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RESUMO 

 

Atualmente há diversas ferramentas propostas para análise de Fatores de Transcrição (TF), tais 
como TFCheckpoint, JASPAR, SSTAR, GTRD, Enrichr. No entanto, nenhuma dessas ferramentas 
oferece uma experiência completa, em que se possa avaliar a confiabilidade do TF, ou seja, se de 
fato uma proteína analisada é um TF e a sua associação com o gene alvo. Ao longo do tempo, foram 
construídas inúmeras bases de dados, todas elas com riquíssimas informações, porém a 
complexidade intrínseca do dado, o volume de informações, problemas de nomenclatura dos genes e 
diversos outros fatores fizeram com que tais ferramentas não oferecessem um espectro completo da 
análise. Por outro lado, para se trabalhar com um grande volume de dados, se requer conhecimentos 
avançados de computação. Entretanto, o grande público interessado em analisar esses dados são os 
profissionais procedentes das áreas biológicas, configurando-se como uma barreira, uma vez que a 
formação acadêmica desta área não oferece em seus componentes curriculares disciplinas de 
programação. Diante desta situação, este trabalho tem como objetivo criar uma ferramenta web 
destinada exclusivamente para análise dos TFs. Desse modo, foi idealizado e desenvolvido o 
Transcription Factor Analysis Tools (TFAT), contendo a integração de diferentes bases de dados e 
um conjunto de scripts para manipular estas informações, juntamente com os parâmetros cruciais 
definidos pelo usuário em sua análise. O cerne desta ferramenta é a análise para identificar os TFs 
chaves na modularização da transcrição gênica, ou seja, o enriquecimento dos TFs reguladores de 
uma lista de genes submetida pelo usuário, que através dos componentes da ferramenta, consulta 
sua base de dados, identificam os TFs que estão associados aos genes da lista e calcula o p-valor de 
enriquecimento. Além disso, a ferramenta verifica a confiabilidade do TF, disponibiliza as predições 
realizadas e converte os itens de uma lista para o GeneID ou Symbol do Entrez Gene. Outro recurso 
presente neste trabalho é a utilização da confiabilidade do TF aplicado em toda a ferramenta. Esse 
grau de confiabilidade leva em consideração evidências de diferentes bases de dados, experimentos, 
predições e outras características dos TFs. Este recurso de confiabilidade possui um modo padrão e 
um modo com parâmetros definidos pelo próprio usuário, que permite toda uma personalização por 
meio de filtros nas consultas e controle de análise para o usuário final. 
 
Palavras Chaves: TFAT, Fatores de Transcrição, genes alvo, grau de confiabilidade, ferramenta 
web, análise de enriquecimento. 
  



ABSTRACT 

      

Currently there are several tools proposed for analysis of Transcription Factors (TF), such as 
TFCheckpoint, JASPAR, SSTAR, GTRD, Enrichr. However, none of these tools offer a complete 
experience in assessing the reliability of TF, checking if an analyzed protein is a TF and its association 
with the target gene. Over time, numerous databases were built, all of them with rich information, but 
the intrinsic complexity of the data, the volume of information, problems of nomenclature of the genes 
and several other factors led these tools to do not offer a complete spectrum of analyses. On the other 
hand, working with a large volume of data requires advanced computer skills. However, the general 
public interested in analyzing these data are professionals from the biological areas, forming a barrier 
since the academic formation of this area does not offer in its curricular components programming 
disciplines. From this situation, this work aims to create a web tool exclusively for the analysis of TFs. 
In this way, the Transcription Factor Analysis Tools (TFAT) was conceived and developed, containing 
the integration of different databases and a set of scripts to manipulate this information, along with the 
crucial parameters defined by the user in the analysis. The core of this tool is the analysis to identify 
the key TFs in the modulation of gene transcription, namely the enrichment of the regulatory TFs of a 
user-submitted gene list, which through the components of the tool, consults its database, identifies 
the TFs that are associated with those genes and computes the p-value of enrichment. In addition, the 
tool verifies TF reliability, makes available predictions, and converts items from a list to the Entrez 
Gene's GeneID or Symbol. Another feature of this work is the use of TF reliability applied throughout 
the tool. This degree of reliability takes into account evidences from different databases, experiments, 
predictions and other characteristics of TFs. This reliability feature has a standard mode and a user-
defined parameter mode, which allows full customization through filters in the queries and analysis 
control for the end user. 
 
Keywords: TFAT, Transcription Factors, target genes, degree of reliability, web tool, enrichment 
analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Fatores de transcrição 

 

Os fatores de transcrição (TFs) são um conjunto de proteínas que tem como 

papel central o controle da regulação gênica, ativando ou inibindo a expressão do 

gene, atuando em muitas funções celulares diferentes (VAQUERIZAS et al., 2009; 

WINGENDER et al., 2013; FULTON et al., 2009). 

Em sua maioria, os TFs regulam a transcrição interagindo diretamente com 

elementos regulatórios de ação cis, como promotores, atuando sobre os genes alvo. 

Esta característica é proporcionada pela presença do domínio de ligação ao DNA, 

identificada em grande parte dos TFs, que tem como objetivo reconhecer a região no 

genoma onde o TF deve se ligar (YUSUF et al., 2012; WINGENDER et al., 2013). 

Além da interação direta com o DNA, os TFs também interagem com proteínas 

auxiliares que não possuem a capacidade de se ligar ao DNA. Deste modo, formam 

o complexo protéico que atua guiando a atividade da RNA polimerase na transcrição 

da molécula de RNA (CHAWLA et al, 2013). 

 

1.2 Classificação dos fatores de transcrição 

 

Os domínios de ligação ao DNA permitem que os TFs reconheçam o local de 

ligação no genoma e assim desempenhem sua função. Além disso, os mesmos 

possuem características estruturais específicas que os classificam em grupos 

estruturais como Zinc-coordinating DNA-binding domains, Helix-turn-helix domains e 

outros. Igualmente, os domínios de ligação ao DNA possibilitam a classificação dos 

TFs em famílias. De acordo com o banco de dados TFClass, há 10 domínios de 

ligação ao DNA e 111 famílias de TFs. E segundo a base de dados AnimalTFDB 2.0, 

pode-se citar algumas famílias de TFs como a AF-4, STAT e MYB com 5, 7 e 23 

TFs, respectivamente (WINGENDER et al., 2013; ZHANG, et al., 2014). 
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1.3 Transcrição gênica 

 

A síntese de RNA realizada pela enzima polimerase do RNA, a partir de uma 

sequência de DNA de um gene, é denominada de transcrição gênica. Nesse 

processo ocorre a formação de um complexo protéico constituído pelos TFs basais 

que se ligam a sequências de promotores como o TATA-box, CAAT-box ou CG-box, 

TFs específicos de ligação ao DNA que ativam ou inibem a expressão gênica 

individual, e outras proteínas auxiliares que interagem com os TFs basais ou 

específicos. 

Este conjunto de proteínas auxilia a RNA polimerase I, II e III a identificar a 

região promotora do gene e iniciar o processo de transcrição até que se encontre a 

sequência de término de transcrição. Este processo resulta em três tipos principais 

de moléculas de RNA que são conhecidas como RNA ribossômico (RNAr), RNA 

transportador (RNAt) e RNA mensageiro (RNAm), produzidas no núcleo, em células 

eucariontes (AMABIS & MARTHO, 2010; CHAWLA et al, 2013). 

 

1.4 Importância dos fatores de transcrição 

 

Sabendo-se da complexidade e importância dos TFs, compreender o mecanismo 

de funcionamento dessas proteínas reguladoras permite investigar as etapas de 

desenvolvimento da vida. Tais etapas podem ser observadas, por exemplo, no 

processo regulatório da diferenciação muscular no desenvolvimento embrionário 

pelo TF MYOD, bem como, pelo estímulo da oncogênese pelo TF MYC. Além disso, 

as propriedades funcionais das células são condicionadas diretamente pelos TFs, 

classificando-os como uma das principais proteínas estudadas (YUSUF et al., 2012; 

FULTON et al., 2009). O gráfico cumulativo, demonstrado na Figura 1, foi construído 

utilizando-se o total de publicações, entre janeiro de 2000 e janeiro de 2018 para a 

consulta “human transcription factor” no Pubmed, confirma os esforços da 

comunidade científica nesse processo de investigação. 
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Figura 1. Aumento do número de artigos publicados, eixo Y, entre janeiro de 2000 e janeiro de 
2018, eixo X, que fazem referência ao termo “human transcription factor” de acordo com o 
Pubmed. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1.5 Bioinformática 

 

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos associados às diversas pesquisas 

biológicas proporcionaram um constante crescimento de dados em todos os ramos 

da biologia, em especial na biologia molecular. Isso permite que pesquisadores 

obtenham informação das diversas fontes de dados como combinações de drogas 

identificadas computacionalmente e descoberta de padrões clínicos, por exemplo. 

A Bioinformática une os conhecimentos de diversas áreas, tornando-a 

multidisciplinar e proporcionando a análise da grande quantidade de dados 

biológicos gerados cotidianamente. Este grande acúmulo de dados desencadeou o 

desenvolvimento de ferramentas de apoio para manipulá-los computacionalmente. 

Dessa maneira, agregou benefícios ilimitados aos profissionais dessas áreas, 

partindo desde a alta capacidade de processamento computacional, que resultou na 

redução considerável do tempo de análise dos dados, além da rapidez da geração 
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de conhecimento contido nas diversas fontes (CARDENAS, 2015; LIOU, et al., 2015; 

REGAN et al., 2015). 

Dentre os avanços da bioinformática, pode-se citar os métodos que buscam 

evidências dos TFs, seja de forma experimental in vitro como é o caso do 

Sequenciamento de Imunoprecipitação de Cromatina (ChIP-Seq), bem como 

métodos de forma in silico preditivo, utilizado para a identificação e representação de 

padrões em sequências pelas Matrizes de Peso de Posição ( PWM). 

Em experimentos in vitro que utilizam o ChIP-Seq, tem-se a combinação de 

Imunoprecipitação da Cromatina (ChIP) com técnicas de Sequenciamento de alto 

rendimento, quantificando os alvos das proteínas ao longo de todo o genoma, 

podendo ser utilizado para analisar qualquer espécie com genoma sequenciado, 

apresentando alta precisão (VAQUERIZAS et al., 2009; JOSHUA WK HO et al, 

2011). Apesar desse alto desempenho que essa técnica apresenta, a utilização de 

abordagens in silico tem aumentado gradativamente devido ao seu baixo custo de 

produção. Estas abordagens utilizam as PWMs, que são construídas a partir de um 

conjunto de dados de ChIP-Seq e outros métodos experimentais para a predição da 

localização precisa dos pontos de ligação do fator de transcrição (TFBS). Este 

processo é feito percorrendo a sequência de nucleotídeos do DNA, em busca de 

padrões já definidos (KULAKOVSKIY et al, 2016). 

 

1.6 Ferramentas de análise de fatores de transcrição 

 

Sabendo-se da importância dos TFs, outrora citados, surgiram várias ferramentas 

de análise de TFs que buscam viabilizar o acesso a informações das proteínas 

reguladoras, contando com evidências, classificações, interações e outros recursos. 

A seguir serão descritas brevemente algumas destas ferramentas. 

 

1.6.1 TFCheckPoint  

 

Reúne evidências dos TFs de humanos, TFs de ratos, fatores ignorados como 

TFs gerais, complexos mediadores e modificadores de cromatina a partir de nove 

banco de dados com verificação literária, não possuindo a relação de associação 

entre os TFs e os genes alvo. Em sua interface web é possível identificar os TFs e 

relacionando as bases de dados que possuem evidências dos TFs consultados. 
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Além disso, não apresenta relação de associação entre os TFs e os genes alvos 

(CHAWLA et al., 2013).  

  

Figura 2. Print screen da tela inicial do TFcheckpoint. 

 

 

 

Fonte: http://www.tfcheckpoint.org/ 

 

1.6.2 AnimalTFBD 2.0  

 

Contém, em seu banco de dados, evidências de TFs sem associação com os 

genes alvo, co-fatores de transcrição e fatores de remodelação da cromatina em 65 

genomas. Possui também a classificação dos TFs em 70 famílias, de acordo com 

seu domínio de ligação ao DNA. Tais dados são oriundos de diversas fontes como: 

Ensembl, BioGRID, BioCarta, KEGG databases e outras fontes de dados (ZHANG et 

al., 2014).  

 

 

 

http://www.tfcheckpoint.org/
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Figura 3. Print screen da tela inicial do AnimalTFDB2.0. 

 

 

 

Fonte: http://bioinfo.life.hust.edu.cn/AnimalTFDB/ 

 

1.6.3 DBD (Transcription factor prediction database)  

 

Possui um banco de dados com TFs preditos em genomas totalmente 

sequenciados com previsões precisas baseadas em atribuições de domínio das 

bibliotecas de modelo ocultos de Markov, SUPERFAMILY e Pfam 

(CHAROENSAWAN et al., 2010).  

 

http://bioinfo.life.hust.edu.cn/AnimalTFDB/
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Figura 4. Print screen da tela inicial do DBD: Transcription factor prediction database. 

 

 

 

Fonte: http://www.transcriptionfactor.org/ 

 

1.6.4 JASPAR 2018  

 

Possui perfis de ligação de TFs não redundantes com um único modelo de 

ligação de DNA representativo por TFs definidos por curadores especialistas para 

seis grupos taxonômicos diferentes (vertebrados, plantas, insetos, nemátodos, 

fungos e urochordata) (KHAN et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transcriptionfactor.org/
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Figura 5. Print screen da tela inicial do JASPAR 2018. 

 

 

 

 

Fonte: http://jaspar.genereg.net/ 

 

1.6.5 TcoF-DB v2 (Database of transcription co-factors and transcription factor 

interactions) 

 

Contém uma base de dados que permite a identificação de TFs, sem os genes 

alvo, e co-fatores de transcrição em humanos e camundongos por meio de anotação 

biológica (SCHMEIER et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jaspar.genereg.net/
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Figura 6. Print screen da tela inicial do TcoF-DB v2. 

 

 

 

 

Fonte: http://compbio.massey.ac.nz/apps/tcof/home/ 

 

1.6.6 AmiGO 2 

 

É um projeto que conta com um conjunto de ferramentas baseadas na web para 

consulta e navegação no banco de dados do Gene Ontology. Por meio de filtros, é 

possível identificar genes e produtos gênicos associados com termos GO, incluindo 

evidências de TFs sem associação com os genes alvo (CARBON et al., 2008). 

 

http://compbio.massey.ac.nz/apps/tcof/home/
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Figura 7. Print screen da tela inicial do AmiGO 2. 

 

 

 

 

Fonte: http://amigo.geneontology.org/amigo 

 

1.6.7 Factorbook  

 

É uma ferramenta que reúne os resultados de análise dos dados do ENCODE, 

disponibilizando evidências dos TFs, sem associação com os genes alvo, de 

humanos e ratos (WANG et al., 2012). 

 

http://amigo.geneontology.org/amigo
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Figura 8. Print screen da tela inicial do Factorbook. 

 

 

 

 

Fonte: http://www.factorbook.org/ 

 

1.6.8 SSTAR (Semantic catalogue of Samples, Transcription initiation And 

Regulators)  

 

Permite acesso a uma série de conjuntos de dados produzidos ao longo do 

projeto FANTOM5. Estes dados incluem evidências dos TFs de humano, sem 

associação com são os genes alvo, além de outras espécies como rato, cachorro, 

galinha e macaco (ABUGESSAISA et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.factorbook.org/
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Figura 9. Print screen da tela Browse Transcription Factors hg19 do SSTAR. 

 

 

 

Fonte: http://fantom.gsc.riken.jp/5/sstar/ 

 

1.6.9 HOCOMOCO v11 (HOmo sapiens COmprehensive MOdel COllection HOmo 

sapiens)  

 

Disponibiliza modelos de ligação (PWMs) mononucleotídica e dinucleotídica dos 

TFs de humanos e ratos, baseados em dados ChIP-Seq, apresentando modelos 

mais precisos (classificação A, B e C) e modelos alternativos de menor qualidade 

(classificação D) (KULAKOVSKIY et al., 2017). Esta ferramenta não disponibiliza 

quais são os genes alvo, sendo necessários métodos alternativos para predição 

como conhecimentos prévios avançados para desenvolvimento de scripts que utilize 

as PWMs em busca de TFBS nas sequências de nucleotídeos da região promotora 

do gene, com um escore limite igual ou superior aos definidos para cada PWM, para 

uma grande quantidade de sequências ou que se utilize o software desenvolvido 

pela própria equipe do HOCOMOCO, chamada de MoLoTool: Transcription Factor 

Motif Location Toolbox (KULAKOVSKIY et al., 2017), para um menor número de 

sequências. 

http://fantom.gsc.riken.jp/5/sstar/
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Figura 10. Print screen do HOCOMOCO. 

 

 

 

Fonte: http://hocomoco11.autosome.ru 

 

1.6.10 Enrichr  

 

É um software web e móvel que contém um conjunto de 35 bibliotecas 

compostas por dados de transcrição, vias, ontologias, doenças/drogas, tipos de 

células e outras informações dos genes possibilitando a análise de enriquecimento e 

vários modos de visualização interativa para os resultados, incluindo a identificação 

da relação de associação entre o TF e os genes alvo (CHEN et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hocomoco11.autosome.ru/
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Figura 11. Print screen da tela inicial do Enrichr. 

 

 

 

 

Fonte: http://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr/ 

 

1.6.11 HTRIdb  

 

É uma base de dados com relação de associação entre TF e os genes alvo, 

possuindo interface intuitiva para manipulação das informações nele contidas. Essa 

ferramenta permite que os usuários melhorem a qualidade do banco de dados 

enviando suas próprias interações e indicando inconsistências nos dados 

(BOVOLENTA et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

http://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr/
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Figura 12. Print screen da tela inicial do HTRIdb. 

 

 

 

Fonte: (BOVOLENTA et al., 2012). 

 

1.6.12 UCSC/ENCODE  

 

Contém evidências dos TFs do ENCODE, hospedados no Genome Browser da 

UCSC, sendo possível visualizá-los indicando o gene na consulta e utilizando a 

sequência de referência humana de fevereiro de 2009 (GRCh37). (ROSENBLOOM 

et al., 2012). 

 

 



29 
 

Figura 13. Print screen da tela Encyclopedia of DNA Elements at UCSC. 

 

 

 

 

Fonte: https://genome.ucsc.edu/encode/ 

 

1.6.13 GTRD 

 

É uma base de dados de sítios de ligação do fator de transcrição (TFBSs) 

identificados por experimentos ChIP-seq, obtidos do SRA e ENCODE, para ratos e 

humanos, processados uniformemente. Tais dados incluem informações como 

linhagens celulares e condições experimentais extraídas de descrições de 

experimentos de ChIP-seq correspondentes. Essa ferramenta também possui uma 

interface web para navegação e exibição de informações, possibilitando identificação 

da relação de associação entre o TF e os genes alvo (YEVSHIN et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

https://genome.ucsc.edu/encode/
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Figura 14. Print screen da tela inicial do GTRD. 

 

 

 

 

Fonte: http://gtrd.biouml.org/ 

 

1.6.14 Chip-atlas  

 

É uma ferramenta web (http://chip-atlas.org) para visualização e manipulação dos 

dados públicos de ChIP-seq oriundos de fontes como SRA (Sequence Read 

Archives) em NCBI, DDBJ ou ENA, baseando-se em mais de 67.000 experimentos. 

Nesta ferramenta é possível obter a relação de associação entre os TFs e os genes 

alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gtrd.biouml.org/
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Figura 15. Print screen da tela inicial do ChIP-Atlas. 

 

 

 

Fonte: http://chip-atlas.org/ 

 

Estas ferramentas demonstram de forma quantitativa o aumento dos dados 

biológicos e, consequentemente, também demonstram o aumento do número de 

ferramentas de análise que surgiram nos últimos anos, que estão diretamente 

associados aos avanços da bioinformática. 

 

1.7 Heterogeneidade de dados 

 

Segundo a base de dados TFClass, é possível identificar um total de 1.558 TFs 

humanos. Já de acordo com a base de dados da ferramenta TcoF-DB v2, se tem o 

total de 1.758 TFs humanos. O mesmo ocorre para as demais evidências dos TFs 

contidos nas bases de dados das ferramentas. Além disso, alguns bancos de dados, 

como o TFcheckPoint, utilizam identificadores para os TFs como o GeneID da base 

de dados do Entrez Gene e poucas ferramentas possuem relação de associação 

entre os TFs e os genes alvo (SCHMEIER et al., 2016; CHAWLA et al., 2013; 

WINGENDER et al., 2013). A diferença entre esses projetos é algo justificável, se 

considerada a metodologia adotada em sua construção, uma vez que, dependendo 

dos critérios de seleção de uma proteína como TF, algumas fontes podem ser mais 

http://chip-atlas.org/
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rigorosas do que outras, por exemplo, o GRTD que necessita que o dado seja 

oriundo de experimento ChIP-seq, enquanto que o HOCOMOCO v11 já disponibiliza 

para o usuário PWMs para as predições de TFBSs. 

Estas observações justificam a não adoção de apenas uma ferramenta como 

fonte de dados, uma vez que as mesmas são complementares entre si. Tal 

heterogeneidade nos dados apresentados pelas ferramentas já foram descritas por 

Bovolenta (2012, p.12), que refletia a falta de um padrão para analisar os dados 

sobre a regulação da transcrição. 

Na comparação entre algumas ferramentas selecionadas, figura 2, pode ser 

visualizada a baixa comunicação entre as mesmas, apresentando poucos TFs em 

comum. 

 

Figura 16. Comparação mostrando diferença entre o número de TFs entre os bancos de dados.  

 

 

 

 

(a): Sobreposição de TFs entre bancos de dados Enrich, GTRD, ChIP-Atlas, TFCheckPoint, 
GOC; (b): Sobreposição de TFs entre bancos de dados Enrich, GTRD, ChIP-Atlas, HTRIdb, 
UCSC / ENCODE. Fonte: Elaboradas pelo autor utilizando a ferramenta Venn Diagrams 
(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/) 
 
 

 

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/


33 
 

1.8 Problemas com a nomenclatura de genes 

 

Problemas com a nomenclatura de genes vêm sendo discutidos há décadas, e 

em 1979 foram apresentadas as primeiras normas. Tais problemas incluem a 

existência de um mesmo gene descrito por mais de um autor com nomes diferentes 

ou símbolo associado a genes diferentes (SPLENDORE, 2005). Com o aumento do 

número de genes identificados e armazenados em vários bancos de dados nos 

últimos anos, tornou-se ainda mais urgente o estabelecimento de uma nomenclatura 

universal e única para todos os genes. 

Pensando na solução deste problema foi adotado o banco de dados Entrez 

Gene. Este banco possui códigos estáveis chamados de GeneID, que são números 

inteiros utilizados para identificar cada gene, onde o número inteiro atribuído a 

espécie humana é diferente daquele em qualquer outra espécie. A partir destes 

identificadores é possível criar vínculos entre várias outras informações sobre os 

genes como nomenclatura, descrições, localização cromossômica, entre outros. 

Além disso, o banco de dados tem como objetivo facilitar o acesso a informações 

específicas dos genes (MAGLOTT et al., 2011). 

 

1.9 Inferência estatística 

 

Algumas ferramentas de análise de TFs possuem métodos computacionais para 

calcular a significância estatística como o Enrichr que utiliza de três abordagens para 

calcular o enriquecimento, dentre elas o teste exato de Fisher e o HOCOMOCO que 

disponibiliza os p-valor de cada PWM (CHEN, et al. 2013; KULAKOVSKIY et al., 

2017). 

Neste trabalho foi idealizado um modelo de grau de confiabilidade dos TFs. Com 

base nas evidências dos TFs nas diversas fontes de dados observadas, tem-se o 

cálculo de uma média ponderada para cada TF. O resultado dessa média demonstra 

o quão confiável é ou não o TF analisado, em uma escala que varia de 0% a 100%. 

O modelo de grau de confiabilidade é adaptável aos parâmetros do usuário em 

sua análise, bem como a atribuição pesos maiores para anotações de TFs com 

domínio de ligação ao DNA ou oriundas de experimentos de ChIP-seq e pesos 

menores para anotações de TFs que consideram apenas predições, por exemplo. 
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O teste exato de Fisher é aplicado na identificação da probabilidade de que a 

aleatoriedade produza a associação entre dois os grupos observados. O coeficiente 

de correlação de Pearson é utilizado para verificação da força da relação entre duas 

variáveis sob um número de observações (BLAIR & TAYLOR, 2013). 

As medidas estatísticas adotadas auxiliam a identificação da significância 

estatística e validação das associações entre o TF e os genes alvo.  

 

1.10 Idealização de uma ferramenta web 

 

Embora tenham sido desenvolvidas muitas ferramentas de análise de 

enriquecimentos e bases de dados de bibliotecas de conjuntos de genes, ainda há 

margem para melhorias (CHEN et al., 2013, p. 2, tradução). Diante do levantamento 

bibliográfico e coleta de dados, foi idealizada uma base de dados que integra as 

diversas anotações sobre os TFs e as associações entre os TFs e os genes alvo, 

oriundas das bases de dados das ferramentas observadas. 

Posteriormente foi desenvolvida uma nova ferramenta web com interface intuitiva, 

descrita no capítulo 3 deste trabalho, que utiliza o conjunto de dados coletado, 

presente na nova base de dados, acrescido de recursos que interagem diretamente 

com o usuário, fornecendo um ambiente com anotações, métrica escalável e 

inferências estatísticas para análise dos TFs, permitindo que o usuário decida o que 

realmente é necessário em sua análise. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

▪ GERAL: 

 

O presente trabalho incide no projeto e implementação do Transcription Factor 

Analysis Tools (TFAT), uma ferramenta web que permita, por meio de uma interface 

intuitiva, a análise e identificação dos TFs associados a uma lista de genes, 

adaptando-se às necessidades do usuário no processo de análise utilizando o 

modelo de grau de confiabilidade do TF proposto e validação da relação de 

associação através correlação de expressão. 

 

 

▪ ESPECÍFICOS 

▪ Integração de banco de dados sobre os TFs; 

▪ Identificar os genes alvo dos TFs; 

▪ Padronizar a nomenclatura; 

▪ Idealizar uma proposta de modelo de grau de confiabilidade dos TFs; 

▪ Propor métricas de validação da relação de associações entre o TF e os 

genes alvo utilizando o coeficiente de correlação de Pearson; 

▪ Desenvolver uma plataforma web para análise dos TFs; 
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3 CAPÍTULO I 

 

 

Artigo: TFAT: Transcription factors analysis through data integration and 
scalable metrics 

 

Escrito por: Lucas Felipe da Silva, André Luís Fonseca Faustino, Joaliton Luan Pereira 

Ferreira, Inácio Gomes Medeiros, Pitágoras de Azevedo Alves Sobrinho, Jorge Estefano 

Santana de Souza 

 

Manuscrito a submetido ao periódico Bioinformatics 
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Supplementary Data for: TFAT: Transcription factors analysis through data integration and 

scalable metrics 

 

 

 

 

 

 

Supplementary Data 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 
We provide in this document additional information about features of Transcription Factor 

Analysis Tools (TFAT). 

. 
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Supplementary Table 1: Number of Human TFs evidences in different data sources, integrated 

In TFAT. 

 

Source Species TF 

TFCheckPoint 

(http://www.tfcheckpoint.org/) 

Human and Mouse 3266 

AnimalTFDB 2.0 

(http://bioinfo.life.hust.edu.cn/Ani

malTFDB/) 

Human, Mouse, Chicken, 

Fish and others 

1528 

DBD 

(www.transcriptionfactor.org/) 

Human, Mouse, Fish and 

others 

1290 

(known) 

JASPAR 2018 

(http://jaspar.genereg.net/) 

Human, Mouse, Plantae and 

others 

537 

(profile) 

TcoF-DB v2 

(http://compbio.massey.ac.nz/apps/t

cof/home/) 

Human and Mouse 1758 

AmiGO 2 

(http://amigo.geneontology.org/ami

go) 

Human, Mouseu, Fish, 

Bacteria and others 

856 

Factorbook 

(http://www.factorbook.org/) 

Human and Mouse 167 

SSTAR 

(http://fantom.gsc.riken.jp/5/sstar/) 

Human, Mouse, Dog and 

others 

1672 

HOCOMOCO 

(http://hocomoco11.autosome.ru) 

Human and Mouse 771 

(Model) 
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Supplementary Table 2: Databases concerning to TF-target gene association relation, 

integrated in TFAT, for human species. 

 

Source Species Method 

Enrichr 

(http://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr) 

Human and Mouse Public Database 

HTRIdb 

(http://www.lbbc.ibb.unesp.br/htri/) 

Human Public Database 

UCSC/ENCODE 

(https://genome.ucsc.edu/) 

Human and Mouse Public Database 

GTRD 

(http://gtrd.biouml.org) 

Human, and Mouse ChIP-seq 

Experiments 

Chip-atlas 

(http://chip-atlas.org) 

Human, Mouse, Insecta 

and other 

ChIP-seq 

Experiments 

HOCOMOCO 

(http://hocomoco11.autosome.ru) 

Human and Mouse Prediction 

(PWMs) 
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(a) (b)  

 

Figure S1 - Comparison showing difference between number of TFs of integrated databases. (a): 
Overlapping TFs among databases Enrich, GTRD, ChIP-Atlas, TFCheckPoint, GOC; (b): Overlapping 
TFs among databases Enrich, GTRD, ChIP-Atlas, HTRIdb, UCSC/ENCODE.  

 

-.  
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Figure S2 - Home screen of TFAT TF Analysis, exhibiting gene list input form. Beside of it, settings for 
adjusting confiability degree scale, p-value cut-off for Fisher’s Exact Test and Pearson correlation 
strength cut-off, mode view, and sources of associations that analysis will use.   
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Figure S3 - Result screen of OVERVIEW mode from TFAT TF Analysis, showing analysis information 
on left area: submitted genes, validated genes, filters with confiability degree scale and associations 
sources scales, which can be used to customize analysis result. Right area shows up submitted and 
validated genes, in upper part, with found and highlighted TFs, based on confiability degree, on lower 
part. 

  



46 
 

 

 

Figure S4 - Full mode result screen of TFAT TF Analysis. This screen show a summary of the TF 
analysis, such as: the number of submitted genes, the number of valid genes, the number of 
transcription factor found, the methodology selected, the Pearson correlation and p-value. The screen 
show a legend with the scale of confiability, as well a main table with five columns,  which are: 1) the 
identified TFs; 2) the target  genes submitted from the initial list which are regulated by TF; 3) the total 
amount of target genes from the initial list that are regulated by TF; 4) the number of target genes that 
the TF regulates; 5) the p-value used by Fisher's Exact Test provided by the Scipy module (Jones et 
al., 2001). 
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Figure S5 - Home screen of TFAT TF Validation. This screen displays the form for submitting a TF or 
a list of TFs for validation by Symbol or GeneIDs.  
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Figure S6 - TF Validation screen for all validated TF. At the top the screen shows the number of 
Submitted TFs, and also the number of validated TFs. At the bottom the screen displays a bar graphic 
with the validated TFs and their degree of confiability. 
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Figura 7 - Result screen of TF Validation for a validated TF. The page displays the degree of 

confiability for the TF and third-party databases that evidence the selected TF. 
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Figure 8 - Home screen of TFAT TFBS Prediction, which allows to submit a list of genes for high 
quality of PWMs or for all PWMs. 
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Figura 9 - Home screen of TFAT TF Convert, which allows to submit a list of genes to convert from 
Symbol and GeneID to Symbol, GeneID, Ensembl, HGNC and Vega identifiers. 

 

  



52 
 

References 

Abugessaisa, I. et al. (2016) FANTOM5 transcriptome catalog of cellular states 

based on Semantic MediaWiki. Database. 

Bovolenta, L. A. et al. (2012) HTRIdb: an open-access database for experimentally 

verified human transcriptional regulation interactions. BMC genomics, 2012, 13: 405. 

Carbon, S. et al. (2008) AmiGO: online access to ontology and annotation 

data. Bioinformatics, 25.2: 288-289. 

Chawla, K. et al. (2013) TFcheckpoint: a curated compendium of specific DNA-

binding RNA polymerase II transcription factors. Bioinformatics, 29: 2519-2520. 

Chen, E. Y. et al. (2013) Enrichr: interactive and collaborative HTML5 gene list 

enrichment analysis tool. BMC bioinformatics, 14: 128. 

Khan, A. et al. (2017) JASPAR 2018: update of the open-access database of 

transcription factor binding profiles and its web framework. Nucleic acids research, 

46: D260-D266. 

Kulakovskiy, I. et al. (2017) HOCOMOCO: towards a complete collection of 

transcription factor binding models for human and mouse via large-scale ChIP-Seq 

analysis. Nucleic acids research, 46: D252-D259. 

Rosenbloom, K. R. et al. (2012) ENCODE data in the UCSC Genome Browser: year 

5 update. Nucleic acids research, 41: D56-D63. 

Schmeier, S. et al. (2016) TcoF-DB v2: update of the database of human and mouse 

transcription co-factors and transcription factor interactions. Nucleic acids research, 

gkw1007. 

Wang, J. et al. (2012) Sequence features and chromatin structure around the 

genomic regions bound by 119 human transcription factors. Genome research, 22: 

1798-1812. 

Wilson, D. et al. (2007) DBD––taxonomically broad transcription factor predictions: 

new content and functionality. Nucleic acids research, 36: D88-D92. 

Yevshin, I. et al. (2016) GTRD: a database of transcription factor binding sites 

identified by ChIP-seq experiments. Nucleic acids research, gkw951. 

Zhang, H. et al. (2014) AnimalTFDB 2.0: a resource for expression, prediction and 

functional study of animal transcription factors. Nucleic acids research, 43: D76-D81. 

  



53 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O surgimento das tecnologias de alto rendimento permitiu a identificação maciça 

das interações entre a proteína e o DNA, resultando em um volumoso acúmulo de 

dados baseados em ChIP-seq para diferentes espécies, tecidos e linhagens 

celulares. Consequentemente, a popularidade dos dados baseados em ChIP-seq 

levou ao surgimento de bases de dados especializadas. Dentre estes bancos, pode-

se citar o Gene Transcription Regulation Database (GTRD) e o Enrichr (YEVSHIN et 

al., 2016; CHEN et al., 2013). 

Apesar de existir inúmeras bases de dados com anotações, interações, 

classificação em famílias, descrições e outros dados sobre os TFs, há uma lacuna 

sobre a confiabilidade do TF e validação da associação deste com os genes alvo. 

Mais especificamente, estes repositórios não disponibilizam de recursos que 

assegurem se de fato a proteína é um TF, assim como não afirmam se o TF está 

realmente regulando o gene.  

Durante o levantamento de dados, descrito nos APÊNDICES A, B e C, foi 

possível identificar as proteínas reguladoras e, consequentemente, compreender 

melhor suas características específicas, outrora descritas e anotadas nas 

ferramentas integradas na plataforma proposta, tais como: a habilidade de se ligar 

ao DNA, recrutar outras proteínas e auxiliar a RNA polimerase (CHAWLA et al., 

2013). Além disso, observou-se que cada ferramenta possui características e 

recursos próprios. 

Nas ferramentas listadas na seção 1.6, é possível observar que poucas 

possuem relação de associação entre os TFs e os genes alvo. Além disso, não há 

uma garantia da confiabilidade do TF devido à ausência de métodos de validação 

desta relação de associação TF-gene, diferindo da ferramenta proposta nesta 

pesquisa.  

No TFAT, é feita uma validação baseada na força da relação da co-expressão 

no tecido. Neste caso, o usuário pode ajustar o grau de confiabilidade de associação 

entre TF e gene-alvo, balizando-se no coeficiente de correlação de Pearson 

calculado com base na co-expressão dos TF e do gene-alvo em 8737 amostras de 

52 tecidos disponíveis no GTEX.  
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Em relação a padronização dos dados, as ferramentas listadas utilizaram 

metodologias diferentes em seu desenvolvimento, resultando na heterogeneidade 

dos dados, como poucos TFs em comum e quantidade de TFs distintos em cada 

ferramenta. Dessa forma, para uma melhor compreensão acerca das metodologias 

utilizadas, fez-se necessário entender o processo de construção das ferramentas, 

tomando como exemplo, as ferramentas descritas a seguir.  

O Enrichr, em suas bibliotecas com associação entre o TF e os genes alvo, 

utilizou dados do banco de dados da ChIP-x Enrichment Analysis (ChEA), sendo 

esse um recurso próprio, que armazena dados extraídos de publicações com 

evidências experimentais em células de mamíferos. Utilizou também o resultado de 

predições das PWMs do TRANSFAC e JASPAR para todos os genes humanos com 

sítio de início de transcrição (TSS) entre -2000 e +500 e com correspondências de 

100% para as sequências de consenso. E, por fim, usando o processamento próprio 

para os picos identificados utilizando os dados do projeto Encyclopedia of DNA 

Elements (ENCODE). Foi feita uma classificação com os picos de cada experiência, 

por distância do sítio de início de transcrição, mantendo os principais 2.000 genes 

alvo para cada experiência (CHEN et al., 2013). 

O GTRD coletou dados brutos do SRA, ENCODE e GEO, e, posteriormente, 

realizou processos, como redução para um formato de dados comum, alinhamento 

das leituras utilizando o Bowtie2, chamada de picos com o MACS, SISSRs, GEM e 

PICS. Além disso, foi feito um agrupamento de picos dos TFs por método de 

chamada de pico e agrupamento de picos revelador pelos diferentes métodos, 

considerando esse como um conjunto não redundante de TFBS. Esta ferramenta 

também utilizou as PWMs do HOCOMOCO na predição dos TFBSs (YEVSHIN et al,. 

2016). 

O ChIP-Atlas (http://chip-atlas.org) contém dados brutos do SRA que foram 

convertidos no formato Fastq, alinhados com o Bowtie 2, entre outros 

processamentos que resultaram em arquivos com a localização genômica. 

Utilizando o bedtools, foram identificados os genes alvo a partir dos dados da 

chamada de picos com opções para o sítio de início de transcrição de 1000, 5000 e 

10000. 

Dentre as ferramentas que possuem a associação entre o TF e os genes alvo, 

verificou-se que o total de TF é inferior se comparado com o total de anotações. Por 

esta razão, foi necessário realizar outros processos para identificar o máximo de 
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associações utilizando dados de ChIP-seq e métodos computacionais para predição. 

Após a identificação dos TFs e associações entre o TF e os genes alvo, foi preciso a 

adoção de uma metodologia de padronização, na qual foi convertido todos os 

símbolos dos TFs e genes identificados para o seus respectivos GeneID do Entrez 

Gene, evitando a redundância dos dados no processo de integração.  

Em relação a confiabilidade do TF identificado, o modelo de grau foi 

desenvolvido para se integrar a ferramenta web idealizada e, consequentemente, 

auxiliar o usuário em sua análise. Este modelo se ajusta às necessidades do 

usuário, aceitando parâmetros escaláveis devidos em quatro variáveis, cujos pesos 

podem ser escalonados pelo próprio usuário. As quatro variáveis são: (1) STRUCT: 

evidências de TFs com características estruturais como: DBD e localização celular, 

(2) EXPERIMENTS: evidências de experimentos de ChIP-seq retirados do GTRD e 

ChIP-Atlas, (3) LITERATURE: evidências descritas na literatura com associação 

entre os TFs e os genes alvo, e (4) ANOTHERDB: evidências de TF nas bases de 

dados sem associação do TF com o gene alvo. 

Os parâmetros considerados tornam a análise mais rigorosa, uma vez que 

apenas alguns TFs possuem domínio de ligação ao DNA, e uma quantidade muito 

menor apresenta evidências de experimentos de ChIP-seq. Em comparação com as 

ferramentas descritas na Literatura, o TFAT apresenta flexibilidade para o usuário e 

facilidade de compreensão, outrora definida durante o processo de construção, onde 

foi considerada diversas ações que o usuário pode realizar na ferramenta 

representados no diagrama de caso de uso contido no APÊNDICE D, com as 

descrições de cada caso de uso presente no APÊNDICE E e identificação dos 

principais componentes da ferramenta representados no diagrama de classes no 

APÊNDICE F. 

As métricas aplicadas na ferramenta consistem em identificar a significância do 

dado gerado na análise de enriquecimento do TF, assim como, permitem a 

verificação da força da relação entre o TF e o gene em um grupo de tecidos ou em 

apenas um tecido específico, por meio dos parâmetros da ferramenta. A aplicação 

dessa métrica permite ao usuário obter uma confiabilidade acerca dos dados que 

está sendo analisado, o que também confere vantagem em relação às ferramentas 

da Literatura. 

Estes métodos de validação unidos, em conjunto com o esquema de cores que 

é associado ao grau de confiabilidade do TF e a integração de dados contida na 
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base, configuram-se como a principal vantagem do TFAT em relação às outras 

ferramentas utilizadas como referências, até mesmo as que integram o software. 

Tais recursos aplicam-se na personalização das consultas por meio de filtros, desde 

a submissão dos dados pelo usuário até o resultado exibido, proporcionando uma 

melhor extração e compreensão da informação. 

Estes recursos podem ser acessados na página de análise do TFAT, onde, por 

meio da consulta de uma lista de genes, é possível identificar os TFs que regulam 

essa lista. O resultado da consulta é personalizado por meio de filtros, como o grau 

de confiabilidade do TF, limitando a exibição dos TFs com um grau menor que o 

definido na consulta ou nos filtros presente no resultado. O p-valor exibirá apenas os 

resultados que apresentam um valor menor ou igual ao definido pelo usuário, assim 

como a força da relação também presente nos formulários das consultas. Outro 

parâmetro presente na análise é a escolha da fonte do dado que pode ser baseada 

em bases de dados públicas, oriundas de bases de dados com experimentos de 

ChIP-seq e predições utilizando as PWMs do HOCOMOCO. 

O TFAT também possibilita validar uma lista de TFs, utilizando o modelo grau de 

confiabilidade, permitindo ainda a verificação das evidências de cada TF da lista e 

outras anotações. Há também o recurso para conversão de GeneID e Symbol para 

Symbol, GeneID, Ensembl, HGNC e Vega. O TFAT disponibiliza ainda, as predições 

feitas utilizando as PWMs do HOCOMOCO, para cada gene, tornando-se uma 

ferramenta robusta. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O TFAT é uma ferramenta para análise dos TFs que integra funcionalidades e 

bases de dados de ferramentas já existentes. Além disso, permite ao usuário 

configurar a análise a ser efetuada com base nos seus próprios requisitos, adotando 

as evidências coletadas dos bancos de dados como parâmetros no processo de 

desenvolvimento da proposta de modelo de grau de confiabilidade. Tais parâmetros 

são adaptáveis às necessidades do usuário na investigação dos TFs. Além disso, 

para validar a relação de associação entre os TFs e os genes-alvo foi utilizado à 

força de relação utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, constituindo-se 

como uma ferramenta amigável com recursos para prever com maior confiança os 

principais reguladores da análise.  

Em geral, o TFAT busca praticidade de escolha no processamento de análise 

dos TFs, exibindo o resultado mais relevante, todas controladas pelo usuário, e 

tornando o resultado confiável de acordo com as necessidades solicitadas. E por 

possuir o código aberto e público na internet, disponível no repositório GitHub, esse 

pode ajudar outros desenvolvedores no processo de investigação e análise dos TFs 

em trabalhos futuros, seja adicionando novas funcionalidades ao mesmo ou até 

mesmo novas fontes de dados, buscando tornar o mesmo ainda mais completo. 

Para concluir, sabemos que ainda há margem para melhorias; e aqui deixamos 

os esforços para identificação e análise dos TFs, reunidos e livremente disponíveis 

para futuras melhorias como um projeto semelhante para outras espécies e novas 

definições de padrões para o estudo dos TFs.  
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APÊNDICE A – Etapas da coleta de dados e identificação dos TFs e genes alvos 

 

Figura 3. Visão geral das etapas da coleta de dados, identificação dos TFs, identificação dos 

genes alvo dos TFs, processamento dos dados e criação da base de dados. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A coleção de dados presente no TFAT é oriunda de ferramentas diversas, 

agrupados em três camadas: Fatores de Transcrição, Especial e Genes Alvos. 

Sendo esta última subdividida em três metodologias: Bases de Dados Públicas, 

Experimentos de ChIP-Seq e Predição por PWMs. Cada camada possui um 

processo particular para sua criação, descritos a seguir. 

A camada Fatores de Transcrição fornece um conjunto de proteínas 

reguladoras de nove bases de dados. Essa camada permite identificar quais 

proteínas são classificadas como TF, utilizando como referência as evidências 

presentes nas seguintes fontes de dados listadas na tabela 1 do apêndice E. 

A camada Especial compota seis agrupamentos de dados, deste têm-se os 

dados que possibilita identificar a expressão de genes em diferentes tecidos 

utilizando um conjunto de dados de três experimentos, baixados do Expression 

Atlas, que são 16 tecidos do Illumina Body Map, 53 tecidos do Genotype-Tissue 
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Expression (GTEx) Project e 13 tecidos do ENCODE (Encyclopedia of DNA 

Elements) Consortium. Para validar algumas características do TF, foram baixadas 

dois conjuntos de dados, como Localização nuclear oriundas UniProt; e se o TF 

possui Domínio de Ligação ao DNA e faz parte da RNA polimerase II extraídas do 

AmiGO 2. E para padronizar e evitar redundância no nome dos genes, adotou-se o 

GeneID dos genes humanos, baixados do FTP do NCBI, organizados para uma 

melhor visualização na tabela 2, abaixo. 

A camada de Genes Alvos é equipada com seis bibliotecas de associações 

entre os genes alvos dos TFs. Estas seis bibliotecas possibilitam identificar o 

enriquecimento dos TFs de uma lista de genes usando seis opções diferentes, 

classificadas em três metodologias compostas por Banco de Dados Públicos 

utilizando como fonte de dados as bases de dados das ferramentas listadas na 

tabela 2 do apêndice F.  
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APÊNDICE E – Fonte de dados com evidências de TF. 

 

 

Tabela 1 - Evidências de TF humanos em diferentes fontes de dados. 

 

Source Species TF 

TFCheckPoint (http://www.tfcheckpoint.org/) Human and Mouse 3266 

AnimalTFDB 2.0 

(http://bioinfo.life.hust.edu.cn/AnimalTFDB/) 

Human, Mouse, Chicken, 

Fish and others 

1528 

DBD (www.transcriptionfactor.org/) Human, Mouse, Fish and 

others 

1290 

(known) 

JASPAR 2018 (http://jaspar.genereg.net/) Human, Mouse, Plantae 

and others 

537 

(profile) 

TcoF-DB v2 

(http://compbio.massey.ac.nz/apps/tcof/home/) 

Human and Mouse 1758 

AmiGO 2 (http://amigo.geneontology.org/amigo) Human, Mouseu, Fish, 

Bacteria and others 

856 

Factorbook (http://www.factorbook.org/) Human and Mouse 167 

SSTAR (http://fantom.gsc.riken.jp/5/sstar/) Human, Mouse, Dog and 

others 

1672 

HOCOMOCO (http://hocomoco11.autosome.ru) Human and Mouse 771 

(Model) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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APÊNDICE B – Fonte de dados com evidências de FT 

 

 

Tabela 2.  Fontes de dados contendo as associações entre TF e gene alvo. 

 

Source Species Method 

Enrichr 

(http://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr) 

Human and Mouse Public Database 

HTRIdb 

(http://www.lbbc.ibb.unesp.br/htri/) 

Human Public Database 

UCSC/ENCODE 

(https://genome.ucsc.edu/) 

Human and Mouse Public Database 

GTRD 

(http://gtrd.biouml.org) 

Human, and Mouse ChIP-seq Experiments 

Chip-atlas 

(http://chip-atlas.org) 

Human, Mouse, Insecta and 

other 

ChIP-seq Experiments 

HOCOMOCO 

(http://hocomoco11.autosome.ru) 

Human and Mouse Prediction 

(PWMs) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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APÊNDICE C – Processamento dos dados 

 

O processamento dos dados deste trabalho foi dividido em identificação dos 

TF e identificação dos genes alvos do TF: 

 

A identificação dos TFs consiste em: 

 

1. Extrair os TF contidos nos dados dos arquivos baixados – foi extraído os TF 

humanos da base de dados do TFCheckPoint e atribuídos a estes um alto 

grau de confiabilidade, adotando os mesmos como referência para as etapas 

seguintes. Em seguida, também foram extraídos os TFs das demais fontes de 

dados, comparando estes com a lista de TF referência, verificando se cada 

TF não contido no TFCheckPoint apresentavam um GeneID de acordo com o 

Entrez Gene do NCBI, descartando os que não possuíam o GeneID e 

somando os TFs anteriormente não anotados a lista base. Esse processo 

resultou em 117 novas anotações de TF. 

 

A identificação dos genes alvos do TF incide em: 

 

2. Identificação da associação TF e o gene alvo nas Bases de Dados Públicas – 

Após o download dos dados contendo as associações entre os TFs e os 

genes alvos do EnrichR, e HTRIdb. Foi realizada uma separação manual, 

onde foi considerando apenas a associação para a espécie humana nos 

dados baixados do EnrichR, organizando os mesmos em listas diferentes, 

classificados de acordo com os arquivos ChEA_2016, ENCODE_TF_ChIP-

seq_2015 e TRANSFAC_and_JASPAR_PWMs do EnrichR. Posteriormente 

foi realizado o mesmo processo de organização dos dados em TF e gene alvo 

para os dados baixados do HTRIdb e USCS/ENCODE, gerando um arquivo 

para cada fonte. Foi utilizada uma identificação, pela respectiva fonte, para 

cada associação e atribuindo a estas a classificação de associações 

baseadas em Banco de Dados Públicos. 

 

3. Extração dos genes alvo do ChIP-Atlas e do GTRD – Utilizando os dados 

baixados do ChIP-Atlas foi possível reunir todos os TFs e seus respectivos 
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genes alvo em um único arquivo de texto simples. Do mesmo modo, todo 

processo de download e agrupamento de informações foi realizado para os 

dados do GTRD. As associações deste processo foram identificadas pelas 

suas respectivas fontes e ambas foram definidas como Experimentos. 

 

4. Predição dos TFBS com as PWMs do HOCOMOCO – Para as predições dos 

TFBS foi necessário o desenvolvido de um script em python, que utiliza as 

PWMs do HOCOMOCO para buscar, em cada sequência promotora dos 

genes submetidos, os motifs do TF com um escore maior ou igual ao já 

definido para cada PWM como threshold, baseado no p-value de 0.0005. 

Após o processo de varredura das sequências pelas matrizes, foi gerada uma 

saída com resultados da busca. Em seguida foram convertidos os nomes dos 

modelos das PWMs para os seus respectivos TFs identificados no 

HOCOMOCO. Sendo possível assim, converter os identificadores dos 

modelos das PWMs para o TF e também para o GeneID. Em segui, após todo 

o processo de predição dos TFBS, foram removidas as redundâncias do 

arquivo de saída e armazenado as associações dos TFs e os genes alvo em 

um arquivo de texto simples. Essas associações foram classificadas como 

HOCOMOCO e Predição. 

 

5. Eliminação de ruídos nas associações - A fim de evitar qualquer 

inconsistência no dado, foram consideradas apenas as associações entre os 

TFs e os genes alvo, tendo como critério, na associação identificada nos 

processos acima descritos, que ambos, tanto o TF quando o gene alvo, 

apresentem GeneID de acordo com Entrez Gene do NCBI. Para isso foi 

extraído todos os possíveis TFs e genes alvo de todos os dados baixados 

com associação, em seguida para cada termo foi consultado se o mesmo 

possuía um Symbol de acordo com o banco de dados Entrez Gene, caso 

verdadeiro o TF ou gene alvo seria identificado pelo GeneID correspondente. 

Uma segunda tentativa para identificar o GeneID do TF ou gene alvo seria 

realizar uma consulta pelo Synonyms de acordo com o banco de dados 

Entrez Gene. Se o TF ou gene alvo não possuir nenhuma correspondência 

tanta na primeira tentativa quanto na segunda o mesmo foi identificado como 

um termo não encontrado, caso ocorra mais de uma correspondência na 
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segunda tentativa o TF ou gene alvo será identificado como redundante. Em 

resumo os possíveis TF e genes alvos classificados como não encontrados e 

redundantes foram descartados, pois não seria possível afirmar com clareza 

sua real associação.  
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APÊNDICE D – Diagrama de Caso de Uso 

 

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso exemplificando o conjunto de ações que o ator poderá 

realizar no sistema. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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APÊNDICE E – Descrição do Diagrama de Caso de Uso 

  

UC01: Acessar TFAT 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário acesso ao 

TFAT. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT; 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário acessa o TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

  

UC02: Realizar análise 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a opção de 

realizar análises dos TFs que regulam uma lista de genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário deseja realizar uma análise no 

TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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UC03: Escolher fonte 

 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a opção de 

escolher a fonte dos dados antes de realizar a análise dos TFs que regulam uma 

lista de genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar escolher as fontes 

utilizadas em sua análise no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

 

 UC04: Escolher modo de visualização 

 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário escolher o 

modo de visualização do resultado antes de realizar a análise dos TFs que regulam 

uma lista de genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar escolher o modo de 

visualização do resultado da sua análise no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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UC05: Escolher p-valor 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário definir o p-valor 

mais significante antes de realizar a análise dos TFs que regulam uma lista de 

genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar definir o p-valor utilizado 

em sua análise no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

 

 UC06: Definir força da correlação 

 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário definir a força 

da correlação da expressão do tecido entre os TFs e genes antes de realizar a 

análise dos TFs que regulam uma lista de genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar definir a força da 

correlação de expressão do tecido utilizada em sua análise no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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UC07: Definir tecido 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a escolha do 

tecido utilizado na identificação da força da correlação da expressão entre os TFs e 

genes antes de realizar a análise dos TFs que regulam uma lista de genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar escolher o tecido utilizado 

na identificação da força da correlação de expressão utilizada em sua análise 

no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

  

UC08: Definir grau de confiabilidade 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a escolha do 

quão confiável é o TF exibido no resultado, antes de realizar a análise dos TFs que 

regulam uma lista de genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar escolher o grau de 

confiabilidade do TF utilizada em sua análise no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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UC09: Definir grau de confiabilidade 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a escolha das 

características mais relevantes do TFs como pesos utilizados no cálculo para definir 

o quão confiável são os TFs exibidos no resultado, antes de realizar a análise dos 

TFs que regulam uma lista de genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar define as características 

mais relevantes do TFs como pesos utilizados no cálculo para definir o quão 

confiável são os TFs identificados em sua análise no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

 

 UC10: Visualizar resultado 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a visualização 

dos TFs que regulam uma lista de genes submetida de acordo com os parâmetros 

definidos. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário realiza a análise no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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UC11: Filtrar por grau de confiabilidade 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário filtrar o 

resultado de acordo com o grau de confiabilidade do TF. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário deseja filtrar o resultado da análise 

no TFAT pelo grau de confiabilidade do TF; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

 

 UC12: Visualizar todos os genes da lista que são regulados 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário visualizar todos 

os genes que são regulados pelo respectivo TF no resultado. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário deseja visualizar todos os genes 

regulados pelo TF; 

2. O sistema disponibiliza um link direcionado para outra página contendo todos 

os genes que são alvos do TF e informações da força de correlação de 

expressão dos tecidos entre o TF e os genes alvo. 

3. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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UC13: Ordenar coluna da tabela 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário ordenar as 

colunas da tabela que exibe os resultados. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário deseja ordenar as colunas da 

tabela que exibe o resultado; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

 

UC14: Verificar força da correlação 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário verificar a força 

da correlação de expressão do tecido entre o TF e o gene alvo. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário deseja visualizar a força da 

correlação de expressão do tecido entre o TF e o gene alvo; 

2. O sistema disponibiliza um tooltip contendo informações da correlação. 

3. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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UC15: Validar TF 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a opção de 

realizar validações dos TFs. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário deseja realizar a validação dos 

TFs no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

 

 UC16: Selecionar identificador 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a opção de 

escolher o identificador antes de realizar a validação dos TFs. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar escolher o identificador 

utilizado em sua validação dos TFs no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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UC17: Prever TFBS 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a opção de 

prever os TFBS de uma lista de genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário deseja prever os TFBS de uma 

lista de genes no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

  

UC18: Selecionar qualidade das PWMs 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a opção de 

escolher a qualidade das PWMs antes de buscar as predições. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar escolher a qualidade das 

PWMs utilizada nas predições no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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UC19: Converter identificadores 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a opção de 

converter os identificadores de uma lista de genes. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário deseja converter os identificadores 

de uma lista de genes no TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 

  

UC20: Selecionar identificadores de entrada e saída 

DESCRIÇÃO: Este caso de uso tem por objetivo permitir ao usuário a opção de 

definir o identificador de entrada e saída de uma lista de genes que se deseja 

converter. 

ATOR ENVOLVIDO: Usuário. 

PRÉ-REQUISITO (S): Acessar o TFAT. 

FLUXO PRINCIPAL: 

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário desejar escolher os identificadores 

de entrada e saída no processo de conversão de uma lista de genes no 

TFAT; 

2. O caso de uso é encerrado. 

 

PÓS-CONDIÇÃO: Existir dados cadastrados e disponíveis para visualização. 
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APÊNDICE F – Diagrama de Classes 

  

Figura 2 – Diagrama de Classes especificando os componentes do software e suas relações. 

Este modelo demonstra a estrutura do sistema no paradigma orientado ao objeto, trazendo 

uma representação das classes que utilizadas na aplicação Web, assim como os principais 

métodos e variáveis necessárias para o funcionamento do front-end. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

 


