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Capítulo 1

Introdução

O presente capítulo apresenta uma introdução ao trabalho desenvolvido
durante a disciplina de Projecto I do 5o ano do curso de Engenharia In-
formática na Universidade da Beira Interior. Num primeiro momento,
será feita uma contextualização e motivação do projecto na área específica
em que se enquadra, a Bioinformática, e que consiste numa adaptação do
Capítulo 3 do livro An Introduction to Bioinformatics Algorithms de Neil Jo-
nes e Pavel Pevzner [13]. Seguidamente, serão definidos os objectivos do
projecto desenvolvido no âmbito da disciplina e, por último, a estrutura e
conteúdo do relatório.

1.1 Contexto e Motivação

A Biologia ao nível microscópico surgiu em 1665 quando Robert Hooke,
um virtuoso executante de dissecções de animais em público, descobriu
que os organismos eram constituídos por compartimentos individuais de-
signados células. A teoria celular, posteriormente adiantada por Matthias
Schleiden e Theodor Schwann nos anos 1830, constituiu um importante
marco na história, fazendo com que a Biologia se tornasse também numa
ciência microscópica. De certo modo, o estudo da vida transformou-se no
estudo das células.

Na natureza podemos encontrar uma grande diversidade de células.
No entanto, todas elas possuem algumas características em comum. To-
das as células têm um ciclo de vida: nascem, alimentam-se, replicam-se
e morrem. Durante o seu ciclo de vida, a célula tem que tomar muitas
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2 Introdução

decisões importantes. Por exemplo, se uma célula se tentasse replicar an-
tes de ter absorvido todos os nutrientes necessários para tal, o resultado
seria um desastre. Contudo, as células não têm cérebro. Em vez disso,
estas decisões resultam do funcionamento de redes complexas de reacções
químicas, designadas pathways, que sintetizam novos materiais, fragmen-
tam materiais existentes em várias peças independentes, ou indicam que
chegou o momento de a célula comer ou morrer. No entanto, o algoritmo
surpreendentemente fiável e complexo que controla a vida das células está
ainda longe da nossa compreensão. De facto, as células são sistemas orgâ-
nicos admiráveis que, não só armazenam toda a informação necessária à
réplica de si próprias, como possuem também toda a maquinaria necessá-
ria à fabricação dos seus componentes, regulação do processo de cópia e
impulsionamento da geração seguinte.

Apesar da complexidade das células, existem alguns princípios estrutu-
rais comuns a todos os organismos. Todos os organismos vivos dependem
de três tipos de moléculas: ADN, ARN e proteínas, embora existam outras,
tais como os lípidos, que desempenham funções críticas, nomeadamente
na manutenção da estrutura celular; no entanto o ADN, o ARN e as pro-
teínas são os três tipos principais de moléculas que os biólogos estudam.
De uma maneira geral, o ADN de uma célula contém uma vasta biblioteca
que descreve o seu funcionamento. O ARN actua no transporte de pe-
quenos fragmentos desta biblioteca para diferentes locais dentro da célula,
nos quais a informação transportada é utilizada como modelo na síntese
de proteínas. Por sua vez, as proteínas formam enzimas que desempe-
nham reacções bioquímicas, enviam sinais para outras células, integram
os maiores componentes do nosso organismo (como a queratina na nossa
pele), e executam o trabalho real da célula. O ADN, o ARN e as proteínas
são exemplos de cadeias de caracteres escritas, quer no alfabeto de quatro
letras do ADN e ARN (A, C, G, T/U), quer no alfabeto de vinte letras das
proteínas (ver Tabela 1.1). Esta característica coincide com a ideia visio-
nária de Schrödinger sobre um "livro de instruções"da vida escrito num
código secreto. Foi necessário muito tempo para descobrir que o ADN,
o ARN e as proteínas constituíam os principais elementos celulares. Na
secção seguinte veremos como se processou a sua descoberta.
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1.1.1 O material genético

Os estudos celulares de Schleiden e Schwann foram mais tarde adiantados
pela descoberta de cromossomas filiformes no núcleo celular. Verificou-se
que organismos distintos possuíam diferentes números de cromossomas,
sugerindo que estes poderiam conter informação específica para cada es-
pécie. A sugestão veio a revelar-se correcta e concordante com o trabalho
do monge Gregor Mendel nos anos 1860, cujas experiências com ervilhei-
ras sugeriram a existência de genes que seriam responsáveis pela herança
de património entre os sucessivos elementos das espécies. Os indícios
de que os traços (mais precisamente, os genes) estavam localizados nos
cromossomas (Figura 1.1), surgiram nos anos 1920 através do trabalho de
Thomas Morgan. No entanto, este não fazia ainda ideia de qual seria o
material genético que compunha um cromossoma.

Figura 1.1: Representação de um gene na molécula de ADN e respectiva localização no
cromossoma.

Morgan propôs a hipótese de que os genes aos quais correspondiam
características ou traços físicos herdados em conjunto residiriam próxi-
mos um do outro num determinado cromossoma. Além disso, teorizou
que, quanto mais relacionados dois genes estivessem (isto é, quanto mais
frequentemente fossem herdados em conjunto), mais próximos estariam
num cromossoma. Alfred Sturtevant, aluno de Morgan, seguiu a teoria
dos cromossomas de Morgan e construiu o primeiro mapa genético de
um cromossoma que mostrava a ordem dos genes. Contudo, a natureza
dos genes permaneceu um conceito inapreensível e abstracto por muitos
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anos, dado que ainda não era clara a forma como os genes codificavam a
informação e como a transmitiam aos seus organismos progenitores.

1.1.2 A função dos genes

No início dos anos 1940, os biólogos sabiam já que as características de
uma célula eram inerentes à sua informação genética, que a informação
genética era transmitida à descendência e que estava organizada em genes
que residiam em cromossomas. Não sabiam, no entanto, qual o material
que compunha os cromossomas ou de que forma é que os genes realmente
davam origem às características celulares. George Beadle e Edward Ta-
tum foram os primeiros a identificar a função do gene sem, no entanto,
revelarem a verdadeira natureza da informação genética. Trabalharam
com o bolor do pão, Neurospora, que consegue sobreviver consumindo
apenas nutrientes muito simples, tais como a sacarose ou o sal. Para viver
com base numa dieta tão limitada, este bolor necessita de algumas proteí-
nas (enzimas) capazes de converter estes nutrientes simples em "comida
real"como aminoácidos e outras moléculas necessárias à vida. Por esta al-
tura era já conhecido que as proteínas desempenhavam este tipo de função
química na célula. Em 1941, Beadle e Tatum concluíram, através de uma
experiência biológica, que os raios-X danificavam um gene que codificava
uma determinada proteína (enzima) responsável pela síntese de vitamina
B6. A explicação mais simples encontrada para esta observação foi que
a função de um gene seria produzir proteínas. A regra "um gene, uma
proteína"permaneceu a teoria dominante em todo o meio século seguinte,
até que os biólogos descobriram que um gene podia dar origem a diversas
proteínas.

1.1.3 A molécula que codifica os genes

O ADN foi descoberto em 1869 por Johann Friedrich Miescher quando
conseguiu isolar uma substância, à qual deu o nome de nucleína, a partir
do núcleo de leucócitos (glóbulos brancos). No início dos anos 1900 era
conhecido que o ADN (nucleína) consistia numa longa molécula consti-
tuída por quatro tipos de bases azotadas: adenina (A), timina (T), guanina
(G) e citosina (C). Originalmente, os biólogos descobriram cinco tipos de
bases (a quinta seria o uracilo (U), quimicamente semelhante à timina). Por
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volta dos anos 1920, os ácidos nucleicos foram agrupados em duas classes
denominadas ADN e ARN, que diferiam ligeiramente na sua composição
de bases: no ARN, a base T era substituída pela base U.

O ADN, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula simples com-
posta por um açúcar (um tipo comum de composto orgânico, neste caso
uma pentose, a desoxirribose), um grupo fosfato (contento o elemento fós-
foro) e uma de quatro bases azotadas (A, T, G ou C). As ligações químicas
que ligam os nucleótidos no ADN são sempre as mesmas, de modo que a
base das moléculas de ADN é muito regular. São as bases A, T, G e C que
conferem a individualidade a cada molécula de ADN.

Ironicamente e durante muito tempo, os biólogos prestaram pouca
atenção ao ADN, pois pensava-se que este seria uma molécula repetitiva
incapaz de codificar informação genética. Pensava-se que os nucleótidos se
seguiam uns aos outros num padrão longo e repetitivo como ATGCATG-
CATGCATCGATGC, tal como os polímeros sintéticos. Tal sequência não
podia servir como o código mencionado por Schrödinger, pelo que os
biólogos permaneceram pouco interessados no ADN. Esta atitude mudou
em 1944, quando Oswald Avery e os seus colegas provaram que os genes
residiam, de facto, no ADN (ver Figura 1.2).

1.1.4 A estrutura do ADN

A era moderna do ADN começou em 1953 quando James Watson e Francis
Crick determinaram a estrutura helicoidal dupla da molécula de ADN.
Watson e Crick enfrentavam então uma cruzada enigmática tridimensio-
nal: encontrar uma estrutura helicoidal constituída por subunidades de
ADN que explicasse a taxa de um-para-um de ligações adenina-timina e
guanina-citosina descoberta por Erwin Chargaff.

Quando tiveram conhecimento desta regra, Watson e Crick pergutaram-
se se a base A não seria quimicamente atraída por T (e G por C) durante
a replicação de ADN. Neste caso, a cadeia modelo de ADN seria comple-
mentar à cadeia produzida, no sentido de que ATGACC era complementar
a TACTGG. Após a manipulação de representações das bases em papel e
metal Watson e Crick chegaram à estrutura simples e elegante da dupla
hélice. As duas cadeias eram ligadas por pontes de hidrogénio entre pares
de bases específicos: A-T e C-G. O principal elemento da sua descoberta
foi a lógica química que permitia suportar a relação complementar en-
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Figura 1.2: Relação entre a célula, os cromossomas e o ADN. O ADN das células
eucarióticas encontra-se no núcleo, dividido em unidades estruturais (cromossomas). Os
cromossomas são formados por cadeias de ADN cujos segmentos codificam genes.

tre os nucleótidos de cada cadeia - explicava a regra de Chargaff, pois o
nucleótido A emparelhava com o T e o C com o G.

Segundo esta descoberta, a sequência de nucleótidos de uma cadeia
define completamente a sequência de nucleótidos da outra. De facto, esta
é a chave da replicação de ADN e também a ligação que faltava entre a
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molécula de ADN e a hereditariedade. Como Watson e Crick gentilmente
escreveram no seu artigo de uma página a 25 de Abril de 1953, "Não
escapou à nossa compreensão que o emparelhamento específico que aqui
postulámos sugere imediatamente um mecanismo possível de cópia do
material genético".

1.1.5 Transporte de informação entre o ADN e as proteínas

Embora a estrutura de dupla hélice tenha sido a chave para a replicação
de ADN, permaneceu ainda a questão sobre a forma como o ADN (uma
molécula longa mas simples) gerava uma enorme variedade de proteínas.
Na base da resposta está o facto de o conteúdo de ADN de uma célula
não mudar ao longo do tempo, mas a concentração de proteínas variar.
O ADN é escrito com um alfabeto de quatro letras, enquanto as proteínas
são codificadas com um alfabeto de vinte letras. A ideia chave subjacente
é que diferentes fragmentos de uma longa molécula de ADN codifiquem
diferentes proteínas. Qual seria então o código que permitia traduzir textos
escritos em alfabetos de quatro letras para textos escritos num alfabeto de
vinte? Como é que este código era lido e executado?

Em primeiro lugar, devemos ter em conta que existem dois tipos de
células: as que encapsulam o seu ADN no núcleo e as que não o fazem.
As primeiras são referidas como células eucarióticas e as segundas como
procarióticas. Todos os organismos multicelulares (como as moscas ou os
seres humanos) são eucarióticos, enquanto que a maioria dos organismos
unicelulares (como as bactérias) são procarióticos. No nosso contexto,
a diferença mais relevante entre os procariotas e os eucariotas é que os
genes procarióticos são cadeias contínuas, enquanto que nos eucariotas
os genes estão divididos em pequenas peças (chamadas exões). Os genes
humanos podem ser separados em até cerca de 50 exões, nos intervalos dos
quais existem outros pequenos fragmentos designados intrões (consultar
a Figura 1.1). A função dos intrões permanece ainda por determinar.

O entendimento da relação entre o ADN e as proteínas teve início no
raciocínio de que as proteínas não podiam ser produzidas directamente
a partir do ADN, dado que o ADN dos eucariotas reside no núcleo e a
síntese de proteínas acontece no citoplasma (fora do núcleo). Sendo assim,
teria que existir algum agente desconhecido que, de alguma forma, trans-
portasse a informação genética desde o ADN do núcleo até ao citoplasma.
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Em meados dos anos 1950 Paul Zamenick descobriu que a síntese de
proteínas no citoplasma acontecia com a ajuda de certas proteínas de gran-
des dimensões, designadas ribossomas, que continham ARN. Este facto
levou à suspeita de que o ARN pudesse ser o agente intermediário entre o
ADN e as proteínas.

Finalmente, em 1960, Benjamin Hall e Sol Spiegelman demonstraram
que o ARN formava cadeias duplas com cadeias simples de ADN, pro-
vando que o ARN (responsável pela síntese de uma determinada proteína)
era complementar ao segmento de ADN (isto é, o gene) que codificava a
proteína. Assim, o ADN servia como modelo para copiar um determinado
gene para RNA mensageiro (messenger RNA), que levava a informação
genética até ao ribossoma para fabricar uma determinada proteína (mais
tarde, os biólogos descobriram que nem todos os ARNs são destinados a
servir de modelo para a construção de proteínas; alguns, tais como o RNA
transporte (transport RNA) descrito em baixo, desempenham uma função
diferente). A Figura 1.3 ilustra este processo.

Quimicamente falando, o ARN, ou ácido ribonucleico, é muito seme-
lhante ao ADN. As duas diferenças essenciais entre os dois tipos de ácidos
nucleicos são: a base T do ADN é substituída pela base U no ARN e o
componente de açúcar do ARN possui um átomo de oxigénio adicional.
Estas diferenças, aparentemente irrelevantes, têm um impacto importante
nas funções biológicas das duas moléculas. O ADN é praticamente inerte
e quase sempre de cadeia dupla, permitindo-lhe funcionar como um re-
positório estático de informação. O ARN, por outro lado, é quimicamente
mais activo, e encontra-se geralmente na forma de cadeia simples. Como
resultado, o ARN pode transportar pequenas mensagens desde o ADN até
à maquinaria celular que fabrica as proteínas, participando activamente
em reacções químicas importantes.

Em 1960 Jerard Hurwitz e Samuel Weiss identificaram uma máquina
molecular (constituída por várias proteínas) que usava o ADN como mo-
delo e adicionava ribonucleótido a ribonucleótido para produzir o ARN.
Este processo é designado transcrição e a máquina responsável por ele
tomou o nome de RNA polimerase, uma enzima. No entanto, apesar de
todos os avanços sobre o mecanismo de cópia de ADN em ARN, a forma
como a RNA polimerase sabe quando começar e terminar a transcrição de
ADN permanece um dos problemas por resolver. Mais ainda, a transcri-
ção de um gene em mRNA é controlada estritamente, de modo que nem
todos os genes produzem proteínas em todos os momentos. Embora al-
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Figura 1.3: A síntese de proteínas e os processos de transcrição e tradução.

guns mecanismos básicos de regulação da transcrição genética sejam neste
momento conhecidos, o entendimento compreensivo global (para todos os
genes) está ainda fora do nosso alcance.

Nos eucariotas, um gene é tipicamente dividido em vários fragmentos,
mas ainda assim produz uma proteína coerente. Para tal, estas células têm
que retirar os intrões do ARN transcrito e concatenar os exões antes da
entrada do mRNA no ribossoma. Este processo de cortar e colar a versão
ARN do gene na versão mRNA que entra no ribossoma é designado splicing
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e consiste num processo bastante complexo ao nível molecular.

Figura 1.4: Transcrição de ADN em ARN e tradução de ARN numa proteína. Cada
aminoácido é denotado por três letras; por exemplo, Met corresponde ao aminoácido
Metionina.

1.1.6 Processo de síntese de proteínas

Em 1820 Henry Braconnot identificou o primeiro aminoácido, a glicina.
No início dos anos 1900 os vinte aminoácidos tinham já sido descobertos
e a sua estrutura química identificada. Desde 1900, altura em que Emil
Hermann Fischer mostrou que os aminoácidos eram ligados em cadeias
lineares para formar proteínas, que estas moléculas se tornaram no centro
da atenção da bioquímica e da biologia molecular. Foi então postulado que
as propriedades das proteínas eram definidas pela composição e disposição
dos aminoácidos, facto que hoje aceitamos como uma verdade.

Para descobrir o código responsável pela transformação de ADN em
proteínas, os biólogos conjecturaram que conjuntos de três letras conse-
cutivas de ADN (designados codões) eram responsáveis pela codificação
de um determinado aminoácido numa proteína. Assim, um gene de 30
bases de ADN emparelhadas daria origem a uma proteína com 10 aminoá-
cidos específicos, dispostos numa determinada ordem, tal como na Figura
1.4. Existem 43 = 64 codões diferentes, um número superior ao triplo
do número de aminoácidos existente. Para explicar esta redundância, os
biólogos propuseram a hipótese de o código genético responsável pela
transformação de ADN em proteínas ser degenerado: diferentes trios de
nucleótidos poderiam codificar o mesmo aminoácido. Tentaram então en-
contrar os tripletos que correspondiam aos respectivos aminoácidos e, em
finais dos anos 1960 descobriram o código genético (tabela 1.1). A regra
dos tripletos foi, mais tarde, confirmada e é hoje aceite como um facto.

Contrariamente à estrutura dupla helicoidal do ADN, a estrutura tridi-
mensional das proteínas é muito variável. Os investigadores têm investido
um esforço considerável na pesquisa da estrutura de cada proteína, dado
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U C A G

U

UUU (Phe/F) UCU (Ser/S) UAU (Tyr/T) UGU (Cys/C)
UUC (Phe/F) UCC (Ser/S) UAC (Tyr/T) UGC (Cys/C)
UUA (Leu/L) UCA (Ser/S) UAA (’Ocre’) UGA (’Opala’)
UUG (Leu/L) UCG (Ser/S) UAG (’Âmbar’) UGG (Trp/W)

C

CUU (Leu/L) CCU (Pro/P) CAU (His/H) CGU (Arg/R)
CUC (Leu/L) CCC (Pro/P) CAC (His/H) CGC (Arg/R)
CUA (Leu/L) CCA (Pro/P) CAA (Gln/Q) CGA (Arg/R)
CUG (Leu/L) CCG (Pro/P) CAG (Gln/Q) CGG (Arg/R)

A

AUU (Ile/I) ACU (Thr/T) AAU (Asn/N) AGU (Ser/S)
AUC (Ile/I) ACC (Thr/T) AAC (Asn/N) AGC (Ser/S)
AUA (Ile/I) ACA (Thr/T) AAA (Lys/K) AGA (Arg/R)

AUG (Met/M) ACG (Thr/T) AAG (Lys/K) AGG (Arg/R)

G

GUU (Val/V) GCU (Ala/A) GAU (Asp/D) GGU (Gly/G)
GUC (Val/V) GCC (Ala/A) GAC (Asp/D) GGC (Gly/G)
GUA (Val/V) GCA (Ala/A) GAA (Glu/E) GGA (Gly/G)
GUG (Val/V) GCG (Ala/A) GAG (Glu/E) GGG (Gly/G)

Tabela 1.1: O código genético, da perspectiva do mRNA. Os codões UUG, CUG, AUU,
AUG e GUG funcionam também como codões Start, ou seja, codões que assinalam o
início da transcrição. Os codões UAA, UAG e UGA são codões Stop, que indicam o
fim da transcrição. Phe/F - Fenilalanina; Ser/S - Serina; Gln/Q - Glutamina; Cys/C -
Cisteína; Leu/L - Leucina; Pro/P - Prolina; Asn/N - Asparagina; Trp/W - Triptofano; Ile/I -
Isoleucina; Thr/T - Treonina; Lys/K - Lisina; Arg/R - Arginina; Met/M - Metionina; Ala/A
- Alanina; Asp/D - Ácido Aspártico; Gly/G - Glicina; Val/V - Valina; His/H - Histidina;
Glu/E - Ácido Glutâmico; Tyr/Y - Tirosina

que é a estrutura que determina a função da proteína na célula e que, por
exemplo, determina se a proteína participa no processo de replicação de
ADN ou em algum processo que permite à célula regular os seus pró-
prios processos biológicos. As proteínas desempenham a maior parte do
trabalho químico na célula, incluindo a cópia do ADN, o transporte de
materiais dentro da célula e a comunicação com as células vizinhas. Os
biólogos acreditavam que um gene codificava uma única proteína, mas a
realidade revelou-se mais complexa com a descoberta do splicing alterna-
tivo, permitindo a um gene codificar várias proteínas.

Muitos sistemas químicos das células requerem complexos proteicos,
isto é, grupos de proteínas que formam estruturas de maiores dimensões.
Um desses complexos proteicos, conhecido como RNA polimerase (en-
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zima), inicia a transcrição de um gene copiando a sua sequência de bases
para uma sequência de bases de ARN (emparelhando uma base T de ADN
com uma base A de ARN, uma base A de ADN com uma base U de ARN
e assim consecutivamente) designada RNA mensageiro ou mRNA (mais
precisamente, este é o caso dos procariotas; nos eucariotas, este modelo
de ARN passa por um processo de splicing, descrito acima, para formar o
mRNA). Esta pequena molécula é então abordada por complexos molecu-
lares de grandes dimensões, os ribossomas, que lêem codões consecutivos
e localizam os aminoácidos correspondentes para inclusão na cadeia po-
lipeptídica em crescimento. Os ribossomas são, na realidade, fábricas
moleculares onde as proteínas são fabricadas.

Para ajudar na localização do aminoácido específico para um dado co-
dão, um tipo especial de ARN, o RNA transporte (tRNA) desempenha uma
função específica e elegante. Existem vinte tipos de tRNAs e vinte tipos
de aminoácidos. Cada tipo de aminoácido liga-se a um tRNA diferente.
As moléculas de tRNA são fragmentos de três bases (anti-codões) que são,
por sua vez, complementares aos codões do mRNA. Tal como no empa-
relhamento das bases de ADN, o anti-codão do tRNA emparelha com o
codão do mRNA correspondente, o que faz com que o aminoácido fique
livre para ser adicionado pelo ribossoma à cadeia polipeptídica. Assim
que o aminoácido é adicionado, o ribossoma desloca-se um codão para
a direita e o processo repete-se. O processo de transformação do mRNA
numa proteína é designado tradução, pois traduz a informação do ARN
(escrita num alfabeto de quatro letras) numa proteína (escrita num alfabeto
de vinte letras). Todas as proteínas, incluindo as necessárias à sua própria
síntese, são fabricadas por este mesmo processo (Figura 1.5).

Este fluxo de informação,

ADN -> transcrição -> ARN -> tradução ->proteína

é enfaticamente referido como o dogma central da biologia molecular.
Como vimos, os processos biológicos que ocorrem no contexto celular,

ao longo do ciclo de vida de uma célula, são quase sempre mediados por
proteínas, que desempenham tarefas específicas: formam enzimas que
desempenham reacções bioquímicas, enviam sinais para outras células
e fazem parte dos maiores componentes do nosso organismo (como a
queratina na nossa pele). As proteínas são por sua vez codificadas por
genes, sendo que um gene pode codificar várias proteínas. O processo
de transformação do código genético para o código proteico envolve a
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Figura 1.5: A síntese de proteínas e as funções do mRNA e tRNA.

transcrição de ADN em ARN. Assim, e sabendo que a função do ADN é
essencialmente de armazenamento de informação (até pela sua estrutura
estável e praticamente inerte), a concentração de ADN na célula mantém-
se sensivelmente constante ao longo do tempo, enquanto que a de ARN
varia consoante os processos biológicos que decorrem na célula em cada
momento.

É através da medição dessa concentração de mRNA nas células que os
investigadores procuram estabelecer uma relação entre o nível de expres-
são dos genes e os processos biológicos que ocorrem nas células, atribuir
funções específicas a cada gene estudado, identificar possíveis relações
entre genes e, finalmente, dar os primeiros passos na importante e com-
plexa tarefa de inferência de redes de regulação genética (gene regulatory
networks).
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1.2 Objectivos

O aparecimento de microarrays (ver Capítulo 2) levou à necessidade de
desenvolver ferramentas computacionais de apoio à análise de dados de
expressão genética (gene expression data). Como veremos no Capítulo 2,
os microarrays permitem medir a resposta ou o nível de expressão (gene
expression) de um elevado número de genes, potencialmente todos os ge-
nes de um dado organismo, em determinadas condições experimentais.
Estas condições podem corresponder à medição da expressão genética em
órgãos diferentes, em tecidos diferentes, ou até mesmo em indivíduos di-
ferentes. Permitem ainda analisar, em simultâneo, o nível de expressão
dos genes como reacção a estímulos diferentes tais como utilização de dro-
gas, existência ou não de determinada doença, ou observar a evolução da
expressão em diferentes instantes temporais em determinada condição de
teste.

A análise de dados de expressão genética provenientes de séries tem-
porais (time-series gene expression data) tem como objectivo identificar pro-
cessos biológicos relevantes que possam ser úteis para a identificação de
redes de regulação genética (gene expression networks). De facto, a observa-
ção da evolução da expressão em diferentes instantes temporais pode ser
especialmente útil para a identificação de conjuntos de genes com com-
portamentos semelhantes em determinados instantes temporais contíguos
(padrões de expressão) e posteriormente identificar potenciais processos
biológicos relevantes.

Neste contexto, as técnicas de biclustering têm-se revelado particular-
mente adequadas ao problema visto permitirem identificar subgrupos de
genes co-regulados em subgrupos de condições (biclusters) que correspon-
dem a potenciais processos biológicos relevantes. Os biclusters conside-
rados biologicamente significativos, identificam de facto módulos regula-
tórios (conjuntos de genes co-regulados que partilham a mesma função
biológica) e poderão depois ser usados na inferência de redes de regulação
genética.

O problema de biclustering é, em geral, NP-completo. Este facto leva
a que os algoritmos existentes na literatura utilizem abordagens heurís-
ticas para obter soluções sub-óptimas usando recursos computacionais
razoáveis. No caso das séries temporais a restrição das condições de um
bicluster a instantes de tempo contíguos (que identificam um processo bio-
lógico com princípio e fim bem definidos) permite desenvolver algoritmos
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eficientes e calcular a solução óptima. No entanto, e apesar da relevância
da identificação de módulos regulatórios para a biologia/medicina utili-
zando este tipo de dados, existem apenas cinco algoritmos na literatura
que abordam o problema de biclustering em dados de expressão genética
provenientes de séries temporais de expressão de forma directa [19] [20]
[31] [12] [24], isto é, têm como objectivo identificar biclusters formados por
um conjunto de genes com expressão coerente num conjunto contíguo de
instantes temporais.

Neste projecto pretende-se desenvolver uma ferramenta que permita a
integração destes algoritmos e a respectiva visualização e análise de resul-
tados. Embora existam já algumas ferramentas que integrem algoritmos
de biclustering aplicados a dados de expressão genética em geral, o desen-
volvimento de uma ferramenta para o caso específico das séries temporais,
dada a particularidade dos algoritmos usados e dos resultados obtidos, é
inovador e relevante para a comunidade científica.

Este projecto tem a duração de dois semestres. Sendo assim, apresen-
tamos a seguir o plano de trabalho para o projecto, revisto e adaptado
desde a proposta de projecto apresentada inicialmente. Cada uma das
tarefas apresentadas terá à frente a indicação de concluída (caso se insira
no plano de trabalhos definido para o primeiro semestre) ou a indicação
de a efectuar (caso se insira no plano de trabalhos definido para o segundo
semestre).

A ferramenta em desenvolvimento designa-se BiGGEsTS - Bicluste-
ring Gene Expression Time-Series. Tarefas do plano de trabalho e respec-
tivo estado de conclusão:

1. Introdução ao problema de análise de séries temporais de expressão
genética usando algoritmos de biclustering. [concluída]

2. Análise das ferramentas existentes para análise de expressão gené-
tica e dos diversos tipos de visualização gráfica usados na análise
de resultados provenientes da aplicação de algoritmos de cluste-
ring/biclustering a este tipo de dados. [concluída]

3. Análise de requisitos e desenho da ferramenta a desenvolver. [con-
cluída]

4. Implementação da interface gráfica que permita ao utilizador a se-
lecção dos dados de expressão genética a analisar e a escolha do
algoritmo a utilizar. [concluída]
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5. Integração de algoritmos de biclustering para séries temporais de ex-
pressão genética já desenvolvidos [19] [20]. [concluída]

6. Implementação do módulo de visualização de resultados e respectiva
integração na interface gráfica desenvolvida. [concluída]

7. Leitura do artigo que descreve o algoritmo CC-TSB-Biclustering [31],
definição das estruturas de dados a usar na sua implementação de
modo a garantir a complexidade descrita pelos autores e respectiva
implementação. [concluída]

8. Integração do algoritmo CC-TSB-Biclustering na ferramenta BiGGEsTS.
[a efectuar]

9. Implementação do módulo de filtragem e ordenação dos biclusters
resultantes da execução dos algoritmos segundo diferentes critérios.
[a efectuar]

10. Implementação do módulo de comparação entre os resultados da exe-
cução do mesmo algoritmo com parâmetros diferentes (caso existam)
ou de algoritmos diferentes aplicados à mesma matriz de expressão
genética. [a efectuar]

11. Leitura dos restantes artigos que descrevem os restantes algoritmos
de biclustering existentes na literatura para séries temporais de ex-
pressão genética [12] [24] e definição das estruturas de dados a usar
na sua implementação de modo a garantir a complexidade descrita
pelos autores e respectiva implementação e integração na ferramenta
BiGGEsTS. [a efectuar]

12. Codificação dos métodos de entrada e saída de dados da ferramenta
BiGGEsTS de forma a garantir a compatibilidade com a MAGE-ML
(MicroArray Gene Expression Markup Language): linguagem baseada
em XML desenhada para descrever e comunicar informação gerada
com base em dados de microarrays. [a efectuar]

13. Escrita de uma Application Note e respectiva submissão à revista ci-
entífica Bioinformatics. [a efectuar]

14. Disponibilização da ferramenta à comunidade científica. [a efectuar]
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1.3 Conteúdo do Relatório

Este relatório é constituído por sete capítulos estruturados da seguinte
forma:

Capítulo 1 - Introdução :
Contextualização e motivação do projecto, breve descrição do pro-
jecto e dos seus objectivos e estrutura do relatório.

Capítulo 2 - Microarrays e Dados de Expressão Genética :
Clarificação do conceito de microarray. Introdução às experiências
com microarrays e aos dados de expressão genética.

Capítulo 3 - Biclustering :
Introdução aos algoritmos de biclustering. Distinção das várias clas-
ses de algoritmos existentes. Biclusters em matrizes de expressão
genética e biclusters em séries temporais de expressão genética.

Capítulo 4 - Trabalho Relacionado :
Apresentação dos algoritmos de biclustering implementados ou inte-
grados na aplicação. Breve referência a outros algoritmos de biclus-
tering para séries temporais de expressão genética, a implementar
posteriormente.

Capítulo 5 - A Ferramenta BiGGEsTS :
Análise das várias fases de desenvolvimento da ferramenta BiGGEsTS:
modelação, implementação e documentação.

Capítulo 6 - Estudo de Caso :
Demonstração da utilização da ferramenta BiGGEsTS para análise de
dados reais de séries temporais de expressão genética.

Capítulo 7 - Conclusões e Trabalho Futuro :
Apresentação das conclusões e propostas para trabalho futuro.

Adicionalmente são incluídos os seguintes conteúdos sob a forma de
apêndice:

Apêndice A - Diagrama de Classes da Ferramenta BiGGEsTS





Capítulo 2

Microarrays e Dados de Expressão
Genética

Como vimos anteriormente, é através da medição da quantidade de mRNA
nas células em condições experimentais específicas que podemos estabele-
cer relações entre os níveis de expressão dos vários genes de um organismo,
de forma a identificar padrões de actividade semelhantes. Neste capítulo
pretendemos introduzir o conceito de microarray e explicar de que forma
este componente pode ser utilizado em experiências de carácter biológico
para medir o nível de expressão dos genes numa determinada condição
experimental [28]. Faremos também uma referência às várias fases das ex-
periências com microarrays [27] e, por último, uma clarificação ao conceito
de dados de expressão genética e à sua organização em matrizes [17], com
vista a uma análise posterior.

2.1 Microarrays

A medição de mRNA é efectuada em experiências biológicas com microar-
rays, também designados chips de ADN ou chips de genes. As experiências
com microarrays envolvem seis fases essenciais:

1. Selecção dos elementos de prova (probes): oligonucleótidos (frag-
mentos de ADN de cadeia simples com cerca de 5 a 50 nucleótidos),
cDNA (ADN complementar, obtido através da remoção dos intrões
do ADN original), cromossomas, genoma completo de um determi-
nado organismo;
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2. Fabricação do chip (processo através do qual os elementos de prova
são colocados no chip): fotolitografia, pipetagem, piezoelectricidade;

3. Etiquetagem da amostra por fluorescência: ARN, mRNA, cDNA;

4. Experiência: hibridação, ligase, adição de bases, espectrometria de
massa (MS - mass spectrometry), electroforese, fluxocitometria, PCR
(polymerase chain reaction);

5. Leitura ou medição: fluorescência, espectrometria de massa, electro-
forese;

6. Preparação e análise dos dados: controlo robótico, processamento
de imagem, sistemas de gestão de bases de dados, bioinformática,
mineração de dados, visualização.

2.1.1 O que é exactamente um microarray de ADN?

Um microarray de ADN é um suporte sólido de dimensões reduzidas, no
qual são afixadas sequências de milhares de genes, em posições específicas.
O suporte é geralmente uma lâmina de vidro ou silicone microscópica, ou
uma membrana de nylon. O ADN é impresso, pontilhado ou sintetizado
directamente no suporte (ver Figura 2.1). Cada sequência de ADN, cor-
respondente a um gene, é colocada num ponto específico do suporte. Os
vários pontos formam uma matriz, cuja disposição ordenada e fixa per-
mite, posteriormente, saber qual a sequência de ADN que se encontra em
cada uma das posições. Os pontos podem ser constituídos por sequências
de ADN, cDNA ou oligonucleótidos.

2.1.2 Passos básicos de uma experiência com microarrays

Como é possível extrair informação sobre uma determinada condição pa-
tológica a partir de um vidro de dimensões reduzidas ou de uma placa de
silicone contendo milhares de sequências de genes?

O processo é baseado na hibridação de provas de ADN (probes), uma
técnica que usa moléculas de ácido nucleico identificadas por fluorescên-
cia como provas móveis para identificar moléculas complementares, isto
é, moléculas de ADN ou ARN cuja sequência de bases emparelha com a



2.1 Microarrays 21

sequência da molécula de prova. Quando duas sequências complementa-
res se encontram, tais como o ADN imobilizado e a prova de ADN, cDNA
ou mRNA, dá-se uma ligação entre elas, ou hibridação (ver Figura 2.1).

Figura 2.1: As fases de uma experiência com microarrays.

Consideremos duas células: uma célula de tipo 1, saudável, e uma
célula de tipo 2, doente. Suponhamos que ambas contêm um conjunto
de quatro genes idênticos, A, B, C e D. O objectivo é determinar o per-
fil de expressão destes quatro genes nos dois tipos de células. Para isso,
procede-se ao isolamento do mRNA de cada um dos tipos de células, que
se usa depois como modelo para produzir cDNA, ao qual se acrescenta
um composto fluorescente. As fluorescências usadas têm cores diferen-
tes, para que as amostras possam ser distinguidas em fases posteriores.
As amostras marcadas são então misturadas e incubadas num microarray
contendo os genes A, B, C e D imobilizados. As moléculas fluorescentes
ligam-se aos vários pontos do array, que correspondem aos genes expres-
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sos em cada célula. Os genes consideram-se expressos (up-expressed) ou
regulados (up-regulated) se, durante a experiência, as sequências de ADN
que lhes correspondem se ligarem por hibridação ao ADN-alvo, permi-
tindo inferir que esses genes estão a contribuir para a realização de uma
tarefa biológica específica. Se a sequência de um determinado gene não
hibrida com nenhuma sequência do ADN-alvo, então estamos perante o
caso em que o gene não está expresso (down-expressed) ou não está regulado
(down-regulated). O nível de expressão é determinado pela concentração
relativa de mRNA na célula, pelo que o valor a partir do qual se considera
que um determinado gene está expresso ou não varia consoante a técnica
de análise utilizada posteriormente.

Após a finalização do passo de hibridação, o microarray é introduzido
num "leitor"ou scanner que contém alguns lasers, um microscópio especial
e uma câmara. As marcações fluorescentes são excitadas pelo laser e o
microscópio e a câmara trabalham em conjunto para criar uma imagem
digital do array. Estes dados são posteriormente armazenados em suporte
digital e analisados por software específico que calcula a razão entre as
fluorescências vermelha e verde, através da análise da sua imagem digital.
Para calcular a razão, o programa cria então uma tabela que contém as taxas
de intensidade de fluorescência vermelho-verde para cada um dos pontos
do array. Por exemplo, para o cenário acima descrito, poder-se-á concluir
que ambos os tipos de células expressavam o gene A ao mesmo nível, que a
célula 1 expressava mais o gene B, a célula 2 expressava mais o gene C e que
nenhuma das células expressava o gene D. É necessário lembrar que este
é apenas um exemplo simples que usamos para demonstrar os pontos-
chave do desenho experimental. Algumas experiências de microarrays
podem conter até 30 ou 40 mil pontos, ou mesmo representar um genoma
completo. Assim sendo, os dados gerados a partir de um simples array
podem aumentar de forma significativa.

2.1.3 As cores de um microarray

Geralmente, as cores resultantes das experiências com microarrays são as
seguintes (ver Figura 2.2):
Verde - representa o ADN de controlo, em que o ADN ou cDNA deriva de
tecido normal hibridado com o ADN-alvo.
Vermelho - representa o ADN de amostra, em que o ADN ou cDNA deriva
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de tecido doente hibridado com o ADN-alvo.
Amarelo - representa uma combinação de ADN de controlo e de amostra,
em que ambos hibridam igualmente com o ADN-alvo.
Preto - representa áreas em que nem o ADN de controlo nem o de amostra
hibridam com o ADN-alvo.

Figura 2.2: Cores visíveis numa imagem digital de um microarray.

Cada ponto do array está associado a um gene particular. Cada cor
do array representa tecido saudável (controlo) ou tecido doente (amostra).
Dependendo do tipo de array usado, a localização e intensidade da cor
identifica se o gene, ou a mutação, está presente quer no ADN de controlo,
quer no ADN da amostra. Fornece também uma estimativa do nível de
expressão do(s) gene(s) no ADN da amostra e no ADN de controlo.

2.2 Dados de expressão genética

Os dados obtidos nas experiências com microarrays correspondem, como
observámos, ao nível de expressão de um elevado número de genes, por
vezes todos os genes de um determinado organismo, num determinado nú-
mero de amostras (condições experimentais) [2]. As amostras podem cor-
responder a instantes temporais ou condições ambientais distintas. Nou-
tros casos, podem pertencer a órgãos, tecidos - tecidos saudáveis e doentes,
por exemplo - ou indivíduos distintos. A simples visualização dos dados
provenientes das experiências com microarrays - dados de expressão ge-
nética (gene expression data) - é, só por si, complexa, mas a extracção de
conhecimento biológico relevante representa um desafio ainda maior [14].
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Os dados de expressão genética são dispostos numa matriz de expres-
são genética (gene expression matrix), em que cada gene corresponde a uma
linha e cada condição a uma coluna. Cada elemento da matriz contém o
nível de expressão de um gene numa determinada condição e é represen-
tado por um valor real, geralmente o logaritmo da quantidade relativa do
mRNA do gene numa condição experimental específica.

As matrizes de expressão genética têm sido analisadas extensivamente
em duas dimensões: a dimensão dos genes e a dimensão das condições.
Estes dois tipos de análise correspondem, respectivamente, a identificar
os padrões de expressão dos genes comparando as linhas da matriz, e a
identificar os padrões de expressão das amostras comparando as colunas
da matriz.

Entre os objectivos da análise de dados de expressão genética (gene
expression data analysis), são de salientar os seguintes:

1. Agrupamento de genes de acordo com a sua expressão em diversas
condições;

2. Classificação de um novo gene, dada a expressão de outros genes,
cuja classificação é conhecida;

3. Agrupamento de condições de acordo com a expressão de um deter-
minado número de genes;

4. Classificação de um novo gene, dada a expressão dos genes nessa
condição experimental;

5. Identificação de mecanismos de regulação genética (regulatory mecha-
nisms) e inferência de redes de regulação genética (regulatory networks).



Capítulo 3

Biclustering

O presente capítulo tem como objectivo introduzir o conceito de algoritmos
de biclustering, apresentar um breve resumo dos tipos de algoritmos de
biclustering existentes e da sua aplicação, quer no âmbito geral dos dados
de expressão genética [17], quer no caso específico das séries temporais de
expressão genética [19].

3.1 Conceito de Biclustering

As técnicas de clustering (agrupamento) podem e têm sido largamente usa-
das para agrupar genes ou condições e, desta forma, contribuir também
para a classificação de novos genes ou novas amostras (condições). Con-
tudo, a aplicação de algoritmos de clustering a dados de expressão genética
depara-se com uma dificuldade acrescida. Na base desta afirmação está o
facto de muitos padrões de activação serem comuns a um grupo de genes
apenas em determinadas condições experimentais e não na totalidade das
condições analisadas. Para além disso, o número de condições experimen-
tais disponível para análise é reduzido (na ordem de escassas dezenas),
comparativamente ao número de genes (na ordem dos milhares), o que
invalida a utilização de técnicas de redução do espaço das características
(feature selection), normalmente usadas em conjunto com os algoritmos de
clustering. De facto, o nosso entendimento geral de processos celulares
leva-nos a esperar que os subconjuntos de genes sejam co-regulados ou
co-expressos apenas em algumas condições experimentais e que se com-
portem quase independentemente noutras condições.

25
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A descoberta destes padrões locais de expressão, em oposição aos pa-
drões globais encontrados pelos algoritmos de clustering, pode ser a chave
para encontrar mecanismos regulatórios que, caso contrário, passariam
despercebidos. Assim, torna-se desejável ir para além do paradigma de
clustering e desenvolver abordagens distintas, capazes de revelar padrões
locais em dados de microarrays [4].

O termo biclustering foi introduzido pela primeira vez por Cheng e
Church [5] na análise de dados de expressão genética. Refere-se a uma
classe distinta de algoritmos de clustering que aplica clustering simultâneo
a linhas e colunas. Os algoritmos de biclustering têm sido propostos e
utilizados também noutras áreas de aplicação. Vários nomes, tais como
co-clustering, clustering bidimensional, subspace clustering, entre outros, são
usados frequentemente na literatura para referir a mesma formulação deste
problema. Uma das primeiras técnicas de biclustering foi o algoritmo de
clustering directo (direct clustering) introduzido por Hartigan [11], também
conhecido como clustering em bloco [21] (block clustering), embora na prá-
tica este tipo de algoritmos não tenha sido explorado até aos anos 2000.

3.1.1 Clustering vs biclustering

Qual é então a diferença entre clustering e biclustering? Porquê e quando
devemos usar biclustering em vez de clustering? As técnicas de clustering
podem ser aplicadas quer nas linhas, quer nas colunas de uma matriz
de dados, separadamente. Os algoritmos de biclustering, por outro lado,
aplicam clustering simultaneamente nas duas dimensões referidas. Isto
significa que um algoritmo de clustering deriva um modelo global, en-
quanto os algoritmos de biclustering produzem modelos locais. Quando
são usados algoritmos de clustering, cada gene de um determinado cluster é
definido usando todas as condições da experiência. De forma semelhante,
cada condição de um cluster de condições é caracterizada pela actividade
de todos os genes que lhe pertencem. Contudo, cada gene contido num
bicluster é seleccionado usando apenas um subconjunto das condições e
cada condição de um bicluster é seleccionada usando apenas um subcon-
junto de genes. O objectivo das técnicas de biclustering é então identificar
subgrupos de genes e de condições, aplicando clustering simultâneo nas
linhas e colunas de uma matriz de expressão genética, em vez de clustering
em cada uma das dimensões, separadamente. Podemos então concluir
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que, contrariamente aos algoritmos de clustering, os algoritmos de biclus-
tering identificam grupos de genes que apresentam padrões de actividade
semelhantes num determinado subconjunto de condições experimentais.
Assim, as técnicas de biclustering são mais adequadas para quando uma
ou mais das seguintes situações ocorrem:

1. Apenas um reduzido número de genes participa num processo celu-
lar de interesse.

2. Um processo celular interessante só permanece activo num determi-
nado subconjunto das condições experimentais.

3. Cada gene pode participar em diversos processos biológicos que
podem ou não estar co-activos em todas as condições experimentais.

Por estas razões, os algoritmos de biclustering devem identificar grupos
de genes e condições obedecendo às seguintes restrições:

1. Um cluster de genes deve ser definido apenas em relação a um sub-
conjunto das condições.

2. Um cluster de condições deve ser definido apenas em relação a um
subconjunto de genes.

3. Os clusters não devem ser exclusivos e/ou exaustivos: um gene/condição
pode pertencer a mais do que um cluster (ou mesmo a nenhum) e ser
agrupado(a) usando um subconjunto de condições/genes.

Adicionalmente, a robustez dos algoritmos de biclustering é particu-
larmente relevante devido a duas características adicionais dos sistemas
em estudo. A primeira é a complexidade inerente aos processos de regu-
lação genética que requer ferramentas de análise poderosas. A segunda
característica diz respeito ao nível de ruído introduzido nas experiências
de expressão genética, que torna a utilização de ferramentas inteligentes,
e tão eficientes quanto possível, indispensável.

3.2 Definições e Formulação do Problema

A maioria das aplicações que utilizam algoritmos de biclustering lida com
matrizes de expressão genética (ver Tabela 3.1). Existem contudo muitas
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outras aplicações para estes algoritmos. Por esta razão, consideraremos o
caso geral de uma matriz de dados A, com um conjunto de linhas R e um
conjunto de colunas C, em que o elemento Ai j corresponde a um valor que
representa a relação entre a linha i e a coluna j. Tal matriz A, com |R| linhas
e |C| colunas, é definida pelo seu conjunto de linhas, R = {r1, ..., r|R|} e pelo
seu conjunto de colunas C = {c1, ..., c|C|}. Usaremos (R,C) para denotar a
matriz A. Considerando que I ⊆ R e J ⊆ C são subconjuntos de linhas e
colunas, respectivamente, AIJ = (I, J) denota a submatriz de A que contém
apenas os elementos Ai j que pertencem à submatriz com um conjunto de
linhas I e um conjunto de colunas J.

Condição 1 ... Condição j ... Condição |C|
Gene 1 A11 ... A1 j ... A1|C|
Gene ... ... ... ... ... ...
Gene i Ai1 ... Ai j ... Ai|C|
Gene ... ... ... ... ... ...
Gene |R| A|R|1 ... A|R| j ... A|R||C|

Tabela 3.1: Matriz de dados de expressão genética.

Dada a matriz A, assim definida, definimos um cluster de linhas como
um subconjunto de linhas que exibe um comportamento semelhante em
todo o conjunto de colunas. Isto significa que um cluster de linhas AIC =
(I,C) é um subconjunto de linhas definido sobre todo o conjunto de colunas
C em que I = {i1, ..., ik} é um subconjunto de linhas (I ⊆ R e k ≤ |C|). Um
cluster de linhas (I,C) pode assim ser definido como uma submatriz de A
com k linhas por |C| colunas.

Analogamente, um cluster de colunas é um subconjunto de colunas
que exibem um comportamento semelhante em todo o conjunto de linhas.
Um cluster de colunas ARJ = (R, J) é um subconjunto de colunas definido
sobre todo o conjunto de linhas R, onde J = { j1, ..., js} é um subconjunto
de colunas (J ⊆ C e s ≤ |C|). Um cluster de colunas (R, J) pode ser assim
definido como uma submatriz A com |R| linhas por s colunas.

Um bicluster é um subconjunto de linhas que exibem um comporta-
mento semelhante em todo o subconjunto de colunas e vice-versa. ObiclusterAIJ =
(I, J) é, então, um subconjunto de linhas e colunas em que I = {i1, ..., ik} é um
subconjunto de linhas (I ⊆ |R| e k ≤ |C|), e J = { j1, ..., js} é um subconjunto
de colunas (J ⊆ C e s ≤ |C|). Um bicluster (I, J) pode ser definido como uma
submatriz de A com k linhas por s colunas.
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O problema específico endereçado pelos algoritmos de biclustering pode
agora ser definido. Dada uma matriz de dados, A, pretendemos identificar
um conjunto de biclusters Bk = (Ik, Jk) tal que cada bicluster Bk satisfaça
algumas características específicas de homogeneidade.

3.2.1 Grafos pesados bipartidos e matrizes de dados

Pode-se estabelecer uma relação interessante entre as matrizes de dados e
a teoria de grafos. Uma matriz de dados pode ser vista como um grafo
bipartido com pesos. Um grafo G = (V,E), em que V é o conjunto de
vértices e E o conjunto de arestas, é designado bipartido se os seus vértices
podem ser separados em dois conjuntos, C1 e C2, tais que toda a aresta em
E tem exactamente um vértice em C1 e o outro em C2: V = C1

⋃
C2. Nesta

ordem de ideias, a matriz de dados A = (R,C) pode ser vista como um
grafo bipartido com pesos onde cada nodo ni ∈ R corresponde a uma linha
e cada nodo n j ∈ C corresponde a uma coluna. A aresta entre o nodo ni

e o nodo n j tem um peso Ai j, denotando o elemento da matriz na posição
de intersecção entre a linha i e a coluna j (o nível de activação, no caso das
matrizes de expressão genética).

Esta relação entre as matrizes e a teoria de grafos está na base de diversas
abordagens interessantes à análise de dados de expressão baseadas em
algoritmos de grafos.

3.3 Complexidade do Problema

Embora a complexidade do problema de biclustering possa depender da
sua formulação exacta e, mais especificamente, da função de mérito (merit
function, fitness function) usada para avaliar a qualidade de um determinado
bicluster, quase todas as variantes interessantes deste problema são NP-
completas.

Na sua forma mais simples, a matriz de dados A é uma matriz binária,
em que cada elemento Ai j toma o valor 0 ou 1. Neste caso, um bicluster
corresponde a uma biclique no grafo bipartido que lhe corresponde. En-
contrar um bicluster de tamanho máximo é, então, equivalente a encontrar
a biclique com o maior número de arestas num grafo bipartido, o que cons-
titui um problema NP-completo [23]. Em casos mais complexos, em que
os valores numéricos reais da matriz A são tomados em consideração para
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determinar a qualidade de um bicluster, teremos uma complexidade que
não pode, necessariamente, ser inferior a esta, uma vez que, de um modo
geral, os problemas complexos podem também ser usados para resolver as
versões mais restritivas do problema conhecido como NP-completo. Neste
contexto, a grande maioria dos algoritmos propostos para o problema de
biclustering utiliza abordagens heurísticas, em muitos casos precedidas por
um passo de normalização aplicado à matriz de dados de forma a evi-
denciar os padrões de interesse. Algumas técnicas evitam as abordagens
heurísticas, usando a enumeração exaustiva de biclusters, normalmente
com restrições que envolvem o seu tamanho.

3.4 Dimensões da Análise

Nas secções que se seguem apresentamos uma classificação dos algoritmos
de biclustering de acordo com as quatro dimensões de análise apresentadas
por Madeira e Oliveira [17]:

• O tipo de biclusters que permitem encontrar.

• A estrutura do(s) bicluster(s) produzido(s).

• O algoritmo específico usado para identificar cada bicluster.

• O domínio de aplicação de cada algoritmo.

3.4.1 Tipo de bicluster

Um dos critérios para avaliar um algoritmo de biclustering envolve a iden-
tificação do tipo de biclusters que o algoritmo permite encontrar. Madeira
e Oliveira identificam quatro classes essenciais (ver Figura 3.4.1):

1. Biclusters com valores constantes.

2. Biclusters com valores constantes em linhas ou colunas.

3. Biclusters com valores coerentes.

4. Biclusters com evoluções coerentes.
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Figura 3.1: Diferentes tipos de biclusters. (a)biclusterconstante; (b) linhas constantes;
(c) colunas constantes; (d) valores coerentes - modelo aditivo; (e) valores coerentes -
modelo multiplicativo; (f) evolução global coerente; (g) evoluções coerentes nas linhas;
(h) evoluções coerentes nas colunas; (i) evoluções coerentes nas colunas; (j) evoluções
coerentes em linhas e colunas

As três primeiras classes analisam directamente os valores numéri-
cos das matrizes de dados e tentam encontrar subconjuntos de linhas e
subconjuntos de colunas com comportamentos semelhantes. Estes com-
portamentos podem ser observados nas linhas, nas colunas, ou em ambas
as dimensões da matriz de dados, como nas Figuras 3.1(a), 3.1(b), 3.1(c),
3.1(d) e 3.1(e). A quarta classe de algoritmos engloba os algoritmos que
procuram comportamentos coerentes, independentemente dos valores nu-
méricos exactos na matriz de dados. Assim, os biclusters com evoluções
coerentes vêem os elementos da matriz de dados como símbolos. Estes
símbolos podem ser puramente nominais, como nas Figuras 3.1(f), 3.1(g)
e 3.1(h); podem corresponder a uma determinada ordem, como na Figura
3.1(i); ou representam alterações positivas e negativas em relação a um
valor normal, como na Figura 3.1(j).

No caso dos dados de expressão genética, os biclusters constantes reve-
lam subconjuntos de genes com valores de expressão semelhantes num de-
terminado subconjunto de condições. Um bicluster com linhas constantes
identifica um subconjunto de genes com valores de expressão semelhantes
num determinado subconjunto de condições, permitindo que os níveis de
expressão sejam diferentes de gene para gene. De forma semelhante, um
bicluster com colunas constantes identifica um subconjunto de condições
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no qual um conjunto de genes apresenta valores de expressão semelhantes
assumindo que os seus valores de expressão podem variar de condição
para condição. Contudo, podemos estar interessados em identificar rela-
ções mais complexas entre os genes e as condições analisando directa ou
indirectamente os valores numéricos.

Assim, um bicluster com valores coerentes identifica um subconjunto
de genes e condições com valores coerentes nas linhas e colunas da matriz
de dados. Por outro lado, identificar um bicluster com evoluções coerentes
pode ser útil se estivermos interessados em encontrar um subconjunto
de genes que estão regulados acima ou abaixo do normal (up-regulated,
down-regulated) num subconjunto de condições sem ter em conta os seus
valores de expressão reais; ou se estivermos interessado em identificar um
subconjunto de condições que têm os mesmos efeitos ou efeitos opostos
num subconjunto de genes.

Os algoritmos mais simples de biclustering identificam subconjuntos de
linhas e colunas com valores constantes. O bicluster apresentado na Figura
3.1(a) é um exemplo de um bicluster constante.

Outras técnicas de biclustering procuram subconjuntos de linhas e co-
lunas com valores constantes nas linhas ou colunas da matriz de dados.
O bicluster apresentado na Figura 3.1(b) é um exemplo de um bicluster
de linhas constantes, enquanto o bicluster ilustrado na Figura 3.1(c) é um
exemplo de um bicluster com colunas constantes. Note-se que, no caso
de um bicluster com linhas constantes, toda a linha do bicluster pode ser
obtida adicionando um valor constante a cada uma das outras linhas, ou
multiplicando-as por um valor constante. De forma semelhante, cada co-
luna de um bicluster de colunas constantes pode ser obtida adicionando
uma constante a cada uma das outras colunas, ou multiplicando-as por
um valor constante.

Algumas técnicas de biclustering mais sofisticadas procuram biclusters
com valores coerentes em ambas as dimensões (linhas e colunas). As Figu-
ras 3.1(d) e 3.1(e) são exemplos deste tipo de biclusters. Em ambos os exem-
plos, cada linha pode ser obtida adicionando uma constante a cada uma
das linhas ou multiplicando cada uma das linhas por um valor constante.
Além disso, cada coluna pode também ser obtida de forma semelhante,
adicionando uma constante a cada uma das colunas ou multiplicando cada
uma das colunas por um valor constante.

O último tipo de abordagem tem como objectivo encontrar biclusters
com evoluções coerentes. A propriedade de co-evolução pode ser ob-
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servada no bicluster completo, ou seja, em ambas as linhas e colunas da
submatriz, como nas Figuras 3.1(f) e 3.1(j); nas linhas do bicluster, como na
Figura 3.1(g); ou nas colunas do bicluster, como nas Figuras 3.1(h) e 3.1(i).

De acordo com as propriedades específicas de cada problema, um ou
mais destes diferentes tipos de biclusters é/são, geralmente, considerado(s)
interessante(s). Para além disso, a função de mérito utilizada para ava-
liar a qualidade dos biclusters encontrados deve ser a mais adequada, de
acordo com o tipo de bicluster pretendido. A escolha da função de mé-
rito está fortemente relacionada com as características dos biclusters que o
algoritmo pretende encontrar. A grande maioria dos algoritmos aplicam
clustering simultâneo em ambas as dimensões da matriz de dados, de forma
a encontrar biclusters das quatro classes que mencionámos anteriormente.
Existem também abordagens de clustering de duas vias (two-way clustering)
que usam o clustering de uma via (one way clustering) para produzir clusters
em cada uma das duas dimensões da matriz de dados separadamente.
Os resultados unidimensionais são então combinados para produzir sub-
grupos de linhas e colunas cujas propriedades nos permitem considerar o
resultado final como biclustering. O tipo de biclusters produzido por estes
algoritmos depende, então, da distância ou medida de similaridade usada
pelos algoritmos de clustering de uma via.

3.4.2 Estrutura do bicluster

Os algoritmos de biclustering assumem que existe apenas um bicluster na
matriz, tal como na Figura 3.2(a), ou partem do princípio que a matriz
contém k biclusters, em que k é o número de biclusters que se esperam iden-
tificar, definido previamente. Enquanto a maioria dos algoritmos assume a
existência de vários biclusters, existem outros que apenas pretendem iden-
tificar um. Sendo assim, embora estes algoritmos possam identificar mais
do que um bicluster, o bicluster que resulta da execução do algoritmo é
geralmente o melhor, de acordo com um determinado critério.

Quando o algoritmo de biclustering assume a existência de vários biclus-
ters na matriz de dados, os biclusters identificados podem ter as seguintes
estruturas (ver Figura 3.4.2):

1. Biclusters de linhas ou colunas exclusivas (blocos rectangulares dia-
gonais após o reordenamento de linhas e colunas).

2. Biclusters não sobrepostos com uma estrutura em xadrez.
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(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i)

Figura 3.2: Estrutura dos biclusters. (a) único; (b) exclusivos; (c) em xadrez; (d) linhas
exclusivas; (e) colunas exclusivas; (f) não sobrepostos com estrutura em árvore; (g) não
sobrepostos e não exclusivos; (h) sobrepostos com estrutura hierárquica; (i) sobrepostos e
arbitrariamente posicionados.

3. Biclusters de linhas exclusivas.

4. Biclusters de colunas exclusivas.

5. Biclusters não sobrepostos com estrutura em árvore.

6. Biclusters não sobrepostos e não exclusivos.

7. Biclusters sobrepostos com estrutura hierárquica.

8. Biclusters sobrepostos com posicionamento arbitrário.

3.4.3 Objectivos dos algoritmos de biclustering

Os algoritmos de biclustering podem ter dois tipos de objectivos: identificar
um bicluster ou identificar um conjunto de biclusters. Algumas abordagens
procuram identificar um bicluster de cada vez. Outras permitem desco-
brir um conjunto de biclusters em cada aplicação. Existem também alguns
algoritmos que fazem a identificação de biclusters em simultâneo, isto é,
descobrem todos os biclusters com uma única aplicação. Dada a complexi-
dade do problema, têm sido usadas diversas abordagens:
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1. Combinação iterativa de clustering em linhas e colunas (iterative row
and column clustering combination).

2. Divisão e conquista (divide and conquer).

3. Pesquisa gulosa (greedy search).

4. Enumeração exaustiva de biclusters (exhaustive bicluster enumeration).

5. Identificação de parâmetros de uma dada distribuição (distribution
parameter identification).

A forma mais directa para identificar biclusters é a aplicação de algorit-
mos de biclustering às linhas e colunas da matriz de dados separadamente
e, posteriormente, combinar os resultados através de um método iterativo
que combine as disposições de ambos os clusters. Vários algoritmos usam
esta ideia de combinação iterativa de clustering em linhas e colunas. Outras
técnicas utilizam a abordagem de divisão e conquista: dividem o problema
em vários sub-problemas semelhantes ao original, mas de dimensões mais
reduzidas, resolvem os sub-problemas recursivamente e depois combinam
as soluções para criar uma solução global para o problema original [6]. Um
grande número de métodos aplica a pesquisa gulosa. Esta abordagem con-
siste em efectuar escolhas óptimas para os casos locais, na esperança de
que a optimização local leve a uma solução global aceitável [6]. Alguns
autores propõem métodos que fazem uma enumeração exaustiva de biclus-
ters, bem como algumas técnicas para acelerar o processo, nomeadamente
através da restrição da dimensão dos biclusters que devem ser identifica-
dos. O último tipo de abordagem faz a identificação de parâmetros de uma
dada distribuição. Para isso, assume que os biclusters são gerados segundo
um determinado modelo estatístico e procura identificar os parâmetros
da distribuição que aproximam da melhor forma a distribuição observada
nos dados reais, minimizando iterativamente um determinado critério de
qualidade.

3.5 Aplicações de Biclustering

A técnica de biclustering pode, em geral, ser aplicada quando os dados
que se pretendem analisar tomam a forma de uma matriz A de valores
reais, em que o conjunto de valores Ai j representa a relação entre as linhas
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i e as colunas j, e o objectivo é identificar subconjuntos de linhas/colunas
com determinadas propriedades de coerência num dado subconjunto de
colunas/linhas.

A maioria das aplicações de biclustering em Biologia utiliza dados de
expressão genética. Contudo, as técnicas de biclustering podem ser inte-
ressantes na análise de outro tipo de dados biológicos. Exemplo disso é
a aplicação destes algoritmos a dados da indústria farmacêutica, dados
nutricionais, entre outros.

Para além das ferramentas biológicas, o biclustering tem sido aplicado
com sucesso em áreas relevantes como: a pesquisa de informação (infor-
mation retrieval) e a mineração de texto (text mining); sistemas de recomen-
dação (recommendation systems, colaborative filtering), marketing aplicado e
estudos de mercado; pesquisas em bases de dados e mineração de dados
(data mining).

3.6 Biclustering em Séries Temporais de Expres-
são Genética

Em séries temporais de expressão genética, as condições da matriz de da-
dos correspondem a instantes temporais consecutivos. Dada a natureza
dos dados em análise, a tarefa de isolar actividades coerentes entre genes
num determinado subconjunto de condições pode ser simplificada pela
restrição a biclusters de colunas contíguas (instantes temporais consecuti-
vos).

Esta restrição baseia-se na seguinte observação: à medida que o tempo
passa, os processos biológicos vão-se sucedendo, iniciando e terminando,
levando a um aumento ou decréscimo da actividade de conjuntos de ge-
nes, que podem ser identificados pela formação de biclusters com colunas
contíguas. Neste contexto, a activação de conjuntos de genes em determi-
nadas condições corresponde, em muitos casos, à activação de um dado
processo biológico.

A Figura 3.3 ilustra a existência de três processos biológicos (P1, P2 e
P3) que originam um aumento da actividade de diferentes conjuntos de
genes, representados por três biclusters. Note-se que, embora as colunas
de cada bicluster sejam contíguas, as linhas podem-se encontrar em po-
sições arbitrárias, aparecendo representadas como contíguas apenas por
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Figura 3.3: Três processos biológicos identificados em séries temporais de expressão
genética.

conveniência. A sobreposição de biclusters também é permitida, isto é,
alguns genes podem contribuir para vários processos biológicos simulta-
neamente, assim como num determinado conjunto de instantes temporais
poderão ocorrer diversos processos.

As séries temporais de expressão genética são muitas vezes usadas no
estudo de sistemas biológicos dinâmicos e redes de regulação genética,
pois a sua análise pode fornecer elementos que potenciem uma melhor
compreensão dos sistemas biológicos [16]. Neste contexto, a identificação
de processos biológicos que levam à criação de biclusters, bem como a rela-
ção entre estes, é crucial para a identificação de mecanismos de regulação
genética e, mais ambiciosamente, para a inferência de redes de regulação
genética.





Capítulo 4

Trabalho Relacionado

O objectivo do presente capítulo é apresentar o trabalho relacionado com
a ferramenta desenvolvida. Em particular serão referidos os algoritmos
já implementados e integrados no contexto da análise de séries tempo-
rais de expressão genética da aplicação [19] [20], bem como o algoritmo
implementado durante o desenvolvimento do projecto [31].

Serão também referidos os algoritmos a implementar no decorrer do
projecto do 2o semestre [12] [24], bem como o trabalho realizado no estudo
das aplicações já existentes para análise de dados de expressão genética
em geral [3] [15] [26] [30] [22] [8] [1] [7] [9].

4.1 Algoritmos para Séries Temporais de Expres-
são Genética

Os algoritmos seleccionados para integrar a ferramenta BiGGEsTS têm em
comum a sua aplicação à análise de dados de expressão genética cujas
condições correspondem a instantes temporais consecutivos e permitem,
no geral, encontrar biclusters cujos níveis de expressão dos subconjuntos de
genes que os compõem apresentam evoluções coerentes para os respectivos
subconjuntos de condições. Os biclusters identificados pelos algoritmos
utilizados podem-se sobrepor, isto é, apresentar genes ou condições em
comum.

39



40 Trabalho Relacionado

4.1.1 Algoritmos na aplicação

Dos algoritmos integrados na aplicação, dois tinham já sido implementa-
dos (CCC-Biclustering e e-CCC-Biclustering) e foram apenas integrados na
ferramenta, enquanto um terceiro foi implementado no desenvolvimento
do projecto (CC-TSB-Biclustering).

Algoritmos integrados

CCC-Biclustering

CCC-Biclustering é um algoritmo proposto recentemente [19] e permite
encontrar e identificar todos os biclusters máximos de colunas coerentes
contíguas em tempo linear no tamanho da matriz de expressão. Para isso é
efectuado o processamento de uma matriz de valores discretos, utilizando
técnicas de processamento de strings (cadeias de caracteres) baseadas em
árvores de sufixos. Cada padrão de expressão partilhado pelos genes
de um bicluster no seu subconjunto de instantes temporais consecutivos
representa um processo biológico potencialmente relevante.

Strings e Árvores de Sufixos

Uma string S é uma lista ordenada de símbolos (de um alfabeto Σ) escritos
de forma contígua da esquerda para a direita [10]. Para qualquer string S,
S[i.. j] é a sua substring contígua com início na posição i e fim na posição j.
Em particular, S[i..|S|] é o sufixo de S com início na posição i.

A vizinhança e de uma string S de comprimento |S| (e ≥ 0) definida
sobre o alfabeto Σ, N(e,S), é o conjunto de strings Si tal que: |S| = |Si| e
Hamming(S,Si) ≤ e. Isto significa que a distância de Hamming entre S
e Si não pode ser maior do que e, ou seja, precisamos de, no máximo, e
substituições para obter Si a partir de S. A vizinhança e de uma string
S de comprimento |S| contém o seguinte número de elementos: ν(e, |S|) =∑e

j=0 C|S|j (|Σ| − 1) j
≤ |S|e|Σ|e.

Uma árvore de sufixos de uma string S é uma árvore dirigida com
exactamente |S| folhas, numeradas de 1 a |S|. Cada nodo interno, à excepção
da raiz, tem pelo menos dois filhos. Cada aresta é rotulada por uma
substring não vazia de |S| e não podem existir dois ramos rotulados por
uma substring cujo carácter inicial seja idêntico, a partir do mesmo nodo.
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A característica principal é o facto de, para toda a folha i, a string que rotula
o caminho desde a raiz até à folha corresponder ao sufixo de S que começa
na posição i. Cada folha é identificada pela posição de início do sufixo que
lhe corresponde.

De forma a permitir a construção de uma árvore de sufixos que obedeça
a esta definição quando um sufixo de S coincide com o prefixo de um outro
sufixo de S, é adicionado um carácter terminador ao final dos sufixos,
carácter esse que não aparece em nenhuma outra posição da string.

Uma árvore de sufixos generalizada é uma árvore de sufixos construída
para um conjunto de strings Si. Cada folha é identificada por dois números,
um que identifica a string e outro que identifica o sufixo. As árvores de
sufixos (árvores generalizadas de sufixos) podem ser construídas em tempo
linear no tamanho da string (ou soma dos tamanhos das strings), utilizando
diversos algoritmos [10]. O algoritmo de Ukkonen [29], usado no CCC-
Biclustering, recorre a ligações entre sufixos para conseguir tal construção
em tempo linear.

Existe uma ligação entre sufixos de um nodo v para um nodo u, (v,u)
se a string que rotula o caminho do nodo u representa um sufixo da string
que identifica o caminho do nodo v e o comprimento da primeira é igual
ao comprimento da segunda menos uma unidade.

Algoritmo CCC-Biclustering

Consideremos uma matriz de expressão genética A′ do tipo definido no
Capítulo 3. Estamos interessados no caso em que os níveis de expressão
genética presentes em A′ podem ser discretizados para um conjunto de
símbolos de interesse, Σ, que representam níveis de activação distintos.
No caso mais simples, Σ poderá conter apenas dois símbolos, um usado
para a não-regulação e o outro para a regulação. Outra das possibilidades
frequentemente utilizadas é a consideração de três símbolos, D,N,U, que
significam regulação baixa (DownRegulated), regulação normal (No-Change)
e regulação elevada (UpRegulated), respectivamente. Os valores da matriz
A′ podem ser discretizados utilizando um conjunto de símbolos maior.
Após a discretização, a matriz original A′ é transformada na matriz A,
em que Ai j ∈ Σ representa o valor discreto correspondente ao valor A′i j da
matriz original.

A segunda matriz da Figura 4.1 representa uma discretização possível
dos valores de expressão da matriz à esquerda (na mesma figura). Neste
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N U D U N

D U D U D

N N N U N

U U D U U
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C1 C2 C3 C5C4

0.07 0.73 −0.54 0.45 0.25

−0.34 0.46 −0.38 0.76 −0.44

0.22 0.17 −0.11 0.44 −0.11

0.70 0.71 −0.41 0.33 0.35

G1

G4

G3

G2

C1 C2 C3 C5C4

N1 U2 D3 U4 N5

D1 U2 D3 U4 D5

N1 N2 N3 U4 N5

U1 U2 D3 U4 U5

Figura 4.1: Matriz de expressão genética original (esquerda), matriz discreta (centro) e
matriz discreta após a transformação alfabética (direita).

exemplo, o alfabeto usado foi D,N,U e o nível de expressão considerado
como normal situa-se no intervalo [−0.3, 0.3].

Consideremos agora a transformação alfabética que consiste, essenci-
almente, em adicionar o número da coluna a cada símbolo da matriz. Isto
corresponde a considerar um novo alfabeto Σ′ = Σ × {1, . . . , |C|}, em que
cada elemento Σ′ é obtido pela concatenação de um símbolo de Σ com
um valor no intervalo {1 . . . |C|}. Para o conseguirmos, usamos uma função
f : Σ× {1, . . . , |C|} definida por f (a, k) = a|k, em que a|k representa o carácter
em Σ′ obtido por concatenação do símbolo a com o número k. Considera-
mos também que o alfabeto é sempre fornecido na sua ordem lexicográfica,
Σ j = { f (a, j), a ∈ 1..|C|} é o alfabeto possível para uma determinada coluna
j, e que Σ j[k] é o símbolo Σ j na posição k.

Neste contexto, consideramos também um conjunto de strings Si =
{S1, ...,S|R|} obtido pelo mapeamento de cada linha AiC na matriz A para
a string Si tal que Si( j) = f (Ai j, j). Cada string Si tem |C| símbolos que
correspondem aos símbolos na linha AiC após a transformação alfabética
(Figura 4.1, matriz da direita).

Se considerarmos a matriz definida no Capítulo 3 não como a matriz
original, mas como a sua versão discreta, incidimos então sobre uma ma-
triz A de valores discretos, na qual pretendemos encontrar biclusters ou
subconjuntos de linhas e colunas que apresentam evoluções coerentes, ca-
racterizadas por uma determinada propriedade dos símbolos presentes
na matriz de valores discretos. Neste algoritmo estamos interessados em
biclusters com colunas coerentes:

Um CC-Bicluster (Column Coherent Bicluster), bicluster com colunas
coerentes, AIJ, é um subconjunto de linhas I = {i1, . . . , ik} e colunas J =
{ j1, . . . , js}. da matriz A tal que Ai j = AlJ para quaisquer i, l ∈ I and j ∈ J.

Na análise de séries temporais de expressão genética podemos, como foi
referido no Capítulo 3, restringir-nos aos biclusters de colunas contíguas
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[18, 20, 31, 12, 24]. Este facto leva-nos à definição de CCC-Bicluster e
a outras definições relacionadas, tais como as de CCC-Bicluster trivial,
máximo e máximo em linha, à esquerda e à direita:

Um CCC-Bicluster é um bicluster com colunas contíguas coerentes
(Contiguous Column Coherent Bicluster), AIJ, é um subconjunto de linhas
I = {i1, . . . , ik} e um subconjunto de colunas contíguas J = {r, r+1, . . . , s−1, s}
de uma matriz A tal que Ai j = AI j,∀i, l ∈ I and j ∈ J.

Segundo esta definição, cada CCC-Bicluster AIJ define uma string S que
corresponde a um padrão contíguo de expressão comum a todas as linhas
(genes) que integram o CCC-Bicluster, entre as colunas r e s da matriz A.
Isto significa que existe uma string S = Si[r...s],∀i ∈ I.

Veremos agora as definições de CCC-Bicluster trivial, CCC-Bicluster
máximo em linhas, máximo à esquerda e máximo à direita, importan-
tes para introduzir o conceito de CCC-Bicluster máximo (tipo de bicluster
extraído pelos algoritmos analisados nesta secção).

Um CCC-Bicluster trivial AIJ é um CCC-Bicluster com apenas uma
linha e uma coluna.

Um CCC-Bicluster AIJ é máximo em linha se não é possível acrescen-
tar mais linhas ao seu conjunto de linhas I mantendo a propriedade de
coerência do padrão de expressão.

Um CCC-Bicluster AIJ é máximo à direita se o seu padrão de expres-
são S não pode ser estendido para a direita pela inclusão de um novo
símbolo no fim de S (a coluna contígua à última coluna de AIJ não pode
ser adicionada a J sem proceder à remoção de genes do subconjunto I).

Um CCC-Bicluster AIJ é máximo à esquerda se o padrão de expressão
S não pode ser estendido para a esquerda através da adição de um novo
símbolo no início de S (a coluna contígua à primeira coluna de AIJ não
pode ser adicionada a J sem provocar a remoção de genes do subconjunto
I).

Dadas estas definições, podemos dizer intuitivamente que um CCC-
Bicluster máximo é um CCC-Bicluster que é simultaneamente máximo
em linha, máximo à esquerda e máximo à direita, isto é, não é possível
adicionar linhas ou colunas contíguas (à esquerda ou à direita) à submatriz
mantendo a propriedade de coerência do padrão de expressão do CCC-
Bicluster.

Numa definição mais formal, um CCC-Bicluster AIJ é máximo se não
existe outro CCC-Bicluster que o contenha, isto é, para todos os outros
CCC-Biclusters ALM, I ⊆ L e J ⊆M⇒ I = L ∧ J =M.
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Por forma a ficarmos com uma visão do funcionamento geral do algo-
ritmo CCC-Biclustering, consideremos a árvore de sufixos generalizada T
obtida a partir do conjunto de strings S obtido após a transformação da
matriz mencionada anteriormente. Seja v um nodo de T e P(v) o com-
primento do caminho até v, ou seja, o número de símbolos da string que
rotula o caminho desde a raiz até ao nodo v. Adicionalmente, seja B(v) o
comprimento do ramo de T que conduz ao nodo v (número de símbolos
da string que rotula o ramo) e L(v) o número de folhas da sub-árvore que
têm v como seu nodo raiz (no caso em que v é um nodo interno).

O algoritmo CCC-Biclustering baseia-se no teorema seguinte:

Teorema 1 Seja v um nodo da árvore de sufixos generalizada T. Se v é um nodo
interno, então v corresponde a um CCC-Bicluster máximo se e só se L(v) > L(u)
para qualquer nodo u tal que existe uma ligação entre sufixos de u para v. Se v
é um nodo folha, então v corresponde a um CCC-Bicluster máximo se e só se o
comprimento do caminho de v, P(v), é igual a |Si| e a string que rotula o ramo que
conduz a v tem outros símbolos que não o carácter terminador, isto é, B(v) é maior
do que um. Mais ainda, todo o CCC-Bicluster máximo da matriz A corresponde
a um nodo v que satisfaz uma destas duas condições.

A Figura 4.2 mostra que todo o nodo da árvore de sufixos generalizada
T corresponde a um CCC-Bicluster, embora algumas regras do teorema
sejam então aplicadas para conseguir extrair apenas os CCC-Biclusters
máximos. Mais ainda, neste caso (em que não são permitidos erros) cada
CCC-Bicluster é perfeito, isto é, o padrão de expressão é exactamente
igual em todos os genes que fazem parte do bicluster, e é identificado por
exactamente um nodo da árvore de sufixos. Veremos que isto deixa de
ser verdade quando o nosso objectivo passa a ser a extracção de e-CCC-
Biclusters com e > 0, isto é, CCC-Biclusters que permitem a ocorrência de
e erros no padrão de expressão de cada gene do bicluster.

CCC-Biclustering com shifting de genes

Dado que diferentes genes apresentam níveis de expressão diferentes que,
juntamente com a discretização, podem limitar a capacidade do algoritmo
CCC-Biclustering para descobrir todos os padrões de expressão relevantes,
Madeira e Oliveira propõem um algoritmo CCC-Biclustering com shifting
(translação) de padrões de expressão. Esta extensão do algoritmo permite
o shifting dos padrões de expressão genética k símbolos para cima e para
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Figura 4.2: Árvore de sufixos generalizada para a matriz à direita na Figura 4.1 usada
pelo algoritmo CCC-Biclustering (esquerda). Os círculos identificam os CCC-Biclusters
máximos não-triviais (B1 e B2). Os CCC-Biclusters B1 e B2 são apresentados na matriz
como subconjuntos de linhas e colunas (I, J) (direita). As strings m = [U2 D3 U4] e
m = [U4 N5] correspondem aos padrões de expressão de B1 e B2, respectivamente (estes
padrões de expressão são também designados modelos/motivos válidos mais à frente neste
capítulo).

baixo, de forma a encontrar CCC-Biclusters máximos que não seriam en-
contrados devido aos diferentes níveis de expressão entre os genes. O valor
de k é, geralmente, um valor inteiro entre 1 e |Σ|, em que Σ é o conjunto
de símbolos, por ordem lexicográfica, usado para discretizar a matriz de
expressão original.

e-CCC-Biclustering

As técnicas de discretização, bem como o ruído inerente à medição dos
dados das experiências com microarrays, podem limitar a capacidade do
algoritmo CCC-Biclustering para identificar padrões biologicamente rele-
vantes. Para tentar ultrapassar este problema, Madeira e Oliveira propuse-
ram um novo algoritmo, e-CCC-Biclustering [20], que permite a ocorrência
de um determinado número de erros no padrão de cada um dos genes do
CCC-Bicluster encontrado. Os biclusters encontrados são então designados
e-CCC-Biclusters, em que e é o número de erros permitido. Os erros po-
dem, em geral, ser substituições de um determinado símbolo do padrão de
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expressão por outros símbolos que constituem o alfabeto de discretização
(caso que corresponde a erros de medição), ou substituições restringidas
aos símbolos de discretização mais próximos na ordem lexicográfica (cor-
respondentes a erros de discretização). A complexidade deste algoritmo é
polinomial no tamanho da matriz de expressão genética a processar.

Dadas as definições mencionadas no algoritmo CCC-Biclustering, po-
demos então definir o tipo de biclusters identificado pelo algoritmo e-CCC-
Biclustering:

Um e-CCC-Bicluster (Contiguous Column Coherent Bicluster with e errors),
bicluster com colunas contíguas coerentes com e erros, AIJ, é um CCC-
Bicluster em que todas as strings Si que definem os padrões de expressão
de cada um dos genes em I estão na vizinhança e de um padrão de expressão
S que define o e-CCC-Bicluster, ou seja, Si ∈ N(e, |S|),∀i ∈ I. A definição de
0-CCC-Bicluster é equivalente à definição de CCC-Bicluster.

Um e-CCC-Bicluster, AIJ, é máximo se é máximo em linha, máximo à
esquerda e máximo à direita. Isto significa que não é possível adicionar-
lhe linhas ou colunas contíguas mantendo a coerência do seu padrão de
expressão.

O objectivo do algoritmo e-CCC-Biclustering pode ser definido como:
encontrar e identificar todos os e-CCC-Biclusters máximos dada uma de-
terminada matriz de valores discretos A correspondente a uma matriz de
expressão genética original A′.
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Figura 4.3: Árvore de sufixos generalizada para a matriz à direita na Figura 4.1 utilizada
no algoritmo e-CCC-Biclustering com e > 0 (quando e = 0 a árvore de sufixos usada é a
da Figura 4.2). Os círculos B1 e B2 identificam dois 1-CCC-Biclusters.
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Figura 4.4: 1-CCC-Biclusters máximos que correspondem ao padrão de expressão (aqui
denominado modelo/motivo válido) m = [D1 U2 D3 U4 D5] (esquerda). Note-se que
este 1-CCC-Bicluster corresponde a duas ocorrências do motivo m admitindo um erro
(dois nodos) B1 na árvore de sufixos generalizada da Figura 4.3. O 1-CCC-Bicluster
representado pelo modelo/motivo válido m = [U2 D3 U4 D5] corresponde a três nodos B2
da árvore de sufixos generalizada da Figura 4.3.

Vimos que, no algoritmo CCC-Biclustering, um CCC-Bicluster era iden-
tificado por um único nodo da árvore de sufixos. Para o algoritmo e-CCC-
Biclustering e considerando e > 0 verificamos então que um determinado
e-CCC-Bicluster pode ser identificado por vários nodos da árvore de sufi-
xos (Figura 4.3).

O algoritmo e-CCC-Biclustering considera um determinado motivo de
expressão para cada e-CCC-Bicluster. Os vários genes que compõem o
e-CCC-Bicluster apresentam então padrões aproximados de expressão que
se encontram na e-vizinhança do motivo considerado. O algoritmo e-
CCC-Biclustering tem três passos principais. No primeiro passo são ex-
traídos todos os e-CCC-Biclusters máximos à direita. Num segundo passo,
procede-se à eliminação dos e-CCC-Biclusters máximos à direita que não
são máximos à esquerda. Finalmente, removem-se os e-CCC-Biclusters
repetidos. Vejamos como estas três fases funcionam e que estruturas de
dados são utilizadas.

A primeira fase constrói uma árvore de sufixos generalizada da matriz
A e efectua o processamento dos nodos da árvore de sufixos de forma a
identificar os motivos de expressão e as ocorrências de nodos que permitem
identificar depois os e-CCC-Biclusters. Isto é feito utilizando uma adapta-
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ção do algoritmo SPELLER [25] que foi originalmente proposto para extrair
motivos comuns a partir de um conjunto de N sequências de ADN usando
uma árvore de sufixos generalizada. No entanto, este processamento da
árvore de sufixos generalizada identifica apenas os e-CCC-Biclusters máxi-
mos à direita e armazena-os numa lista contendo os modelos e respectivos
nodos em que ocorrem.

A fase seguinte consiste na remoção dos modelos armazenados que
não correspondem a e-CCC-Biclusters máximos à esquerda. Para isso é
utilizada uma árvore construída com os modelos/motivos invertidos e que
armazena o número de genes que partilham o mesmo motivo nos seus
nodos. Um nodo que possui um filho com o mesmo número de genes
não pode ser máximo à esquerda. O último passo do algoritmo consiste
em remover dos modelos armazenados, aqueles que identificam o mesmo
e-CCC-Bicluster. Para isso recorre-se a uma hash table e considera-se que
todos os modelos que contenham as mesmas condições inicial e final e
os mesmos genes identificam o mesmo e-CCC-Bicluster e serão por isso
identificados facilmente, pois partilham a mesma hash key.

e-CCC-Biclustering com erros restritos

O algoritmo e-CCC-Biclustering apresentado permite erros gerais, isto é,
substituições dos símbolos Ai j do CCC-Bicluster Bk = (Ik, Jk) por qualquer
símbolos do alfabeto Σ′j excepto Ai j. Este tipo de erros são particular-
mente relevantes para a identificação de erros de medição que ocorrem
durante as experiências com microarrays. Contudo, se estivermos inte-
ressados em identificar erros de discretização podemos considerar erros
restritos: substituições dos símbolos Ai j pelos símbolos lexicograficamente
mais próximos em Σ′j.

e-CCC-Biclustering com erros restritos e shifting de genes

O shifting de genes implementado no algoritmo e-CCC-Biclustering é, em
tudo, semelhante ao referido para o algoritmo CCC-Biclustering e pode ser
combinado com com os erros restritos, permitindo aumentar, em muitos
casos, o número de e-CCC-Biclusters extraídos pelo algoritmo.
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Algoritmo Implementado

CC-TSB-Biclustering

O algoritmo implementado, CC-TSB-Biclustering [31], foi desenvolvido
para séries temporais de expressão genética e usa a média dos quadrados
dos resíduos (MSR - Mean Squared Residue) como medida de qualidade do
bicluster. Forçando o MSR a diminuir até atingir um determinado valor
considerado como o valor máximo de MSR permitido, o algoritmo vai
eliminando genes e instantes temporais (condições) de acordo com a sua
correlação no bicluster. Para assegurar a coerência dos instantes temporais,
apenas as condições inicial e final são elegíveis para serem removidas.
Como consequência, o número de genes e o tamanho do intervalo de
tempo são simultaneamente maximizados.

O objectivo do algoritmo CC-TSB-Biclustering é descobrir genes co-
regulados que apresentam perfis de expressão semelhantes em determina-
dos sub-intervalos de tempo (subconjuntos de instantes de tempo - con-
dições - consecutivos). Os genes considerados não exibem, geralmente,
perfis de expressão altamente correlacionados durante todo o conjunto de
instantes temporais, mas apenas em alguns sub-intervalos.

Os dados de expressão genética considerados para este algoritmo são
representados numa matriz A de tipo definido no Capítulo 3, com valores
reais. Assume-se que a matriz A foi previamente processada e que não
possui quaisquer valores em falta.

Definimos então o MSR H, usado como medida de coerência de um
determinado bicluster, como: H(I, J) = 1

|I||J|

∑
i∈I, j∈J(Ai j − AiJ − AI j + AIJ)2.

em que I e J são o subconjunto de linhas (genes) e de colunas (instantes
temporais), respectivamente; |I| e |J| são o número de linhas e o número de
condições da submatriz; Ai j é o elemento da matriz A na linha i e coluna j;
AiJ e AI j são a média da linha i e a média da coluna j da submatriz A(I, J);
e AIJ é a média da submatriz A(I, J).

Um valor de H baixo indica uma flutuação uniforme dos padrões de
expressão. Os biclusters ideais que se pretendem encontrar satisfazem a
condição H(I, J) = 0. Contudo, forçar o MSR ao valor máximo de zero po-
derá resultar em biclusters triviais ou constantes, geralmente considerados
pouco interessantes do ponto de vista biológico. Por exemplo, as matrizes
com apenas um elemento apresentam sempre valores de H iguais a zero.
Assim, propõe-se a utilização de um parâmetro escolhido empiricamente,
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δ, que representa o limite superior para H num bicluster.
O algoritmo CC-TSB-Biclustering tem dois passos essenciais: um pro-

cesso de remoção iterativa e outro de inserção iterativa (Algoritmo 1).
Como indicado no pseudocódigo, o input para o algoritmo CC-TSB é uma
matriz de expressão (não discreta) e o número máximo de biclusters a extrair
pelo algoritmo, n. O output é uma submatriz que representa um bicluster.
Numa primeira fase do algoritmo, a submatriz em estudo é inicializada
com toda a matriz de dados original.

Algoritmo 1: Algoritmo CC-TSB-Biclustering
Input: A, matriz de expressão genética com valores reais; n, número

de biclusters a encontrar; α ≥ 1 e δ ≥ 0, parâmetros do
algoritmo

Output: Os n biclusters extraídos de A.
for numerocluster de 0 a n do

I = 1 até ao número de genes
J = 1 até ao número de instantes temporais
H(I, J) = 1

|I||J|

∑
i∈I, j∈J(Ai j − AiJ − AI j + AIJ)2

while H(I, J) > δ do
DeleteRow(A, I, J,H, α)
UpdateH(I, J)
DeleteCol(A, I, J,H, α)
UpdateH(I, J)

while some row or column inserted do
InsertCol(A, I, J,H)
UpdateH(I, J)
InsertRow(A, I, J,H)
UpdateH(I, J)

Reportar o numerocluster-ésimo bicluster como A(I, J)
Substituir A(I, J) com valores aleatórios

Seguidamente, o algoritmo procede à remoção de linhas (genes) e co-
lunas (condições) da submatriz, de forma alternada, sujeita à restrição do
valor máximo de H. Os procedimentos para remoção de linhas e colunas
são DeleteRow e DeleteColumn (Algoritmo 2), respectivamente. Uma de-
terminada linha (gene) é removida da submatriz se o seu perfil de expressão
for significativamente diferente dos restantes na submatriz, diferença essa
que é medida pela razão entre o MSR da linha e o MSR da submatriz. Se
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Algoritmo 2: Procedimentos de remoção
Procedimento DeleteRow (A, I, J,H, α)
for each i ∈ I do

razaoi =
1

H(I,J)
1
|J|

∑
j∈J(Ai j − AiJ − AI j + AIJ)2

if razaoi > α then
I = I − {i}

return I
Procedimento DeleteCol (A, I, J,H, α)
J′ = [min(J) max(J)]
for each j ∈ J′ do

razao j =
1

H(I,J)
1
|I|

∑
i∈I(Ai j − AiJ − AI j + AIJ)2

if razao j > α then
J = J − { j}

return J

essa razão for maior do que α, um limite escolhido empiricamente, a li-
nha (gene) é removida da submatriz. As colunas (instantes temporais) são
removidas da submatriz utilizando um processo semelhante. Para asse-
gurar que os instantes temporais de um bicluster são sempre consecutivos,
a operação de remoção dos instantes temporais é efectuada apenas nos
limites do intervalo, isto é, nos instantes inicial e final que correspondem
à primeira e última colunas da submatriz, respectivamente. O processo
de remoção termina quando o MSR do bicluster resultante se situa abaixo
do limite superior δ, pré-determinado através de um cálculo empírico do
MSR dos clusters identificados por algoritmos anteriores, ou se atinge um
número máximo de iterações definido a priori, ou o MSR de uma dada
iteração do algoritmo é igual ao MSR obtido na iteração anterior.

Alguns genes previamente removidos podem ser parcialmente co-
expressos com outros genes que integram a submatriz resultante, no inter-
valo de tempo da mesma. Sendo assim, e de forma a maximizar o bicluster
descoberto, pretendemos recuperar esses genes e inseri-los novamente na
submatriz. A operação de inserção é também necessária para os instantes
temporais. Assim, o processo seguinte à remoção consiste numa inserção
iterativa, que adiciona de forma selectiva linhas e colunas previamente re-
movidas à submatriz, baseando-se na medida do MSR. Os procedimentos
correspondentes são designados por InsertRow e InsertColumn, respec-
tivamente (Algoritmo 3). O critério para inserção é exactamente o inverso
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Algoritmo 3: Procedimentos de inserção
Procedimento InsertCol (A, I, J,H)
J′ = [min(J) − 1 max(J) + 1]
for each j ∈ J′ do

razao j =
1

H(I,J)
1
|I|

∑
i∈I(Ai j − AiJ − AI j + AIJ)2

if razao j < α then
J = J

⋃
{ j}

return J
Procedimento InsertRow (A, I, J,H)
for each i < I do

razaoi =
1

H(I,J)
1
|J|

∑
j∈J(Ai j − AiJ − AI j + AIJ)2

if razaoi < α then
I = I

⋃
{i}

return I

do critério de remoção, isto é, se a razão entre a medida MSR de uma linha
e a medida MSR da submatriz for menor do que α, então o gene correspon-
dente a essa linha é inserido novamente no bicluster. Dado o requisito de
contiguidade dos instantes temporais num bicluster, apenas os extremos
da submatriz são considerados para inserção de colunas. Alternando as
acções de remoção e inserção nos genes e nos instantes temporais, este al-
goritmo equilibra o número de genes e o intervalo de tempo que integram
o bicluster. O CC-TSB permite identificar apenas um bicluster em cada apli-
cação, pelo que é necessário proceder a várias iterações do algoritmo sobre
a mesma matriz para encontrar vários biclusters.

Este procedimento repete-se n vezes, isto é, tantas quanto o número de
biclusters que se pretende extrair. Antes de passar à extracção do bicluster
seguinte, os valores Ai j pertencentes ao bicluster que foi extraído na iteração
imediatamente anterior são mascarados utilizando valores aleatórios com
uma distribuição uniforme no intervalo [min(Ai j),max(Ai j)].

Estruturas de dados usadas na implementação

Na implementação do algoritmo CC-TSB-Biclustering foram usadas as
seguintes estruturas de dados:

• Objecto da classe ArrayList < Integer > com os índices dos genes na
matriz A: R.
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• Objecto da classe ArrayList < Integer > com os índices das condições
na matriz A: C.

• Objecto da classe ArrayList < Integer > com os índices dos genes no
bicluster (I, J): I.

• Objecto da classe ArrayList < Integer > com os índices das condições
no bicluster (I, J): J.

• Objecto da classe ArrayList < Float > com a média de cada uma das
linhas do bicluster (I, J): AiJ.

• Objecto da classe ArrayList < Float > com a média de cada uma das
colunas do bicluster (I, J): AI j.

• Objecto da classe Float com a média da matriz A: ARC.

• Objecto da classe Float com a média do bicluster (I, J): AIJ.

• Objecto da classe Float com o MSR do bicluster (I, J): HIJ.

• Objecto da classe ArrayList < Bicluster > que guarda um conjunto de
objectos da classe Bicluster.

A classe ArrayList < E > implementa a interface List usando um vec-
tor dinâmico. Esta classe implementa as operações comuns para listas e
permite a inserção de objectos da classe E (classe genérica passada como
parâmetro no momento de criação do objecto). Todas as operações usa-
das para manipular esta estrutura de dados, tais como a inserção de um
elemento em determinada posição, a remoção e o retorno de um elemento
guardado em determinada posição, são executadas em tempo constante.

Análise de complexidade

O método deleteRow é O(|I|). Como no pior caso I = R então deleteRow é
O(|R|) e, portanto, linear no número de linhas da matriz A.

O método deleteColumn é O(2), visto que apenas é possível remover
a primeira e última colunas do bicluster (I, J). Esta operação é, por isso,
efectuada em tempo constante.
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O método insertRow é O(|R| − |I|). Como no pior caso o vector I está
vazio então insertRow é O(|R|) e, portanto, linear no número de linhas da
matriz A.

O método insertColumn é O(2) visto que, à semelhança de deleteColumn,
apenas é possível inserir num bicluster (I, J) a coluna imediatamente à
esquerda da primeira coluna do bicluster e a coluna imediatamente à direita
da última coluna do bicluster (I, J). Esta operação é por isso efectuada em
tempo constante.

O método updateH tal como proposto pelos autores do algoritmo é
O(|R||C|) e portanto linear no tamanho da matriz A. Por forma a obter esta
complexidade é necessário calcular primeiro os vectores AiJ e AI j e o valor
de AIJ. Estes cálculos são efectuados em tempo O(|I|), O(|J|) e O(|I||J|). Como
no pior caso I = R e J = C, estas operações têm uma complexidade assimp-
tótica de O(|R|), O(|C|) e O(|R||C|). Feitos estes cálculos o novo valor de H
é calculado em tempo O(|R||C|). Este método pode ter uma complexidade
inferior se apenas recalcularmos as médias que sofreram alterações depois
da inserção/eliminação de um conjunto de linhas/colunas do bicluster. Os
autores não fazem nenhuma menção a este facto.

Cada bicluster é identificado em tempo linear no seu tamanho e a ope-
ração de mascaramento de cada bicluster descoberto é também linear no
seu tamanho. Sendo assim estas operações são O(|R||C|).

Dado que o número de iterações necessárias para descobrir cada um
dos n biclusters pode ser exponencial, visto que o valor de MSR do bicluster
pode levar um número exponencial de iterações a convergir para um valor
menor ou igual a δ, é necessário introduzir critérios de paragem para forçar
o algoritmo a ser linear, com respeito a um número máximo de iterações
permitido. Se admitirmos que o algoritmo pára se o número de iterações
necessárias para atingir um valor de H inferior ou igual a δ for superior a
k, ou se o valor de H, os índices dos genes em I e os índices das condições
em J não forem alterados de uma iteração do algoritmo para a outra, então
podemos garantir que a complexidade do algoritmo depende apenas do
número de textitbiclusters n que queremos descobrir, do número máximo
de iterações k para optimizar cada bicluster e, finalmente, da complexidade
das operações deleteRow, deleteColumn, insertRow, insertColumn e updateH.
Tendo em conta as análises de complexidade anteriores, a complexidade
assimptótica do algoritmo CC-TSB-Biclustering é O(nk|R||C|).
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4.1.2 Outros algoritmos

Nesta secção será feita uma breve referência a dois algoritmos de biclus-
tering para séries temporais de expressão genética que não se encontram
ainda implementados nem integrados na ferramenta desenvolvida no pro-
jecto. Os algoritmos por implementar designam-se q-Clustering [12] e
CDK-Means [24].

q-Clustering

O objectivo do algoritmo q-Clustering consiste em identificar co-regulações
limitadas no tempo entre genes e/ou clusters de genes de forma eficiente.
A abordagem propõe a extracção de clusters, referidos como q-clusters,
de genes co-regulados num determinado subconjunto de condições (sub-
conjunto de instantes temporais ou intervalo de tempo). Cada um desses
clusters contém essencialmente informação sobre os genes que apresentam
um padrão de expressão semelhante em q condições consecutivas (as q
condições podem ser distintas para genes distintos).

A informação inclui os pares (geneID, st) que indicam que o gene com
identificador geneID tem um padrão correspondente ao q-cluster com início
no instante temporal st. O padrão de um q-cluster é representado como
uma string de comprimento (q − 1) para descrever a tendência evolutiva,
que reflecte as variações do valor de expressão genética entre a condição i
e a condição i+ 1 para as q condições. A tendência evolutiva é discreta em
três classes distintas. Assim, existem no total 3q−1 q-clusters e cada q-cluster
pode ser facilmente mapeado para um valor único, q-valor, baseado nas q
condições, em que 0 ≤ q-valor ≤ 3q−1.

CDK-Means

O algoritmo CDK-Means identifica biclusters que satisfazem determina-
das restrições definidas pelo utilizador de forma declarativa, através de
uma selecção preliminar de padrões locais. As restrições permitem captu-
rar aspectos de interesse particularmente subjectivo e, assim, melhorar a
relevância dos biclusters encontrados.

A abordagem do método CDK-Means considera o caso de matrizes
binárias, isto é, matrizes discretas com apenas dois símbolos, em que pelo
menos uma das dimensões está ordenada (neste caso, a dimensão dos
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instantes temporais), introduzindo o conceito de co-clustering restringido
pela contiguidade dos instantes temporais.

4.2 Aplicações para Análise de Dados de Expres-
são Genética

O projecto de desenvolvimento da ferramenta BIGGEsTS envolveu a aná-
lise de diversas aplicações para análise de dados de expressão genética,
não só para inferir dificuldades e alguns problemas relacionados com o
desenvolvimento das referidas ferramentas, mas também para considerar
o aproveitamento de ideias interessantes. As aplicações analisadas são,
na sua totalidade, disponibilizadas à comunidade através da Internet e de
utilização livre. Algumas disponibilizam o código fonte, sobre licenças
do tipo GNU GPL, GNU LGPL ou outras mais específicas de cláusulas
semelhantes.

As ferramentas para análise de dados de expressão genética analisadas
foram as seguintes, por ordem alfabética:

• ArrayCluster (http://www.ism.ac.jp/~higuchi/arraycluster.htm)
[30]

• BicAT (http://www.tik.ee.ethz.ch/sop/bicat/) [3]

• CFinder (http://angel.elte.hu/cfinder/) [1]

• Expander (http://www.cs.tau.ac.il/~rshamir/expander/expander.html)
[26]

• GQL (http://www.ghmm.org/gql) [7]

• IAA (http://zhoulab.usc.edu/iArrayAnalyzer.htm) [22]

• Mayday (http://www.zbit.uni-tuebingen.de/pas/mayday/) [8]

• PAGE (http://dir.niehs.nih.gov/microarray/software/page/)
[15]

• STEM (http://www.cs.cmu.edu/~jernst/stem/) [9]
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De um modo geral, entre as ideias interessantes que foram observadas,
gostaríamos de salientar:

• A organização dos conjuntos de dados de expressão genética e res-
pectivas matrizes e biclusters num esquema de árvore dinâmica, que
permite ao utilizador ter uma ideia global dos dados que estão a ser
manipulados em cada momento e lhe facilita o acesso aos mesmos
(comum às aplicações ArrayCluster, BicAT, CFinder, IAA, PAGE).

• A miniaturização dos gráficos dos padrões de expressão dos biclusters
pertencentes a um determinado conjunto de biclusters, permitindo
uma visualização global dos gráficos do grupo sem necessidade de
aceder a cada um dos biclusters directamente (encontrada nas aplica-
ções Mayday e STEM).

• A coloração das células das matrizes de expressão genética, conso-
ante os seus valores reais, que se revelou um meio muito eficaz de
distinguir valores e padrões, por ser mais visível do que os valores
em si (comum a praticamente todas as ferramentas analisadas).

As limitações mais relevantes das ferramentas analisadas foram:

• Manipulação de um único conjunto de dados em cada momento da
execução da aplicação.

• Coloração das células da matriz de expressão genética por intervalos
de valores com amplitudes elevadas, o que não permite um gradiente
uniforme entre todos os valores da matriz.

• Mau funcionamento (GQL) ou não execução de algumas das tarefas
a que se propõem (PAGE), pelo menos após a verificação de todas
as instruções do manual correspondente e usando os conjuntos de
dados exemplo fornecidos na instalação das próprias aplicações.

• Interfaces com o utilizador muito complexas, pouco intuitivas e/ou
com demasiadas mensagens de erro correspondentes a problemas
internos (praticamente todas as aplicações se encontravam nestas
condições, exceptuando: BicAT, Mayday e STEM).

Estas ferramentas caracterizam-se também por serem pouco eficientes,
em termos de processamento e utilização de memória, dada a quantidade
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de informação que manipulam e a complexidade dos algoritmos que apli-
cam aos dados. Para além disto, importa também mencionar a manifesta
ineficiência dos componentes gráficos usados na construção e processa-
mento de tabelas e gráficos. Este aspecto constituiu uma das principais
preocupações no desenvolvimento do BiGGEsTS.



Capítulo 5

A Ferramenta BiGGEsTS

A aplicação desenvolvida no projecto designa-se BiGGEsTS (Biclustering
Gene Expression Time-Series) e consiste numa ferramenta de análise, mani-
pulação e visualização de séries temporais de expressão genética. As suas
funcionalidades principais envolvem a manipulação de diversos conjun-
tos de dados de expressão genética em simultâneo, a aplicação de diversos
algoritmos de pré-processamento (filtragem de genes, preenchimento de
valores em falta, normalização, smoothing e discretização), algoritmos de
biclustering e cálculo de funções biológicas significativas para análise dos
dados. Permitem ainda a visualização dos dados ao longo de todo o pro-
cesso de manipulação, segundo diversos tipos de representações gráficas
que serão referidas posteriormente, assim como uma análise detalhada dos
resultados.

O processo de construção do BiGGEsTS orientou-se por critérios de
produção de software de qualidade bem definidos que, para além do cum-
primento dos requisitos e especificações científicas, pretenderam atingir os
seguintes objectivos essenciais:

• Usabilidade - interface com o utilizador intuitiva e simples.

• Eficiência de todos os componentes desenvolvidos e utilizados.

• Modularidade e reutilização - componentes independentes, que per-
mitem a extensão e escalabilidade da ferramenta sem necessidade
de alterações profundas, ou a sua reutilização e integração noutros
projectos e aplicações.

59
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• Portabilidade - independência face a arquitecturas, plataformas e
sistemas operativos (linguagem de programação Java, utilização de
standards).

• Abertura - utilização de standards (XML, SVG) e bibliotecas livres (e
open source), em detrimento de formatos e aplicações proprietárias.

As decisões tomadas ao longo de todas as fases de desenvolvimento do
BiGGEsTS tiveram em consideração os pontos mencionados e procuraram
ponderar prioridades nos casos em que surgiram conflitos, sobretudo entre
a eficiência e a modularidade ou a usabilidade.

5.1 Modelação

Na modelação da ferramenta BiGGEsTS serão apresentadas:

• A análise de requisitos e desenho da aplicação, apoiada pelos respec-
tivos diagramas de casos.

• A análise de estrutura, em conjunto com os diagramas de classes.

• A análise da arquitectura, suportada pelo diagrama que relaciona os
vários pacotes internos e externos utilizados na implementação das
funcionalidades pretendidas.

As ferramentas utilizadas na modelação do BiGGEsTS foram: o Visual
Paradigm for UML 6.0 Enterprise Edition e o Visual Paradigm Smart De-
velopment Environment 4.0 for JBuilder Enterprise Edition (ambos cópias
de avaliação). A escolha foi motivada pelo conhecimento prévio das re-
feridas aplicações e das suas potencialidades, bem como ao seu perfeito
enquadramento com o IDE utilizado para a implementação.

5.1.1 Análise de Requisitos e Desenho

A análise de requisitos para a ferramenta BiGGEsTS teve início com o
levantamento das potencialidades e problemas das diversas ferramentas
disponíveis para análise de dados de expressão genética, sobre o qual foi
apresentada uma síntese no Capítulo 4.
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As decisões sobre as funcionalidades da aplicação a desenvolver foram
tomadas numa primeira fase de análise de requisitos e posteriormente re-
vistas ao longo de todo o processo de desenvolvimento do projecto, numa
tentativa de produzir um software de utilização intuitiva e agradável, evi-
tando o excesso de mensagens de erro e procurando uma integração fluida
das funcionalidades disponibilizadas. A definição dos requisitos foi um
processo mais lento do que à partida se poderia esperar, devido à necessi-
dade de adaptação e compreensão de todos os conceitos e particularidades
específicas inerentes ao processamento, análise e visualização de dados de
expressão genética.

Funcionalidades principais

Para uma utilização intuitiva, todos os dados carregados na aplicação são
apresentados numa estrutura hierárquica em árvore. A selecção de um
determinado nodo da árvore de dados despoleta automaticamente o reco-
nhecimento do objecto nele contido e a apresentação das funcionalidades
que lhe correspondem. As funcionalidades que não podem ser aplica-
das ao objecto identificado permanecem visíveis, mas são desactivadas,
evitando assim mensagens de erro desnecessárias para o utilizador.

As funcionalidades principais da aplicação, apresentadas no diagrama
de casos da Figura 5.1, permitem:

• Carregar conjuntos de dados de expressão genética sob a forma de
ficheiros de texto, nos quais os dados aparecem dispostos tal como
numa tabela, separados por um determinado delimitador: os nomes
dos genes são incluídos na primeira coluna, os nomes das condi-
ções (instantes temporais) na primeira linha e cada um dos restantes
valores, correspondente ao nível de expressão de um determinado
gene numa determinada condição, na posição da tabela que lhe cor-
responde; a tabela de valores pode ter alguns valores em falta, que
deverão ser tratados antes de qualquer outro processamento sobre
os dados de expressão.

• Pré-processar matrizes de dados previamente carregadas.

• Aplicar um algoritmo de biclustering a uma determinada matriz; do
algoritmo de biclustering resulta sempre um grupo de biclusters que,
por sua vez, é constituído por vários biclusters individuais.
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Figura 5.1: Diagrama de casos das funcionalidades principais da ferramenta BiGGEsTS.

• Analisar ou visualizar os dados de expressão genética contidos numa
matriz, bicluster ou grupo de biclusters.

• Guardar a sessão actual.

• Carregar uma sessão guardada.

• Terminar a sessão actual, guardando ou não os seus dados para
posterior utilização.
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Módulo de carregamento de dados (Load dataset)

Figura 5.2: Diagrama de casos do módulo de carregamento de dados.

O carregamento de dados de expressão genética, cujo diagrama de
casos é ilustrado na Figura 5.2, implica:

• A indicação do caminho para o ficheiro de texto que contém os dados
referidos(a selecção do ficheiro pode ser feita recorrendo à navegação
no sistema de ficheiros local).

• A selecção do tipo de nucleótidos utilizado na medição do nível de
expressão genética (cDNA ou oligonucleótidos, são os tipos disponí-
veis).
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• A selecção do organismo ao qual os dados se referem e que possi-
bilitará, posteriormente, o cálculo de funções biológicas relevantes
através de uma comparação entre os genes analisados e os genes já
conhecidos e anotados para o organismo específico (os organismos
suportados são 7 - ver Figura 5.2).

• A selecção do identificador dos genes, que indica o tipo de identi-
ficador utilizador para designar os genes no ficheiro de dados; sem
entrar em pormenores, existem diversos tipos de designação possí-
veis para genes e inclusivamente uma distinção entre nomes de genes
conhecidos e anotados e protótipos de genes que ainda não são re-
conhecidos como tais; por essa razão, é necessário saber qual o tipo
de identificação utilizada na experiência, para que se possa efectuar
uma conversão correcta entre as várias designações, sem perda ou
corrupção da informação incluída no ficheiro de dados original (a
aplicação suporta os tipos de designação: geneID, ORF ID, Unigene
ID e probeset ID).

• A selecção do separador/delimitador dos dados no ficheiro; os dados
poderão ser delimitados por tabulações, espaços ou vírgulas.

• A possibilidade de aplicar uma transformação logarítmica aos dados
de expressão carregados; na maioria das vezes, os dados de expressão
contidos nos ficheiros representam já a transformação logarítmica
dos valores originais medidos na experiência; o utilizador deverá
conhecer os dados que pretende carregar, de modo a que a análise
posterior produza os resultados esperados.

Todas estas selecções possuem valores pré-definidos, que o utiliza-
dor poderá aproveitar, sobretudo se não pretender proceder à análise de
funções biológicas numa fase posterior (a selecção do organismo afecta
somente a análise de funções, por exemplo) ou se desejar apenas testar a
aplicação.

Módulo de Pré-Processamento

O diagrama de casos apresentado na Figura 5.3 contém as opções de
pré-processamento de dados de expressão genética. Só são aceites para
pré-processamento matrizes originais, provenientes do carregamento di-
recto dos dados de um ficheiro de texto, ou matrizes pré-processadas (que



5.1 Modelação 65

Figura 5.3: Diagrama de casos do módulo de pré-processamento.

não tenham sido sujeitas a técnicas de discretização). Os tipos de pré-
processamento disponíveis são:

• Filtragem de genes: acessível (e obrigatória) apenas para matrizes de
dados originais ou pré-processadas (de valores reais) que possuam
valores em falta. É possível filtrar todos os genes que possuam valores
em falta ou apenas os genes com uma percentagem de valores em falta
superior a uma determinada percentagem estipulada pelo utilizador.

• Preenchimento de valores em falta (missing values): acessível (e obri-
gatório) para matrizes (originais ou pré-processadas) que possuam
valores em falta, quando conjugado com a opção do utilizador pela
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filtragem de genes com uma percentagem de valores em falta supe-
rior a uma determinada percentagem. O preenchimento de valores
em falta pode ser efectuado com um valor específico indicado pelo
utilizador, com o valor médio da linha ou ainda com a média dos
valores de expressão dos k-vizinhos mais próximos, em que o valor
de k é introduzido pelo utilizador.

• Normalização dos dados da matriz: aplicada por linha ou em toda a
matriz. O objectivo é que a média nas linhas/matriz seja 0 e o desvio-
padrão das linhas/matriz seja 1 ou que os valores das linhas/matriz
tenham determinada média e determinado desvio-padrão definidos
pelo utilizador.

• Smoothing: aplicado a todos os valores da matriz, utilizando uma
janela de tamanho w definido pelo utilizador e um conjunto de pe-
sos calculado automaticamente. O algoritmo de smoothing funci-
ona como um filtro passa-baixo, eliminando valores estranhos facil-
mente identificáveis como erros experimentais. Nestes casos a ideia
é aproximá-los dos valores dos w − 1 vizinhos mais próximos de
forma ponderada pelos pesos (quanto mais próximo o vizinho, mais
relevante é o seu valor para o cálculo).

• Discretização: estão disponíveis para selecção 15 técnicas distintas.
O utilizador poderá seleccionar qualquer uma delas, introduzindo
o parâmetro de discretização exigido (no caso de técnicas que usam
parâmetros).

Módulo de aplicação de algoritmos de biclustering e cálculo de funções
biológicas dos biclusters encontrados

Este módulo permite aplicar um determinado algoritmo de biclustering
a uma matriz de dados (discreta, pois apenas estão integrados, para já,
os algoritmos CCC-Biclustering e e-CCC-Biclustering) e, em simultâneo,
gerar a informação sobre as funções biológicas dos biclusters identificados
pelo algoritmo.

Nesta funcionalidade o utilizador poderá seleccionar o algoritmo de
biclustering que pretende aplicar, inserindo os parâmetros que lhe corres-
pondem. Os algoritmos CCC-Biclustering e e-CCC-Biclustering aceitam
apenas matrizes de valores discretos, pelo que apenas ficam disponíveis
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Figura 5.4: Diagrama de casos do módulo de aplicação de algoritmos de biclustering e
cálculo de funções biológicas dos biclusters encontrados.

quando uma matriz discreta é seleccionada na árvore de dados. Ambos
oferecem a hipótese de considerar shifting de genes.

Os parâmetros para o algoritmo e-CCC-Biclustering incluem ainda: o
número de erros e permitido no padrão de expressão de cada gene de
um bicluster, o quórum q de genes necessários para que um determinado
modelo/motivo de expressão seja considerado válido e a possibilidade de
considerar erros restritos ou erros gerais. Os erros gerais permitem a
substituição de um (ou mais, dependendo do número de erros permitido)
símbolo(s) do padrão de expressão do bicluster por qualquer outro símbolo
do alfabeto de discretização, enquanto os erros restritos apenas permitem
a substituição de um (ou mais) símbolo(s) por um dos k símbolos lexico-
graficamente mais próximos no alfabeto. O valor de k é introduzido pelo
utilizador.

A análise de funções biológicas potencialmente relevantes utiliza os
identificadores dos genes que integram os vários biclusters (como referi-
mos anteriormente, considera-se que os biclusters representam possíveis
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processos biológicos relevantes) e compara-os com os identificadores dos
genes conhecidos e anotados na Gene Ontology - projecto que procura man-
ter uma descrição consistente nos nomes e funções de genes descobertos
e estudados pelos biólogos - para o organismo específico ao qual os genes
pertencem. A esses genes estão atribuídas determinadas funções ou tarefas
biológicas. Após uma análise estatística que compara o número de genes
na matriz original, o número de genes da matriz original que desempe-
nham uma determinada tarefa, o número de genes no bicluster e o número
de genes no bicluster reconhecidos na Gene Ontology como desempenhando
tal tarefa, são calculados os p-values (valores estatísticos calculados usando
uma distribuição hipergeométrica e corrigidos utilizando a correcção de
Bonferroni para testes múltiplos) que indicam a relevância da tarefa no
contexto do padrão de expressão de cada bicluster.

A análise de funções requer dois ficheiros de dados, um com todos os
termos classificados na Gene Ontology e outro específico para o organismo
em análise. Para proceder à análise de funções, o utilizador deverá indicar
o caminho para estes ficheiros no sistema local de ficheiros ou seleccionar
a possibilidade de descarregar os ficheiros a partir do website da Gene
Ontology. O outro parâmetro necessário é o valor limite para o p-value que
indica a relevância das funções biológicas. Funções que apresentam um
p-value igual ou inferior ao introduzido pelo utilizador, serão consideradas
funções relevantes.

Caso os ficheiros não existam no sistema local e/ou não possam ser des-
carregados, é possível aplicar apenas o algoritmo de biclustering e realizar
a análise de funções relevantes numa fase posterior.

Módulo de análise e visualização

A análise de dados de expressão genética engloba um conjunto interessante
de visualizações diversas que têm como objectivo facilitar a análise de
dados que, pela sua natureza (valores reais com várias casas decimais) e
elevada quantidade, dificultam a inferência de conclusões (ver Figura 5.5.
As funcionalidades disponíveis neste módulo permitem a análise de:

• Matrizes de valores - apresentam os valores reais de expressão de
matrizes originais e pré-processadas e de biclusters com valores reais.
Esta visualização também é permitida nas matrizes discretas e nos bi-
clusters gerados a partir de matrizes discretas sendo que, nestes casos,
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Figura 5.5: Diagrama de casos das funcionalidades principais da ferramenta BiGGEsTS.

os valores apresentados correspondem aos valores da matriz original
ou pré-processada que deu origem à matriz de valores discretos.

• Matrizes de valores coloridas - apresentam matrizes coloridas em
função dos seus valores reais. As células são coloridas de acordo
com os respectivos valores de expressão que contêm. A visualização
de matrizes de valores coloridas está disponível para os mesmos tipos
de matrizes da análise de matrizes de valores.

• Matrizes de símbolos coloridas - apresentam matrizes coloridas em
função dos seus símbolos. As células são coloridas de acordo com
os respectivos símbolos discretos que contêm. Esta visualização per-
mite mostrar matrizes discretas e biclusters com valores discretos. A
análise de matrizes para grupos de biclusters, seja ela de valores reais,
valores coloridos ou símbolos coloridos, permite mostrar as matrizes
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de todos os biclusters. Por omissão são apresentados os cinco primei-
ros biclusters, mas o utilizador tem a possibilidade de seleccionar o
número de biclusters que pretende visualizar.

• Gráficos de expressão dos genes de um bicluster nos respectivos ins-
tantes temporais. É possível ver os gráficos de expressão de biclusters
individuais ou grupos de biclusters. Para os biclusters individuais o
utilizador pode optar por normalizar o gráfico de expressão enquanto
este lhe é apresentado. O painel correspondente à visualização de
grupos de biclusters mostra as miniaturas dos gráficos de expressão
dos biclusters individuais que integram o grupo. Por omissão são
apresentados os 12 primeiros biclusters, valor que o utilizador pode
modificar em qualquer altura, durante a visualização dos gráficos.

• Gráficos de expressão dos genes de um determinado bicluster indi-
vidual (grupos de biclusters não são permitidos) em todas as condi-
ções da experiência, e não apenas nas condições do bicluster.

• Gráficos do padrão de expressão de um determinado bicluster para
as condições que o integram. Esta visualização só é permitida para
biclusters que possuam valores discretos. A análise de gráficos de
padrão de expressão está ainda disponível para grupos de biclusters
em condições semelhantes às dos gráficos de expressão dos genes de
um bicluster nos respectivos instantes temporais.

Todos os gráficos, excepto as miniaturas, permitem ampliar pontos
de interesse, imprimir e exportar como imagem no formato PNG.
Estas funcionalidades estão disponíveis a partir de um menu (context
menu) acedido através do botão direito do rato.

• Tabelas de funções biológicas relevantes para biclusters e grupos
de biclusters. As tabelas de funções dos biclusters individuais apre-
sentam os identificadores e termos utilizados na Gene Ontology para
classificação de todos os genes que compõem o bicluster, bem como
os p-values calculados e a marcação das funções biológicas potenci-
almente relevantes. A visualização das funções para os grupos de
biclusters apresenta uma tabela com estatísticas gerais tais como os
números de genes e condições de cada um dos biclusters que consti-
tuem o grupo, os p-values calculados e o número de funções biológicas
potencialmente relevantes para cada um deles (uma função biológica
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é considerada potencialmente relevante se o p-value correspondente
for inferior ou igual a um determinado limite definido pelo utiliza-
dor, 0.01 por omissão). O utilizador tem a oportunidade de recalcular
os valores utilizando um limite diferente do que foi usado para os
valores apresentados. No caso de a análise de funções não ter sido
calculada anteriormente, é possível calculá-la no painel de funções
relevantes.

• Grafo de funções biológicas significativas, disponível apenas para
biclusters cuja análise de funções tenha revelado funções significa-
tivas. O gráfico apresenta os termos das funções significativas do
bicluster representados segundo a hierarquia da Gene Ontology sob a
forma de um grafo dirigido. Existem duas funcionalidades adicio-
nais que permitem ao utilizador ampliar ou reduzir o tamanho do
grafo e exportá-lo nos formatos PNG e SVG.

5.1.2 Estrutura

A modelação da estrutura consiste na definição e das várias classes ne-
cessárias à implementação das funcionalidades referidas na modelação de
requisitos e desenho da aplicação. A estrutura do BiGGEsTS é apresentada
num diagrama de classes desdobrável anexo ao relatório, dado que o seu
tamanho e quantidade de informação não permitiriam uma visualização
adequada das relações entre as várias classes caso o diagrama tivesse que
ser dividido e distribuído ao longo das páginas do relatório (ver Apêndice
A).

5.1.3 Arquitectura

A modelação da arquitectura promove a organização das classes imple-
mentadas/utilizadas em vários pacotes ou componentes, definidos se-
gundo critérios estruturais ou funcionais. A arquitectura da ferramenta
BiGGEsTS inclui os pacotes construídos de raiz durante a fase de desenvol-
vimento do projecto e pacotes externos que foram utilizados para imple-
mentar algumas funcionalidades específicas (ver Figura 5.6). Destacamos
então os seguintes componentes arquitecturais:

• Pacote applicationgui.gui, que contém todas as classes que definem
a interface com o utilizador e o comportamento geral da aplicação.
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Figura 5.6: Diagrama de pacotes da ferramenta BiGGEsTS. No centro, o pacote que
implementa a interface gráfica - applicationgui.gui; em volta, as suas dependências.

• Pacote applicationgui.utils, no qual se encontram algumas classes
que não fazem propriamente parte da interface com o utilizador, mas
que permitem implementar determinados pormenores específicos
(utilitários para auxiliar em determinadas tarefas ou complementar
componentes utilizados na interface com o utilizador).

• Pacote smadeira.biclustering, onde se integram todas as classes que
definem os tipos de matrizes, grupos de biclusters e biclusters indivi-
duais, bem como a implementação das técnicas de pré-processamento
e discretização, algoritmos de biclustering e também a interpretação
e armazenamento dos dados resultantes da análise de funções (a Fi-
gura 5.7 apresenta as dependências do pacote smadeira.biclustering).

• Pacotes org.jfree.chart (e derivados) e org.jfree.data.category, cujas
classes permitem definir os vários tipos de gráficos de expressão
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Figura 5.7: Diagrama de pacotes centrado no pacote smadeira.biclustering.

incluídos na aplicação.

• Pacote org.apache.batik.swing.svg, que contém as classes que possi-
bilitam a interpretação e integração de documentos SVG em compo-
nentes de visualização gráfica.

• Pacote ontologizer.calculation, integrando classes de definição e pro-
cessamento dos dados estatísticos gerados pela análise de funções.

Os restantes pacotes utilizados são nativos do Java e incluem, sobre-
tudo, componentes gráficos (javax.swing), classes para manipulação de
streams de dados (java.io), utilitários como colecções de dados (java.util) e
também classes de geometria, que permitem aplicar transformações sobre
rendering de gráficos a duas dimensões (java.awt.geom).

5.2 Implementação

A implementação foi desenvolvida em Java, utilizando o IDE Borland
JBuilder 2006 Enterprise Edition. A selecção desta ferramenta deveu-se
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às poderosas funcionalidades de visualização prévia dos componentes
gráficos e geração automática de código para tratamento de eventos, bem
como à possibilidade de visualização directa das relações entre classes e
pacotes e da documentação Javadoc produzida, geração de executáveis,
entre outras.

Ao longo da implementação foram tomadas diversas decisões, na mai-
oria das vezes relacionadas com a redução do atrito na interface com o
utilizador e com a maximização da eficiência. Esta (eficiência) constituiu
uma linha de preocupação constante ao longo de todo o desenvolvimento,
não só porque as experiências com microarrays permitem efectuar medições
de níveis de expressão em milhares de genes, mas também porque se pre-
tendia que o BiGGEsTS permitisse carregar diversos conjuntos de dados de
expressão genética de dimensões semelhantes, manipulá-los gerando no-
vas matrizes com dimensões também idênticas e aplicar-lhes algoritmos
de biclustering que, tipicamente, extraem grupos de milhares de biclus-
ters. Como se poderá concluir, a quantidade de dados manipulada pela
ferramenta é considerável, o que representou um esforço no sentido de
optimização da capacidade de processamento e utilização de memória.

5.2.1 Árvore de dados e resultados

O desenho do BiGGEsTS foi delineado com o objectivo de proporcionar
uma utilização intuitiva e fluida, mesmo para os utilizadores que possam
não estar familiarizados com os conceitos e tipos de dados manipulados
pela aplicação. Os dados - matrizes originais, pré-processadas e discretas,
biclusters e grupos de biclusters - são mantidos numa árvore dinâmica, de
tipo DatasetTree (pacote applicationgui.gui), criada como subclasse de JTree
(classe incluída no pacote javax.swing) para implementar as funcionalida-
des base de uma árvore dinâmica com as especificidades dos dados mani-
pulados pela aplicação, à qual se vão adicionando ou removendo os nodos
em função da sua manipulação e das funcionalidades seleccionadas pelo
utilizador. Os nomes dos vários nodos são atribuídos sequencialmente
pelo sistema consoante o tipo de dados que contêm, permitindo que o
utilizador não tenha que se preocupar com o nome a atribuir aos dados ge-
rados. Os nodos da árvore são do tipo DefaultMutableTreeNode (define um
nodo mutável, dinâmico, e pertence ao pacote javax.swing.tree) e contêm um
objecto de um de dois tipos: Dataset ou NodeInfo (pacote applicationgui.gui).
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O primeiro é utilizado para representar um conjunto de dados carregado a
partir de um ficheiro (este conjunto não diz respeito à matriz de dados em
si, mas apenas a informação geral sobre os dados carregados (os nodos que
contêm instâncias de Dataset são nodos cuja função essencial é organizar
as matrizes e biclusters gerados a partir de conjuntos de dados carregados
a partir de ficheiros de texto), enquanto o segundo contém informação
respeitante a uma determinada matriz de expressão genética, bicluster ou
grupo de biclusters, bem como o próprio objecto que inclui os dados de ex-
pressão (ExpressionMatrix, PreProcessedExpressionMatrix, DiscretizedMatrix,
CCC_Biclustering, CCC_Bicluster, E_CCC_Biclustering, E_CCC_Biclustering,
são alguns exemplos de classes para os objectos nestas condições - perten-
cem ao pacote smadeira.biclustering).

Dado que o nome de um nodo na árvore não é condição suficiente para
a identificação dos dados de expressão que contém ou da manipulação de
que os dados foram alvo, existe uma caixa de texto na qual é apresentado
um resumo da informação contida numa determinada matriz ou bicluster.
Esta informação é disposta sob a forma de texto formatado num objecto
do tipo JTextPane (javax.swing).

As funcionalidades principais são seleccionadas em abas (tabs) imple-
mentadas com instâncias da classe JTabbedPane (javax.swing). Os vários pai-
néis de visualização correspondem, geralmente, a classes especificamente
criadas para o efeito (PanelLoading, PanelPreProcessing, PanelBiclustering,
PanelExpression, PanelAnalyzingMatrixTables, ... - pacote applicationgui-gui),
com componentes gráficos específicos e que estendem a classe JPanel (ja-
vax.swing). A escolha dos layouts utilizados para dispor os componentes
gráficos recaiu sobre o SpringLayout, BoxLayout e BorderLayout (javax.swing),
dado que são os que apresentam melhor comportamento face ao redimen-
sionamento da janela da aplicação, para os componentes gráficos selec-
cionados. Resumidamente, o SpringLayout permite definir a posição dos
vários componentes em função da posição dos seus congéneres, o Box-
Layout é útil sobretudo quando se pretende dispor componentes em linhas
ou colunas, em que cada componente ocupa toda a largura disponível de
uma linha ou toda a altura disponível de uma coluna, mantendo a altura
ou largura original, respectivamente e, finalmente, o BorderLayout que pos-
sui espaços de disposição de componentes baseados nas áreas de início e
fim de página, início e fim de linha e centro; o espaço ocupado por cada
uma destas áreas é definido em termos relativos e expandido ou reduzido
proporcionalmente em função das alterações ao tamanho total disponível



76 A Ferramenta BiGGEsTS

para a apresentação dos componentes. Todos os painéis gráficos são inse-
ridos em instâncias de JScrollPane (javax.swing), que implementa barras de
deslocação para os casos em que os componentes ultrapassam os limites
do tamanho disponível para a sua disposição, em largura e/ou em altura.

5.2.2 Tabelas de expressão e funções biológicas relevantes

As tabelas utilizadas para a apresentação das matrizes de dados de expres-
são genética (matrizes de valores - ValuesTable, matrizes de valores colori-
das - ColorsTable, matrizes de símbolos coloridas - SymbolsTable) e tabelas
de funções (FunctionIndividualTable e FunctionGroupTable) encontram-se no
pacote applicationgui.gui e foram criadas como subclasses de JTable (Values-
Table, FunctionIndividualTable e FunctionGroupTable são subclasses directas,
as restantes são subclasses de ValuesTable) essencialmente por motivos de
eficiência, dado que a extensão permitiu sobrepor métodos das classes
originais para os quais as subclasses tinham obrigatoriamente uma imple-
mentação diferente (estavam nesta situação os métodos prepareRenderer,
chamado para cada uma das células da tabela para preparar a sua visu-
alização, e getToolTipText, que devolve a descrição do conteúdo de uma
determinada célula, em relação à sua linha e coluna). O método getTool-
TipText foi sobreposto também por motivos de eficiência. O procedimento
normal seria atribuir a cada célula a respectiva descrição, através do mé-
todo setToolTipText e, posteriormente, e na sequência da navegação do rato
sobre uma determinada célula, seria despoletado um evento que invocaria
então o método getToolTipText que, por sua vez, acederia à respectiva descri-
ção. Com a sobreposição do método getToolTipText estes passos deixam de
ser necessários, dado que ele próprio, consoante a célula que despoletou o
evento, constrói a descrição correcta e devolve. Os ganhos conseguidos em
termos de tempo de resposta ao evento foram substanciais e visivelmente
notados.

Todas as classes das tabelas definidas implementam a ordenação (cres-
cente, decrescente ou sem ordenação) de todas as linhas da tabela em
função dos dados das células de uma determinada coluna. Esta ordenação
é efectuada apenas sobre o modelo de visualização e não provoca qual-
quer alteração aos dados reais da tabela. Outra das decisões importantes
tomada na perspectiva da eficiência das tabelas foi a definição estática do
tipo de dados contido em cada coluna (String, Float, Integer, etc.), para que
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o TableSorter (classe que implementa o modelo de ordenação dos dados nas
tabelas - pacote applicationgui.utils) não tivesse que procurar, em tempo de
execução, o tipo exacto dos dados. Esta decisão teve como consequência
a definição de vários modelos de ordenação, um para cada tipo de tabela
(existem assim: TableSorter, FunctionGroupTableSorter, FunctionIndividual-
TableSorter, ValuesTableSorter, VerticalHeaderTableSorter, SymbolsTableSorter).

As tabelas ColorsTable e SymbolsTable pretendem fornecer ao utilizador
uma ideia geral dos dados de expressão genética colorindo as suas células
consoante os valores ou símbolos de expressão que contêm. Deste modo,
a largura das células pôde ser substancialmente reduzida, já que não é
necessário o espaço inerente à disposição de vários caracteres (resultantes
da precisão dos valores reais apresentados nas restantes tabelas) e, sendo
assim, permite-se que mais colunas possam ser visualizadas no mesmo es-
paço. Com a redução da largura das várias colunas, tornou-se necessário
escrever texto com orientação vertical, não suportado de base pelo Java.
Usou-se a classe VTextIcon (pacote applicationgui.utils) para implementar o
texto vertical nestes dois tipos de tabelas. A cor de cada célula é atribuída
individualmente pelo método prepareRenderer, em função do valor ou sím-
bolo de expressão que a célula contém. Para a ColorsTable são calculados
os valores máximo e mínimo, que permitem o cálculo da média de todos
os valores da matriz. À média é subtraído o valor mínimo e a diferença
resultante é dividida por 255 (valor máximo para um componente de cor
- azul, verde ou vermelho) para encontrar o divisor. Os valores da média
e do divisor são guardados e, posteriormente, utilizados pelo prepareRen-
derer da seguinte forma: calcula-se o módulo da diferença entre o valor da
célula e a média e divide-se pelo divisor. Este valor é arredondado para
um valor inteiro que não exceda os valores limite (entre 0 e 255) e atribuído
ao componente verde ou vermelho da cor da célula, consoante o valor da
célula seja inferior ou superior à média, respectivamente. Na SymbolsTable,
dado que os valores são discretos, é calculado o valor incremental que dife-
rencia a componente de cor de um intervalo para o outro (divisão entre 255
e a metade do número de símbolos do alfabeto de discretização). À metade
de símbolos de código ASCII inferior é atribuído um componente de cor
verde, enquanto os restantes ficam com o componente vermelho. A inten-
sidade desse componente é definida pela fracção incremental calculada e
acrescentada ou subtraída ao valor base.
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5.2.3 Gráficos de expressão

Os gráficos de expressão genética, em termos de implementação, são ob-
jectos que definem gráficos de tipo linear em que o eixo horizontal é um
eixo de categorias (eixo das condições - não é um eixo de valores porque,
apesar de as condições corresponderem a instantes temporais, os nomes
das condições podem não ser exactamente ou apenas valores numéricos,
contendo outras informações específicas do organismo ou das condições
experimentais em que foram medidas) e o eixo vertical é um eixo de va-
lores reais que representa os valores de expressão genética (o tipo destes
gráficos é PanelExpressionChart (pacote applicationgui.gui), criado como sub-
classe de ChartPanel - pacote org.jfree.chart). O tamanho inicial do gráfico
é calculado e atribuído em função do número de genes e do número de
condições do bicluster. Para os gráficos do padrão de expressão é efectu-
ada uma conversão dos símbolos do alfabeto para valores inteiros que são,
posteriormente, representados em função do padrão de expressão especí-
fico de cada bicluster. Nos gráficos da expressão genética existe uma caixa
de selecção (JCheckBox, pacote javax.swing) que permite ao utilizador optar
por uma visualização do gráfico com os valores originais ou os valores
normalizados. A implementação desta funcionalidade resume-se a uma
resposta ao evento de selecção do utilizador na caixa que verifica o seu
valor e constrói e apresenta um novo gráfico com os valores pretendidos.
A normalização utilizada é uma normalização por gene para média 0 e
desvio padrão 1.

Para grupos de biclusters, os gráficos de padrão de expressão e expressão
genética apresentados constituem os gráficos em miniatura dos biclusters
individuais que compõem o grupo. Estas miniaturas têm uma dimensão
fixa e não possuem legenda, uma vez que o objectivo é apenas fornecer
uma ideia geral dos gráficos e não uma informação extensiva. O número
de gráficos biclusters. No entanto, o utilizador poderá ver outro número de
gráficos, seleccionando-o numa caixa de selecção. Esta funcionalidade foi
optimizada para permitir que os restantes gráficos sejam apenas construí-
dos quando o utilizador indica que os pretende visualizar. Se, no exemplo
contrário, o utilizador pretender passar de uma visualização de 96 grá-
ficos para 12, os 84 gráficos que deixam de ser apresentados no painel
continuam em memória, para que não precisem de ser reconstruídos se o
utilizador voltar a querer visualizá-los. Assim que o utilizador selecciona
outro painel de visualização ou outro nodo da árvore, estes gráficos são
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então destruídos.

5.2.4 Grafo de funções biológicas significativas

A análise de funções produz, para cada bicluster com funções signifi-
cativas, um documento de extensão .dot, um formato de especificação
de nodos e ligações entre nodos para a representação de grafos dirigi-
dos. Quando o utilizador acede a um bicluster para o qual existe um
grafo de funções significativas, o sistema utiliza um executável externo
DOT, incluído no software livre de visualização de gráficos Graphviz
(http://www.graphviz.org/), que permite converter os ficheiros de formato
DOT em documentos SVG ou imagens (PNG, GIF, JPG, etc.). O documento
SVG é então produzido e carregado para um objecto da classe JSVGCom-
ponent (pacote org.apache.batik.swing.svg) através do método loadSVGDocu-
ment. Após o carregamento, o documento é interpretado, dando origem
à construção da árvore de marcas XML nele contidas. A posterior visua-
lização, bem como a implementação da funcionalidade de zoom, são efec-
tuadas aplicando uma transformação geométrica (classe AffineTransform -
pacote java.awt.geom) com um determinado factor de escala ao rendering
do documento SVG, através do método setRenderingTransform da classe
JSVGComponent e do respectivo redimensionamento do painel em que o
grafo é apresentado.

5.3 Licenças e Documentação

Todos os pacotes externos utilizados possuem licenças do tipo GNU GPL
ou GNU LGPL, que permitem utilizar na totalidade ou parcialmente, mo-
dificar (no caso dos que são open source) e importar como biblioteca em
qualquer projecto, desde que o código fonte (no caso dos projectos open
source) e a licença correspondentes aos pacotes externos utilizados sejam
facultados na disponibilização da ferramenta produzida à comunidade. A
licença da Apache para a ferramenta Batik - Java SVG Toolkit apresenta
cláusulas semelhantes às das licenças acima referidas.

A documentação do código Java foi produzida em simultâneo com a
implementação no formato Javadoc, para poder ser gerada automatica-
mente numa fase posterior no formato HTML (ver Figura 5.8). À medida
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que foram surgindo alterações à implementação inicial, também a docu-
mentação foi sendo alterada para permanecer concordante. Desta forma,
toda a documentação neste momento é válida e corresponde fielmente à
implementação. Para além dos comentários necessários à geração do Ja-
vadoc, existem ainda diversas referências de carácter não obrigatório ao
longo do código, para que outros programadores possam, posteriormente,
perceber o fundamento de algumas opções tomadas e familiarizar-se com
a implementação de uma forma mais fácil e rápida.

(a) (b)

Figura 5.8: Documentação: (a) comentários no código original; (b) Javadoc gerado a
partir dos comentários.



Capítulo 6

Estudo de Caso

Este capítulo apresenta uma demonstração de utilização da ferramenta
BiGGEsTS para manipulação, visualização e análise de séries temporais
de expressão genética. Os dados apresentados são provenientes de expe-
riências biológicas reais com genes do organismo yeast (levedura).

6.1 Carregamento de Dados

O primeiro passo consiste no carregamento dos dados de expressão gené-
tica para a aplicação (ver Figura 6.1). É necessário indicar o caminho para
o ficheiro de texto que contém os dados, o organismo a que correspon-
dem, o tipo de ADN utilizado na experiência, o identificador dos genes e
o delimitador dos dados.

Neste caso, o ficheiro de texto contém 1168 genes e 7 condições, per-
tence ao organismo yeast, o ADN utilizado na experiência foi cDNA, os
genes estão identificados por um gene ID e os dados são delimitados por
tabulações. Existem, no ficheiro, alguns valores em falta, que serão alvo
de tratamento posterior.

6.2 Visualização de Matrizes

Após o carregamento bem sucedido, a aplicação comuta para a aba Analy-
zing e apresenta a matriz de valores colorida (ver Figura 6.2). A sua
observação revela facilmente que os valores mais baixos da matriz apre-
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Figura 6.1: Painel de carregamento de dados.

Figura 6.2: Matriz de valores original colorida.

sentam uma coloração verde (de maior ou menor intensidade, consoante o
valor real da célula), os valores mais elevados apresentam uma coloração
vermelha e os valores em falta são destacados a amarelo.

É possível ordenar a tabela segundo uma determinada coluna, pressionando-
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a. Os resultados das ordenações crescente e decrescente são ilustrados nas
Figuras 6.3 e 6.4, respectivamente.

Figura 6.3: Matriz de valores original colorida e ordenada por ordem crescente da condição
t2.

Figura 6.4: Matriz de valores original colorida e ordenada por ordem decrescente da
condição t2.
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O BiGGEsTS apresenta a matriz colorida como resultado do carrega-
mento, pois este tipo de visualização permite, geralmente, uma observação
mais global dos dados. No entanto, é sempre possível aceder à matriz de
valores (original), através da aba Values acessível no extremo inferior da
janela (ver Figura 6.5).

Figura 6.5: Matriz original de valores. As células que cujos valores estão em falta são
coloridas a azul-escuro. A navegação com o rato por cima das células permite identificar
a linha, a coluna e o valor de cada célula em particular.

6.3 Pré-Processamento

O passo seguinte será o pré-processamento da matriz, demonstrado na
Figura 6.6. A filtragem de genes é obrigatória, uma vez que a matriz possui
valores em falta, que terão que ser eliminados ou preenchidos. Para tal,
optámos por seleccionar a opção de filtrar apenas os genes com mais de
uma determinada percentagem de valores em falta, à qual atribuímos o
valor 20 (%). A selecção desta opção torna obrigatório o preenchimento
dos restantes valores em falta, os quais decidimos preencher com a média
da linha em que se encontram. Escolhemos não aplicar aos dados qualquer
técnica de normalização ou smoothing. Para a discretização seleccionámos
a técnica equal width com 4 símbolos. O número de símbolos usados para
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o alfabeto de discretização é introduzido pelo utilizador e faz parte dos
parâmetros do algoritmo de discretização escolhido (ver Figura 6.6).

Figura 6.6: Painel com as opções de pré-processamento.

Da aplicação das técnicas de pré-processamento resultam duas novas
matrizes: uma pré-processada e outra discreta. A matriz pré-processada
corresponde à matriz original sem quaisquer valores em falta, enquanto a
discreta resulta da aplicação da discretização equal width de 4 símbolos so-
bre a matriz pré-processada. O BiGGEsTS apresenta-nos a matriz discreta,
na forma de uma matriz de símbolos colorida (ver Figura 6.7).

6.4 Biclustering

Passemos então à aplicação de um algoritmo de biclustering sobre a matriz
discreta (ver Figura 6.8. As opções disponíveis, neste caso, correspondem
aos algoritmos CCC-Biclustering e e-CCC-Biclustering. Optámos pelo pri-
meiro, sem utilização de shifting de genes. Para a respectiva análise de
funções, o BiGGEsTS detectou automaticamente a existência dos ficheiros
da Gene Ontology necessários no sistema local, que decidimos aproveitar.
Aceitámos também o p-value a considerar por omissão, com o valor de 0.01,
e aplicámos então as opções aos dados.
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Figura 6.7: Matriz discreta sob a forma de uma tabela de símbolos colorida. A navegação
do rato sobre as células permite identificar a linha, a coluna e o símbolo de cada célula em
particular.

Figura 6.8: Painel com as opções para aplicação de algoritmos de biclustering e de análise
de funções biológicas.

O algoritmo CCC-Biclustering permitiu extrair 479 biclusters, que apare-
cem na árvore de dados (à esquerda na Figura 6.9). Na análise de matrizes,
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temos acesso às matrizes de valores, matrizes de valores coloridas e ma-
trizes de símbolos coloridas, tal como para a matriz discreta, uma vez que
cada bicluster não é mais do que uma submatriz da matriz discreta. Para
o grupo de biclusters são apresentados os vários biclusters que o compõem
(por omissão apenas os primeiros 5, mas é possível alterar este valor, se-
leccionando outro na caixa de selecção), como se pode observar na Figura
6.9.

Figura 6.9: Matriz de valores colorida para os cinco primeiros biclusters do grupo de
biclusters extraído pelo algoritmo CCC-Biclustering sobre a matriz discreta. Na Figura
vemos apenas o primeiro bicluster. Para ter acesso aos restantes é necessário mover a barra
de deslocação (à direita) para baixo.

6.5 Gráficos de Expressão

Ainda para o grupo de biclusters, é possível visualizar as miniaturas dos
gráficos de expressão genética (Figura 6.10) ou do padrão de expressão
(Figura 6.11) de todos os biclusters do grupo. Os gráficos de expressão
genética permitem analisar a co-regulação ou co-expressão dos genes num
bicluster, isto é, verificar que os genes exibem uma sequência de actividade
semelhante ao longo dos instantes temporais em que se pensa poderem
estar a participar em conjunto num determinado processo biológico. Os
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gráficos do padrão de expressão mostram, por sua vez, o padrão de ex-
pressão de um bicluster, ou seja, a sequência de símbolos partilhada por
todos os seus genes nos instantes temporais que lhe pertencem. De facto,
o padrão de expressão representa também a co-regulação dos genes do bi-
cluster de uma forma relativa (neste caso específico, através de um alfabeto
de quatro símbolos - A, B, C e D - o alfabeto utilizado na discretização) e
não através de valores reais, como os gráficos de expressão genética.

Figura 6.10: Miniaturas dos gráficos de expressão dos 24 primeiros biclusters do grupo
de biclusters extraído pelo algoritmo CCC-Biclustering aplicado à matriz discreta.

Após a visualização global dos gráficos de expressão, considerámos
que o bicluster 130 teria um gráfico de expressão interessante, pelo que de-
cidimos visualizá-lo em mais pormenor. Para tal, é necessário seleccionar
o bicluster pretendido e a respectiva aba Expression (ver Figura 6.12). O
primeiro gráfico a aparecer será o que representa os valores de expressão
do bicluster para os genes e as condições que o integram (ver Figura 6.12).
Nos casos em que a co-regulação dos genes não é clara, é possível solicitar
um novo gráfico com os valores normalizados por gene (ver Figura 6.13).

A visualização do gráfico dos valores de expressão dos genes nas con-
dições do bicluster origina algum interesse em visualizar o gráfico de ex-
pressão dos genes do bicluster em todas as condições da experiência e não
apenas nas condições do bicluster (Figura 6.14). O objectivo é permitir
a comparação da co-regulação dos genes nas condições do bicluster com
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Figura 6.11: Miniaturas do padrão de expressão dos primeiros 96 biclusters do grupo
de biclusters extraído pelo algoritmo CCC-Biclustering aplicado à matriz discreta. Na
imagem são visíveis os biclusters com números entre o 37 e o 52.

Figura 6.12: Gráfico de expressão do bicluster 130. Representa a expressão de todos os
seus genes nas suas condições.

a não co-regulação dos mesmos genes nos instantes temporais que não
integram o bicluster.
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Figura 6.13: Gráfico de expressão do bicluster 130 com os valores de expressão normali-
zados por gene para média 0 e desvio padrão 1.

Figura 6.14: Gráfico de expressão dos genes do bicluster 130 em todas as condições
da experiência. É visível a sintonia da evolução do nível de expressão dos genes (co-
regulação) entre as condições t4 e t7, exactamente o intervalo de tempo do bicluster, e a
não co-regulação dos genes entre os instantes temporais t1 e t4.
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O gráfico do padrão de expressão do bicluster 130 é concordante com o
gráfico do seu padrão de expressão (ver Figura 6.15), permitindo uma visu-
alização menos confusa e mais discreta da evolução do nível de expressão
dos genes ao longo dos instantes temporais.

Figura 6.15: Gráfico do padrão de expressão do bicluster 130.

6.6 Análise de Funções Biológicas

Finalmente, veremos os resultados da análise de funções biológicas, con-
sideradas estatisticamente significativas, efectuada em simultâneo com a
aplicação do algoritmo CCC-Biclustering. Para uma observação global
dos p-values calculados para cada bicluster e do número de funções estatis-
ticamente significativas correspondente, acedemos novamente ao grupo
de biclusters extraído pelo algoritmo CCC-Biclustering aplicado à matriz
discreta e seleccionamos a aba Function.

A tabela apresentada pelo BiGGEsTS encontra-se na Figura 6.16 e apre-
senta, para cada bicluster: o número que o identifica, os números de genes
e condições que o compõem, o melhor p-value calculado (best p-value),
correspondente à função biológica atribuída ao bicluster que foi conside-
rada como sendo a estatisticamente mais significativa, o melhor p-value
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corrigido (best corrected p-value), depois de aplicada a correcção de Bonfer-
roni para testes múltiplos, e o número de funções biológicas consideradas
estatisticamente significativas (significant functions), isto é, o número de
funções biológicas atribuídas ao bicluster que passaram o teste estatístico
depois da correcção de Bonferroni, pois têm um p-value corrigido inferior
a 0.01 (threshold abaixo do qual as funções biológicas são consideradas
estatisticamente significativas). Esta tabela pode depois ser recalculada
usando outro threshold para o p-value (ver Figura 6.16). As colunas desta
tabela podem ser também ordenadas por ordem crescente ou decrescente
do valor de qualquer uma das suas colunas. É possível, por exemplo,
ordenar as linhas da tabela por ordem decrescente do número de funções
biológicas estatisticamente significativas e, assim, identificar os melhores
biclusters segundo este critério.

Figura 6.16: Tabela de funções biológicas para o grupo de biclusters calculadas usando
um theshold de 0.01 para o p-value corrigido pela correcção de Bonferroni. Os biclusters
com funções biológicas estatisticamente significativas são assinalados a azul.

Vejamos, por exemplo, o bicluster 463, com 15 funções biológicas sig-
nificativas encontradas para os seus 29 genes agrupados em 4 instantes
de tempo consecutivos. A visualização da tabela de funções biológicas
atribuídas a este bicluster, em particular, requer apenas a sua selecção na
árvore de dados e um click sobre a aba Function (ver Figura 6.17). A tabela
de funções de um bicluster apresenta os seguintes dados para cada função
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biológica: o identificador e a descrição da Gene Ontology, o número de ge-
nes na população (experiência) e o número de genes no bicluster anotados
pela Gene Ontology com essa função, o p-value calculado usando uma dis-
tribuição hipergeométrica em função dos valores anteriores e do número
total de genes na população e no bicluster e, por último, o p-value corrigido
pela correcção de Bonferroni para testes múltiplos (ver Figura 6.17).

Entre as várias funções biológicas apresentadas e que podem ser atri-
buídas aos genes deste bicluster (463), verificamos que apenas algumas são
consideradas estatisticamente significativas (ver Figura 6.17), por apresen-
tarem um p-value corrigido igual ou inferior ao threshold que introduzimos
aquando da selecção das opções para a análise de funções (neste caso 0.01).

Figura 6.17: Tabela de funções biológicas para o bicluster 463. Estão assinaladas duas
funções biológicas estatisticamente significativas, uma de biossíntese de proteínas e outra
de tradução.

Para uma apresentação gráfica mais interessante destes dados, recor-
reremos à visualização das funções significativas segundo a hierarquia de
funções anotadas pela Gene Ontology representada num grafo dirigido. A
selecção da aba Significance Graph produz o resultado ilustrado na Figura
6.18.

A classificação de funções da Gene Ontology considera três funções es-
senciais: componente celular, função molecular e processo biológico. Estas
funções englobam, por sua vez, outras funções mais específicas e assim su-
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cessivamente. No grafo é apresentada a classificação de todas as funções
gerais que levam às funções significativas do bicluster em análise (bicluster
463). A coloração das funções significativas tem como objectivo realçá-las
em relação às restantes e pode ser interpretada da seguinte forma: as fun-
ções significativas que derivam da função geral de componente celular são
coloridas a roxo, as que têm origem na função molecular a amarelo e as
funções específicas de processos biológicos a verde. A intensidade da cor
roxa, amarela ou verde depende do valor de significância estatística en-
contrado para a função correspondente (ver Figura 6.18). Podemos depois
exportar o gráfico nos formatos SVG e PNG.

Figura 6.18: Grafo de funções biológicas significativas do bicluster 463.

Se considerarmos, por exemplo, que a análise apresenta demasiados
biclusters com funções significativas e que, de um modo geral, o número de
funções significativas para cada bicluster é demasiado elevado e queremos
que a análise de significância estatística seja mais restritiva, podemos voltar
a efectuar a análise de funções, utilizando desta vez um threshold para o
p-value inferior ao da primeira análise. Esta funcionalidade está acessível
a partir do painel da tabela de funções do grupo de biclusters, através de
um click no botão Recalculate (ver Figura 6.16).



Capítulo 7

Conclusões e Trabalho Futuro

Pretende-se, através da ferramenta BiGGEsTS, disponibilizar à comuni-
dade científica um conjunto de algoritmos de biclustering especialmente
desenvolvidos para análise de séries temporais de expressão genética.
Esta ferramenta deve permitir não só a execução dos algoritmos de forma
eficiente, mas também uma forma intuitiva de visualizar as matrizes de
expressão, pré-processar os dados de entrada de acordo com as característi-
cas dos dados relativos ao problema, estudar os resultados tendo em conta
várias dimensões de análise, processar os resultados de acordo com o tipo
de conclusões biológicas que se pretendem inferir e também possibilitar a
comparação dos resultados de diversas execuções do mesmo algoritmo ou
até mesmo de algoritmos de biclustering diferentes, quando aplicados ao
mesmo conjunto de dados.

Uma ferramenta deste tipo será certamente útil a todos aqueles que tra-
balham com expressão genética e tentam encontrar mecanismos de regula-
ção genética que possam posteriormente ser usados na difícil e importante
tarefa de inferência de redes de regulação genética.

No seu estado actual, a ferramenta BiGGEsTS cumpre todos os objecti-
vos propostos para o projecto do primeiro semestre e correspondentes às
tarefas de 1 a 7 do plano de trabalho descrito no Capítulo 1, Secção 1.2.
Permite já carregar e visualizar matrizes de expressão genética, executar al-
goritmos de biclustering e analisar os resultados obtidos. Esta análise inclui
não só uma análise dos padrões de expressão, tanto na matriz como grafi-
camente, mas também uma análise de significância estatística das funções
biológicas atribuídas aos biclusters encontrados, calculada em função dos
termos usados para anotar os genes correspondentes na Gene Ontology,
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a distribuição hipergeométrica e a correcção de Bonferroni contra testes
múltiplos.

Como trabalho futuro serão realizadas as tarefas de 8 a 14 do mesmo
plano de trabalho (ver Capítulo 1, Secção 1.2). Destas tarefas fazem parte a
implementação e integração na ferramenta BiGGEsTS dos restantes algorit-
mos de biclustering propostos na literatura para análise de séries temporais
de expressão genética, a inclusão de módulos de processamento e compa-
ração de resultados e, numa fase final, a implementação de mecanismos
de entrada e saída de dados e resultados que garantam a compatibilidade
da ferramenta desenvolvida com a MAGE-ML (MicroArray Gene Expression
Markup Language).

Após a fase de testes da ferramenta, e depois de produzida a docu-
mentação necessária para que possa ser usada quer como produto final,
para análise de matrizes de séries temporais de expressão genética usando
biclustering, quer como ponto de partida para futuras extensões introduzi-
das por outros investigadores, será escrito e submetido para publicação na
revista Bioinformatics, um artigo (application note) que apresente e disponi-
bilize o BiGGEsTS à comunidade científica.



Apêndice A

Diagrama de Classes da
Ferramenta BiGGEsTS

O diagrama de classes da ferramenta BiGGEsTS encontra-se num desdo-
brável inserido no envelope que se sucede à presente página.

97





Bibliografia

[1] B. Adamcsek, G. Palla, I. Farkas, I. Derényi, and T. Vicsek. CFinder:
locating cliques and overlapping modules in biological networks. Bi-
oinformatics, 22(8):1021–1023, 2006.

[2] P. Baldi and G. W. Hatfield. DNA Microarrays and Gene Expression. From
Experiments to Data Analysis and Modelling. Cambridge University
Press, 2002.

[3] S. Barkow, S. Bleuer, A. Prelìc, P. Zimmermann, and E. Zitler. BicAT:
a biclustering analysis tool. Bioinformatics, 22(10):1282–1283, 2006.

[4] A. Ben-Dor, B. Chor, R. Karp, and Z. Yakhini. Discovering local
structure in gene expression data: The order–preserving submatrix
problem. In Proc. of the 6th International Conference on Computacional
Biology, pages 49–57, 2002.

[5] Y. Cheng and G. M. Church. Biclustering of expression data. In Proc.
of the 8th International Conference on Intelligent Systems for Molecular
Biology, pages 93–103, 2000.

[6] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein. Introduction
to Algorithms. The MIT Electrical Engineering and Computer Science
Series. The MIT Press, 2nd edition, 2001.

[7] I. Costa, A. Schönhuth, and A. Schliep. The Graphical Query Lan-
guage: a tool for analysis of gene expression time-courses. Bioinfor-
matics, 21(10):2544–2545, 2005.

[8] J. Dietzsch, N. Gehlenborg, and K. Nieselt. Mayday - a microarray
data analysis workbench. Bioinformatics, 22(8):1010–1012, 2006.

99



100 BIBLIOGRAFIA

[9] J. Ernst and Z. Bar-Joseph. STEM: a tool for the analysis of short time
series gene expression data. BMC Bioinformatics, 7(191), 2006.

[10] D. Gusfield. Algorithms on strings, trees, and sequences. Computer Sci-
ence and Computational Biology Series. Cambridge University Press,
1997.

[11] J. A. Hartigan. Direct clustering of a data matrix. Journal of the American
Statistical Association (JASA), 67(337):123–129, 1972.

[12] L. Ji and K. Tan. Identifying time-lagged gene clusters using gene
expression data. Bioinformatics, 21(4):509–516, 2005.

[13] N. C. Jones and P. A. Pevzner. An Introduction to Bioinformatics Algo-
rithms. Computational Molecular Biology. The MIT Press, 2004.

[14] L. Lazzeroni and A. Owen. Plaid models for gene expression data.
Technical report, Stanford University, 2000.

[15] E. Leung and P. Bushel. PAGE: phase-shifted analysis of gene expres-
sion. Bioinformatics, 22(3):367–368, 2006.

[16] Y. Luan and H. Li. Clustering of time-course gene expression data
using a mixed-effects model with B-splines. Bioinformatics, 19(4):474–
482, 2003.

[17] S. C. Madeira and A. L. Oliveira. Biclustering algorithms for biologi-
cal data analysis: a survey. IEEE/ACM Transactions on Computational
Biology and Bioinformatics, 1(1):24–45, January–March 2004.

[18] S. C. Madeira and A. L. Oliveira. A linear time algorithm for bicluste-
ring time series expression data. In Proc. of 5th Workshop on Algorithms
in Bioinformatics, pages 39–52. Springer Verlag, LNCS/LNBI 3692, 2005.

[19] S. C. Madeira and A. L. Oliveira. CCC-Biclustering: A linear time al-
gorithm for biclustering time series expression data. IEEE/ACM Tran-
sactions on Computational Biology and Bioinformatics (submitted), 2007.

[20] S. C. Madeira and A. L. Oliveira. An efficient biclustering algorithm
for finding genes with similar patterns in time-series expression data.
In Proc. of the 5th Asia Pacific Bioinformatics Conference (to appear), 2007.



BIBLIOGRAFIA 101

[21] B. Mirkin. Mathematical Classification and Clustering. Nonconvex Op-
timization and its Applications. Kluwer Academic Publishers, 1996.

[22] F. Pan, K. Kamath, K. Zhang, S. Pulapura, A. Achar, J. Nunez-Iglesias,
Y. Huang, X. Yan, J. Han, H. Hu, M. Xu, J. Hu, and X. Zhou. Integrative
Array Analyzer: a software package for analysis of cross-platform and
cross-species microarray data. Bioinformatics, 22(13):1665–1667, 2006.

[23] R. Peeters. The maximum edge biclique problem is NP-complete.
Discrete Applied Mathematics, 131(3):651–654, 2003.

[24] R. G. Pensa, C. Robardet, and J.F. Boulicaut. Towards Constrained Co-
clustering in Ordered 0/1 Data Sets. In Foundations of Intelligent Systems
- Proceedings of the 16th International Symposium on Methodologies for
Intelligent Systems (ISMIS’06), pages 425–434, 2006.

[25] M.-F. Sagot. Spelling approximate repeated or common motifs using
a suffix tree. In Proc. of Latin’98, pages 111–127. Springer Verlag, LNCS
1380, 1998.

[26] R. Sharan, A. Maron-Katz, and R. Shamir. CLICK and EXPANDER: a
system for clustering and visualizing gene expression data. Bioinfor-
matics, 19(14):1787–1799, 2003.

[27] L. Shi. Design of a DNA Microarray System. http://www.gene-
chips.com, [January 31, 2007].

[28] R. Stears, T. Martinsky, and M. Schena. Trends in Microarray Analysis.
Nature Medicine, 9(1):140–145, 2003.

[29] E. Ukkonen. On-line construction of suffix trees. Algorithmica, 14:249–
260, 1995.

[30] R. Yoshida, T. Huguchi, and S. Miyano. ArrayCluster: an analytic
tool for clustering, data visualization and module finder on gene
expression profiles. Bioinformatics, 22(12):1538–1539, 2006.

[31] Y. Zhang, H. Zha, and C. H. Chu. A time-series biclustering algorithm
for revealing co-regulated genes. In Proc. of the 5th IEEE International
Conference on Information Technology: Coding and Computing, pages 32–
37, 2005.


