(a) todos os genes

(b) apenas os hubs

Figura 4.1: Medida de similaridade obtida pelo aumento do grau médio de conexões (arestas) por gene
(vértice), i.e., 〈k〉, (a) considerando todos os genes de cada rede e (b) considerando apenas 10% dos genes
mais conectados de cada rede, i.e., hubs.

Em todos experimentos foram consideradas redes contendo 100 vértices (genes). O grau médio

de conexões 〈k〉 variou de 1, 2, . . . , 5, e o número de instantes de tempo considerados (tamanho do

sinal) variou de 5, 10, 15, 20 até 100 em incrementos de tamanho 20. Para cada gene vi foram con-

sideradas 3 funções Booleanas possíveis para gerar sua dinâmica (veja Seção 3.1.2), as quais foram

de�nidas aleatoriamente, tal que ψi = {f (i)j }, j = 1, . . . , l(i) = 3 e as probabilidades de ocorrência

adotadas foram c
(i)
1 = 0, 95, c

(i)
2 = 0, 025, c

(i)
3 = 0, 025, i = 1, . . . , 100. Essas probabilidades foram

especi�cadas com objetivo de não só de�nir uma dinâmica estrutural principal para as redes, mas

também adicionar pequenas pertubações, como sugerido em [Barrera et al., 2007]. Os resultados

experimentais foram obtidos a partir de 50 simulações de cada topologia de rede, variação do grau
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(a) ER - todos os genes

(b) ER - hubs

Figura 4.2: Medida de similaridade obtida pelo aumento do número de instantes de tempo da expressão
temporal (tamanho do sinal), (a) considerando todos os genes da rede ER e (b) considerando apenas 10%
dos genes mais conectados da rede ER, i.e., hubs.

médio 〈k〉 e tamanho do sinal.

Com objetivo de inferir as redes, os sinais de expressão simulados por cada AGN foram submeti-

dos ao software descrito em [Lopes et al., 2008c] que implementa o método de identi�cação de redes

apresentado na Seção 2.6.5, o qual é uma das contribuições deste trabalho. Foram adotados os parâ-

metros padrão (default) do software em todos os experimentos apresentados nesta seção, na qual as

�guras apresentadas têm a medida de Similaridade = 3
√
PPV × Especificidade× Sensibilidade

(descrita na Seção 3.3) entre cada rede AGN e a respectiva rede inferida a partir das expressões

simuladas. A Similaridade é exibida no eixo das ordenadas (y). No eixo das abscissas (x), estão

algumas variações paramétricas da geração do sinal de expressão simulado, tais como o tamanho

do sinal e o número médio de conexões entre os genes da rede.
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(a) WS - todos os genes

(b) WS - hubs

Figura 4.3: Medida de similaridade obtida pelo aumento do número de instantes de tempo da expressão
temporal (tamanho do sinal), (a) considerando todos os genes da rede WS e (b) considerando apenas 10%
dos genes mais conectados da rede WS, i.e., hubs.

O primeiro experimento foi realizado para analisar o impacto do aumento da complexidade, em

termos de grau médio 〈k〉, ao inferir as GRNs. A Figura 4.1 apresenta esses resultados considerando-

se as topologias ER, WS, BA e GN, para as quais a medida de Similaridade foi calculada, para

cada grau médio 〈k〉, tomando em conta os resultados médios entre todas as variações de tamanho

do sinal.

É possível perceber que, como esperado, o grau médio de conexões 〈k〉 é um componente impor-

tante de complexidade da rede no que diz respeito a geração de sua dinâmica, como apontado por

Kau�man em seus trabalhos [Kau�man, 1969,Kau�man, 1993], sendo que as inferências de todas as

topologias de redes sofreram uma diminuição da taxa de Similaridade com o aumento do número

médio de conexões por gene. No entanto, houve uma melhoria nos resultados considerando-se o
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(a) BA - todos os genes

(b) BA - hubs

Figura 4.4: Medida de similaridade obtida pelo aumento do número de instantes de tempo da expressão
temporal (tamanho do sinal), (a) considerando todos os genes da rede BA e (b) considerando apenas 10%
dos genes mais conectados da rede BA, i.e., hubs.

grau médio de 〈k〉 = 1 até 〈k〉 = 2 para as topologias WS, BA e GN quando observada a recupe-

ração de todas as conexões dessas redes, como pode ser observado na Figura 4.1(a). Embora essas

redes sejam menos complexas para 〈k〉 = 1, vários genes podem não ter nenhum preditor, mas o

método de inferência encontra um falso positivo, reduzindo assim a sua medida de Similaridade. O

mesmo comportamento não ocorre com os hubs, quando observada a Figura 4.1(b), que se manteve

monotonicamente decrescente.

O segundo experimento foi realizado com objetivo de analisar o impacto do número de instantes

de tempo contidos no per�l de expressão temporal, na inferência das redes. As Figuras 4.2, 4.3, 4.4 e

4.5 apresentam esses resultados considerando-se, respectivamente, as topologias de redes complexas

ER, WS, BA e GN, nas quais o grau médio de conexões 〈k〉 foi observado individualmente a �m de
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(a) GN - todos os genes

(b) GN - hubs

Figura 4.5: Medida de similaridade obtida pelo aumento do número de instantes de tempo da expressão
temporal (tamanho do sinal), (a) considerando todos os genes da rede GN e (b) considerando apenas 10%
dos genes mais conectados da rede GN, i.e., hubs.

identi�car a Similaridade obtida em diferentes escalas de complexidade da rede.

É possível observar uma melhoria signi�cativa na Similaridade até aproximadamente 20 ins-

tantes de tempo para os quatro modelos de redes, indicando, como esperado, que o tamanho do

sinal é um fator importante para a correta recuperação da rede. No entanto, é importante observar

que para essas redes, que envolvem 2100 estados possíveis, foi possível obter em média mais de 50%

de Similaridade da rede depois de considerar apenas 40 instantes de tempo. O mesmo compor-

tamento ocorreu para os hubs. Esses resultados mostram uma propriedade importante do método

de inferência, que foi capaz de obter uma boa taxa de Similaridade, observando poucos instantes

de tempo. Outra propriedade importante foi a recuperação dos hubs, que ocorreu em uma taxa

semelhante à de outros genes menos conectadas da rede.
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(a) Distribuição dos graus de entrada das
AGNs

(b) Distribuição dos graus de entrada das redes
inferidas

(c) Distribuição dos graus de saída das AGNs (d) Distribuição dos graus de saída das redes
inferidas

Figura 4.6: Distribuições dos graus de entrada e saída, obtidos a partir das AGNs e das redes inferidas,
considerando-se a distribuição média das conexões das redes sobre todas as variações de tamanho de sinal e
grau médio 〈k〉.

Surpreendentemente, o método de inferência não foi sensível à variação da topologia da rede,

apresentando respostas semelhantes para diferentes topologias. Para investigar este comportamento,

foram gerados os histogramas das distribuições, de entrada e de saída, das conexões dos genes das

redes, considerando-se a média (entrada e saída das arestas) dos genes sobre todas as variações do

tamanho do sinal e do grau médio 〈k〉.
Os resultados experimentais, apresentados na Figura 4.6, mostram que a metodologia AGN,

adotada para a construção das topologias das redes, produz uma quantidade equilibrada entre as

conexões de entrada e saída. Por outro lado, esses resultados con�rmam que o método de inferên-

cia produz respostas muito semelhantes para todas as topologias, i.e., não mostrou-se sensível ao

identi�car as diferentes estruturas de relacionamentos entre os genes, as quais foram geradas por

diferentes topologias de rede. Além disso, a distribuição dos graus de saída das redes inferidas indi-

cam que vários genes não são selecionadas como preditores, enquanto outros participam da predição

de muitos genes.
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4.2 Estudo Comparativo entre Métodos de Inferência de GRNs

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir de um estudo comparativo [Lopes

et al., 2009a], no qual dois modelos distintos de redes complexas são confrontados, com objetivo

de analisar a importância da topologia de rede para os métodos de inferência apresentados na

Seção 2.6. As redes aleatórias (ER), que possuem uma distribuição de Poisson nas conexões dos

genes e, as redes scale-free (BA), que possuem uma distribuição na forma de lei de potência nas

conexões dos genes, foram testadas. Essas redes e, seus respectivos per�s de expressão, foram obtidas

considerando-se o modelo AGN [Lopes et al., 2008a] determinístico, i.e., aplicando-se uma única

função de transição entre os genes alvos e seus preditores. Outro objetivo aqui é investigar o impacto

da variação do grau médio em ambos os modelos de redes.

Em todos os experimentos desta seção, foram considerados os modelos de redes (ER e BA) con-

tendo 100 genes. O grau médio de conexões 〈k〉 variou entre 1, 2, . . . , 5 e as observações temporais

foram geradas com tamanho �xo, com 300 instantes de tempo. Os resultados experimentais apre-

sentam os resultados médios obtidos de 50 simulações para cada topologia de rede (ER e BA) e grau

médio 〈k〉. Os métodos de inferência de redes, aplicados neste experimento, foram obtidos a partir

dos softwares disponíveis em [Meyer et al., 2008, Lopes et al., 2008c], apresentados na Seção 2.6,

que foram aplicados na inferência de GRNs utilizando-se seus parâmetros padrões.

Figura 4.7: Medida de similaridade obtida pelo aumento do grau médio de conexões (arestas) por gene
(vértice), i.e., 〈k〉, considerando-se os métodos de inferência ARACNE, MRNET, CLR e SFFS-MCE, aplica-
dos ao modelo de redes aleatórias de Erdös-Rényi (ER). A medida de similaridade aplicada neste resultado
é dada por Similaridade =

√
Sensibilidade× Especificidade, entre as AGNs e as redes inferidas pelos

respectivos métodos.

As Figuras 4.7 e 4.8 exibem a Similaridade (descrita na Seção 3.3) entre as AGNs e as redes

inferidas, em termos do grau médio de conexões, considerando, respectivamente, as topologias ER e

BA. A medida de Similaridade adotada aqui considera a média geométrica entre a Sensibilidade

(razão entre verdadeiros positivos e falsos negativos) e Especificidade (razão entre verdadeiros

negativos e falsos positivos).

Nas Figuras 4.7 e 4.8, observa-se claramente que apenas o método SFFS-MCE exibe uma impor-

tante queda de Similaridade ao aumentar a complexidade da rede em termos de seu número médio
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Figura 4.8: Medida de similaridade obtida pelo aumento do grau médio de conexões (arestas) por gene (vér-
tice), i.e., 〈k〉, considerando-se os métodos de inferência ARACNE, MRNET, CLR e SFFS-MCE, aplicados
ao modelo de redes scale-free de Barabási-Albert (BA). A medida de similaridade aplicada neste resultado
é dada por Similaridade =

√
Sensibilidade× Especificidade, entre as AGNs e as redes inferidas pelos

respectivos métodos.

de conexões 〈k〉. Esse comportamento era esperado devido ao fato das redes geradas (AGNs) terem

mais conexões para valores maiores de 〈k〉, i.e., o per�l de expressão do gene alvo é determinado pela

composição de funções Booleanas de um número maior de preditores, gerando funções Booleanas

so�sticadas, as quais são mais difíceis de identi�car pelos métodos de inferência. Curiosamente, o

método MRNET apresenta uma ligeira melhoria dos resultados para os graus médios de 〈k〉 = 1 até

〈k〉 = 4, considerando a topologia ER (Figura 4.7). Considerando-se a topologia BA, na Figura 4.8,

o desempenho do método MRNET é invertido, i.e., ele apresenta uma ligeira diminuição da taxa

de Similaridade a partir de 〈k〉 = 1 até 〈k〉 = 4.

Para ambas as topologias de redes, o método SFFS-MCE apresentou os melhores resultados,

considerando-se as redes contendo um número médio de conexões 〈k〉 ≤ 3 para a topologia ER e

〈k〉 ≤ 4 para a topologia BA, atingindo 86% de Similaridade para as redes BA e 74% para as

redes ER, quando 〈k〉 = 1. O método de inferência MRNET, teve melhor desempenho para redes

mais complexas, i.e., 〈k〉 ≥ 4 para a topologia ER e 〈k〉 = 5 para a topologia BA. O método CLR

apresentou um comportamento muito próximo do método MRNET, mas apresentando taxas de

Similaridade um pouco menor. A melhor taxa de recuperação de redes exibida pelo método MR-

NET quando comparado ao método CLR, pode ser explicada pela inclusão do termo de redundância

ao método MRNET, como apresentado na Seção 2.6.4. O método ARACNE apresentou as menores

taxas de Similaridade em todos os experimentos.

Uma propriedade importante a ser considerada ao analisar esses resultados é que os sistemas

dinâmicos, como os sistemas biológicos, estão na fronteira entre exibirem um comportamento caótico

e não-caótico. Os componentes (genes) de tais sistemas apresentam um grau de conexões, em média,

entre 2 e 3 [Kau�man, 1993], indicando que o método SFFS-MCE, entre os métodos testados e

considerando a metodologia aplicada, se mostrou mais e�ciente na inferência de GRNs para essa

faixa de valores de conectividade média.
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4.3 Função Critério Baseada na Entropia de Tsallis

O uso da teoria da informação (entropia e informação mútua) como função critério para o

problema de inferência de redes não é novo e, tem sido largamente aplicada para a inferência de

GRNs nos últimos anos [Cheng et al., 1997,Liang et al., 1998,Margolin et al., 2006,Barrera et al.,

2007,Meyer et al., 2007,Bansal et al., 2007,Zhao et al., 2008,Kim et al., 2010]. Seu uso é explicado

pela possibilidade de que alguns genes podem ser bem preditos, observando os estados de outros

genes em uma GRN, o que torna o uso da entropia condicional apropriada. Se a relação entre esses

genes são lineares, uma simples análise de correlação de Pearson seria su�ciente para obter uma boa

descrição da GRN. No entanto, quando a relação entre os genes não é linear e descrita por funções

de mais de um gene preditor, espera-se que a inferência por meio de métodos baseados no conceito

de entropia produzam melhores resultados do que aqueles baseados em correlação de Pearson.

Naturalmente, isso leva à necessidade de investigar a sensibilidade ou rigidez desses métodos em

relação à extensividade da entropia aplicada nesta tarefa.

Neste contexto, é explorada neste trabalho uma função critério baseada na entropia generalizada

de Tsallis [Lopes et al., 2009a, Lopes et al., 2011b] (veja Seção 3.2.1). Os experimentos foram

conduzidos com objetivo de não apenas investigar a adequação da entropia generalizada de Tsallis à

inferência de GRNs, mas também investigar a possibilidade da não extensividade das redes, levando

a uma possível dependência da inferência sobre a forma funcional de entropia. Outro objetivo foi o

de caracterizar como essa dependência ocorre em termos do parâmetro entrópico q. Assim, foram

desenvolvidos alguns experimentos e seus resultados são apresentados nesta seção.

Com objetivo de veri�car o efeito do parâmetro entrópico q, foram realizados alguns experimen-

tos de inferência, considerando dois tipos de topologias de rede: redes aleatórias de Erdös-Rényi

(ER) e redes scale-free de Barabási-Albert (BA). No modelo ER, cada ligação (aresta) está pre-

sente com igual probabilidade, de tal forma que a distribuição de probabilidade da conectividade

dos genes segue uma distribuição de Poisson, com média em 〈k〉. Por outro lado, no modelo BA, a

probabilidade de um novo gene vj ser conectado a um gene vi é proporcional à conectividade de vi,

o que produz uma lei de potência na distribuição da conectividade entre os genes dessa rede.

O conjunto de dados de expressão foi gerado a partir de redes (ER e BA) contendo 100 genes,

i.e., n = 100. Para cada modelo de rede, foram gerados per�s de expressão contendo 300 instantes de

tempo. Essas redes e seus respectivos per�s de expressão foram obtidos considerando-se o modelo

AGN [Lopes et al., 2011a], de acordo como apresentado na Seção 3.1, no qual o grau médio de

conexões por gene 〈k〉 foi variado de 1 até 5, Para cada gene vi, sua dinâmica foi gerada a partir da

seleção aleatória entre 3 possíveis funções de transição Booleanas {f (i)1 , f
(i)
2 , f

(i)
3 }, com as respectivas

probabilidades de serem selecionadas c(i)1 = 0.95, c
(i)
2 = 0.025, c

(i)
3 = 0.025, i = 1, . . . , n.

A inferência das redes foi obtida a partir da metodologia proposta por [Barrera et al., 2007],

apresentada na Seção 2.3.5, aplicando o algoritmo SFFS e a função critério baseada na entropia

de Tsallis, apresentada na Seção 3.2.1 (Equação 3.2). Durante o processo de inferência, o valor do

parâmetro entrópico q sofreu uma variação, a partir de 0, 1 até 3, 1 em incrementos de 0, 1 e de 3, 1

até 10, 1 em incrementos de 0, 5, i.e., a Similaridade entre as AGNs e a redes inferidas foi obtida

para cada valor de q nesses intervalos.

As curvas de Similaridade exibidas na Figura 4.9 foram obtidas a partir da média sobre 50

execuções (50 AGNs diferentes) para cada um dos modelos de rede (ER e BA) e conectividade 〈k〉.
Em ambos os modelos de rede, foram observadas melhorias na similaridade variando o parâmetro
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(a) modelo de rede ER

(b) modelo de rede BA

Figura 4.9: Medida de similaridade entre as AGNs e as redes inferidas obtida em função da variação do
parâmetro entrópico q, considerando-se os graus médios de conectividade 1 6 〈k〉 6 5: (a) redes aleatórias
de Erdös-Rényi (ER) e (b) redes scale-free de Barabási-Albert (BA). A similaridade aplicada neste resul-
tado é dada por Similaridade =

√
PPV × Especificidade, considerando-se os resultados médios sobre 50

execuções e redes contendo 100 genes.

entrópico q, atingindo o máximo de Similaridade quando q 6= 1, entre todos os valores de conexões

médias 〈k〉. Além disso, também pode ser notado que o q∗ que maximiza a Similaridade parece

ser quase independente do modelo de rede e da conectividade média.

Com objetivo de melhor investigar esse comportamento, a Figura 4.10 mostra as curvas de

frequência normalizada dos melhores valores do parâmetro entrópico q, no sentido de terem obtido

a melhor taxa de Similaridade para cada gene da rede. Pode ser claramente observado que as

frequências mais elevadas estão concentradas na faixa de valores entre 2 6 q 6 3 para ambos os
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(a) modelo de rede ER

(b) modelo de rede BA

Figura 4.10: Curvas das frequências normalizadas das melhores taxas de similaridade obtidas em função
do parâmetro q, para cada gene alvo e grau médio de conexões (1 6 〈k〉 6 5): (a) redes aleatórias de Erdös-
Rényi (ER) e (b) redes scale-free de Barabási-Albert (BA). A similaridade aplicada neste resultado é dada
por Similaridade =

√
PPV × Especificidade, considerando-se os resultados médios sobre 50 execuções e

redes contendo 100 genes.

modelos de rede e valores médios de conectividade 〈k〉. Esses resultados indicam e reforçam os

resultados anteriores (Figura 4.9) quanto à independência da topologia de rede para a melhoria da

inferência, quando aplicada a metodologia de inferência baseada na entropia generalizada de Tsallis,

i.e., q 6= 1.

Em particular, considerando as curvas de frequências, exibidas na Figura 4.10, o valor médio do

parâmetro q∗ foi calculado para cada modelo de rede e conectividade média. Os valores médios são

apresentados na Tabela 4.1. Essas médias parecem ser quase constantes, �cando próximas de 3, 20
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para o modelo ER e 3, 23 para o modelo BA, bem como as frequências mais altas das curvas obtidas

pela variação do parâmetro q, i.e., a amplitude máxima nas curvas de frequências. Esses resultados

experimentais reforçam a evidência de que a melhoria nas curvas de Similaridade, exibidas na

Figura 4.9, é independente da topologia de rede escolhida e conectividade média, considerando-se

os modelos de redes e intervalos de valores testados.

Tabela 4.1: Médias das curvas de frequências da Figura 4.10.

〈k〉 modelo de rede ER modelo de rede BA
1 〈q〉 = 3, 12 〈q〉 = 3, 52
2 〈q〉 = 3, 18 〈q〉 = 3, 05
3 〈q〉 = 3, 23 〈q〉 = 3, 10
4 〈q〉 = 3, 28 〈q〉 = 3, 18
5 〈q〉 = 3, 21 〈q〉 = 3, 32

Com o objetivo de con�rmar os resultados obtidos, também foi investigado o comportamento

da metodologia de inferência proposta, utilizando-se os dados fornecidos pelo DREAM4, quarta

edição do diálogo para avaliações de métodos de engenharia reversa (do inglês, Dialogue for Re-

verse Engineering Assessments and Methods) [DREAM, 2009]. Nesse desa�o, foram considerados

os dados temporais, para os quais foram disponibilizadas 5 redes contendo 10 genes e outras 5 redes

contendo 100 genes, cada uma delas contendo diferentes conexões. Para as redes de tamanho 10,

foram disponibilizados 5 per�s de expressão, enquanto para as redes contendo 100 genes, foram

disponibilizados 10 per�s de expressão. Cada per�l de expressão, para ambos os tamanhos de re-

des, possuem 21 instantes de tempo gerados a partir de um modelo de equações diferenciais com a

presença de ruído.

A mesma metodologia foi aplicada, incluindo os parâmetros utilizados. Apenas uma etapa adi-

cional foi incluída para a quantização dos dados disponibilizados pelo desa�o DREAM4, uma vez

que o uso da entropia condicional média exige a quantização dos dados para valores discretos. Para

a quantização desses dados foi aplicado o método descrito em [Lopes et al., 2008c], no qual fo-

ram considerados dois níveis para redes de tamanho 10 e três níveis para redes de tamanho 100,

com objetivo de capturar as variações de expressão dos genes pelos valores discretos, i.e., 0,1 e

-1,0,1 respectivamente. Todos os instantes de tempo disponíveis para cada rede foram concatenados

formando um único sinal. Em seguida, o sinal quantizado, de cada uma das 5 redes e tamanhos

diferentes, foi submetido à mesma metodologia de inferência aplicada anteriormente. A Figura 4.11

exibe os resultados médios para cada tamanho de rede DREAM: 10 e 100. É possível notar uma

melhoria na medida de Similaridade, variando o parâmetro q, em que os melhores resultados foram

obtidos por q 6= 1 para os dois tamanhos de rede.

A Figura 4.12 apresenta as frequências normalizadas, nas quais o valor de q foi capaz de inferir

o melhor subconjunto de preditores (maior Similaridade observando a rede original) para cada

gene. As frequências mais altas estão concentradas na faixa 2, 2 6 q 6 4, 1 para as redes DREAM

de tamanho 10 e na faixa 3, 2 6 q 6 5, 5 para as redes DREAM de tamanho 100.

Em relação à curva de frequência da Figura 4.12, as médias do parâmetro entrópico q∗ foram

calculadas para cada tamanho de rede: 3, 30 para as redes de tamanho 10 e 3, 92 para as redes

de tamanho 100. Esses valores são semelhantes aos apresentados para as redes de ER e BA, mas

com valor um pouco maior para a rede DREAM contendo 100 genes. Neste contexto, é importante

destacar a existência de um intervalo de valores de q que produzem melhores resultados na inferência
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(a) DREAM contendo 10 genes

(b) DREAM contendo 100 genes

Figura 4.11: Medida de similaridade entre as redes DREAM e as redes inferidas obtida em função da
variação do parâmetro entrópico q, considerando-se os resultados médios de cada rede DREAM: (a) contendo
10 genes e (b) contendo 100 genes. A similaridade aplicada neste resultado é dada por Similaridade =√
PPV × Especificidade, considerando-se os resultados médios sobre as redes DREAM.

das redes, que em média �cou entre 2, 5 6 q 6 3, 5, indicando que a entropia sub extensiva produz

melhores resultados, e, consequentemente, se mostrou mais adequada para a inferência das redes.

Em geral, pode-se observar nos resultados uma diferença de Similaridade quando aplicados

diferentes valores para o parâmetro entrópico q, mantendo-se �xos todos os demais parâmetros e

metodologia adotada. A medida de Similaridade máxima obtida para todos os modelos de rede

testados foi alcançada pelo parâmetro entrópico q 6= 1, com uma melhoria de 20% na medida de

Similaridade quando comparados os resultados com os obtidos a partir de q = 1 (veja Figuras 4.9

e 4.11). Com objetivo de oferecer uma melhor visualização dessa melhoria, a Tabela 4.2 exibe o
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(a) DREAM contendo 10 genes

(b) DREAM contendo 100 genes

Figura 4.12: Curvas das frequências normalizadas das melhores taxas de similaridade obtidas em fun-
ção do parâmetro q, considerando-se os resultados médios de cada rede DREAM: (a) contendo 10 ge-
nes e (b) contendo 100 genes. A similaridade aplicada neste resultado é dada por Similaridade =√
PPV × Especificidade, considerando-se os resultados médios sobre das redes DREAM.

número médio de arestas corretamente e incorretamente inferidas para os modelos de redes ER e

BA.

A Tabela 4.2 apresenta o número de conexões, corretamente e incorretamente inferidas conside-

rando-se cada gene individualmente. É possível notar uma precisão muito boa de recuperação das

conexões (TP e FP ), para os modelos de redes ER e BA quando adotado o parâmetro entrópico

q = 2, 5 (entropia sub extensiva). Neste contexto, a inferência das conexões falsas (FP ) parece

ser dependente da forma funcional da entropia. No entanto, os modelos de rede ER e BA não

parecem ser dependentes. Além disso, a redução do número de falsos positivos (FP ) inferidos não
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parece depender do modelo de rede, i.e., em ambos os resultados (ER e BA), houve uma redução

signi�cativa da inferência de conexão que não existem entre um par de genes (FP ). Isso indica

uma inferência mais conservadora quando é aplicado um q ≈ 2, 5, mesmo para redes com alta

conectividade. O número de falsos positivos obtidos pela entropia de Shannon, quando 〈k〉 = 5,

foi mais de seis vezes maior que os obtidos pela entropia generalizada de Tsallis com o parâmetro

entrópico q = 2, 5 para as redes BA, e mais de oito vezes maior para as redes ER.

Tabela 4.2: Resultados obtidos pela inferência de redes, aplicando o parâmetro entrópico q = 2, 5 (sub
extensivo) comparado com a entropia de Shannon (extensiva, com q = 1): (a) redes aleatórias de Erdös-
Rényi (ER) e (b) redes scale-free de Barabási-Albert (BA).

(a) modelo de rede ER

q k TP FP FN TN
1 223 229 21 9735
2,5

1
229 105 15 9741

1 311 162 27 9635
2,5

2
320 50 18 9644

1 344 131 36 9584
2,5

3
362 17 18 9602

1 381 96 46 9527
2,5

4
397 15 30 9543

1 383 96 91 9435
2,5

5
401 11 73 9453

(b) modelo de rede BA

q k TP FP FN TN
1 168 285 47 9738
2,5

1
175 149 40 9745

1 251 212 30 9689
2,5

2
259 83 22 9697

1 304 156 55 9586
2,5

3
314 37 45 9596

1 348 125 102 9448
2,5

4
356 21 94 9456

1 360 110 117 9406
2,5

5
383 16 94 9429

Os resultados experimentais forneceram evidências sobre a sensibilidade do processo de inferên-

cia para as entropias extensivas / não extensivas. Além disso, todos os resultados experimentais

con�rmam que a função critério proposta, baseada na entropia generalizada de Tsallis, pode me-

lhorar a precisão do processo de inferência quando comparada com a entropia de Shannon, a qual

é usualmente adotada nesta tarefa. Em particular, o uso da entropia não extensiva se mostrou um

fator importante a ser investigado e explorado no processo de inferência de GRNs a �m de melho-

rar sua precisão. Sua aplicação abre novas perspectivas para os métodos de inferência baseados no

princípio de minimização da entropia, com objetivo de obter uma melhor precisão na inferência de

GRNs a partir de seus padrões de expressão gênica.

Dado os resultados experimentais, uma outra questão a ser explorada diz respeito a como ocorre
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essa melhoria, ou seja, qual característica está associada ao processo de inferência que torna a forma

funcional da entropia de Tsallis, em particular a forma sub extensiva, mais adequada à inferência de

GRNs. Neste sentido, foi observado que as distribuições de probabilidade entre as classes, com massa

concentrada em uma das classes, são menos penalizadas quando aplicados valores para o parâmetro

entrópico q próximos a 2, 5. Ao considerar que as GRNs (organismos) têm um comportamento

estocástico e podem receber perturbações externas, espera-se que as distribuições de probabilidade

entre as classes possíveis1 não sejam determinísticas, mas sim concentradas em uma das classes

e apresentando pequenas perturbações. Em outras palavras, dada a natureza do sistema, é mais

adequado que o método de inferência identi�que conexões a partir de distribuições de probabilidades

entre as classes que apresentem pequenos erros entre todas as instâncias, ao invés de conterem

pequenos erros na distribuições para uma das instâncias e apresentar uma distribuição balanceada

para a outra instância. Um aspecto importante que foi observado é que as entropias sub extensivas,

e.g., valores de q próximos a 2, 5, promovem essa adequação ao método de inferência utilizado. A

Tabela 4.3 mostra um exemplo de distribuição de probabilidades entre as classes, que ilustra essa

situação.

Tabela 4.3: Exemplo das mudanças nos preditores inferidos a partir da aplicação de diferentes valores para
o parâmetro entrópico q: (a) distribuições de probabilidade que, em geral, levam a um preditor errado e (b)
distribuições de probabilidade que, em geral, levam a um preditor correto.

(a)

gene alvo resultados da função critério
Preditor A 0 1 q=0,5 q=1 q=2,5

0 18 23 0,108 0,090 0,056
1 278 0 0 0 0

entropia condicional média 0, 108∗ 0, 090∗ 0,056

(b)

gene alvo resultados da função critério
Preditor B 0 1 q=0,5 q=1 q=2,5

0 1 16 0,024 0,013 0,005
1 295 7 0,265 0,104 0,036

entropia condicional média 0,289 0,117 0, 041∗

A Tabela 4.3 mostra os estados dos preditores na primeira coluna e as respectivas frequências

dos estados observados para o gene alvo em cada uma das classes (0 e 1) nas colunas dois e três.

Essas distribuições de frequências entre as classes do preditor e o alvo são usadas para estimar as

distribuições de probabilidades condicionais para um gene alvo dado a observação dos estados dos

candidatos a preditor. As distribuições de probabilidades condicionais, por sua vez, são aplicadas

no cálculo da entropia condicional média generalizada, adotada como função critério neste trabalho

(veja Seção 3.2.1). Nas colunas quatro, cinco e seis, são dispostos os resultados da função critério

para cada uma das distribuições de frequências, aplicando diferentes valores de q. Os resultados

de entropia condicional média generalizada marcadas com * representam o mínimo alcançado pelo

método e, portanto, selecionado como preditor para o alvo pelo método de inferência.

1No caso binário as classes são 0 ou 1.
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Como pode ser observado, o valor mínimo da função critério é alterado de acordo com a variação

do parâmetro q, e assim também é alterado o gene selecionado como preditor. Para q = 0, 5 (entropia

super extensiva) e 1 (entropia extensiva), o método seleciona o gene A como melhor preditor,

enquanto que o gene B é selecionado como preditor para q = 2, 5 (entropia sub extensiva). Esse

caso simples exempli�ca o trade-o� mencionado na Seção 2.5.1, entre a relevância da entropia

condicional e a distribuição de probabilidade dos genes preditores.

Para os estados equiprováveis, a derivada da entropia generalizada aumenta a medida que o

parâmetro q diminui, como mostrado na Figura 2.8 da Seção 2.5.1. Esse comportamento torna

possível Hq(alvo|B = 1) ser signi�cativamente maior que Hq(alvo|A = 1) dependendo do valor

de q. Nesse contexto, as distribuições concentradas em uma das classes (pequenos erros) podem

produzir altos valores de entropia, os quais podem ser ampli�cados pela distribuição de massa dos

preditores. Portanto, para os valores q = 0, 5 ou 1 o método seleciona o gene preditor A, uma

vez que ele induz a uma entropia nula para o gene alvo, quando o preditor A está ativo, i.e.,

classe 1 e, quando o preditor A está inativo (0), o valor de entropia é maior, mas ele é reduzido

pela menor massa de observações do preditor nesse estado, levando a uma entropia condicional

média generalizada menor. No entanto, quando q é de�nido como 2, 5, o equilíbrio entre a entropia

condicional e a distribuição de massa do gene preditor é ajustada, de forma que o valor de entropia

recebido é menor e, consequentemente, será menos penalizada pela massa de observações do preditor,

i.e., probabilidade do preditor ocorrer em cada estado. Esse ajuste, como mostrado nos resultados

experimentais, produz uma melhor precisão no processo de inferência.

Em geral, os algoritmos de inferência a partir de dados temporais de expressão gênica precisam

ser melhorados [Bansal et al., 2007]. Assim, este trabalho abre novas perspectivas para os métodos

de inferência de GRNs baseados na teoria da informação, tendo em vista que todos os resultados

discutidos mostram uma melhoria signi�cativa na precisão da inferência por meio da adoção de

entropias não extensivas, propostas por Tsallis. Em particular, as entropias não extensivas propor-

cionaram uma melhoria signi�cativa na precisão, reduzindo signi�cativamente o número de falsos

positivos detectados pelo método.

4.4 Algoritmo de busca SFFS-MR

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação do algoritmo SFFS-

MR [Lopes et al., 2010], o qual é apresentado na Seção 3.2.2, com objetivo de investigar sua e�ciência

na inferência de GRNs. Os resultados experimentais foram obtidos considerando-se a abordagem

AGN [Lopes et al., 2011a]. As AGNs foram geradas contendo 20 genes, a partir da topologia de redes

aleatórias de Erdös-Rényi (ER). O grau médio de conexões por gene 〈k〉 variou entre 1, 2, . . . , 5, e

o número de instantes de tempo observados (tamanho do sinal) variou de 5, 10, 15, 20 até 100 em

incrementos de 20 instantes de tempo. Para cada gene gi das redes, sua dinâmica foi de�nida por

meio da escolha aleatória entre 3 funções de transição Booleanas {f (i)1 , f
(i)
2 , f

(i)
3 }, com as respectivas

probabilidades delas serem selecionadas a cada instante de tempo c(i)1 = 0, 95, c
(i)
2 = 0, 025, c

(i)
3 =

0, 025, i = 1, . . . , 20.

Com o objetivo de identi�car as redes, os per�s de expressão simulados foram submetidos ao

software apresentado em [Lopes et al., 2008c], o qual implementa a metodologia proposta por [Bar-

rera et al., 2007], apresentada na Seção 2.3.5, por meio de métodos de seleção de características
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para a inferência da redes, aplicando os algoritmos SFS e SFFS como estratégias de busca. Logo,

a inferência das redes foi obtida a partir desse software com a aplicação dos algoritmos SFS (Se-

ção 2.4.1), SFFS (Seção 2.4.2) e SFFS-MR (Seção 3.2.2), mantendo-se �xa a função critério, a qual é

baseada na entropia condicional média penalizada, apresentada na Seção 2.6.5, sendo que os demais

parâmetros (default) foram mantidos �xos durante a análise comparativa entre os algoritmos.

As medidas de similaridade topológica aplicadas na comparação entre as AGNs e as redes

inferidas por cada algoritmo são apresentadas na Seção 3.3. Os resultados experimentais foram

obtidos a partir de 50 simulações para cada tamanho de sinal e número médio de conexões 〈k〉.

Figura 4.13: Medida PPV obtida pela inferência das redes considerando-se os algoritmos SFS, SFFS e
SFFS-MR, aplicados sobre diferentes tamanhos de per�s de expressão temporal. Os valores de PPV repre-
sentam os valores médios sobre 50 execuções, i.e., 50 AGNs e suas respectivas inferências.

O primeiro experimento foi realizado para comparar os três algoritmos: SFS, SFFS e SFFS-MR

em relação ao tamanho dos per�s de expressões temporais. A Figura 4.13 apresenta os resultados,

nos quais a medida PPV foi calculada considerando-se os resultados médios para todas as variações

do grau médio de conexões 〈k〉 sobre as 50 simulações.

É possível perceber que todos os algoritmos mostram um aumento em seu desempenho em

função do aumento do tamanho do sinal de entrada. No entanto, a melhoria observada para o

algoritmo SFFS-MR foi mais consistente, e.g., atingindo 60% na medida PPV contra 55% (SFFS)

e 51% (SFS) depois de apenas 20 observações temporais e atingindo 75% contra 57% (SFFS) e 54%

(SFS) depois de 100 observações temporais, mesmo com a presença de algumas perturbações no

sinal temporal, ocasionadas pela estocasticidade na aplicação das funções de transição Booleanas.

O segundo experimento foi realizado para comparar a robustez dos algoritmos por meio do au-

mento da complexidade das redes, em termos do grau médio de conexões 〈k〉. A média geométrica

entre o PPV e Sensibilidade, apresentada na Figura 4.14, foi calculada considerando-se os resulta-

dos médios entre todas as variações do tamanho do sinal. A Figura 4.14 mostra que os três métodos
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Figura 4.14: Medida de similaridade obtida pela inferência das redes considerando-se os algoritmos
SFS, SFFS e SFFS-MR, aplicados sobre diferentes complexidades de redes, em termos do número mé-
dio de conexões por gene 〈k〉. A similaridade aplicada neste resultado é dada por Similaridade =√
PPV × Sensibilidade, considerando-se os resultados médios sobre 50 execuções e redes contendo 20 genes.

foram muito robustos ao aumentar a complexidade das redes, apresentando uma diminuição suave

na medida de Similaridade em função do aumento do grau médio de conexões 〈k〉. Além disso, o

algoritmo SFFS-MR apresentou resultados ligeiramente melhores do que o SFS e SFFS, indicando

uma boa e�ciência e robustez quando aplicado à inferência de GRNs.

4.5 Algoritmo de busca SFFS-BA

Nesta seção, são apresentados os resultados experimentais obtidos, os quais foram desenvolvidos

com o objetivo de aferir a e�ciência do algoritmo SFFS-BA [Lopes et al., 2011c], apresentado na

Seção 3.2.3, aplicado à inferência de GRNs.

Os resultados foram gerados a partir das redes arti�ciais (AGNs), descritas em [Lopes et al.,

2011a], e apresentadas na Seção 3.1. Como forma de avaliar o desempenho do algoritmo aplicado a

diferentes topologias de redes, e não só à topologia livre de escala (scale-free) de Barabási-Albert

(BA), as AGNs foram construídas considerando-se também as topologias de redes aleatórias de

Erdös-Rényi (ER) e mundo pequeno (small-world) de Watts-Strogatz (WS).

Em todos os experimentos, as redes de todas as topologias (ER, WS e BA) foram construídas

contendo n = 100 vértices (genes). O grau médio de conexões por gene 〈k〉 variou entre 1, 2, . . . , 5,

e o número de instantes de tempo observados (tamanho do sinal) variou de 5, 10, 15, 20 até

100, em incrementos de 20. Cada gene gi dessas redes teve sua dinâmica determinada a partir

da escolha aleatória entre três possíveis funções de transição Booleanas, i.e., ψi = {f (i)j }, j =

1, . . . , l(i) = 3, cada qual com a respectiva probabilidade de ser escolhida a cada instante de tempo
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c
(i)
1 = 0, 95, c

(i)
2 = 0, 025, c

(i)
3 = 0, 025, i = 1, . . . , 100. Como mencionado anteriormente, essas

probabilidades foram de�nidas com objetivo de não só de�nir uma dinâmica estrutural principal

para as redes, mas também adicionar pequenas pertubações, como sugerido em [Barrera et al.,

2007].

Para a identi�cação das redes, foi utilizado o software descrito em [Lopes et al., 2008c], o qual

implementa a metodologia proposta por [Barrera et al., 2007], apresentada na Seção 2.3.5, por meio

de métodos de seleção de características para a inferência da redes, aplicando os algoritmos SFS e

SFFS como estratégias de busca. Logo, a inferência das redes foi obtida a partir desse software com a

aplicação dos algoritmos SFS (Seção 2.4.1), SFFS (Seção 2.4.2) e SFFS-BA (Seção 3.2.3), mantendo-

se �xa a função critério, baseada na entropia condicional média penalizada (veja Seção 2.6.5), sendo

aplicados os valores padrão do software, os quais foram mantidos �xos durante a análise comparativa

entre os algoritmos.

Para medir a semelhança entre uma rede sintética A e uma rede inferida B, foi adotada uma

medida de Similaridade mais restritiva do que apenas o PPV , como apresentado na seção anterior.

Foi adotada a média geométrica entre o PPV e a Sensibilidade, dado por Similaridade(A,B) =
√
PPV × Sensibilidade, i.e.,

√
Precision×Recall (veja Seção 3.3), os quais são amplamente uti-

lizados para comparar os resultados dos métodos de inferência de GRNs [Dougherty, 2007]. Os

resultados experimentais foram obtidos a partir de 50 simulações para cada modelo de rede, tama-

nho de sinal e variação do número médio de conexões 〈k〉.
O primeiro experimento foi realizado a �m de comparar os três métodos: SFS, SFFS e SFFS-BA

em relação ao número de observações contidas nas expressões temporais. A Figura 4.15 apresenta

esses resultados, na qual a medida de Similaridade foi calculada considerando-se os resultados

médios para todas as variações de 〈k〉. É possível perceber que todos os algoritmos têm um aumento

em seu desempenho em função do aumento do número de observações, considerando-se as três

topologias de redes observadas (ER, WS e BA). No entanto, a melhoria observada para o algoritmo

SFFS-BA ocorre mais rapidamente, quando observados apenas 20 instantes de tempo, superando

os outros dois algoritmos de forma consistente deste ponto em diante. Enquanto isso, o algoritmo

SFFS supera o SFS apenas a partir de sinais de expressão contendo 80 instantes de tempo e de uma

forma mais suave, ou seja, a diferença da taxa de Similaridade entre o SFFS e o SFS, é menor

que a diferença alcançada pelo algoritmo SFFS-BA se comparado aos outros dois. Essa melhoria e

variações se repetem para todas as topologias de rede observadas.

Além disso, conforme o esperado, a curva de Similaridade do algoritmo SFFS-BA, exibida na

Figura 4.15, mostra uma melhoria mais signi�cativa se comparada com os outros dois algoritmos

(SFS e SFFS) em função do aumento do tamanho do sinal, considerando-se a topologia da rede

BA. No entanto, considerando-se as topologias ER e WS, também pode ser observado uma melhoria

signi�cativa na qual o algoritmo SFFS-BA não apenas supera os outros dois algoritmos, mas também

o faz de forma consistente, mesmo na presença de algumas perturbações contidas no sinal temporal,

causadas pela estocasticidade na aplicação das funções de transição Booleanas. Esse comportamento

de melhoria nos resultados, sobretudo considerando-se as topologias ER e WS, deve-se à natureza

mais restritiva de inferência adotada pelo algoritmo SFFS-BA, por meio da restrição do número de

genes alvo que podem atingir uma quantidade maior de candidatos a predição, i.e., aumentando a

cardinalidade do seu subconjunto de preditores k.

O segundo experimento foi realizado para comparar a robustez dos algoritmos por meio do
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(a) ER

(b) WS

(c) BA

Figura 4.15: Medida de similaridade obtida pela inferência das redes considerando-se os algoritmos SFS,
SFFS e SFFS-BA, aplicados sobre diferentes tamanhos de per�s de expressão temporal. Os valores de PPV
representam os valores médios sobre 50 execuções, i.e., 50 AGNs e suas respectivas inferências. A simi-
laridade aplicada neste resultado é dada por Similaridade =

√
PPV × Sensibilidade, considerando-se os

resultados médios sobre 50 execuções e redes contendo 100 genes.
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(a) ER

(b) WS

(c) BA

Figura 4.16: Medida de similaridade obtida pela inferência das redes considerando-se os algoritmos
SFS, SFFS e SFFS-BA, aplicados sobre diferentes complexidades de redes, em termos do número mé-
dio de conexões por gene 〈k〉. A similaridade aplicada neste resultado é dada por Similaridade =√
PPV × Sensibilidade, considerando-se os resultados médios sobre 50 execuções e redes contendo 20 genes.
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aumento da complexidade das redes, em termos do número médio de conexões 〈k〉. A Figura 4.16

apresenta os resultados médios para todas as variações de tamanho do sinal (número de instantes

de tempo). É possível notar que a medida de Similaridade apresenta um decremento em função

do aumento do número médio de conexões da rede para os três algoritmos. No entanto, houve

uma melhoria nos resultados para 〈k〉 = 1 até 〈k〉 = 2 quando observadas as topologias ER e

BA. Esse comportamento pode ser explicado pela natureza estocástica da aplicação das funções de

transição Booleanas e a presença de um número menor de conexões nas redes, i.e., redes menos

complexas 〈k〉 = 1, as quais podem ter vários genes alvo que não possuem preditores, mas o

método de inferência encontrada um falso positivo para eles, reduzindo as respectivas medidas de

Similaridade.

Neste contexto, o algoritmo SFFS-BA também superou os algoritmos SFS e SFFS, apresentando

uma diminuição mais suave de Similaridade com o aumento do grau médio 〈k〉, considerando-se
a topologia de ER. Na presença de uma estrutura de rede que não a aleatória, como é o caso das

topologias WS e BA, a redução da medida de Similaridade foi menos suave, mas mesmo nesses

casos, o SFFS-BA apresentou melhores resultados que os algoritmos SFS e SFFS. Dessa forma,

os resultados experimentais indicam que o algoritmo SFFS-BA teve uma boa e�ciência e robustez

quando aplicado à inferência de GRNs.

4.6 Investigação Biológica

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação do algoritmo SFFS-

MR [Lopes et al., 2010], o qual é apresentado na Seção 3.2.2, em conjunto com a entropia condicional

média penalizada, apresentada na Seção 2.6.5, com objetivo de inferir e investigar as redes gênicas

envolvidas na biossíntese de tiamina e, em particular o gene thi1, conforme descrito na Seção 3.4.

Inicialmente, os dados de expressão obtidos das partes da planta, folha e raiz, e suas respectivas

réplicas biológicas, foram separadas e tratadas individualmente. Os per�s temporais obtidos nos

instantes de tempo: 0h, 30min, 1h, 3h, 6h, 12h e 24h, após a exposição da planta ao frio (caso) e

não expostos ao frio (controle), foram normalizados e discretizados aplicando-se as duas formas de

quantização descritas na Seção 2.2, as quais utilizam-se dos valores máximos e médias das expressões

dos experimentos. O mesmo processo de quantização foi repetido para as réplicas biológicas.

Com o objetivo de aumentar o tamanho do sinal, i.e., instantes de tempo observados, os per�s

de expressão foram concatenados às suas réplicas e, como resultado, os sinais temporais passaram

a ter 14 instantes de tempo para cada um dos experimentos: folha e raiz. Para não inserir um ruído

desnecessário ao método de inferência, foi incluída uma separação entre os dados da última amostra

de expressão temporal e a primeira amostra da réplica biológica, de forma que essa descontinuidade

seja detectada e desconsiderada pelo método computacional.

Um dos objetivos aqui é investigar alguns processos metabólicos (grupos de genes escolhidos)

que utilizam a tiamina (vitamina B1). Mais especi�camente, veri�car se entre grupos metabóli-

cos das GRNs inferidas afetam de algum modo a síntese dessa vitamina. Sabe-se que a tiamina

na sua forma pirofosfato (TPP, do inglês thiamine pyrophosphate) é cofator de enzima da gli-

cólise, mais especi�camente o piruvato desidrogenase, descrita no enzyme commission (EC) nú-

mero 1.2.4.1 http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.4.1. A TPP também está pre-

sente como cofator da enzima 2-oxoglutarato desidrogenase, a qual está envolvida na respiração

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.4.1
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e, mais especi�camente, no ciclo do citrato, a qual é descrita no enzyme commission (EC) nú-

mero 1.2.4.2 http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.4.2. No ciclo de Calvin, também

conhecido como ciclo de redução fotossintética do carbono [Nelson and Cox, 2004], associado à

fotossíntese, está a enzima transcetolase, descrita no enzyme commission (EC) número 2.2.1.1

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.2.1.1, a qual também utiliza TPP como cofa-

tor. A avaliação da formação da rede de preditores foi realizada selecionando genes que codi�cam

proteínas associadas a cada uma das três vias citadas a pouco e um grupo externo de genes (contro-

les) associados ao processo de transcrição nuclear, i.e., genes cujos processos de transcrição ocorrem

no núcleo celular.

As Figuras 4.17 e 4.18 exibem os diferentes grupos de genes selecionados como alvos e as re-

des resultantes dos dois tratamentos de quantização dos dados de expressão, média e máximo,

considerando-se os dados temporais de expressão obtidos a partir de tecido radicular e foliar,

respectivamente. Nota-se claramente, a partir da rede inferida utilizando-se a forma máxima de

quantização, um número maior de preditores em cada tecido (folha e raiz). É interessante notar

que há forte conexão nas folhas entre síntese de tiamina (vermelho) e as três redes metabólicas

glicólise (laranja), fotossíntese (verde) e respiração (azul). Esta observação sustenta que as redes

estão conectadas não só através de seus metabólitos, como por exemplo o piruvato, mas também

entre os preditores. Esse fato não é observado na raiz onde o metabolismo energético é dependente

basicamente da respiração.

Nas GRNs geradas a partir de valores médios, veri�ca-se um número menor de preditores e menor

número de conexões, sugerindo que as relações são mais fracamente sustentadas ou que as diferenças

observadas são achatadas diminuindo a capacidade de identi�cação de um sinal signi�cante. Vale

ressaltar que o grupo externo (controle, em rosa) se comportou de modo esperado, praticamente não

apresentando arestas entre os conjuntos de genes testados. Outro ponto importante a ser observado

é que não há ligações entre todos os genes de um dado conjunto e seus preditores.

Os dois genes em cinza, LOS2 e EDA9, estão associados com proteínas identi�cadas no estudo

realizado em [Momoli, 2008] como apresentando um per�l de expressão modi�cado em linhagem

mutante de Arabidopsis thaliana. A inclusão destes genes no conjunto aqui analisado pretendeu

avaliar sua relação com as vias em estudo e a síntese de tiamina. Não havia relação previamente

estabelecida entre o metabolismo e ambos. A partir dos resultados aqui apresentados, nota-se que

há um conjunto de preditores associando-os com o metabolismo na raiz.

Em geral, pode ser observado nas Figuras 4.17 e 4.18 que as relações inferidas entre os genes

e os grupos metabólicos envolvidos em um mesmo processo celular ou em processos dependentes

foram mais inter-conectados entre si do que os genes envolvidos em processos diferentes [Chiquet

et al., 2009]. Logo, é intuitivo que genes pertencentes a processos distintos não sejam fortemente

conectados entre si e, como esperado, a inferência dos preditores dos genes alvos pertencentes a

diferentes vias metabólicas apresentaram essa característica, indicando a coerência biológica da

estrutura da rede inferida.

Um aspecto bastante interessante da abordagem de GRNs apresentada aqui é a possibilidade

de visualizar as ligações não previstas/preditas entre genes a partir de seus transcritos. Se conside-

rarmos o mapa metabólico como um plano no qual a enzima A se utiliza de um substrato X para

gerar um produto Y que por sua vez é substrato para enzima B que gera um produto Z, as redes de

preditores permitem visualizar a relação entre a síntese de um cofator (portanto nem enzima, nem

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.4.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.2.1.1
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(a) quantização utilizando-se as médias - raiz

(b) quantização utilizando-se valores máximos e mínimos - raiz

Figura 4.17: Redes inferidas a partir de dados temporais de expressão da raiz de Arabidopsis thaliana a
partir do método SFFS-MR, considerando duas formas de quantização dos dados: (a) utilizando-se os níveis
máximos positivos e mínimos negativos e (b) considerando-se os valores positivos e negativos médios.



4.6 INVESTIGAÇÃO BIOLÓGICA 85

(a) quantização utilizando-se as médias - folha

(b) quantização utilizando-se valores máximos e mínimos - folha

Figura 4.18: Redes inferidas a partir de dados temporais de expressão da folha de Arabidopsis thaliana a
partir do método SFFS-MR, considerando duas formas de quantização dos dados: (a) utilizando-se os níveis
máximos positivos e mínimos negativos e (b) considerando-se os valores positivos e negativos médios.



86 RESULTADOS 4.6

substrato/produto) e as vias metabólicas em que a TPP atua.

Como perspectiva, é relevante a identi�cação dos preditores comuns às vias metabólicas energé-

ticas e de síntese de tiamina. É possível também averiguar a existência de outros produtos proteicos

envolvidos na sinalização entre os compartimentos celulares e a transdução de sinal entre o ambiente

e a célula, como por exemplo no tecido foliar, no qual pode incidir a luz e produzir fotossíntese e a

raiz que não faz fotossíntese.

(a) Preditores de thi1 utilizando-se a
quantização por médias - folha

(b) Preditores de thi1 utilizando-se a
quantização por máximos - folha

(a) Preditores de thi1 utilizando-se a
quantização por médias - raiz

(b) Preditores de thi1 utilizando-se a
quantização por máximos - raiz

Figura 4.19: Preditores do gene thi1 a partir de dados temporais de expressão de Arabidopsis thaliana a
partir do método SFFS-MR, considerando: (a) utilizando-se os níveis médios das expressões da folha, (b)
utilizando-se os níveis máximos das expressões da folha, (c) utilizando-se os níveis médios das expressões da
raiz, (d) utilizando-se os níveis máximos das expressões da raiz.

Algumas observações importantes a respeito dos preditores inferidos para o gene thi1 podem

ser identi�cadas na Figura 4.19. O primeiro ponto a ser ressaltado é que o tecido foliar apresenta

maior número de preditores que o tecido radicular em qualquer das formas de quantização de

dados (máximo e médio). O tecido foliar é mais ativo metabolicamente e, portanto, demanda maior

aporte de tiamina, no qual deve haver um balanço entre os diferentes compartimentos celulares

e suas especi�cidades metabólicas, tal como a fotossíntese que ocorre no cloroplasto, a respiração

que ocorre na mitocôndria e a glicólise que ocorre no citoplasma, as quais fazem uso de tiamina,
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indicando uma concordância biológica à rede inferida.

Em se tratando da raiz, pode ser destacada a identi�cação da enzima �avina monoxigenase,

preditor AT1G04180, a qual é descrita no enzyme commission (EC) número 1.14.13.8 http://

www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.13.8. A ontologia gênica (GO, do inglês Gene On-

tology) [Ashburner et al., 2000] do preditor AT1G04180 mostra que ele está envolvido no processo

de oxidação-redução e também na ligação aos transportadores de elétrons por meio da coenzima

nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP, do inglês nicotinamide adenine dinucleotide

phosphate). Sabe-se que na via de biossíntese de tiamina são necessários carregadores de hidrogênio

por meio da coenzima nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD, do inglês nicotinamide adenine

dinucleotide) [Godoi et al., 2006]. Dessa forma, há uma relação biológica, mesmo que indireta, entre

a expressão do gene thi1 com a �avina monoxigenase (AT1G04180).

No caso da folha, a enzima acilfosfatase, AT5G03370, também pode ser destacada como preditor

relevante visto que a enzima faz parte do metabolismo global de piruvato. Essa enzima participa da

conversão entre piruvato e acetil-coA, mais especi�camente entre acetil fosfato e acetato como des-

crito no enzyme commission (EC) número 3.6.1.7 http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:

3.6.1.7. A identi�cação deste preditor e a análise do mapa metabólico do piruvato (ATH00620)

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ath00620, chama a atenção que mais de uma rota

enzimática produz acetil-coA a partir de piruvato. Uma é dependente de tiamina e a outra inde-

pendente. Tendo em mente que piruvato e acetil-coA, estão diretamente ligadas, o preditor inferido

possui signi�cado biológico podendo ser um sensor global da via, i.e., em particular da presença de

tiamina.

Tabela 4.4: Preditores inferidos para o gene thi1 que possuem função organelar.

Nome do Gene Locus Identi�cação no Array (Probe set) Organela
AT1G28530 AT1G28530 262738_at cloroplasto
AT1G78620 AT1G78620 263129_at cloroplasto
AT2G17540 AT2G17540 263066_at cloroplasto
AT2G04700 AT2G04700 263624_at cloroplasto
AT2G27350 AT2G27350 265630_at cloroplasto
AT2G39970 AT2G39970 267363_at mitocôndria
AT2G42450 AT2G42450 265879_at mitocôndria
AT2G46910 AT2G46910 266767_at cloroplasto
CCMH AT1G15220 262591_at mitocôndria
ISA1 AT2G39930 267356_at cloroplasto
LIN2 AT1G03475 264820_at cloroplasto

MIR390A AT2G38330 267027_at cloroplasto
OXA1L AT2G46470 263778_at mitocôndria
TIC21 AT2G15290 263298_at cloroplasto
TIC55 AT2G24820 263533_at cloroplasto

Outro ponto importante que pode ser observado na Tabela 4.4 foi que considerando as infor-

mações conhecidas no TAIR [D'Angelo et al., 2010], vários dos preditores inferidos são de função

organelar: cloroplasto, onde se realiza a fotossíntese e mitocôndria, onde é realizada a respiração

celular. Essas organelas estão envolvidas na produção de ATP, justamente onde a proteína THI1

atua [Chabregas et al., 2001] 2, o que se apresenta como um indicativo biológico positivo das cone-

2A proteína THI1 é direcionada para as duas organelas, mitocôndrias e cloroplastos.

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.13.8
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.13.8
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.6.1.7
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.6.1.7
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ath00620
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xões inferidas pelo método proposto.

Assim, mesmo tendo em mente que ainda há muitos outros genes preditores a serem analisados

e con�rmados (ou não) como alvo de uma análise biológica mais aprofundada, foi possível perceber

que as conexões inferidas mostram relações biológicas coerentes entre os preditores cujos mapas

estão caracterizados e os genes alvo no que diz respeito a sua função e relação biológica conhecida.

Por �m, as redes inferidas a partir dos dados de expressão quantizados considerando-se seus

valores máximos apresentam maior interação entre as vias metabólicas em estudo, se mostrando

mais adequado nesta tarefa.



Capítulo 5

Considerações Finais e Direcionamentos

Os organismos biológicos respondem rapidamente às mudanças no ambiente interno ou externo,

ajustando o seu per�l de expressão gênica, i.e., sua regulação gênica. Como resultado, as redes

de regulação gênica serão ajustadas a essas mudanças. Os sistemas regulatórios podem ser vistos

como uma rede complexa de sinais codi�cados no material genético, que controlam as trajetórias

das expressões gênicas, as quais podem explicar alguns fenômenos como a diferenciação celular

e o desenvolvimento de um organismo. No entanto, ainda há muito para ser descoberto sobre a

forma como estas alterações na produção de transcritos e proteínas estão ligadas e reguladas ao

longo do tempo. Compreender este sistema regulatório pode ser crucial para o entendimento da

individualidade física e psicológica dos seres humanos, bem como as variações nas características

de plantas e animais.

Nessa direção, o início deste trabalho se deu a partir do desenvolvimento de um software de

seleção de características, com código livre, que permite a análise de dados utilizando alguns algo-

ritmos, funções critério e ferramentas de visualização grá�ca [Lopes et al., 2008c,Lopes et al., 2008b],

o qual está disponível em http://code.google.com/p/dimreduction/. Embora este software seja de

uso geral para problemas de reconhecimento de padrões, envolvendo seleção de características, tem

seu foco em tarefas de bioinformática, especialmente aquelas que envolvem dados contendo alta

dimensionalidade, e.g., grande número de genes, com pequeno número de amostras (experimentos).

Neste software estão disponíveis funcionalidades como selecionar os arquivos de entrada, quantiza-

ção, algoritmos de busca (Seção 2.4.1 e 2.4.2), funções critério (Seção 2.5), métodos de estimação

de erros e visualização dos resultados. Também está disponível um sistema de ajuda intuitiva que

apresenta rapidamente as instruções das funcionalidades presentes ao usuário. Em particular, o

software implementa o método de inferência de GRNs apresentado na Seção 2.6.5. Além disso, a

disponibilidade do software em código aberto permite aos programadores explorarem os métodos

implementados como bibliotecas em seus próprios programas.

Embora vários métodos tenham sido propostos na literatura para a modelagem e identi�cação

de GRNs a partir de per�s de expressão, em geral, a informação necessária para validar as redes

inferidas é incompleta ou desconhecida. Neste sentido, a segunda etapa deste trabalho se concentrou

no desenvolvimento de uma abordagem objetiva para gerar redes gênicas arti�ciais (AGNs) [Lopes

et al., 2008a,Lopes et al., 2011a].

As AGNs possuem topologias de�nidas por modelos teóricos de redes complexas. Neste traba-

lho foram aplicados quatro modelos distintos: redes aleatórias (uniformly-random) de Erdös-Rényi

(ER) (Seção 2.8.1), mundo pequeno (small-world) de Watts-Strogatz (WS) (Seção 2.8.2), livre de

89
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escala (scale-free) de Barabási-Albert (BA) (Seção 2.8.3) e geográ�co (geographical networks) de

Gastner-Newman (GN) (Seção 2.8.4). Essas topologias de redes complexas, constituídas por arestas

direcionais, são usadas para gerar a dinâmica das redes a partir de um estímulo inicial. A dinâmica

das redes é gerada a partir de funções Booleanas, aplicadas como funções de transição probabi-

lísticas. Essa dinâmica é traduzida em um sinal temporal de expressão simulado, o qual pode ser

submetido a um método de inferência de redes, como o descrito na Seção 2.6.5, com objetivo de

analisar as redes inferidas em termos da AGN que gerou o sinal. Uma vez recuperada a topologia da

rede a partir de seu per�l de expressão temporal, ela pode ser comparada com a AGN geradora por

meio de medidas topológicas (Seção 3.3), que envolvem as ligações corretas e incorretas inferidas a

�m de validar a rede identi�cada.

O modelo AGN é baseado principalmente em dois parâmetros: número de vértices ou genes n e

o número médio de conexões por gene (grau médio) 〈k〉. Há outros dois parâmetros que norteiam

a estocasticidade do modelo: o número de funções booleanas por gene l(i) e suas respectivas pro-

babilidades de serem aplicadas, a cada instante de tempo, para descrever a dinâmica deste gene.

Isso é feito de forma a considerar um estímulo externo sobre a dinâmica da rede, que pode mudar o

comportamento (função de transição) dos genes. Apesar de simples, é baseado no formalismo Boo-

leano que possui um suporte teórico sólido, o qual se mostrou adequado para a validação das redes

inferidas, identi�cando algumas propriedades importantes do método avaliado. É importante notar

que, devido ao formalismo Booleano, não foi necessária a etapa de pré-processamento dos dados,

que é particularmente importante para os métodos de inferência baseados na teoria da informação.

O modelo AGN foi aplicado na investigação do comportamento do método de inferência de

redes em relação a: (1) diferentes topologias de redes complexas (ER), (WS), (BA) e (GN); (2)

complexidade das redes em termos do número médio de conexões 〈k〉; (3) número de instantes de

tempo, i.e., tamanho do sinal de expressão; e (4) desempenho do método ao recuperar todos os

genes da rede e aplicado na recuperação de apenas 10% dos genes mais conectados da rede, i.e.,

hubs.

Os resultados experimentais con�rmaram que o número médio de conexões 〈k〉 é um compo-

nente importante de complexidade das redes. O método de inferência exibiu uma queda na taxa

de Similaridade com o incremento de 〈k〉. Os resultados também mostraram que o método de

inferência foi sensível à topologia de rede apenas quando houve uma variação de sua complexidade,

i.e., 〈k〉. A melhoria de desempenho observada para 〈k〉 = 1 até 〈k〉 = 2 ocorreu apenas para as

topologias WS, BA e GN, as quais apresentam um nível de organização entre suas conexões.

O tamanho do sinal também foi um fator importante para a inferência correta das ligações

entre os genes da rede. Este resultado era esperado como consequência do aumento do tamanho do

sinal, disponibilizando ao método mais observações temporais. No entanto, o método de inferência

foi capaz de recuperar mais de 50% de Similaridade da rede depois de apenas 40 observações

temporais, de um espaço de estados de tamanho 2100, apresentando resultados muito bons. A taxa

de Similaridade considerando-se todos os genes da rede foi muito parecida quando comparada à

recuperação de apenas 10% dos genes mais conectados da rede. Estes resultados indicam uma boa

propriedade para o método de inferência, através da identi�cação de genes que são determinados

pela composição de funções Booleanas contendo mais preditores, gerando combinações Booleanas

mais so�sticadas, as quais são mais difíceis de recuperar.

Surpreendentemente, o método de inferência adotado mostrou resultados semelhantes para to-
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das as topologias de redes complexas testadas, o que chamou a atenção para as topologias que têm

sido aplicadas para caracterizar redes biológicas [Watts and Strogatz, 1998,Stuart et al., 2003,Ba-

rabási and Oltvai, 2004,Carroll et al., 2004,Albert, 2005]. Os resultados indicaram que a topologia

da rede pode ser um aspecto importante a ser explorado como informação a priori pelos méto-

dos de inferência, com objetivo de melhorar sua precisão. O método de identi�cação de rede se

mostrou robusto mesmo na presença de algumas perturbações no sinal temporal, implicadas pela

estocasticidade na aplicação das funções de transição.

Uma possível extensão desta etapa do trabalho é a implementação de medidas de redes comple-

xas e, em seguida, analisar não só medidas globais, mas também medidas locais das redes [Costa

et al., 2007], ou seja, medidas baseadas em genes individuais ou subconjuntos de genes. Além disso,

é possível considerar medidas de similaridade que exploram outras propriedades da rede, como por

exemplo, medidas baseadas na identi�cação das transições das redes, probabilidades das transições,

trajetórias, entre outras [Dougherty, 2007]. A aplicação do modelo AGN a �m de avaliar redes

de grande escala ou outros métodos de inferência é direto. Finalmente, o software de código li-

vre que implementa o modelo AGN está disponível em http://code.google.com/p/jagn/, que pode

ser usado para replicar os experimentos apresentados neste trabalho, bem como para gerar novos

experimentos.

A terceira etapa do desenvolvimento deste trabalho foi concentrada na avaliação de métodos

de inferência e desenvolvimento de novas metodologias para essa tarefa. Inicialmente, foi desen-

volvido um estudo comparativo [Lopes et al., 2009b] entre quatro métodos de inferência de GRNs

(Seção 2.6). Os resultados experimentais foram obtidos pela aplicação dos métodos de inferência a

partir de dados simulados de expressão temporal gerados pelas AGNs, de forma determinística, i.e.,

usando apenas uma função de transição para cada gene da rede.

Os resultados indicam que a topologia da rede foi importante para o método SFFS-MCE, em

termos de taxa de Similaridade adotada. A importância da topologia também foi observada em ou-

tros métodos, especialmente o MRNET que apresentou um comportamento completamente oposto

em sua taxa de Similaridade de uma topologia de rede para outra. Considerando o número médio

de conexões, o método SFFS-MCE apresentou melhores resultados para ambas as topologias de

redes (ER e BA) quando o número médio de conexões 〈k〉 ≤ 3 para a topologia ER e 〈k〉 ≤ 4

para a topologia BA, enquanto que o método MRNET apresentou melhor desempenho para as

conectividades acima desses valores. O método CLR apresenta um comportamento estreitamente

relacionado com MRNET, mas apresentando taxas de similaridade um pouco menor. O método

ARACNE apresentou as menores taxas de Similaridade em todos os experimentos. Os resultados

indicam que o método SFFS-MCE é mais apropriado para inferência de redes do que os outros três

métodos comparados.

O desenvolvimento da primeira etapa, em conjunto com a investigação dos métodos desse estudo

comparativo, foram importantes para entender seus mecanismos de funcionamento e as respectivas

adequações desses métodos ao processo de inferência de redes a partir dos per�s de expressão. Essa

análise investigativa serviu como base para o desenvolvimento de novas metodologias de inferência

de GRNs.

A primeira trata de uma função critério baseada na entropia de Tsallis [Lopes et al., 2009a,Lopes

et al., 2011b], a qual foi aplicada utilizando-se o algoritmo de busca SFFS, considerado-se três

aspectos principais: (1) variação do parâmetro entrópico q (grau de não extensividade) da entropia

http://code.google.com/p/jagn/
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de Tsallis; (2) topologias distintas de redes complexas (ER e BA); (3) complexidade das redes em

termos do número médio de conexões (k).

Os resultados indicaram uma melhoria signi�cativa na precisão da inferência de GRNs usando

a entropia de Tsallis. Essa melhoria foi observada em ambas as topologias de redes (ER e BA) e

também para diferentes graus de complexidade k (grau médio). As melhores redes inferidas, em

termos da medida de Similaridade, foram obtidas a partir do intervalo do parâmetro entrópico

2, 5 6 q 6 3, 5, indicando que a entropia sub-extensiva produz melhores resultados, sendo mais

adequada para a inferência de redes. De fato, os resultados mostraram que as redes tendem a ser

um pouco sub-extensivas (q > 1).

Os resultados podem ser vistos como uma primeira etapa para compreender melhor a inferência

de topologias de rede por métodos baseados na teoria da informação. O ponto principal é a possibili-

dade da não extensividade das GRNs e, portanto, a dependência dos métodos baseados na entropia

nesse processo. Uma possível extensão deste trabalho é a investigação da dependência da forma

funcional da entropia ou informação mútua em outros métodos que aplicam a teoria da informação

para inferência GRNs. Outro ponto interessante é sobre os circuitos lógicos criados por funções Bo-

oleanas e sua dinâmica. O método de inferência encontra alguns deles independente do valor de q,

enquanto outros são encontrados apenas ajustando o valor de q. Nesse sentido, um trabalho futuro

seria investigar as funções booleanas ou circuitos lógicos que são sensíveis ao parâmetro entrópico

q e as respectivas estruturas locais formadas pelos genes.

A segunda metodologia trata de uma estratégia de busca �utuante para a inferência de GRNs,

chamada SFFS-MR [Lopes et al., 2010], a qual é apresentada na Seção 3.2.2. Dadas as limitações

conhecidas, o objetivo foi adicionar uma informação a priori no método de busca, de forma que ele

ocorra de maneira mais e�ciente. A estratégia proposta é baseada na suposição de que alguns genes

nos organismos biológicos têm uma predição intrinsecamente multivariada (veja Seção 2.7). Logo,

o método explora esta propriedade com a inclusão de múltiplas raízes no início da pesquisa, que

são de�nidas pelos melhores e piores resultados individuais do algoritmo SFS (veja Seção 2.4.1).

Neste contexto, o espaço de busca percorrido pelo método SFFS-MR é um pouco maior do que

pelos algoritmos SFS e SFFS, mas não agrava o custo computacional assintótico do SFFS.

Os resultados experimentais obtidos utilizando-se a topologia ER, mostram que o SFFS-MR

proporciona uma melhor precisão no processo de inferência (PPV , veja Seção 3.3) do que os algo-

ritmos SFS e SFFS, não só ao considerar sinais de expressão com tamanhos pequenos, entre 15 e 20

instantes de tempo, mas também os sinais maiores contendo 100 instantes de tempo. Além disso,

o SFFS-MR foi capaz de alcançar 60% de precisão na recuperação da rede, após considerar apenas

20 observações temporais de um espaço de estados do tamanho 220, apresentando resultados muito

bons.

O SFFS-MR também provou ser robusto, característica compartilhada pelos algoritmos SFS e

SFFS, quando submetidos ao aumento da complexidade das redes, em termos de grau médio 〈k〉.
A robustez é uma propriedade importante para os métodos de inferência, mesmo na presença de

algumas perturbações no sinal temporal, implicadas pela estocasticidade na aplicação das funções

de transição. Além disso, o SFFS-MR apresentou resultados melhores do que o SFS e SFFS.

Uma possível extensão deste trabalho é aplicar o SFFS-MR a �m de avaliar as redes de grande

escala e outras topologias de redes, bem como comparar esse método com outros métodos de infe-

rência de redes baseados em seleção de características. Uma extensão importante seria a inclusão
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da informação a priori de uma classe de problemas, nos métodos de busca para a inferência de

GRNs. Como exemplo, pode ser mencionada a inclusão da topologia livre de escala (scale-free) de

Barabási-Albert (BA) para guiar o processo de busca. Além disso, obter as raízes por uma heurística

baseada na matriz de convariância também poderia ser uma alternativa para essa tarefa.

Neste sentido, foi desenvolvida a terceira metodologia aplicada à inferência de GRNs, a qual

trata de uma estratégia de busca, interativa e �utuante, incluindo a hipótese de que as GRNs

possuem uma topologia livre de escala, como uma informação a priori, no processo de inferência.

Dadas as limitações conhecidas, o foco foi a inclusão de um conhecimento prévio no método de

busca. Em particular, o objetivo foi o desenvolvimento de um algoritmo mais adequado e e�ciente

para a inferência de GRNs a partir de per�s de expressão temporal, que apresentam um número

pequeno de amostras e uma dimensionalidade enorme (genes).

O algoritmo proposto, chamado SFFS-BA [Lopes et al., 2011c], é baseado no pressuposto de que

várias redes biológicas podem ser bem aproximadas por uma topologia livre de escala. O método

explora esta propriedade podando o espaço de busca ao aplicar uma lei de potência como um peso

para a redução do espaço de busca. Neste contexto, o espaço de busca percorrido pelo método SFFS-

BA combina uma busca mais permissiva, quando o número de combinações é pequeno (〈k〉 ≤ 2),

com uma busca mais restritiva quando o número de combinações torna-se muito grande (〈k〉 ≥ 3).

Os resultados experimentais mostraram que o algoritmo SFFS-BA oferece uma melhor precisão

na inferência do que os algoritmos SFS e SFFS, ao considerar os sinais de expressão de tamanhos

pequenos, contendo entre 20 e 30 instantes de tempo e também com per�s de expressão maiores,

contendo 100 instantes de tempo. Além disso, mesmo adotando redes maiores e uma medida de

Similaridade mais restritiva se comparada com a usada no caso anterior (SFFS-MR), o SFFS-BA

foi capaz de atingir 60% na recuperação da rede depois de observados apenas 50 instantes de tempo,

de um espaço de estados de tamanho 2100, apresentando resultados muito bons.

Outra qualidade muito importante para os métodos de inferência e, em particular, para os

métodos de busca, é a robustez em identi�car bons subconjuntos de preditores. O SFFS-BA manteve

essa característica, quando comparado aos algoritmos SFS e SFFS, mesmo quando foi submetido

ao aumento de complexidade das redes, em termos de grau médio 〈k〉, e a presença de algumas

perturbações no sinal temporal, geradas pela estocasticidade na aplicação das funções de transição.

Além disso, o SFFS-BA apresentou resultados melhores, em termos da medida de Similaridade,

quando comparados aos resultados dos algoritmos SFS e SFFS.

Uma extensão importante deste trabalho é a inclusão, a priori, do modelo de redes mundo

pequeno (WS) [Watts and Strogatz, 1998] a �m de orientar o processo de busca, de forma que a

inferência dessa topologia de rede aconteça de forma mais adequada. Outra extensão é aplicar essa

técnica para inferir GRNs a partir de dados reais.

Em se tratando da aplicação da metodologia proposta em dados reais, o algoritmo SFFS-MR

foi aplicado, em conjunto com a entropia condicional média penalizada, com objetivo de inferir

GRNs a partir de dados de expressão da Arabidopsis thaliana, como apresentado na Seção 3.4. Os

resultados obtidos foram apresentados na Seção 4.6.

Foi possível veri�car, com participação essencial da Profa. Dra. Marie-Anne Van Sluys, co-

orientadora deste trabalho e Kleber Alves Gomes, doutorando do programa interunidades de pós-

graduação em Biotecnologia, algumas relações que se mostraram importantes. Inicialmente, foi

observada uma maior quantidade de conexões entre a síntese de tiamina e as vias metabólicas de
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respiração e fotossíntese nas folhas, o que se mostrou como um fator positivo e coerente com a

biologia conhecida do organismo, uma vez que essas duas vias metabólicas utilizam a tiamina como

cofator. Como esperado, o mesmo não ocorreu considerando-se o tecido radicular.

Outro fator importante detectado foi que vários dos preditores inferidos da rede possuem uma

função organelar: cloroplasto (fotossíntese) e mitocôndria (respiração celular), as quais estão en-

volvidas na produção de ATP, na qual a proteína THI1 atua. Indicando uma coerência biológica

das conexões inferidas pelo método proposto e, ainda mais importante porque os relacionamentos

inferidos foram obtidos apenas a partir dos transcritos (mRNAs) e não das proteínas.

Os genes investigados: LOS2 e EDA9, estão associados com proteínas identi�cadas no estudo

realizado em [Momoli, 2008], os quais não apresentam relação previamente conhecida. A partir

da inferência das GRNs, foi possível identi�car potenciais candidatos de regulação desses genes,

associando-os com o metabolismo na raiz.

Considerando-se o grupo controle, com transcrição nuclear, os preditores identi�cados para esse

conjunto de genes se comportou de modo esperado, praticamente não apresentando arestas entre o

conjunto controle e os demais conjuntos de genes. Outro ponto a ser destacado foi que a aplicação

da metodologia proposta para a inferência das redes de Arabidopsis thaliana identi�cou preditores

entre vias metabólicas e a síntese de tiamina não identi�cados anteriormente.

As conexões inferidas entre as vias metabólicas, em geral, se mostraram adequadas, indicando

uma coerência biológica na estrutura das GRNs inferidas pelo método SFFS-MR. A aplicação

biológica se mostrou potencialmente importante, sendo que uma possível extensão desse trabalho

consiste na validação dos preditores do gene thi1 e dos relacionamentos encontrados entre os genes

envolvidos na síntese de tiamina e nas demais vias metabólicas consideradas nesse estudo, incluindo

os relacionamentos inferidos para os genes LOS2 e EDA9, os quais indicaram uma possível associação

ao metabolismo da raiz. Outra possível extensão é com relação ao software desenvolvido para

integração dos dados biológicos e visualização da rede, com objetivo de integrar essa visualização

com as vias e processos metabólicos nos quais os genes dessa rede participam.
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