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RESUMO 

A criação de enciclopédias de expressão gênica possibilita a compreensão de grupos de genes 
que são co-expressos em diferentes tecidos e o entendimento de grupos gênicos conforme 
suas funções e origem. Devido à enorme quantidade de dados em larga escala, gerados em 
projetos de transcriptômica, houve uma demanda intensa em usar técnicas fornecidas pela 
inteligência artificial, que tornou-se amplamente utilizada na bioinformática. A aprendizagem 
não supervisionada é a tarefa de aprendizagem de máquina que analisa os dados fornecidos e 
determina os objetos que podem ser agrupados. Foi construída uma ferramenta amigável 
chamada CORAZON (Correlation Analyses Zipper Online), que implementa 3 algoritmos de 
aprendizagem de máquina não supervisionada (mean shift, k-means e hierárquico), 6 
metodologias de normalização (Fragments Per Kilobase Million (FPKM), Transcripts Per 
Million (TPM), Counts Per Million (CPM), log base-2, normalização pela soma dos valores 
da instância e normalização pelo maior valor de atributo para cada instância) e uma estratégia 
para observar a influência dos atributos, para agrupamento de dados de expressão gênica. Os 
desempenhos dos algoritmos foram avaliados através de 5 modelos comumente usados para 
validar metodologias de agrupamento, cada um composto por 50 conjuntos de dados gerados 
aleatoriamente. Os algoritmos apresentaram acurácia variando entre 92-100%. Em seguida, a 
ferramenta foi aplicada para agrupar tecidos, obter conhecimentos evolutivos e funcionais dos 
genes, com base no enriquecimento de processos biológicos, e associar com fatores de 
transcrição. Para selecionar o melhor número de clusters para o k-means e o hierárquico, 
foram utilizados o critério de informação bayesiana (BIC), seguido da derivada da função 
discreta e a Silhueta. No hierárquico foi adotado o método do Ward. No total, 3 bases de 
dados (Uhlen, Encode e Fantom) foram analisadas e, em relação aos tecidos, foram 
observados grupos relacionados a glândulas, tecidos cardíacos, musculares, relacionados ao 
sistema reprodutivo e grupos com um único tecido, como testículo, cérebro e medula óssea. 
Em relação aos grupos de genes, foram obtidos vários grupos com especificidades em suas 
funções: detecção de estímulos envolvidos na percepção sensorial, reprodução, sinalização 
sináptica, sistema nervoso, sistema imunológico, desenvolvimento de sistemas e metabólicos. 
Também foi observado que geralmente grupos com mais de 80% de genes não codificantes, 
mais de 40% dos seus genes codificantes são recentes, originados em Mammalia e a minoria é 
do clado Eukaryota. Por outro lado, grupos com mais de 90% de genes codificantes, mais de 
40% deles apareceram em Eukaryota e a minoria em Mammalia. Estes resultados mostram o 
potencial dos métodos do CORAZON, que podem ajudar na análise de grande quantidade de 
dados genômicos, possibilitando associações dos processos biológicos com RNAs não 
codificantes e codificantes agrupados juntos, bem como a possibilidade do estudo da história 
evolutiva. CORAZON está disponível gratuitamente em http://biodados.icb.ufmg.br/corazon 
ou http://corazon.integrativebioinformatics.me. 
 
 
Palavras-chave: Expressão gênica, aprendizagem de máquina, agrupamento. 
  



 

 

ABSTRACT 

The creation of gene expression encyclopedias possibilities the understanding of gene groups 
that are co-expressed in different tissues and comprehend gene clusters according to their 
functions and origin. Due to the huge amount of data generated in large-scale transcriptomics 
projects, an intense demand to use techniques provided by artificial intelligence became 
widely used in bioinformatics. Unsupervised learning is the machine learning task that 
analyzes the data provided and tries to determine if some objects can be grouped in some way, 
forming clusters. We developed an online tool called CORAZON (Correlation Analyses 
Zipper Online), which implements three unsupervised machine learning algorithms (mean 
shift, k-means and hierarchical) to cluster gene expression datasets, six normalization 
methodologies (Fragments Per Kilobase Million (FPKM), Transcripts Per Million (TPM), 
Counts per million (CPM), base-2 log, normalization by the sum of the instance's values and 
normalization by the highest attribute value for each instance), and a strategy to observe the 
attributes influence, all in a friendly environment. The algorithms performances were 
evaluated through five models commonly used to validate clustering methodologies, each one 
composed by fifty randomly generated datasets. The algorithms presented accuracies ranging 
between 92-100%. Next, we applied our tool to cluster tissues, obtain gene’s evolutionarily 
knowledgement and functional insights, based on the Gene Ontology enrichment, and connect 
with transcription factors. To select the best number of clusters for k-means and hierarchical 
algorithms we used Bayesian information criterion (BIC), followed by the derivative of the 
discrete function and Silhouette. In the hierarchical, we adopted the Ward’s method. In total, 
we analyzed three databases (Uhlen, Encode and Fantom) and in relation to tissues we can 
observe groups related to glands, cardiac tissues, muscular tissues, tissues related to the 
reproductive system and in all three groups are observed with a single tissue, such as testis, 
brain and bone-narrow. In relation to the genes clusters, we obtained several clusters that have 
specificities in their functions: detection of stimulus involved in sensory perception, 
reproduction, synaptic signaling, nervous system, immunological system, system 
development, and metabolics. We also observed that clusters with more than 80% of non-
codings, more than 40% of their coding genes are recents appearing in mammalian class and 
the minority are from eukaryota class. Otherwise, clusters with more than 90% of coding 
genes, have more than 40% of them appeared in eukaryota and the minority from mammalian. 
These results illustrate the potential of the methods in CORAZON tool, which can help in the 
large quantities analysis of genomic data, possibiliting the potential associations analyzes 
between non-coding RNAs and the biological processes of clustered together coding genes, as 
well as the possibility of evolutionary history study. CORAZON is freely available at 
http://biodados.icb.ufmg.br/corazon or http://corazon.integrativebioinformatics.me. 
 

 
Key-words: Gene expression, machine learning, clustering. 
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Capítulo 1. Introdução 

 

1.1 Contextualização do Problema 

 

A expressão gênica é o processo pelo qual a informação codificada em um 

gene é utilizada na composição de um produto gênico funcional. Estes produtos 

podem ser proteínas ou RNAs não codificantes, ou seja, transcritos que não codificam 

uma proteína, mas que desempenham papéis funcionais importantes na regulação 

celular em organismos de todos os domínios da vida (MATTICK, 2010; OLIVEIRA 

et al, 2011; STORZ et al, 2011; GOMES-FILHO et al, 2015; TYCOWSKI et al, 

2015). Os arranjos de oligonucleotídeos (do inglês, Oligoarrays) são usados para 

medir níveis de expressão de genes em larga escala, calculados pela quantidade de 

mRNA hibridizado em cada sonda de transcrito impressa em uma plataforma de 

microarranjo (do inglês, microarray) (SCHENA, 1995; SCHENA 2000; TARCA et al, 

2006). RNA-seq (RNA sequencing) utiliza sequenciamento de nova geração de alto 

rendimento (do inglês, hightroughput next-generation sequencing (NGS)) para 

detectar transcritos conhecidos e novos em um único teste, permitindo a identificação 

de isoformas, fusões de genes, variantes de nucleotídeos únicos (do inglês, single 

nucleotide variants), expressão gênica alelo-específica e novos transcritos, sem a 

limitação do conhecimento prévio (CLARCK et al, 2002; NAGALAKSHMI et al, 

2008; WANG et al, 2009). 

Os valores de expressão gênica podem ser influenciados por variáveis 

diferentes (isto é, condições biológicas, tecnologia de expressão, comprimento da 

biblioteca de sequenciamento), influenciando assim os valores reais de expressão das 

amostras estudadas. Assim, podem ser utilizadas diferentes abordagens de 

normalização de dados, ajustando valores medidos em diferentes escalas para uma 

escala teoricamente comum. Para a interpretação de medidas quantitativas de 

expressão gênica em amostras, é necessário um normalizador para corrigir dados de 

expressão para diferenças na entrada celular, qualidade de RNA e eficiência RT 

(eficiência da PCR quantitativa reversa (RT-qPCR)) entre essas amostras. Em muitos 

estudos, um único gene housekeeping (genes que são expressos em todas as células) é 

usado para a normalização. No entanto, ainda não foi identificado nenhum gene único 

de referência (com expressão invariável entre células comprovada). A melhor 
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alternativa utilizada para normalização foi a expressão média de múltiplos genes 

housekeeping (KOK et al, 2005). Em RNA-seq, normalmente normalizam os valores 

de expressão gênica pelo comprimento da biblioteca, ou seja, a soma dos valores de 

expressão de todos os genes detectados como expressos na condição estudada, usando 

ou não outras variáveis para ajustar a normalização para avaliar a profundidade de 

sequenciamento e comprimento do gene (MCCARTHY, 2017). No entanto, algumas 

normalizações têm problemas com genes longos ou curtos, portanto, foi escolhido 

implementar e utilizar normalizações biológicas e matemáticas, pois suprem estes 

problemas. 

A grande quantidade de dados biológicos gerados em larga escala, em projetos 

de genômica e transcriptômica, prosperou uma demanda intensa na utilização de 

técnicas computacionais fornecidas pela inteligência artificial (ALOISIO, 2005; 

EZZIANE, 2006; de BRITO et al, 2016; CHAKRABORTY e CHOUDHURY, 2017). 

A aprendizagem não supervisionada é a tarefa de aprendizagem da máquina de inferir 

uma função para descrever a estrutura oculta a partir de dados não rotulados. Estes 

métodos transformam os dados de expressão gênica em coordenadas de um ponto no 

espaço e os agrupam de acordo com suas similaridades. Assim, o indutor analisa os 

exemplos fornecidos e tenta determinar se, de alguma forma, alguns deles podem ser 

agrupados, formando grupos (do inglês, clusters). 

O agrupamento de genes tem o objetivo de subdividir conjuntos de transcritos 

expressos de tal forma que os que possuírem padrões de expressão semelhantes façam 

parte do mesmo grupo (cluster), enquanto os que tiverem padrões de expressão 

diferentes sejam agrupados em diferentes clusters (D'HAESELEER, 2005). Assim, 

permite-se uma exploração mais profunda dos dados. Por exemplo, transcritos que são 

co-expressos juntos em um conjunto de experimentos ou condições diferentes, tendem 

a fazer parte das mesmas vias biológicas e podem possuir categorias similares de 

ontologia de genes (FACHEL et al., 2013; NECSULEA et al., 2014; HAO et al., 

2015; WU et al., 2016; LI et al., 2017). Sendo assim, isto ajuda na atribuição 

funcional de transcritos sem anotação funcional, bem como na identificação de 

transcritos co-regulados. 

Aqui será apresentada uma ferramenta chamada CORAZON (Correlation 

Analyses Zipper Online), desenvolvida para agrupar genes através de seus valores de 

expressão, assim como para normalizar bases de dados. Os métodos implementados 

operam através da construção de um modelo com base no conjunto de dados de 
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entrada, para fazer predições de dados. O servidor web CORAZON inclui seis 

metodologias de normalização: Fragmentos por Kilobase por Milhão (do inglês, 

Fragments per Kilobase Million (FPKM)), Transcritos por Milhão (do inglês, 

Transcripts per Million (TPM)), Contagens por Milhão (do inglês, Counts per million 

(CPM)), log base-2, normalização pela soma dos valores das instâncias e 

normalização pelo atributo de maior valor para cada instância; uma estratégia para 

observar a influência dos atributos nos resultados; e três algoritmos de aprendizagem 

de máquinas não supervisionada: Mean Shift, K-Means e Hierárquico. 

Os algoritmos implementados tiveram seus desempenhos avaliados através de 

cinco modelos comumente utilizados para validar metodologias de agrupamento, 

além disto foram aplicados para agrupar tecidos, genes co-expressos, obter 

conhecimentos funcionais de RNAs não codificantes (ncRNAs), com base no 

enriquecimento de processos biológicos de genes codificantes de proteínas agrupados 

em conjunto com os ncRNAs, e obter conhecimentos gênicos evolutivos. Os 

experimentos foram realizados para 3 bases de dados (Uhlen, Fantom e Encode). O 

CORAZON está disponível gratuitamente em http://biodados.icb.ufmg.br/corazon ou 

http://corazon.integrativebioinformatics.me. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Construir uma ferramenta de aprendizagem de máquinas não supervisionada e 

de normalizações de dados de expressão gênica, que seja capaz de prever grupos de 

tecidos e de genes codificantes e não codificantes através de seus valores de expressão, 

tornando possível a identificação de genes co-expressos, o tempo evolutivo em que 

foram originados e o estudo dos fatores de transcrição que os regulam. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

1. Implementar a ferramenta Web com 3 algoritmos de aprendizagem de 

máquinas não supervisionada e 6 tipos de normalizações. 

2. Validar a ferramenta. 

3. Selecionar o melhor conjunto de normalizações a serem utilizadas com os 

dados analisados neste trabalho. 
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4. Definir as métricas de cálculo do melhor número de grupos, para os métodos 

de agrupamentos não supervisionado que necessitam previamente deste 

número. 

5. Analisar os tecidos agrupados do ponto de vista biológico. 

6. Analisar os genes agrupados do ponto de vista dos processos biológicos ao 

qual pertencem, e de sua origem evolutiva. 

7. Analisar os grupos de genes em relação aos fatores de transcrição que os 

regulam. 

 

1.2 Trabalhos Relacionados 

 

A sequência primária do DNA é a grande responsável pela codificação e 

funcionamento de cada célula de um organismo. Assim, um gene é um segmento de 

DNA que contém informações codificadas, que ao serem expressas, serão utilizadas 

na composição de um produto gênico funcional, que pode ser codificado em proteínas, 

ou um RNA não codificante (ncRNA). 

Considerando o importante papel das sequências de ncRNA na vida dos mais 

diversos organismos, a identificação das funções de novas sequências de ncRNA se 

tornou um dos pontos mais importantes de pesquisa da biologia molecular (WILL, 

2007), pois muitos deles estão relacionados com a transcrição e regulação da 

expressão gênica. 

Assim, Sedaghat et al. (2007) buscaram refinar resultados de algoritmos de 

predição baseados em sequência na identificação de alvos de miRNA, que são 

sequências curtas de RNAs não codificantes, combinando, assim, métodos de 

aprendizagem de máquina. Os autores utilizaram a técnica de aprendizagem semi-

supervisionada, ou seja, parte das instâncias agrupadas tinham seus rótulos associados. 

Os grupos poderiam ser classificados como uma das duas classes (codificante ou não 

codificante), com base no conhecimento da maioria das classes do grupo, cujo rótulo 

já era conhecido. Muito provavelmente, os grupos criados pelos métodos 

compartilham similaridades, o que pode fortalecer a validação do grupo e o rótulo 

anexado a ele. 

Trabalho semelhante pode ser observado ainda em Smith et al. (2017), que 

descreveram o método computacional DotAligner para a descoberta não 
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supervisionada e classificação de motivos homólogos estruturais de RNA, a partir de 

um conjunto de sequências de interesse. Assim, apesar da família de RNA não ser 

procurada, há o interesse em comum em saber se o RNA é codificante ou não. 

Portanto, Smith et al. (2017) fizeram uso, em uma segunda etapa, de seu método de 

rotulagem de sequências conhecidas em genomas de referência. 

Além deste tipo de análise, é interessante observar os genes codificantes e não 

codificantes que foram agrupados juntos, devido ao fato de ambos possuírem o 

mesmo padrão de expressão em diferentes tecidos, no entanto, podendo ter funções 

diferentes como será mostrado no Capítulo 4. 

Este tipo de análise também foi realizada por Liao et al. (2011), onde a função 

de uma proteína era determinada baseada no enriquecimento de anotações funcionais 

de genes em sua vizinhança. Foram considerados apenas genes não codificantes que 

possuíam 10 ou mais vizinhos cuja ontologia gênica (do inglês, Gene Ontology (GO)) 

e processos biológicos fossem conhecidos. Dessa forma, a análise foi realizada com a 

base de dados FANTOM3. Os dois grupos com o maior número de genes não 

codificantes estavam associados à função “transmissão sináptica” (47 genes não 

codificantes) e “geração de gametas masculinos” (20 genes não codificantes). Este 

achado é consistente com estudos prévios que sugerem que genes não codificantes 

estão particularmente ativos no cérebro ou no desenvolvimento embrionário, dado 

também observado no agrupamento entre tecidos e de genes realizados neste trabalho, 

no qual inclusive, os grupos possuem maior quantidade de genes não codificantes. 

Muitos trabalho também utilizam redes para agrupar dados de expressão 

gênica (CLINE et al, 2007; FRIEDMAN et al, 2000; SERIN et al, 2016; NACU, 

2007), porém este método não é viável com dados em larga escala, pois a rede 

depende de uma matriz de correlação para ser construída, o que exige grande custo 

computacional. Além disto, devido a utilizarem os coeficientes de correlação como 

arestas, não são possíveis separar os genes que possuem um alto valor de correlação, 

deixando-os nos mesmo grupo, apesar de neste trabalho ser mostrado que existem 

genes com o mesmo padrão de expressão, que participam de processos biológicos 

diferentes. E, a maioria dos trabalhos utilizam métodos de agrupamento em geral para 

agrupar dados de expressão gênica relacionados com amostras cancerígenas (JIANG 

et al, 2004; YU et al, 2017;YU et al, 2007; de SOUTO et al, 2008). 
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1.3 Estrutura da dissertação 

 

Este trabalho está organizado do seguinte modo:  

 

1. Capítulo 2: São apresentados os conceitos biológicos necessários para o 

entendimento do objetivo proposto. 

2. Capítulo 3: O embasamento teórico computacional e estatístico que foi 

utilizado neste trabalho é descrito neste capítulo. 

3. Capítulo 4: A metodologia utilizada é detalhada, explicitando os tipos de 

normalizações utilizadas, os métodos estatísticos para seleção do melhor 

número de grupos e os parâmetros utilizados em cada algoritmo. 

4. Capítulo 5: São mostrados os resultados das análises de dados de expressão 

gênica e dos estudos dos fatores de transcrição. 

5. Capítulo 6: As conclusões e trabalhos futuros são discutidos. 

 

Capítulo 2. Expressão e Regulação gênica 

2.1  Dogma Central 

 

De acordo com ALBERTS et al (2007) e LEWIN (2008), o dogma central da 

biologia molecular foi postulado por Francis Crick em 1958. Buscando entender a 

relação entre a informação contida no DNA (na forma de alfabeto com 4 letras que 

correspondem as bases nucleotídicas: A (adenina), T (timina), C (citosina) e G 

(guanina)), os ácidos ribonucléicos (RNAs) e as proteínas, surgiu a curiosidade sobre 

como a informação contida na molécula de DNA fluía para gerar uma proteína, ou 

seja, como ocorre o fluxo da informação genética. 

De acordo com dogma central, originalmente proposto, o fluxo da informação 

(expressão gênica) é unidirecional e a informação é propagada por intermédio da 

replicação, também conhecida como duplicação do DNA, e é traduzida por meio de 

dois processos: a transcrição, que converte a informação do DNA em uma fita de 

RNA e a tradução, que converte a informação contida no RNA em proteínas, ou seja, 

o fluxo da informação genética segue, comumente, o seguinte sentido: DNA → RNA 
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→ PROTEÍNAS, como pode ser visualizado na Figura 2.1. 
 

 

 

Figura 2.1 - Fluxo da informação genética. Fonte: Própria. 

  

A replicação do DNA é dita semi-conservativa, pois cada uma das suas 

moléculas recém formadas conserva uma das cadeias da molécula que a originou e 

forma uma cadeia nova, complementar ao seu molde. Sendo assim, a replicação é a 

fase em que a molécula de DNA vai se duplicar ligando-se a sua complementar, então 

a cadeia que serviu como molde é pareada com a cadeia nova formando um novo 

DNA. Esse processo ocorre no sentido 5’- 3’, ou seja, vai do grupo fosfato de um 

nucleotídeo (que está ligado ao carbono 5’ do açúcar) para o grupo hidroxila de outro 

(que está ligado ao carbono 3’ do açúcar). Em células eucarióticas, este processo 

acontece no núcleo. 

Na transcrição, a informação desloca-se do genoma de DNA para a formação 

de RNAs mensageiros (mRNAs), que são os responsáveis por comandar toda a 

maquinaria celular. Em células eucarióticas, durante a transcrição, ocorre um 

fenômeno chamado splicing que separa os íntrons (regiões não-codificantes do RNA 

mensageiro) dos éxons (regiões codificantes do mRNA). Nas células procarióticas o 

fenômeno não acontece, pois estas não possuem íntrons.  

Durante o splicing algumas partes do pré-RNA mensageiro nascente transcrito, 

íntrons, são removidos, os éxons são recombinados e ligados formando o RNA 

mensageiro maduro que poderá ser traduzido. Também fazem parte do processo de 

splicing a adição do cap 5’ e da cauda poli-A no RNA. O cap 5’ é uma modificação 

que ocorre na extremidade 5’ do RNA, propondo a esta molécula uma maior 
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estabilidade pois protege-a da ação de fosfatases e nucleases. Além disto, o cap 5’ 

aumenta a chance desse RNA ser capturado pelos sistemas eucarióticos de tradução, 

levando a uma maior produção de proteínas. Deve-se notar que essa alteração não 

acontece nos RNAs transportadores e ribossômicos, acontecendo principalmente nos 

mRNAs.  

A cauda Poli-A é uma estrutura localizada na extremidade 3' da maioria dos 

mRNA de eucariotos, sendo composta pela ligação de 80 a 250 resíduos de adenina. 

Esta cauda tem a função de atuar como acentuadora da tradução. Serve para a ligação 

de proteínas específicas, as quais possivelmente fornecerão ao mRNA proteção contra 

a degradação enzimática e proporciona uma maior estabilidade à molécula. Especula-

se que a cauda também tenha um papel importante no transporte do mRNA para o 

citoplasma. Dessa forma, várias proteínas diferentes podem ser codificadas a partir de 

uma mesma molécula de mRNA (splicing alternativo). Este processo em eucariotos 

também ocorre no núcleo. 

O processo de tradução é o último e ocorre no citoplasma, mais 

especificamente, nos ribossomos. A informação contida na sequência de uma 

molécula de mRNA é lida em formato de códons, formados por grupos de três 

nucleotídeos, e cada códon codifica um único aminoácido.  

Uma molécula de mRNA já processada é exportada para o citoplasma, onde se 

liga aos ribossomos. No ribossomo, o RNA transportador (tRNA), que contém um 

aminoácido em uma extremidade e um anticódon na outra, é o responsável por 

transportar o anticódon (trio de bases do tRNA, complementar ao códon do mRNA) 

ao local onde será feita a síntese de proteínas, ou seja, o tRNA levará o anticódon para 

ligar-se ao códon (que está localizado no mRNA) correspondente. Ao acontecer a 

ligação, o aminoácido é ligado e, ao ligar-se com o próximo aminoácido, o tRNA 

correspondente ao aminoácido anterior é liberado e assim sucessivamente. Os 

aminoácidos de vários tRNAs diferentes são unidos até formar a cadeia polipeptídica, 

ou seja, a proteína. Ao término da tradução, o último tRNA e a proteína formada são 

liberados. 

Porém, algumas mudanças já foram feitas no modelo proposto originalmente. 

Este fato ocorreu em razão de hoje se saber, por exemplo, que algumas enzimas são 

capazes de utilizar o RNA para produzir DNA. Esse dogma atualizado pode ser 

visualizado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Fluxo da informação genética no novo esquema do dogma central. Fonte: Própria. 

  

O processo em que a molécula de RNA pode produzir DNA foi chamado de 

transcrição reversa e acontece principalmente em vírus, pois estes possuem uma 

enzima denominada transcriptase reversa (enzima utilizada para gerar o DNA 

complementar, cDNA, a partir de um molde de RNA), que transcreve o RNA para o 

DNA. 

A replicação do RNA também é um fato observado em alguns vírus. Essa 

molécula é replicada e atua como um RNA mensageiro. Para realizar esse processo, o 

vírus utiliza uma RNA replicase (enzima que catalisa a replicação de RNA a partir de 

um molde de RNA). 

 Para que ocorra o fluxo da informação genética é necessário que aconteça um 

processo chamado de expressão gênica. 

2.2 Expressão Gênica 

 

A expressão gênica é o processo pelo qual a informação codificada em um 

gene é utilizada na composição de um produto gênico funcional. Estes produtos 

podem ser proteínas ou RNAs não codificantes, ou seja, transcritos que não codificam 

proteínas, mas que possuem funções importantes na regulação celular em organismos 

de todos os domínios da vida (MATTICK, 2010; OLIVEIRA et al., 2011; STORZ et 

al. 2011, GOMES-FILHO et al., 2015; TYCOWSKI et al., 2015).  

Várias etapas podem ocorrer no processo de expressão gênica, incluindo a 
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transcrição, processamento de RNA, tradução e modificação pós-tradução de uma 

proteína. A regulação gênica proporciona o controle celular sobre estrutura e função, 

além disto, é a base para a diferenciação celular, morfogênese e a versatilidade e 

adaptabilidade de qualquer organismo. A regulação de genes também é considerada 

motivo de mudanças evolutivas, uma vez que o controle do tempo, localização e 

quantidade de expressão gênica pode ter um efeito profundo nas funções gênicas em 

uma célula ou em um organismo multicelular (PETOUKHOV e HE, 2010). 

A expressão gênica é o nível mais fundamental no qual o genótipo dá origem 

ao fenótipo, isto é, uma característica observável. Os fenótipos são frequentemente 

expressos pela síntese de proteínas que controlam a forma do organismo, ou que 

atuam como enzimas que catalisam em vias metabólicas específicas que caracterizam 

o organismo (SINOUQUET e MOURAD, 2014; HUSS, 2010; SCOTT, 2012; 

SWEATT, 2009). A regulação da expressão gênica é, portanto, crítico para o 

desenvolvimento de um organismo. 

A regulação gênica faz com que as células sejam diferentes, ou seja, é o 

processo de como a célula controla quais genes, entre os inúmeros genes presentes no 

genoma, são "ativados" (expressos). Devido à regulação gênica, cada tipo de célula 

em seu corpo possui um conjunto diferente de genes ativados, apesar do fato de que 

quase todas as células do corpo possuírem exatamente o mesmo DNA. Esses 

diferentes padrões de expressão gênica permitem que os vários tipos celulares 

possuam conjuntos diferentes de proteínas, tornando cada célula exclusivamente 

especializada em fazer seu trabalho (ALBERTS et al, 2002; ALBERTS et al, 2007; 

SINOUQUET e MOURAD, 2014; HUSS, 2010; SCOTT, 2012; SWEATT, 2009). 

Há muitos passos na via que levam do DNA à proteína, e todos eles  podem, 

em princípio, ser regulados. Assim, a Figura 2.3 indica os passos de como uma célula 

pode dirigir a produção de proteínas: (1) controlando quando e com que frequência 

um determinado gene é transcrito (controle transcricional); (2) controlando como o 

RNA transcrito é produzido (controle do processamento do RNA); (3) selecionando 

quais mRNAs completos no núcleo da célula são exportados ao citosol e 

determinando suas localizações no citosol (controle do transporte e localização do 

RNA); (4) selecionando quais mRNAs no citoplasma são traduzidos pelos ribossomos 

(controle traducional); (5) desestabilizando seletivamente determinadas moléculas de 

mRNA no citoplasma (controle da degradação do mRNA); ou (6) ativando, 

inativando, degradando, ou compartimentalizando seletivamente moléculas proteicas 
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específicas após elas serem produzidas (controle da atividade protéica) (ALBERTS et 

al, 2007). 

 

 

 

Figura 2.3- Via que leva a formação da proteína a partir do DNA e os 6 passos em que a 

expressão gênica em eucariotos podem, em princípio, serem regulados.  Fonte: Alberts et al. (2002). 

 

Para a maioria dos genes, os controles transcricionais são fundamentais. Pois, 

de todas as possíveis formas de controle ilustrados na Figura 2.3, apenas o controle 

transcricional assegura que a célula não sintetize moléculas intermediárias supérfluas 

(ALBERTS et al, 2002; ALBERTS et al, 2007). Além disto, também é importante 

mencionar que o controle do processo da transcrição ocorre a partir do acesso do 

maquinário transcricional à molécula de DNA, sendo esta encontrada no núcleo das 

células eucarióticas, e enovelada em proteínas, as histonas, formando o complexo 

chamado de cromatina (do RÊGO, 2012; ALBERTS et al., 2002). 

O processo de transcrição de um gene é o primeiro passo na expressão gênica, 

no qual um determinado segmento de DNA é transcrito em RNA pela enzima RNA 

polimerase. A forma como esta enzima se comporta, se difere entre bactérias 

(organismos sem membrana nuclear) e eucariotos (organismos com carioteca), além 

disto, as bactérias só possuem um tipo de RNA polimerase, enquanto o núcleo 

eucariótico apresenta três classes de polimerase: RNA polimerase I (RNA pol I), 

RNA polimerase II (RNA pol II) e RNA polimerase III (RNA pol III) (do RÊGO, 

2012; LEWIN, 2008). Neste trabalho, foi focado o processo de transcrição em 

eucariotos. 

Em eucariotos, a RNA pol I transcreve os genes que codificam a maioria dos 

RNAs ribossomais (rRNAs) e RNA pol III transcreve os genes para um rRNA 
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pequeno, além dos RNAs transportadores (tRNAs) que desempenham um papel 

fundamental no processo de tradução, bem como outras moléculas pequenas 

reguladoras de RNA. Assim, é a RNA pol II que transcreve a maioria dos genes, 

incluindo os RNAs mensageiros, que servem como modelos para a produção de 

moléculas de proteínas (SCHRAMM e HERNANDEZ, 2002; SAINSBURY, 2015). 

A iniciação da transcrição acontece quando a polimerase liga-se à uma região 

do DNA denominada de promotora, uma sequência de nucleotídeos, encontrada 

próximo ao início de um gene, indicando assim o ponto de início para a síntese do 

RNA. As polimerases são grandes enzimas compostas por várias subunidades, e 

quando ativas no DNA, requerem o auxílio de um grande conjunto de proteínas 

chamadas fatores de transcrição gerais, os quais devem estar acoplados à região 

promotora, antes que a polimerase possa dar início à transcrição. Em muitos casos, 

esses fatores indicam qual gene deve ser transcrito e cada gene tem seu próprio 

promotor. Uma vez ligada, a RNA polimerase separa as fitas de DNA, provendo o 

molde de cadeia simples, de um só filamento, necessário à transcrição. 

Muitos genes eucarióticos também possuem sequências intensificadoras (do 

inglês, enhancer), que podem ser encontradas a distâncias consideráveis dos genes 

que afetam. Estas sequências controlam a ativação do gene ligando-se às proteínas 

ativadoras e alterando a estrutura 3-D do DNA para ajudar a "atrair" o RNA pol II, 

regulando assim a transcrição (GRIFFITHS et al, 2000; PENNACCHIO et al, 2013; 

KOCH et al, 2011). Como o DNA eucariótico está fortemente enovelado como 

cromatina, a transcrição também requer uma série de proteínas especializadas que 

ajudam a tornar a fita molde acessível. 

Em eucariotos, o promotor de um gene transcrito por pol II é frequentemente 

encontrado à montante (do inglês, upstream) (5') do sítio de início do gene. O 

processo anterior à transcrição do RNA mensageiro tem início com a ligação de 

fatores de transcrição gerais a uma sequência curta do DNA em dupla hélice, 

encontrada na maioria dos genes Pol II, e que é composta principalmente dos 

nucleotídeos A e T, e, portanto, reconhecida como sequência TATA ou caixa TATA 

(do inglês, TATA box). A sequência TATA é composta por 25 a 35 bases à montante 

do sítio de iniciação, sendo assim, afeta a taxa de transcrição e determina a 

localização do sítio inicial. As polimerases de RNA eucarióticas utilizam uma série de 

cofatores do (inglês, cofactors) essenciais (denominados fatores de transcrição geral), 

e um desses, TFIID, reconhece a caixa TATA e garante que o sítio de início correto 
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seja utilizado (CLANCY, 2008; GRIFFITHS et al, 2000; KOCH et al, 2011). 

Uma vez que a transcrição é iniciada, a dupla hélice do DNA desenrola e um 

filamento de DNA, a fita molde, age como molde para a RNA polimerase. Conforme 

ela "lê" a cadeia molde, uma base por vez, a polimerase constrói uma molécula de 

RNA feita de nucleotídeos complementares, formando uma cadeia que cresce no 

sentido 5´ - 3´ (CLANCY, 2008). O transcrito de RNA carrega a mesma informação 

que o filamento não-molde (codificador) de DNA, porém ele contém a base Uracila 

(U) em vez da timina (T). 

O final da transcrição é um processo bem controlado no qual sequências 

típicas dos transcritos de RNA, chamadas sequências finalizadoras sinalizam que o 

transcrito de RNA está completo. Uma vez transcritos os finalizadores, estes se 

liberam da RNA polimerase e a transcrição do gene está completa. Os componentes 

do processo da transcrição podem ser visualizados na Figura 2.4. 

 

 

 

 

Figura 2.4- Maquinário transcricional dos eucariotos. O promotor é a sequência de DNA em que os 

fatores de transcrição gerais e a polimerase se montam. As sequências reguladoras servem como locais 

de ligação para proteínas reguladoras de genes, cuja presença no DNA afeta a taxa de iniciação da 

transcrição. Essas sequências podem ser localizadas adjacentes, à montante, ao promotor, em regiões 

intrônicas ou à jusante do gene. E assim, através deste maquinário ocorre a síntese do RNA. Fonte: 

Alberts et al. (2002). 

 

O controle da transcrição de cada gene pode ocorrer de duas formas 

fundamentais: a partir do acesso a região promotora; e por proteínas, chamadas de 

fatores de transcrição (FT), que reconhecem e se ligam à região promotora (do RÊGO, 
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2012; Alberts et al., 2002). 

2.3  Fatores de Transcrição 

 

A regulação da expressão gênica inclui uma ampla variedade de mecanismos 

que são utilizados pelas células para aumentar ou diminuir a produção de produtos 

gênicos específicos (RNA ou proteína) e é informalmente denominada regulação de 

genes. Uma das formas fundamentais responsáveis pelo controle da transcrição é o 

que chamamos de Fatores de Transcrição (FTs). Na biologia molecular, fatores de 

transcrição (FTs) são proteínas que controlam a taxa de transcrição da informação 

genética do DNA para o RNA mensageiro, por meio da ligação com elementos do 

DNA com sequências específicas, chamados de sítios de ligação aos FTs (do inglês, 

Transcription Factor  Binding Sites (TFBS)). Alguns TFs se ligam ao DNA de células 

eucarióticas para permitir que haja uma ligação entre a enzima RNA-polimerase e o 

DNA (LATCHMAN, 1997; KARIN, 1990). 

A principal função dos FTs é regular (ativar e desativar) genes, a fim de 

garantir que estes sejam expressos na célula correta, no momento certo e na 

quantidade certa ao longo da vida da célula e do organismo. Os grupos de TFs 

funcionam de forma coordenada para direcionar a divisão celular, crescimento celular 

e morte celular ao longo da vida; e migração e organização celular durante o 

desenvolvimento embrionário. Sendo assim, os fatores de transcrição são um dos 

meios pelos quais nossas células expressam diferentes combinações de genes, 

permitindo a diferenciação nos vários tipos de células, tecidos e órgãos que compõem 

nossos corpos. 

A ligação específica de FTs (ligação do FT a sequências específicas do DNA) 

determina em grande parte a conectividade das redes regulatórias gênicas bem como o 

nível quantitativo da expressão gênica. Variações genéticas nas TFBS são 

constantemente associadas com diferenças na transcrição entre indivíduos, 

confirmando a particularidade do processo de ligação a essas regiões (GEERTZ e 

MAERKL, 2010). 

Os FTs podem atuar promovendo (como um ativador) ou bloqueando (como 

um repressor) uma transcrição gênica. Uma característica distinta dos fatores de 

transcrição é que eles possuem domínios de ligação com o DNA que lhes dão a 



 

 29 

capacidade de se ligar a sequências intensificadoras, sequências reguladoras ou 

sequências promotoras. Alguns fatores de transcrição se ligam a uma sequência de 

DNA localizada na região promotora, próximo ao local de início da transcrição e 

ajudam a formar o complexo de iniciação da transcrição. Outros, se ligam a 

sequências reguladoras, como por exemplo, sequências intensificadoras, que são 

regiões distais podendo ser localizadas a milhares de pares de bases à montante ou à 

jusante do gene que está sendo transcrito e que podem estimular ou reprimir a 

transcrição do gene relacionado. A regulação da transcrição é a forma mais comum de 

controle de genes. Os genes possuem expressão diferencial, ou seja, cada gene é 

expresso diferentemente em cada célula, devido a ação dos fatores de transcrição. 

Uma característica importante dos TFs é o fato de possuírem pelo menos um 

domínio de ligação ao DNA (do inglês, DNA-binding domain (DBD)), que se liga a 

uma sequência específica de DNA adjacente aos genes que os FTs regulam 

(MITCHELL e TJIAN, 1989). Sendo assim, os TFs podem ser agrupados em classes 

com base em seus DBDs (JIN et al, 2014; MATYS et al, 2006). Um esquema de 

classificação que foi adotado compreende quatro níveis genéricos (superclasse, classe, 

família e subfamília) (WINGENDER et at, 2015). Uma das famílias conhecidas é o 

complexo Polycomb (do inglës, Polycomb-group proteins (PcG)). 

As proteínas do grupo Polycomb são uma família de proteínas descobertas 

pela primeira vez em moscas da fruta que podem remodelar a cromatina de forma que 

ocorre o silenciamento epigenético dos genes. As proteínas do grupo Polycomb são 

bem conhecidas pelo silenciamento dos genes Hox (grupo de genes relacionados que 

controlam o desenvolvimento corporal embrionário de um organismo) através da 

modulação da estrutura da cromatina durante o desenvolvimento embrionário nas 

moscas da fruta (Drosophila melanogaster) (PORTOSO e CAVALLI, 2008; LEWIS , 

1978). Portanto, as PcGs são capazes de silenciar a expressão global de genes, 

particularmente durante o desenvolvimento e a diferenciação (GOLBABAPOUR et al, 

2013). Essas proteínas têm sido objeto de estudo intenso, pois são vitais para a 

sustentabilidade da identidade, diferenciação e doença de tipo celular, criando e 

preservando ambientes de cromatina repressivos. A maioria das proteínas PcG 

formam dois grandes complexos repressivos de Polycomb (PRC): PRC1 e PRC2 que 

podem ser detalhadamente explicados em GOLBABAPOUR et al (2013), SHAO et al 

(1999) e DI CROCE e HELIN (2013). 

Sendo assim, foi notória a importância do estudo dos fatores de transcrição e 
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algumas bases de dados de FTs foram criadas, como por exemplo a Transcription 

Factor ChIP-seq (Txn Factor ChIP). Esta base de dados é composta por 161 fatores 

de transcrição e mostra regiões da ligação de cada fator de transcrição derivadas de 

uma grande coleção de experimentos de um método utilizado para analisar a interação 

de proteína com o DNA (ChIP-seq) realizados pelo projeto ENCODE, juntamente 

com os motivos (do inglês, motifs) de ligação ao DNA identificados nessas regiões 

pelo repositório ENCODE Factorbook 

(http://www.factorbook.org/human/chipseq/tf/). 

Os dados de TFBS do ENCODE por ChIP-seq foram processados com a 

utilização do pipeline computacional desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de 

Análise ENCODE para gerar picos uniformes de ligação de FT. Os picos para 161 

fatores de transcrição em 91 tipos de células foram combinados em grupos para 

produzir uma exibição de resumo mostrando regiões de ocupação para cada fator e 

motivos (do inglês, motif sites), padrão de sequência que possui um significado 

biológico, dentro das regiões quando identificados (GERSTEIN et al, 2012; WANG 

et al, 2012; WANG et al, 2013). 

Deste modo, a expressão gênica é um mecanismo altamente regulado que 

controla a função e a adaptação de todos os procariotos e eucariotos. O campo da 

análise da expressão gênica submeteu-se a avanços, principalmente na pesquisa 

biomédica. Contudo, as técnicas de expressão do mRNA conduziram à melhorias na 

identificação de genes e em estudos relacionados à doenças, portanto, hoje existem 

diversas técnicas para a análise de expressão gênica. 

2.4 Análise do Perfil de Transcriptomas com RNA-seq 

 

Os métodos de análise podem ser utilizados para examinar níveis da expressão 

do mRNA ou a expressão diferencial do mRNA. Porém existem algumas diferenças 

entre eles: O microarranjo fornece a seleção rápida para um número muito grande de 

amostras e detecta polimorfismos, porém não detecta genes desconhecidos nem com 

baixa expressão, enquanto que a Análise Serial da Expressão Gênica (do inglês, Serial 

Analysis of Gene Expression (SAGE)) detecta genes desconhecidos ou com baixa 

expressão, mas não detecta polimorfismos nem podem processar muitas amostras 

simultaneamente. Sage pode determinar a abundância absoluta de mRNAs e as 
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diferenças em níveis da expressão entre amostras podem ser comparadas. Ao 

contrário do microarranjo, no qual seus dados são específicos ao formato, e não 

podem ser facilmente comparados entre plataformas. Entre estes, os microarranjos são 

mais fáceis de serem processados e mais apropriados para experimentos com alto 

número de produção (TUTEJA, 2007).  

Já o RNA-seq tem se mostrado vantajoso, em relação ao microarranjo, em 

vários aspectos como: consegue identificar genes desconhecidos, e com baixos ou 

elevados níveis de expressão; apresenta maior acurácia na quantificação do nível de 

expressão; são necessários um número menor de amostras de RNA para o uso da 

técnica; promove mais informações para identificar expressão alelo-específica; revela 

novos promotores e isoformas; e oferece menos ruído e maior rendimento (WANG et 

al, 2010; WANG et al, 2009; OSHLACK et al, 2010). Por estes motivos, RNA-Seq 

passou a ser a principal forma de estudo da expressão gênica. Sendo assim, os dados 

resultantes desta técnica foram utilizados neste trabalho. 

O RNA-Seq (RNA sequencing), também chamado de whole transcriptome 

shotgun sequencing (WTSS) (MORIN et al, 2008), utiliza sequenciamento de nova 

geração (do inglês, next-generation sequencing (NGS)) de alto rendimento para 

detectar transcritos conhecidos e novos em um único ensaio, permitindo a 

identificação de isoformas, fusões de genes, variação de nucleotídeos únicos, 

expressão gênica alelo-específica e novos transcritos sem a limitação do 

conhecimento prévio (CLARK et al, 2002; NAGALAKSHMI et al, 2008; WANG et 

al, 2009). 

 Antes do RNA-Seq, os estudos de expressão gênica foram realizados com 

microarranjos baseados em hibridização. As questões com microarrays incluem 

artefatos de hibridização cruzada, fraca quantificação de genes pouco e altamente 

expressos e a necessidade de conhecer a sequência a priori. Devido a esses problemas 

técnicos, a transcriptômica passou a utilizar os métodos baseados em sequenciamento. 

Estes evoluíram das bibliotecas de marcador de sequência expressa (do inglês, 

expressed sequence tag (EST)) pelo sequenciamento de Sanger do DNA 

complementar (cDNA), para métodos químicos baseados em rótulos (por exemplo, 

análise em série da expressão gênica) e, finalmente, para a tecnologia atual, 

sequenciamento de nova geração de cDNA (RNA-Seq) (KUKURBA e 

MONTGOMERY, 2015). 

 Uma variedade de parâmetros são considerados ao criar e realizar experiências 
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com RNA-Seq: 

 

1. Cobertura (também conhecida como profundidade): o RNA abriga as 

mesmas mutações observadas no DNA e a detecção requer uma 

cobertura mais profunda. Com cobertura suficientemente alta, o RNA-

Seq pode ser usado para estimar a expressão de cada alelo. Isso pode 

fornecer informações sobre fenômenos, como efeitos de imprinting 

genômico (fenômeno epigenético que faz com que certos genes sejam 

expressos apenas por um alelo, do pai ou da mãe, enquanto o outro é 

metilado, resultando em seu silenciamento) ou elementos cis-

regulatórios (do inglês, cis-regulatory elements), que são regiões de 

DNA não codificante que regulam a transcrição de genes vizinhos. 

Estes elementos são componentes vitais das redes reguladoras 

genéticas, que por sua vez controlam o desenvolvimento da anatomia e 

outros aspectos do desenvolvimento embrionário, estudados em 

biologia evolutiva do desenvolvimento. A profundidade do 

sequenciamento necessária para aplicações específicas pode ser 

extrapolada a partir de uma experiência prática (HAIRI et al, 2008). 

2. Artefatos de geração de dados (também conhecido como variância 

técnica): os reagentes (por exemplo, kit de preparação da biblioteca), 

pessoal envolvido e tipo de sequenciador (por exemplo, Illumina, 

Pacific Biosciences) podem resultar em artefatos técnicos que podem 

ser interpretados como resultados significativos. Tal como acontece 

com qualquer experiência científica, é prudente conduzir RNA-Seq em 

uma configuração bem controlada. Se isso não é possível ou o estudo é 

uma meta-análise, ou a solução é detectar artefatos técnicos ao inferir 

variáveis latentes (tipicamente análise de componentes principais (do 

inglês, Principal Component Analysis (PCA)) ou análise fatorial) e, 

posteriormente, corrigir essas variáveis (STEGLE et al, 2012). 

3. Gerenciamento de dados: um único experimento de RNA-Seq em seres 

humanos geralmente gera dados variando de dezenas a centenas de 

gigabytes (GB) (KRISTOPHER et al, 2012). Este grande volume de 

dados pode representar problemas de armazenamento. Uma solução é 

comprimir os dados usando esquemas computacionais (por exemplo, 
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gzip) ou esquemas específicos de genômica. O último pode ser 

baseado em sequências de referência ou de novo. Outra solução é 

realizar experimentos de microarrays, que podem ser suficientes para 

trabalhos orientados a hipóteses ou estudos de replicação 

(KINGSFORD e PATRO, 2015). 

 

 A tecnologia de sequenciamento de RNA deve começar com a catalogação de 

todos os RNAs. Alguns RNAs não codificantes quantificam mudanças nos níveis de 

expressão dos genes durante o desenvolvimento e em diferentes condições (WANG et 

al, 2009). 

 RNA-seq é uma técnica na qual os fragmentos sequenciados de 25-400 pares 

de bases são utilizados de acordo com a tecnologia. Para este fim, uma população de 

RNA é fracionada e é transformada em uma população de cDNA. Esses cDNAs são 

unidos a adaptadores por uma ou ambas as extremidades. Cada molécula de cDNA é 

sequenciada para obter leituras (do inglês, readings) curtas de uma ou ambas as 

extremidades (WANG et al, 2009). 

Sendo assim, as etapas do processo de RNA-seq podem ser visualizadas na 

Figura 2.5 e são brevemente citadas a seguir (SEGUNDO-VAL e SANZ-LOZANO, 

2016): 

 

1. Seleção do tecido de interesse em que os RNAs devem ser estudados. 

2. Construção das bibliotecas cDNA (formadas a partir dos mRNAs 

expressos). 

3. Utilização de um sistema de sequenciamento maciço. 

4. Análise dos dados utilizando ferramentas bioinformáticas. Milhões de 

leituras curtas são obtidas, estas são mapeadas para um genoma ou 

transcriptoma. As leituras devem ser alinhadas para resumir todos os 

dados. Finalmente, os dados são normalizados e os testes estatísticos 

são aplicados para estudar expressão gênica diferencial, resultando em 

classificação de genes com seus níveis de expressão, os valores de p 

(do inglês, p-values), e as razões de mudança (do inglês, fold changes) 

(OSHLACK et al, 2010). Por outro lado, quando não se tem um 

genoma de referência, é necessário realizar a montagem de novo. O 

processo desta montagem é muito mais trabalhoso do que o 
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mapeamento com referência. Além disto, é necessário ter uma 

cobertura muito maior e os programas de montagem cometem muito 

mais erros do que os programas de mapeamento (VARUZZA, 2013). 

 

 

 

Figura 2.5- Representação do experimento de RNA-Seq. Fonte: Adaptado de WANG et al (2009). 

 

Com isto, foram criadas algumas bases de dados de expressão gênica por 

RNA-Seq, dentre elas, o atlas de expressão (do inglês, Expression Atlas, 

https://www.ebi.ac.uk/gxa/baseline/experiments). Os conjuntos de dados nesta base 

mostram a expressão gênica em diferentes tipos de tecidos e células, em várias 

espécies, de Homo sapiens e Mus musculus a Arabidopsis thaliana e Zea mays. Sendo 

assim, neste trabalho foram utilizadas 3 bases de dados: Uhlen (versão E-MTAB-

2836), Encode (versão E-MTAB-4344) e Fantom (versão E-MTAB-3358). Os genes 

das 3 bases foram estudados de acordo com a evolução e a análise de enriquecimento 
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pelo Gene Ontology (Gene Ontology Consortium, 2004, 

http://www.geneontology.org/). 

2.5 Gene Ontology (GO) 

 

O sequenciamento genômico mostrou que uma grande fração dos genes que 

especificam as funções biológicas do núcleo são compartilhadas por todos os 

eucariotos (ASHBURNER et al, 2000). O conhecimento do papel biológico dessas 

proteínas compartilhadas em um organismo pode ser frequentemente transferido para 

outros organismos. O projeto Gene Ontology (GO) (http://www.geneontology.org/) 

fornece vocabulários e classificações controladas que cobrem vários domínios da 

biologia molecular e celular e estão disponíveis gratuitamente para a comunidade 

utilizar em anotação de genes, produtos gênicos e sequências (Gene Ontology 

Consortium, 2004). 

Especificamente, o projeto visa: 1) manter e desenvolver seu vocabulário 

controlado de genes e atributos de produtos gênicos; 2) anotar genes e produtos 

gênicos, e assimilar e disseminar dados de anotação; e 3) fornecer ferramentas para 

facilitar o acesso a todos os aspectos dos dados fornecidos pelo projeto e permitir a 

interpretação funcional de dados experimentais utilizando o GO, por exemplo, através 

de análise de enriquecimento. 

De uma visão prática, uma ontologia é uma representação de algo que 

conhecemos. Ontologias consistem em uma representação de algo que são detectáveis 

ou diretamente observáveis, e as relações entre eles. O projeto Gene Ontology fornece 

uma ontologia de termos definidos que representam as propriedades do produto 

gênico. A ontologia abrange três domínios (ASHBURNER et al, 2000; Gene 

Ontology Consortium, 2004): 

 

1. Componentes Celulares (do inglês, Cellular Component (CC)): as 

partes de uma célula ou o seu ambiente extracelular. São termos que 

indicam os locais onde os produtos gênicos podem ser encontrados nas 

células. Podem se referir a membranas, organelas, espaços 

citoplasmáticos, núcleo ou mesmo regiões intercelulares específicas 

(como sinapses). 
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2. Função Molecular (do inglês, Molecular Function (MF)): as atividades 

elementares de um produto gênico no nível molecular, como atividade 

de ligação (do inglês, binding activity) ou catálise (do inglês, catalytic 

activity). Então, as funções moleculares descrevem informações 

diretamente associadas ao papel bioquímico dos genes e 

compreendem, principalmente, atividades enzimáticas desempenhadas 

pelos genes e suas capacidades de se ligarem a íons ou outras 

moléculas. 

3. Processo Biológico (do inglês, Biological Process (BP)): operações ou 

conjuntos de eventos moleculares com início e final definidos, 

pertinentes ao funcionamento de unidades vivas integradas: células, 

tecidos, órgãos e organismos. Ou seja, o termo processo biológico 

descreve uma série de eventos realizados por um ou mais conjuntos 

organizados de funções moleculares, referem-se a fenômenos 

biológicos complexos, que envolvem a atuação colaborativa de 

múltiplos genes. Os processos biológicos são utilizados para descrever 

vias metabólicas, mecanismos regulatórios, eventos associados ao 

desenvolvimento de tecidos ou órgãos, etc. 

 

Processo biológico, função molecular e componente celular são todos 

atributos gênicos, de produtos gênicos ou de grupos de produtos gênicos. Cada um 

destes pode ser atribuído de forma independente e, de fato, acredita-se que 

simplesmente reconhecer as ontologias independentemente esclarece muitas situações, 

como por exemplo, anotação de dados de expressão gênica. As relações entre um 

produto gênico para o processo biológico, função molecular e componente celular são 

de um para muitos, refletindo a realidade biológica de que uma determinada proteína 

pode funcionar em vários processos, conter domínios que realizam diversas funções 

moleculares e participar de múltiplas interações alternativas com outras proteínas, 

organelas ou localizações na célula (Gene Ontology Consortium, 2004). 

Cada termo GO dentro da ontologia tem um nome de termo único, que pode 

ser uma palavra ou uma série de palavras; um identificador alfanumérico; uma 

definição com fontes citadas; e um espaço para nome que indique o domínio ao qual 

pertence. Os termos GO são organizados hierarquicamente na base de dados, em que 

alguns termos são tidos como ancestrais de outros. Sendo assim, a ontologia do GO é 
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computacionalmente estruturada como um gráfico acíclico dirigido, no qual, cada 

termo possui relacionamentos definidos com um ou mais termos no mesmo domínio e 

às vezes com outros domínios, deste modo, um termo pode ter múltiplos termos 

ancestrais e descendentes. 

Através do GO é possível fazer a análise de enriquecimento. Este serviço se 

conecta à ferramenta de análise do PANTHER Classification System, que é 

atualizado com as anotações GO e pode ser explicado detalhadamente em Mi et al 

(2013). O início da análise de enriquecimento possui 2 etapas: 1) Colocar os nomes 

dos genes a serem analisados, um por linha ou separados por uma vírgula; 2) 

Selecionar o nome da espécie (por exemplo, S. cerevisiae ou H. sapiens) e a ontologia 

onde deseja ser calculado o enriquecimento (processo biológico, função molecular ou 

componente celular). Para minimizar o tempo de busca, a ferramenta pesquisa apenas 

uma ontologia de cada vez. Os resultados são mostrados em uma tabela no qual as 

colunas são brevemente interpretadas no Anexo A. 

 Além desta, diversas ferramentas computacionais estão disponíveis para 

estudos com o Gene Ontology. Por exemplo, o QuickGO (BINNS et al., 2009, 

https://www.ebi.ac.uk/QuickGO/) que permite a realização de buscas por anotações, 

que podem ser filtradas por diversos parâmetros (como termo específico, tipo de 

ontologia, organismo, tipo de evidência para suportar a anotação, entre outros) e o 

Blast2GO (CONESA et al., 2005, https://www.blast2go.com/), que permite a 

obtenção de anotações para uma sequência a partir da transferência de termos 

anotados para sequências similares, determinadas por meio do algoritmo de 

alinhamento local BLAST. Através da obtenção dos genes que são co-expressos, 

também há a possibilidade de estudá-los evolutivamente. 

2.6 Base Taxonômica e Evolutiva 

 

 De acordo com sistema de classificação hierárquico dos seres vivos, proposto 

originalmente por Linnaeus e alterado posteriormente para refletir a concepção 

Darwiniana de descendência a partir de um ancestral comum, é possível traçar a 

linhagem evolutiva para todos os organismos que apresentam organização celular 

(exclui-se, então, os vírus). Desta forma, esta linhagem sempre começa no último 

ancestral universal, os organismos celulares datados da origem da vida, e segue por 
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um conjunto de clados hierarquicamente amplo, gerados ao longo de várias 

bifurcações na história evolutiva, até alcançar o táxon de interesse. 

O banco de dados Taxonomy do NCBI (FEDERHEN, 2012, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy) contém um extenso catálogo representativo 

da taxonomia documentada na literatura biológica, sendo composto pelos bancos de 

dados GenBank, ENA (EMBL) e DDBJ. Cada clado do banco de dados é 

representado por um identificador único, comumente conhecido por taxonomy ID. 

Além disto, a base também contém informações sobre a linhagem passada e sobre a 

descendência de um clado. O Homo sapiens, por exemplo, possui uma linhagem 

evolutiva segmentada em 31 níveis, os quais são brevemente explicados 

(GONÇALVES, 2016) no Anexo B. 

Sendo assim, foram criadas algumas bases de dados de ancestralidade 

baseados nos ancestrais mais próximos (do inglês, Lowest Common Ancestor (LCA)) 

dos genes, a partir de seus UniProts, identificadores de um banco de dados livremente 

acessível de sequências de proteínas e informações funcionais, muitas entradas 

derivadas de projetos de sequenciamento de genoma. As bases de dados utilizadas 

neste trabalho foram a GeneAges (LIEBESKIND  et al, 2016) e a Inparanoid 

(O’BRIEN et al, 2005), cujo detalhamento em relação aos clados pode ser visualizado 

na Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1- Descrição dos níveis e clados correspondentes em cada uma das bases de dados. A 

coluna Level e Level-GeneAges são referentes aos números na base de dados, que são correspondentes 

aos Clados no caso da Inparanoid e a Categoria GeneAges na GeneAges. 

 

Linhagem Inparanoid Linhagem GeneAges 

Level Clado Categoria GeneAges Level-GeneAges 

1 Cellular organisms Cellular organisms 1,2,3 

2 Eukaryota Eukaryota 4 

3 Opisthokonta Opisthokonta 5 

4 Metazoa Opisthokonta 5 
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Level Clado Categoria GeneAges Level-GeneAges 

5 Eumetazoa Eumetazoa 6 

6 Bilateria Eumetazoa 6 

7 Deuterostomia Eumetazoa 6 

8 Chordata Eumetazoa 6 

9 Craniata Eumetazoa 6 

10 Vertebrata Vertebrata 7 

11 Gnathostomata Vertebrata 7 

12 Teleostomi Vertebrata 7 

13 Euteleostomi Vertebrata 7 

14 Sarcopterygii Vertebrata 7 

15 Dipnotetrapodomorpha Vertebrata 7 

16 Tetrapoda Vertebrata 7 

17 Amniota Vertebrata 7 

18 Mammalia Mammalia 8 

19 Theria Mammalia 8 

20 Eutheria Mammalia 8 

21 Boreoeutheria Mammalia 8 

22 Euarchontoglires Mammalia 8 

23 Primates Mammalia 8 

24 Haplorrhini Mammalia 8 

25 Simiiformes Mammalia 8 
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Level Clado Categoria GeneAges Level-GeneAges 

26 Catarrhini Mammalia 8 

27 Hominoidea Mammalia 8 

28 Hominidae Mammalia 8 

29 Homininae Mammalia 8 

30 Homo Mammalia 8 

31 Homo sapiens Mammalia 8 

 

Com isto, pôde-se realizar os estudos evolutivos baseados nos resultados 

oferecidos pelos algoritmos de inteligência artificial utilizados. 

2.7  A Biologia e  a  Inteligência Artificial 

 

         Durante alguns anos, a Biologia, ciência que estuda os seres vivos, e a 

Computação, que tem como objetivo buscar uma solução para um problema a partir 

de entradas (inputs) e obter seus resultados (outputs) depois de trabalhar por 

intermédio de um algoritmo, estiveram muito ligadas. Sendo assim, surgiu um novo 

campo chamado Bioinformática, que aplica técnicas computacionais para analisar 

informações na área de estudo da biologia (NIH, 2000). 

Bioinformática é a ciência de gerenciar, minerar, integrar e interpretar 

informações de dados biológicos de diversos níveis do organismo (WANG et al., 

2005). Devido à grande quantidade de dados biológicos gerados em projetos de 

genômica e transcriptômica em larga escala, criou-se uma demanda intensa pela 

utilização de técnicas fornecidas pela Inteligência Artificial, que por sua vez, ganhou 

cada vez mais atenção nas pesquisas de bioinformática e na biologia molecular 

computacional.  

Com a disponibilidade de diferentes tipos de algoritmos de inteligência 

artificial (IA), tornou-se comum que os pesquisadores os aplicassem para classificar, 

agrupar, minerar seus bancos de dados e simular experimentos biológicos. 

Atualmente, com vários métodos inteligentes disponíveis na literatura, os 
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pesquisadores estão enfrentando dificuldades na escolha do melhor método que 

poderia ser aplicado a um conjunto de dados específico. Os pesquisadores precisam 

de ferramentas, que apresentam os dados de forma compreensível, anotadas com 

contexto, e com estimativas de precisão e explicação. (ALOISIO, 2005; EZZIANE, 

2006; de BRITO et al., 2016; CHAKRABORTY e CHOUDHURY, 2017). 

A Inteligência Artificial é a inteligência exibida pelas máquinas, em contraste 

com a inteligência natural (IN) exibida pelos humanos e outros animais. Na ciência da 

computação, a pesquisa de IA é definida como o estudo de "agentes inteligentes": 

qualquer dispositivo que percebe seu ambiente, através de seus sensores, e promove 

ações, através de seus atuadores, que maximizem suas chances de sucesso em algum 

objetivo (POOLE et al, 1998; RUSSELL e NORVING, 2003; NILSSON, 1998; 

LEGG e HUTTER, 2007). Coloquialmente, o termo "inteligência artificial" é aplicado 

quando uma máquina simula as funções "cognitivas" que os seres humanos associam 

à outras mentes humanas, como "aprendizagem" e "resolução de problemas" 

(RUSSELL e NORVING, 2009), sendo assim, a inteligência artificial tem como 

objetivo fazer com que os computadores pensem como os seres humanos ou que 

sejam tão inteligentes quanto o homem. 

Alguns autores (FERAUCHE, 2006) dizem que os estudos em IA dividem-se 

em quatro ramos fundamentais: uma área ligada ao estudo das redes neurais e ao 

conexionismo que se relaciona também com a capacidade dos computadores 

aprenderem e reconhecerem padrões; outro ramo ligado à biologia molecular na 

tentativa de construir vida artificial; um terceiro relacionado com a robótica, ligada à 

biologia e procurando construir máquinas que alojem vida artificial; e outro ramo que 

se liga à psicologia e à sociologia, tentando representar na máquina os mecanismos de 

raciocínio e de procura. 

Ferramentas baseadas nos métodos de Aprendizagem de Máquina, sub-campo 

da Inteligência Artificial, que permite fazer análise de dados automatizando o 

desenvolvimento de modelos analíticos, têm sido amplamente utilizadas na 

Bioinformática. A Aprendizagem de Máquina é muito utilizada em problemas de: 

genômica funcional (por exemplo, a partir de dados de expressão gênica, identificar a 

função de genes desconhecidos, diagnosticar tumores cancerígenos, descobrir novos 

sub-tipos, doenças, etc) e análise de expressão gênica (KHAN et al, 2001; TAN e 

GILBERT, 2003; AZUAJE, 2000), classificação de sítios de splicing 

(SONNERBURG et al, 2007; TOURE e BASU, 2001), predição de estrutura 
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tridimensional de proteínas, localização de proteínas no ambiente celular, 

reconhecimento de tipos de dobras de proteínas (RIIS, 1995; GUAN et al, 1994; 

DING e DUBCHAK, 2001; CHUNG et al, 2003), reconhecimento de sítios de início 

de tradução a partir de sequências de DNA, classificação de tecidos cancerosos, 

classificação de genes, e outros (LORENA e CARVALHO, 2003). 

 

Capítulo 3. Métodos Computacionais e Estatísticos 

3.1 Aprendizagem de Máquina 

 

A aprendizagem de máquina é um subcampo da ciência da computação que se 

desenvolveu a partir do estudo de reconhecimento de padrões e teorias de 

aprendizagem computacional em inteligência artificial (YANG et al, 2016). A 

aprendizagem de máquina explora o estudo e construção de algoritmos e técnicas que 

permitem ao computador aprender e fazer predições sobre os dados. Tais algoritmos 

operam por intermédio da construção de um modelo baseado no conjunto de entradas, 

a fim de fazer predições dos dados. Outra definição de aprendizagem de máquina é: 

"Um programa aprende a partir da experiência (E), em relação a uma classe de tarefas 

(T), com uma medida de desempenho (P), se seu desempenho em T, medido por P, 

melhora com E" (MITCHELL, 1997). 

O aprendizado da máquina pode ser de forma dedutiva ou indutiva. Na 

dedutiva a análise lógica é utilizada para construir argumentos, utilizando premissas 

para obter uma conclusão, como por exemplo, humanos usam raciocínio dedutivo 

para deduzir nova informação a partir de informação relacionada logicamente. 

Enquanto que na indutiva, a principal tarefa é descobrir como retornar uma solução 

para uma hipótese que se aproxime ao máximo do valor de entrada do problema 

proposto (CONDUTA e MAGRIN, 2010), ou seja, extrai regras e padrões de grandes 

conjuntos de dados e partindo deste conjunto obtêm-se uma conclusão. O aprendizado 

de máquina indutivo pode ser dividido em: aprendizagem supervisionada e 

aprendizagem não-supervisionada.  

3.2 Aprendizagem Supervisionada 
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A aprendizagem supervisionada é a tarefa de aprendizagem de máquina de 

inferir uma função a partir de dados de treinamento rotulados (MOHRI et al, 2012). O 

objetivo é induzir conceitos a partir de exemplos que estão pré-classificados, ou seja, 

exemplos que estão rotulados com uma classe conhecida, que são utilizados como 

conjunto de treinamento. 

Na aprendizagem supervisionada, cada objeto (instância ou padrão) é descrito 

por um vetor de características (atributos) e pelo rótulo ou atributo de saída a ele 

associado. O objetivo do indutor é construir um classificador ou regressor que possa 

determinar corretamente o rótulo de novos objetos ainda desconhecidos. Sendo assim, 

o algoritmo de aprendizagem supervisionada analisa os dados de treinamento e 

produz uma suposta função que pode ser utilizada para o mapeamento de novos 

objetos. Com isto, o algoritmo de aprendizagem generaliza, a partir dos dados de 

treinamento, determinando corretamente os rótulos para instâncias que não estavam 

rotuladas (FACELI, 2011). 

Este tipo de aprendizagem pode ser de 2 tipos: classificação ou regressão. 

Caso os atributos de saída possuam valores discretos, o problema é categorizado 

como classificação. Se os rótulos possuírem valores contínuos, o problema é 

categorizado como regressão (FACELI, 2011).  

3.3 Aprendizagem Não-Supervisionada 

 

A aprendizagem não supervisionada é a tarefa de aprendizagem de máquina de 

inferir uma função para descrever a estrutura oculta a partir de dados no qual seus 

rótulos não são apresentados. O indutor analisa os exemplos fornecidos e tenta 

determinar se alguns deles podem ser agrupados de alguma maneira, formando 

agrupamentos ou clusters. Após a determinação dos agrupamentos, em geral, é 

necessária uma análise para determinar o que cada agrupamento significa no contexto 

do problema analisado (FACELI, 2011). 

Um agrupamento é uma coleção de objetos próximos, ou que possuem alguma 

relação espacial. A análise de agrupamento, ou clusterização, é uma técnica de 

mineração de dados para fazer agrupamentos automáticos de dados, levando em 

consideração seu grau de semelhança ou de dissimilaridade. Em outras palavras, a 
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análise de agrupamento busca agrupar um conjunto de objetos de tal maneira que os 

objetos no mesmo grupo (cluster) são mais semelhantes (em algum sentido) entre si 

do que com os de outros grupos (clusters). Simplificando, a análise de agrupamento 

particiona uma população heterogênea em vários subgrupos mais homogêneos. 

Na análise de agrupamento, as instâncias não possuem classes pré-definidas, 

ou seja, os rótulos das instâncias não são apresentados. Então, os elementos são 

agrupados de acordo com as semelhanças ou diferenças dos dados, fato que diferencia 

essa ténica da aprendizagem supervisionada. Uma visualização do processo de 

clusterização pode ser realizada na Figura 3.1. 

  

 

  

Figura 3.1 - Representação do processo de clusterização. Fonte: Própria. 

 

Os algoritmos utilizados para análise de agrupamento também podem ser 

divididos em algumas categorias, são elas: 

 

1. Modelos de conectividade: Constrói modelos baseados na distância da 

conectividade, como por exemplo, Hierárquico. 

2. Modelos de centróide: Representa cada grupo (cluster) por um único 

vetor médio. Ex.: K-Means e Mean Shift. 

 

Sendo assim, para estudar os genes das bases de dados utilizadas neste 
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trabalho, foram utilizados 3 algoritmos de clusterização: Hierárquico, K-Means e 

Mean Shift. 

3.4 Hierárquico 

 

O método hierárquico (GAN et al, 2007; MANNING et al, 2008) envolve a 

construção de uma estrutura do tipo árvore por meio de uma hierarquia. Este método 

consiste em uma série de sucessivos agrupamentos ou sucessivas divisões de 

elementos, onde os elementos são agregados ou desagregados, dependendo se o 

método utilizado foi o aglomerativo ou o divisivo, respectivamente. Os grupos, nos 

métodos hierárquicos, podem ser representados por um diagrama bi-dimensional 

chamado de dendograma ou diagrama de árvore. Neste diagrama, cada ramo 

representa um elemento, e a raiz representa o agrupamento de todos os elementos. O 

método utilizado neste trabalho foi o aglomerativo, no qual cada objeto começa 

representando um grupo (cluster); a cada passo, um grupo ou elemento é ligado a 

outro, de acordo com sua similaridade, reduzindo o número de grupos; e no último 

passo é formado um grupo único com todos os elementos. Existe uma variedade de 

métodos aglomerativos, que são caracterizados de acordo com o critério utilizado para 

definir as distâncias entre grupos. Todos os métodos parecem ser formulações 

alternativas ou variações menores de três grandes conceitos de agrupamento 

(ANDEBERG, 1973): 

 

1. Métodos de ligação (ligação única, ligação completa, ligação média, 

ligação mediana); 

2. Métodos de Centróide; 

3. Soma de erro de quadrados ou métodos de variância (método de 

Ward). 

 

A ligação por vizinho mais próximo (do inglês, single linkage) emprega a 

menor distância, ou seja, localiza os dois objetos separados com essa métrica 

representando maior similaridade e os coloca no primeiro grupo; em seguida, a 

próxima menor distância (ou maior similaridade) é determinada, e um terceiro objeto 

se agrega ao grupo dos dois primeiros, ou um novo grupo é formado. A distância 
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(similaridade) entre dois grupos quaisquer é a menor distância (maior similaridade) de 

qualquer ponto de um grupo até qualquer ponto do outro, e esta distância geralmente é 

calculada por intermédio da distância euclidiana, porém outros cálculos de distância 

também podem ser utilizados como por exemplos, distâncias de Manhattan e 

Minkowski (XU e WUNSCH, 2009). O procedimento de união dos elementos com 

menores distâncias continua até que o número K de grupamentos é alcançado e todos 

os objetos estejam em algum dos K grupos (GAN et al, 2007). 

A diferença entre os métodos de ligações (do inglês, linkage) é o cálculo 

utilizado na distância para agrupamento, portanto, oito linkages foram estudados: 

Single; Complete (a distância entre dois clusters é definida como a distância mais 

longa entre dois pontos em cada cluster); Average (a distância entre dois grupos é 

definida como a distância média entre cada ponto de um agrupamento com cada ponto 

de outro agrupamento); Ward.D (o agrupamento é feito através da variância mínima, 

implementado no algoritmo descrito por Murtagh (1985)); Ward.D2 (a distância entre 

dois clusters é a soma de desvios quadrados de pontos para centróides, implementado 

pelo método de Ward, algoritmo descrito por Kaufman e Rousseeuw (1990) e 

Legendre e Legendre (2012)); Mcquitty (quando dois grupos são unidos, a distância 

do novo grupo para qualquer outro é calculada como a média das distâncias dos 

agrupamentos que logo se juntam a esse outro grupo. Aqui, a distância depende da 

combinação de agrupamentos em vez de observações individuais dos grupos); Median 

(a distância entre dois grupos é a mediana entre uma observação em um grupo e uma 

observação de outro grupo. Esta é uma técnica de média diferente que utiliza a 

mediana em vez da média, reduzindo assim o efeito de ruídos (do inglês, outliers)); e 

Centroid (Quando dois grupos são combinados em um novo grupo, o novo centróide 

é calculado sobre todos os objetos originais dos grupos. A distância então se torna a 

distância euclidiana entre o centróide do novo agrupamento e o centróide de um 

conjunto de agrupamentos remanescentes). 

O método hierárquico tem a vantagem de que qualquer medida válida da 

distância pode ser usada. Em alguns casos são indicados a utilização do hierárquico: 

quando deseja-se ter vários particionamentos, pois este método pode resultar em 

diferentes particionamentos dependendo do nível de resolução que está sendo olhado; 

não precisa que o número de grupos seja especificado; permite detectar grupos de 

formas não-elípticas; apresenta pouca tolerância a ruído, pois tem tendência a 

incorporar os ruídos em um grupo já existente; apresenta bons resultados tanto para 



 

 47 

distância Euclidiana quanto para outras distâncias; e produz um dendrograma, que 

pode ser muito útil para compreender o conjunto de dados (DONI, 2004). 

De outro modo, em alguns casos sua utilização não é indicada: quando 

precisa-se de rapidez, pois o algoritmo pode ser lento, já que são efetuadas várias 

decisões de divisão, ou de fusão, e à medida que o número de instâncias e atributos 

vai aumentando, o desempenho do hierárquico vai diminuindo e o tempo de execução 

é aumentado; e a imprecisão do critério de parada (OCHI et al, 2004). 

3.5 K-Means 

 

Uma técnica de partição baseada no centróide, utiliza o centróide de um grupo 

Ci, para representá-lo. Conceitualmente, o centróide de um agrupamento é o ponto 

central dele, e pode ser definido de várias maneiras, geralmente definido pela média 

dos objetos (ou pontos) atribuídos ao grupo. A diferença entre um objeto p ∈ Ci e ci, a 

centróide do cluster, é medida por dist (p, ci), onde dist (x, y) é a distância euclidiana 

entre dois pontos x e y, sendo assim, dist (p, ci) é a distância euclidiana entre um 

ponto p e a centróide ci. Por fim, este algoritmo visa minimizar uma função objetiva 

dos grupos conhecida como função da soma das distâncias ao quadrado e é dada pela 

Equação 3.1 (HAN et al, 2012): 

 

  
Equação 3.1- Função da soma das distâncias ao quadrado. 

 

onde E é a soma das distâncias ao quadrado para todos os objetos do conjunto de 

dados; p é o ponto no espaço que representa um determinado objeto; e ci é o centróide 

do cluster Ci (ambos p e ci são multidimensionais). Em outras palavras, para cada 

objeto em cada grupo, a distância do objeto ao centro do grupo é quadrada e as 

distâncias são somadas. Esta função objetiva tenta tornar os k grupos resultantes os 

mais compactos e separados possíveis entre si. 

O método K-Means (GAN et al, 2007; MANNING et al, 2008) é executado 

baseado no parâmetro de entrada K (número de agrupamento) e particiona o conjunto 

dos elementos de entrada em K grupos. O algoritmo funciona da seguinte maneira: 
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1. Escolher arbitrariamente K elementos da base de dados como os centros 

iniciais dos grupos; 

2. Calcular a distância entre cada ponto e os centros dos grupos; 

3. Cada objeto é atribuído ao grupo associado com o centro mais próximo, ou 

seja, no grupo ao qual o elemento é mais similar, de acordo com o valor médio 

dos elementos no grupo (centróide); 

4. Atualizar as médias dos grupos, calculando um novo centróide para cada 

grupo; 

5. Repetir os passos 2 e 3 (com os novos centros) e o passo 4 até que não haja 

mudança nos centros. 

6. Parar o passo 5 quando não houver mudanças de elementos de um grupo para 

outro.  

 

O K-means é rápido, robusto e possui um fácil entendimento, além disto, é 

indicado em alguns casos: quantização vetorial; quando existe um conjunto de dados 

grande; quando a forma dos grupos são hiper-esférica, ou circular; quando é utilizado 

a distância euclidiana, pois o K-means é muito bem definido com esta distância; 

quando deseja-se reduzir os dados, pois o K-means produz uma grande redução de 

dados; é computacionalmente simples; o Erro Quadrático Total  (do inglês, total 

squared error, TSE) decresce (ou converge) a cada iteração; dá um melhor resultado 

quando o conjunto de dados são distintos ou bem separados uns dos outros  (HAN et 

al, 2012; NAIK, 2010; KOERICH, 2008). 

Ao contrário do Hierárquico, o K-means: só produz um único 

particionamento; precisa que o número de grupos seja especificado; é extremamente 

limitado à distância euclidiana; tem sensibilidade forte para outliers e ruídos, pois um 

elemento com valor extremamente ruidoso pode distorcer a distribuição dos dados; 

não funciona bem com a forma de agrupamento não circular; o K-means começa com 

uma escolha aleatória dos centros dos grupos, portanto, dependendo dos dados, o 

algoritmo pode produzir resultados de agrupamento diferentes quando faz-se 

múltiplas execuções. Assim, os resultados podem não ser repetitivos e faltar 

consistência (HAN et al, 2012; NAIK, 2010). 
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3.6 Mean Shift 

 

  O Mean Shift é um algoritmo de agrupamento não paramétrico. Ao contrário 

do K-Means, o Mean Shift não requer a definição anterior do número de grupos, nem 

restringe suas formas (GEORGESCU et al, 2003; DUDA et al 2001). Inicialmente, 

foi proposto em 1975 por Fukunaga e Hostetler para ser aplicado na área de 

reconhecimento de padrões (FUKUNAGA e HOSTETLER, 1975), posteriormente 

adaptado por Cheng (CHENG, 1995) com o objetivo de análise de imagem, e em 

seguida ampliado por Comaniciu e Meer para problemas de visão de baixo nível, 

incluindo, segmentação e suavização adaptativa (COMANICIU e MEER, 2002). 

Atualmente, possui aplicações em diversas áreas, tais como mineração de dados, 

processamento de imagens, visão computacional e bioinformática (de Brito et al, 

2016; COMANICIU e MEER, 2002). 

  No entanto, apesar da vantagem de não precisar definir o número de grupos, é 

necessário definir o parâmetro de largura de banda (do inglês, bandwidth), que 

influencia o número de clusters formados e a velocidade de convergência do 

algoritmo. Os valores pequenos tendem a gerar muitos grupos, enquanto valores 

muito altos tendem a juntar vários grupos em um único grupo. Portanto, a definição 

da largura de banda é essencial para o funcionamento do algoritmo. 

  A principal idéia por trás do método é tratar os pontos em um espaço de 

características d-dimensional como uma função de densidade de probabilidade 

empírica onde as regiões densas no espaço de características correspondem aos 

máximos locais ou modas de uma distribuição subjacente. Sendo assim, o método 

visa encontrar as modas presentes nos dados através de uma rotina de convergência. 

A estimação de densidade forma a base do Mean Shift. Para cada ponto, também 

conhecido como vetor de características, executa-se o procedimento de gradiente 

ascendente na densidade local estimada até a convergência. Os pontos estacionários 

deste procedimento representam as modas da distribuição. Além disso, os pontos 

associados com o mesmo (ou aproximado) ponto estacionário, são considerados 

membros do mesmo grupo (AGGARWAL e REDDY, 2013; DERPANIS, 2005). 

  A formulação matemática do método é descrita brevemente a seguir 

(AGGARWAL e REDDY, 2013; DERPANIS, 2005; COMANICIU e MEER, 2002; 

de Brito et al, 2016). Dado um conjunto de N pontos xi no espaço euclidiano d-
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dimensional, onde i=1,2,...,n, a estimativa da densidade multivariada pelo método 

Kernel f(x) é obtida com o kernel K(x) e a bandwidth h. Sendo assim, é representada 

abaixo pela Equação 3.2. 

 

 
Equação 3.2- Estimador de densidade Kernel. 

   A função kernel deve satisfazer a condição do kernel radialmente simétrico 

(do inglês, radially symmetric kernel) que é dada pela Equação 3.3: 

 

, 

Equação 3.3- Definição do kernel radialmente simétrico. 

 

onde ck,d é a constante de normalização que faz com que o resultado da integral de 

K(x) seja 1 e k(x) é uma função definida, apenas para x ⩾ 0, conhecida como perfil do 

kernel. Considerando o gradiente da equação da estimativa da densidade (Equação 

3.2), tem-se a equação abaixo após algumas manipulações algébricas (Equação 3.4). 

Aqui deve-se considerar �(�) = −�′(�) , a derivada da função do perfil do kernel 

selecionada: 

 

 
Equação 3.4- Gradiente da função estimativa da densidade. 

 

  O primeiro termo da equação é proporcional a equação de estimativa da 

densidade e o segundo termo é chamado de vetor Mean Shift (mh(x)), que aponta em 

direção ao aumento máximo da densidade. 

  Sendo assim, o procedimento do algoritmo para um determinado ponto xi 

acontece da seguinte maneira: 
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1. Calcular o vetor Mean Shift �(���); 
2. Desloque a janela de estimação de densidade ���+1 = ��� + �(���); 
3. Repita os passos anteriores até a convergência, isto é, ∇f (xi) = 0, também 

representada por ���+1 − ��� < ε. 

 

onde xi  é o candidato a centróide, t é a iteração atual do procedimento e ε é o limiar 

(do inglês, threshold). 

 O procedimento ilustrativo para um ponto xi pode ser visualizado na Figura 

3.2. Os números sobrescritos representam a iteração t e os círculos pontilhados 

representam a janela utilizada para estimar a densidade. Calcula-se o vetor Mean Shift 

em cada iteração e desloca-se o centro da janela até o máximo local através do vetor. 

Repete-se o procedimento até a convergência na n-ésima iteração, ou seja, quando o 

ponto estacionário é obtido. 

 

 

 

Figura 3.2- Procedimento do Mean Shift para um ponto xi.  Os quadrados preenchidos com setas 

representam a centróide na n-ésima iteração, as setas indicam a direção para onde o vetor Mean Shift 

aponta, enquanto os círculos tracejados representam a janela utilizada na estimativa da densidade até a 

convergência ser alcançada na n-ésima iteração. Fonte: de Brito et al, 2016. 

 

Para o agrupamento, o procedimento descrito acima deve ser aplicado em 

todos os pontos do conjunto. Os pontos que possuem a mesma moda, ou seja, têm os 

mesmos pontos estacionários, são atribuídos ao mesmo grupo. Então, em resumo, 
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para cada ponto, a moda associada pode ser obtida da seguinte maneira: calcula-se a 

média dos pontos no interior da janela circular centrada no ponto xi com tamanho de 

raio igual a bandwidth e move-se o centro da janela para a média calculada 

(centróide). O procedimento é repetido até a convergência, quando o deslocamento 

for menor do que um determinado limiar (threshold) (COMANICIU e MEER, 2002). 

  A grande vantagem do Mean Shift em relação a outros métodos é o fato de não 

necessitar da definição prévia do número de grupos. Sendo assim, para solucionar este 

problema no K-Means e o número de corte do Hierárquico, ou seja, número de grupos 

que o Hierárquico irá dividir os dados, foram utilizados dois métodos estatísticos: 1) 

Critério da Informação Bayesiana (do inglês, Bayesian Information Criterion (BIC)) 

seguido da derivada da função discreta (ZHAO et al, 2008); e o método de Silhueta 

(do inglês, Silhouette) (TAN et al, 2005; ROUSSEEUW, 1987). 

3.7 Critério da Informação Bayesiana (Bayesian Information 

Criterion (BIC)) 

 

  Uma das principais dificuldades para análise de agrupamento é decidir o 

número correto de grupos, no qual raramente é conhecido, para cada tipo de conjunto 

de dados. No entanto, a maioria dos algoritmos de agrupamento é projetado apenas 

para agrupar dados de acordo com um número previamente definido de grupos, sendo 

assim, identificar o número de grupos é uma tarefa importante para qualquer 

problema de agrupamento, embora também seja necessário enfrentar muitos desafios 

operacionais. Por outro lado, muitos critérios estatísticos foram investigados no 

sentido de selecionar automaticamente um número apropriado de grupos, ou auxiliar 

na escolha do “melhor” número (número mais adequado para o determinado 

problema). 

  A aproximação dos fatores de Bayes pode ser estendida a um princípio mais 

geral chamado Bayesian Information Criterion (BIC), por motivos de serem aplicados 

com sucesso em seleção de um número adequado de parâmetros de um modelo ou o 

número de grupos (FRAYLEY e RAFTERY, 1998; PELLEG e MOORE, 2000; 

CHEN, 1998; ZHAO et al, 2008). A definição do parâmetro K (número de grupos) foi 

um dos desafios deste trabalho e, para isto, fez-se o uso do critério da informação 

Bayesiana, proposto por Schwarz (1978) e modificado por Carlin e Louis (2000). O 



 

 53 

BIC visa maximizar a função log-verossimilhança, sendo assim, com base em Kass e 

Wasserman (1995), a fórmula do BIC é derivada de acordo com a Equação 3.6. 

 

 
Equação 3.6 - Fórmula do BIC. 

 

onde, L(θ) representa a função log-verossimilhança dos dados θ, m é o número de 

grupos e n é o tamanho do conjunto completo de dados. De acordo com a suposição 

gaussiana, a estimativa de máxima verossimilhança para a variância do i-ésimo grupo 

é dada pela Equação 3.7. 

 

 
Equação 3.7 - Estimativa de máxima verossimilhança. 

 

onde Ci representa o centro do i-ésimo grupo, ni é o tamanho do i-ésimo grupo e xj é o 

ponto j no grupo. Para m grupos, a soma da probabilidade logarítmica de cada grupo é 

dada pela Equação 3.8. 

 

 
Equação 3.8 - Soma da probabilidade logarítmica de cada cluster. 

 

  Supondo que pr(xj) seja a probabilidade do j-ésimo ponto do conjunto de 

dados pertencer a Ci e a variável d é a dimensão do conjunto de dados, então, a função 

log-verossimilhança dos dados pertencentes ao i-ésimo grupo pode ser dada pela 

Equação 3.9, que após ser derivada e sofrer algumas manipulações algébricas, é 

representada pela Equação 3.10. 

 

 
Equação 3.9 - Função log-verossimilhança dos dados pertencentes ao i-ésimo grupo. 
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Equação 3.10- Equação final da função log-verossimilhança dos dados pertencentes ao i-ésimo grupo. 

 

  Sendo assim, para ampliar a log-verossimilhança de cada grupo para todos os 

grupos, o fato aplicado é que a log-verossimilhança de todo o conjunto de dados é a 

soma das log-verossimilhanças de cada grupo. Portanto, a log-verossimilhança total e, 

portanto, a fórmula final do BIC pode ser visualizada da Equação 3.11: 

 

 
Equação 3.11 - Fórmula final do BIC. 

 

  Portanto, esta fórmula do BIC é executada para cada um dos valores de um 

intervalo de um número mínimo e máximo de grupos predefinido. Um algoritmo de 

agrupamento é executado sucessivamente para os números de grupos pré-limitados, 

de um m mínimo predefinido, sendo m ≥ 2, para um m máximo predeterminado. Em 

combinação com o BIC, foi utilizada a derivada da função discreta (ZHAO et al, 

2008; ZHAO et al, 2008), também conhecida como diferença discreta ou variação, 

que calcula a diferença discreta da n-ésima ordem ao longo de um eixo. A diferença 

de primeira ordem ao longo do eixo dado é dada pela Equação 3.12. 

 ��������[�]  =  �[� + 1]  − �[�] 

Equação 3.12- Fórmula da diferença discreta da n-ésima ordem. 

 

onde a[n+1] é o elemento sucessor e a[n] é o elemento em questão. Então, por 

exemplo, a derivada da função y em relação a x, supondo que x e y são vetores, y = [1, 

5, 3, 9, 4] e x = [1, 2, 3, 4, 5] são funções discretas e, portanto, são deriváveis. Esta 

derivação ocorre da seguinte forma: para derivar de x = 1 até x = 2, faz-se a subtração 

y(x2) - y(x1); de x = 2 para x = 3, faz-se y(x3) - y(x2) e assim sucessivamente. Portanto, 

para este exemplo, a derivada de y dá-se por: y = [5-1, 3-5, 9-3, 4-9], resultando em y' 

= [4, -2, 6, -5]. Sendo assim, o número de grupos é escolhido onde há a maior 
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derivada na mudança de estado da curva do BIC, um exemplo disso pode ser 

visualizado na Figura 3.3. 

 

 
 

Figura 3.3- Gráfico do BIC. O eixo y representa o valor do BIC, enquanto que o eixo x corresponde ao 

m (número de grupos) da fórmula do BIC. Fonte: Própria. 

 

   Além desta estratégia, também foi utilizado outro método estatístico, o de 

silhueta,  para, em conjunto com este, informar o “melhor” número de grupo para cada 

base de dados utilizada neste trabalho. 

3.8. Método de Silhueta (Silhouette Method) 

 

  O método de silhueta combina coesão e divisão. Silhueta refere-se a um 

método de interpretação e validação de consistência dentro dos grupos. A técnica 

fornece coeficientes de silhueta que representam o quão bem cada objeto se encontra 

dentro de seu grupo (TAN et al, 2005; ROUSSEEUW, 1987; LEE et al, 2012). 

  O valor da silhueta é uma medida de quão similar um objeto é com o seu 

próprio grupo (coesão) em comparação com outros grupos (separação). A silhueta 

varia de -1 a +1, onde um valor alto indica que o objeto está bem adaptado ao seu 

próprio grupo e mal adaptado aos grupos vizinhos, ou seja, o objeto se encontra no 

grupo onde os demais objetos deste grupo são similares com eles. Se a maioria dos 

objetos possuírem um valor alto, a estrutura do agrupamento se encontra apropriada, 
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caso muitos pontos tenham um valor baixo ou negativo, a organização do 

agrupamento pode ter muitos ou poucos grupos. 

  Na construção da silhueta são necessárias duas condições: possuir a partição 

que foi obtida (pela aplicação de alguma técnica de agrupamento) e ter a coleta de 

todas as proximidades entre objetos, calculada pela distância Euclidiana. Para cada 

objeto i, introduz-se um certo valor s(i), que após estes números serão combinados. 

Sendo assim, supondo que os dados tenham sido agrupados através de qualquer 

técnica, como por exemplo o k-means, em k grupos, o processo para calcular o 

coeficiente de silhueta, para um ponto individual, consiste em três passos (TAN et al, 

2005; ROUSSEEUW, 1987): 

 

1. Para cada ponto i, calcula-se a(i), chamada de distância intra-cluster, distância 

média de i para todos os outros pontos dentro do mesmo grupo. Pode-se 

interpretar a(i) como quão bem i foi atribuído ao seu grupo (quanto menor o 

valor, melhor a atribuição). Desta forma, a média de dissimilaridade do ponto i 

para um grupo c é definida como a média das distâncias de i para todos os 

pontos em c. 

2. Para cada ponto i, calcula-se b(i), chamada de distância inter-cluster, distância 

média de i para todos os outros pontos dentro dos diferentes grupos. Logo, o 

valor de b(i) será a menor distância média de i para todos os pontos 

pertencentes a outros grupos, do qual i não é um membro. O grupo com essa 

menor dissimilaridade média é o "grupo vizinho" de i, pois é o próximo grupo 

de melhor agrupamento para o ponto i. 

3. Para cada ponto i, o coeficiente de silhueta pode ser descrito pela Equação 

3.13. E uma ilustração correspondente aos elementos envolvidos no cálculo de 

s(i) pode ser visualizado na Figura 3.4. 

 

 
Equação 3.13- Fórmula do cálculo do coeficiente de silhueta. 
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Figura 3.4- Ilustração dos elementos envolvidos no cálculo de s(i). Onde o objeto i pertence ao 

grupo A. 

Fonte: Rousseeuw, 1987. 

 

 O coeficiente de silhueta de um grupo é calculado fazendo a média dos 

coeficientes de silhueta dos pontos pertencentes a este grupo. Portanto, para saber o 

quão bom foi o agrupamento, basta calcular o coeficiente de silhueta do agrupamento 

total, que é obtido calculando o coeficiente médio de silhueta de todos os pontos. Um 

exemplo da curva gerada por coeficientes de silhueta do agrupamento total pode ser 

visualizada na Figura 3.5 .  

 

 
Figura 3.5- Gráfico da Silhueta. O eixo y representa o valor do coeficiente de silhueta do agrupamento, 

enquanto que o eixo x corresponde ao m (número de clusters) resultantes da técnica de agrupamento. 

Fonte: Própria. 

 

   Portanto, com a combinação das duas técnicas estatísticas apresentadas, foi 
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possível determinar para cada base de dados utilizadas, qual seria o “melhor” número 

de grupos e deste modo, ficou viável executar os três algoritmos de agrupamento e 

realizar os estudos relacionados às funções biológicas dos genes e seus estudos 

evolutivos. 

 

Capítulo 4. Metodologia 

 

Nesta seção, serão descritas as etapas utilizadas no desenvolvimento do 

trabalho. As bases de dados de expressão gênica utilizadas foram: Uhlen, Encode e 

Fantom que serão brevemente explicadas na Seção 4.1.  

Para a normalização dos dados de expressão gênica e o agrupamento dos 

genes foi criada uma ferramenta chamada CORAZON (Correlation Analyses Zipper 

Online) que pode ser encontrada em http://biodados.icb.ufmg.br/corazon ou 

http://corazon.integrativebioinformatics.me. A ferramenta é composta de 3 algoritmos 

não supervisionados de IA e 6 normalizações, os quais serão explicados na Seção 4.2. 

Um estudo sobre validação também foi realizado para mostrar a confiabilidade e 

acurácia da ferramenta. Os testes de validação serão brevemente explicados na Seção 

4.3. Com a ferramenta validada, os testes com dados de expressão gênica são 

descritos na Seção 4.4. 

Além dos estudos de ontologias e evolução dos genes, também foram 

realizadas análises com os FTs da base de dados Transcription Factor ChIP-seq (Txn 

Factor ChIP) e um teste de validação da base explicado na Seção 4.5. 

 

4.1 Dados de expressão gênica 

 

 Os dados de expressão gênica foram retirados do Atlas de Expressão (do 

inglês, Expression Atlas) do organismo Homo sapiens. Os dados são compostos por 

genes do atlas Baseline, este atlas representa informações sobre quais produtos 

gênicos estão presentes (e em que abundância) em condição "normal" (por exemplo, 

tecido, tipo de célula). O atlas Baseline consiste em experimentos de RNA-seq 

altamente curados do ArrayExpress (local onde armazena dados de experimentos de 

genômica funcional de alto rendimento e fornece esses dados para o reuso da 
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comunidade de pesquisa). Então, as bases utilizadas neste trabalho foram: Uhlen 

(versão E-MTAB-2836), Fantom (versão E-MTAB-3358) e Encode (versão E-

MTAB-4344). A Uhlen foi formada por experimentos realizados em 122 indivíduos 

humanos e é composta por 44594 genes e 32 tecidos diferentes; a Fantom foi formada 

por experimentos realizados em 96 indivíduos humanos. Esta base é composta por 

21080 genes e 56 tecidos diferentes; já a Encode foi formada por experimentos 

realizados em 25 indivíduos humanos e é composta por 42355 genes e 13 tecidos 

diferentes. 

 Foram realizados estudos sobre os transcritos de cada base e uma nova base de 

dados foi criada para cada uma destas, sendo composta apenas de genes que possuíam 

sequências nucleotídicas retiradas do genoma com o auxílio da ferramenta BEDTools 

(QUINLAN e HALL, 2010) e genes que eram reconhecidos pela base do Ensembl 

(https://www.ensembl.org/), ou seja, foram utilizados apenas genes descritos na base 

como codificantes de proteínas ou não codificantes. Nestes também havia a descrição 

de qual classe de não codificante pertencia o gene. Sendo assim, as bases ficaram 

compostas pelas seguintes quantidades de genes: Uhlen (43852, sendo 20240 

codificantes e 23612 não codificantes); Fantom (20910, no qual 16686 eram 

codificantes e 4224 não codificantes); e Encode (41283, divididos em 19912 

codificantes e 21371 não codificantes). 

 Estudos foram realizados com todos estes genes e em seguida apenas com 

genes cuja expressão era altamente correlacionada, ou seja, genes que possuíam 

coeficiente de correlação de Spearman acima de 0,95. 

 

4.2 Construção da ferramenta 

 

 CORAZON (Correlation Analyses Zipper Online) é uma ferramenta criada 

com o objetivo de normalizar dados de expressão gênica e agrupar os genes através de 

seus valores de expressão nos tecidos. Neste trabalho, os resultados foram focados 

nos processos biológicos, funções moleculares e estudos em evolução. 

 Esta ferramenta foi implementada com 3 algoritmos de aprendizagem de 

máquina não supervisionada: Mean Shift, K-Means e Hierárquico. Estes métodos 

operam através da construção de um modelo com base no conjunto de entrada e, 

assim, faz as predições de dados. Assim, os métodos transformam os valores das 
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expressões gênicas nas coordenadas de um ponto no espaço, que seria o gene, e 

agrupa pelas semelhanças. O indutor analisa os exemplos fornecidos e tenta 

determinar se alguns deles podem ser agrupados através das similaridades entre seus 

atributos (valores de expressão gênica em diferentes tecidos), formando grupos. 

CORAZON também inclui 6 metodologias de normalização:  Fragmentos por 

Kilobase por Milhão (do inglês, Fragments per Kilobase Million (FPKM)), 

Transcritos por Milhão (do inglês, Transcripts per Million (TPM)), Contagens por 

Milhão (do inglês, Counts per million (CPM)), log base-2, normalização pela soma 

dos valores das instâncias e normalização pelo atributo de maior valor para cada 

instância. Além disso, foi implementada uma estratégia para observar a influência dos 

atributos nos resultados. Esta ferramenta pode ser utilizada para agrupar qualquer tipo 

de dado, mas as  normalizações implementadas são, principalmente, para análise de 

dados de bioinformática, em especial, dados de expressão gênica. 

4.2.1 Métodos de normalização implementados 

Quando os valores estão fora dos padrões, as normalizações podem ser 

utilizadas para ajustar os valores medidos em diferentes escalas a uma escala 

teoricamente comum, portanto, considerando i, a posição da linha e j, a posição da 

coluna, seis métodos de normalização foram implementados: 

 

1) Transformar para um arquivo de dados FPKM: O cálculo do FPKM é baseado 

no número de leituras (reads), no tamanho do gene e nas regiões (tecidos) e 

pode ser matematicamente mostrado na Equação 4.1. 

 

   
Equação 4.1- Fórmula da FPKM. Onde número de leituras da região seria o número de leituras (reads) 

de um tecido e total de leituras seria a soma de todas as leituras deste tecido. 

 



 

 61 

2) Transformar para um arquivo de dados TPM: Com o FPKM calculado, o 

cálculo da TPM fica mais simples, e esta normalização pode ser calculada de 

acordo com a Equação 4.2. 

 

 
Equação 4.2- Fórmula da TPM. 

 

3) O cálculo do CPM é baseado no número de leituras (reads) e nas regiões 

(tecidos) e seu cálculo matemático é mostrado na Equação 4.3. 

 

 
Equação 4.3- Fórmula da CPM. Onde número de leituras da região seria o número de leituras (reads) 

de um tecido e total de leituras seria a soma de todas as leituras deste tecido. 

 

4) Calcular o log2 das instâncias do arquivo de dados: Esta normalização extrai o 

log2 para cada valor de expressão do gene, e pode ser matematicamente 

mostrada na Equação 4.4. 

 

 

Equação 4.4- Normalização pelo log2. 

 

5) Normalização pela soma dos valores das instâncias: Aqui, os genes serão 

normalizados pela soma dos seus valores de expressão. O objetivo é limitar os 

valores entre 0 e 1. A normalização é calculada de acordo com a Equação 4.5. 

 

 
Equação 4.5- Normalização pela soma do vetor de atributos. 

 

6) Normalização pelo valor mais alto da instância: Utiliza-se o mesmo princípio 

da anterior, limitar os valores entre 0 e 1, porém, em vez de somar os valores 
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de cada instância, apenas divide o valor pelo valor mais alto da instância, e o 

valor é dado em porcentagem. O cálculo desta normalização pode ser 

visualizado na Equação 4.6. 

 

 
Equação 4.6- Normalização pelo atributo de maior valor de cada instância. 

 

4.2.2 Parâmetros da ferramenta disponíveis 

 

Parâmetro é qualquer característica que pode ajudar a definir ou classificar um 

sistema específico. Neste caso, é uma referência ou valor que é passado para o 

algoritmo, no qual é essencial para criar o modelo de agrupamento e agrupar as 

instâncias. Um breve detalhamento dos parâmetros utilizados, dependendo do 

algoritmo, estão descritos a seguir: 

 

a) Combinação de todos os atributos-1: Esta é uma estratégia implementada para 

observar a influência dos atributos nos resultados. Este método agrupa os 

dados removendo cada atributo por execução do agrupamento para ver sua 

influência, ou seja, na primeira execução, o primeiro atributo é removido e os 

dados são agrupados, na segunda execução, o primeiro atributo é devolvido e 

o segundo é removido, e o agrupamento é realizado, e assim sucessivamente. 

 

b) Cluster All: O algoritmo Mean Shift tem a opção de forçar todas as instâncias 

a pertencer a um grupo, se for selecionado como verdadeiro; se falso, uma 

instância pode pertencer a nenhum grupo, ou seja, a instância pode não ser 

agrupada. 

 

c) Utilizar uma versão discretizada dos pontos: se for marcado como verdadeiro, 

as posições iniciais do kernel não são as localizações de todos os pontos, mas 

sim a localização da versão discretizada dos pontos, onde são armazenados em 

uma grade cuja rugosidade corresponde à largura de banda (bandwidth). 



 

 63 

Definir esta opção como verdadeira irá acelerar o algoritmo pois menos 

sementes serão inicializadas. 

 

d) Bandwidth: Este é o principal parâmetro do Mean Shift, é o parâmetro de 

largura de banda, no qual no fim irá determinar o número de grupos 

encontrados no agrupamento. Então, o usuário pode utilizar a estratégia 

padrão para selecionar automaticamente o tamanho da largura de banda 

(bandwidth) ou definir o valor que deseja. 

 

e) Número de grupos: Principal parâmetro dos algoritmos K-Means e 

Hierárquico e define o número de grupos utilizados no agrupamento destes 

algoritmos. Este parâmetro deve ser especificado pelo usuário, determinando 

assim, o número de grupos no qual os dados serão agrupados. 

 

f) Iteração máxima: número máximo de iterações do algoritmo K-Means para 

uma única execução. 

 

g) Linkage: É a função de critério para agrupar as instâncias no hierárquico. 

 

4.2.3 Implementação da ferramenta Web 

 

O CORAZON é uma aplicação Web cujo back-end foi criado em Python 

(Versões 2.7 e 3.3) e o agrupamento hierárquico na linguagem R. Mysql foi utilizada 

para pesquisar e fornecer os resultados dos trabalhos submetidos pelos usuários. Para 

fazer o front-end, a comunicação e a interação com a página Web foram utilizadas as 

linguagens HTML, CSS, Bootstrap e Javascript. 

 

4.3 Validação da ferramenta 

 

 Para a validação da ferramenta, foram construídos conjuntos de dados 

simulados. Deste modo, foram construídos 5 modelos apresentados em Tibshirani et 

al. (2001) e Dudoit e Fridlyand (2002) para gerar tais conjuntos. O funcionamento 

destes modelos são brevemente explicados a seguir: 
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1. Dados de hipótese nula: É construído um único grupo com dez dimensões, no 

qual 200 observações são uniformemente distribuídas em um hipercubo de 

unidade com 10 dimensões. 

 

2. Três grupos em duas dimensões: As observações em cada um dos três grupos 

são variáveis aleatórias independentes com distribuição bivariada 

centralizadas nos pontos (0,0), (0,5) e (5, -3), respectivamente, e utilizando a 

matriz identidade como matriz de covariância. Cada um dos três grupos eram 

constituídos de 25, 25 e 50 observações, respectivamente. 

 

3. Quatro grupos em três dimensões (sendo uma dimensão ruidosa): Cada grupo 

foi escolhido aleatoriamente para ser formado com 25 ou 50 observações, com 

os centros escolhidos aleatoriamente conforme a distribuição normal 

multivariada centrada no ponto (0,0), com matriz de covariância 5I (5 x a 

matriz de identidade). Além disto, a distância Euclidiana entre os centros deve 

ser superior a 1. 

 

4. Quatro grupos em dez dimensões: Cada grupo foi escolhido aleatoriamente 

para ser constituído por 25 ou 50 observações, com centros escolhidos 

aleatoriamente conforme a distribuição normal multivariada centrada no ponto 

(0,0), com matriz de covariância 1,9I (1,9 x a matriz de identidade).  Qualquer 

simulação onde a distância euclidiana entre as duas observações mais 

próximas pertencentes a diferentes grupos fosse inferior a 1, era descartada, 

sendo assim, apenas grupos com distância euclidiana superior a 1 poderiam 

ser escolhidos. 

 

5. Dois grupos alongados em três dimensões: O grupo 1 era composto por 100 

observações geradas da seguinte forma. Defina x1 = x2 = x3 = t, com t 

assumindo valores igualmente espaçados de -0,5 a 0,5. O ruído gaussiano com 

desvio padrão de 0,1 é então adicionado a cada variável. O grupo 2 é gerado 

da mesma maneira, exceto que o valor 10 é adicionado a cada variável. Isto 

resulta em dois grupos alongados, com 100 observações cada, que se estendem 

ao longo da diagonal principal de um cubo tridimensional. 
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Para cada modelo, 50 conjuntos de dados foram gerados e então, os 3 

algoritmos do servidor web CORAZON foram executados. 

 

4.4 Aplicação com dados de expressão gênica de humanos 

 

 Neste trabalho, a ferramenta foi utilizada para estudar as três bases de dados: 

Uhlen, Fantom e Encode.  Os resultados foram validados através da análise dos 

processos biológicos, funções moleculares e origem evolutiva que predominaram em 

cada grupo de genes.  

Em experimentos preliminares foram realizados testando todos os tipos de 

normalizações nas bases de dados, e foi visto que os melhores resultados foram 

obtidos com a combinação das normalizações de TPM e log2. Além disto, no método 

Hierárquico também foram realizados testes com os oito tipos de linkage e foi 

observado que o de Ward foi o que ofereceu melhores resultados. 

Com isto, para estes estudos foram adotadas as normalizações de TPM e log2, 

e em relação aos algoritmos, os parâmetros utilizados foram: 

 

a) Mean Shift: Cluster All (todos os genes deveriam, obrigatoriamente, pertencer 

a algum grupo) and Use AutoBandwidth (o melhor valor de bandwidth era 

calculado através do método padrão do algoritmo). 

 

b) K-Means: Iteração máxima (Max Iteration) de 300 e número de cluster (K) 

definido pelo Critério da Informação Bayesiana (BIC) seguido da derivada da 

função discreta (ZHAO et al, 2008) e o método de Silhueta (TAN et al, 2005; 

ROUSSEEUW, 1987). 

 

c) Hierárquico: Linkage de Ward, que será explicado a seguir, e número de 

cluster (K) definido pelo Critério da Informação Bayesiana (BIC) seguido da 

derivada da função discreta (ZHAO et al, 2008) e o método de Silhueta (TAN 

et al, 2005; ROUSSEEUW, 1987). 

 

 O Linkage de Ward é uma abordagem alternativa para a realização de análise 
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de agrupamento. Basicamente, realiza o agrupamento como um problema de análise 

de variância, ao invés de usar métricas de distância ou medidas de associação. Este 

método envolve um algoritmo aglomerativo de agrupamento, ou seja, começa com n 

grupos de tamanho 1 e continua até que todas as observações sejam incluídas em um 

grupo. 

O método de Ward inicializa realizando a combinação 2 a 2 de todas as 

instâncias. A combinação com a menor variação é a escolhida, e assim 

sucessivamente. Então, para observações i em um grupo q e uma distância d 

(geralmente distância euclidiana), temos as definições do método baseadas nas 

Equações 4.7 e 4.8. 

 

              ���� ��� ��������� ��� ���������� = 

Equação 4.7- Fórmula utilizada para calcular a Soma dos Erros Quadrados, onde q é a centroide do 

grupo. 

 

                             ��������� = 

Equação 4.8- Cálculo da Variância, também conhecida como soma centralizada dos quadrados. 

 

Além disto, considera-se um peso associado à observação i, p(i), no qual,  

normalmente, p(i) = 1/|q| quando i ∈ q, ou seja, 1 dividido pelo tamanho (número de 

instâncias) do grupo relevante. Com o contexto sendo claro, q indica o grupo (um 

conjunto), bem como o centro do grupo. Sendo assim, o método utiliza a fórmula de 

inércia, apresentada na Equação 4.9. 

 

                                ������� = 

Equação 4.9- Fórmula de inércia do método. Onde se torna variância se p(i) = 1/|q|, ou seja, i ∈ q, e se 

torna Soma dos Erros Quadrados se p(i) = 1, ou seja, i formou um novo grupo. 

 

4.5 Base dos FTs e Validação 

 

Para os fatores de transcrição foi utilizada a base de dados Transcription 

Factor ChIP-seq (Txn Factor ChIP), no qual é composta por 161 FTs. Para validação 

da base foram efetuados alguns procedimentos: 
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1. Foram escolhidas do genoma humano (hg19) 196354 sequências de 

transcritos; 

 

2. Destas sequências, foram selecionadas suas regiões 1000 upstream, ou 

seja, as 1000 bases localizadas à montante das sequências. Testes 

também foram efetuados com 3000 upstream, porém os resultados 

foram muito semelhantes, sendo assim, a opção 1000 upstream foi a 

escolhida para a validação; 

 

3. Aleatoriamente foram gerados 8 conjuntos de dados, nos quais, as 

posições dos transcritos foram alterados. Então, arbitrariamente, os 

transcritos foram modificados de cromossomo, ou suas posições 

upstream iniciais e finais foram trocadas, de modo que sempre a região 

upstream se encontrasse constituída de 1000 bases. Assim, era possível 

perceber que a base era confiável, ou seja, que os FTs da base não 

estavam resultando em correspondências (do inglês, matches) 

aleatórias; 

 

4. Foram realizadas correspondências (matches) de FTs com as regiões 

upstream para ter o conhecimento de onde e com quem os FTs podiam 

ser ligados. Onde a posição do FT coincidisse com a região upstream, 

indicaria que aquele FT pode ser ligado na região promotora do 

determinado gene que gera o transcrito; 

 

5. Foi observado que nas posições originais das sequências de transcritos, 

foram encontrados 5836893 correspondências (matches), enquanto que 

a média dos 8 conjuntos de dados gerados foi de 224139. Além disto, 

foi realizado o teste de chi quadrado, e os 8 conjuntos de dados 

obtiveram um p-value < 0,00001. Assim, foi notório que as 

correspondências (matches) não eram aleatórias, portanto, foi dado um 

grau de confiabilidade para a base, e sendo assim, ela foi a utilizada 

neste trabalho. 
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Capítulo 5. Resultados e Discussão 

 

 Este trabalho teve como objetivo construir uma ferramenta de inteligência 

artificial capaz de agrupar os genes através de suas expressões gênicas, bem como 

realizar normalizações principalmente de dados biológicos, sobretudo dados de 

expressão gênica. Além disto, analisar o padrão de regulação da expressão gênica dos 

grupos de genes nos determinados tecidos das bases de dados, como também analisar 

os grupos de tecidos formados pelos valores de expressão de todos os genes de cada 

base de dados.  

 Com os grupos formados pelos algoritmos da ferramenta, também foi possível 

realizar estudos relacionados com co-expressão de genes e obter conhecimentos 

funcionais e evolutivos dos grupos de genes formados. Além disto, também foram 

realizados estudos relacionados com FTs da base utilizada. 

 Neste capítulo, é mostrada uma visão geral da ferramenta CORAZON e seu 

funcionamento (Seção 5.1), assim como os resultados de sua validação com os dados 

simulados (Seção 5.2). 

 Os resultados do agrupamento de tecidos são mostrados na Seção 5.3, e os 

agrupamentos dos genes (Seção 5.4) são detalhados de acordo com o agrupamento de 

genes co-expressos (Seção 5.4.1), os processos biológicos predominantes em cada 

grupo de genes (Seção 5.4.2) e as origens evolutivas dos genes codificantes de 

proteínas de cada grupo (Seção 5.4.3). Além disto, os mesmos estudos da Seção 5.4 

foram realizados na Seção 5.5, porém apenas com os genes cujos valores de expressão 

fossem altamente correlacionados (coeficiente de Spearman > 0,95). 

 Por fim, são descritos na Seção 5.6, os resultados encontrados nas análises 

realizadas com os FTs da base de dados Txn Factor Chip. 

 

5.1 Visão geral e uso da ferramenta web CORAZON 

 

CORAZON é uma ferramenta de bioinformática que normaliza os dados e 

utiliza inteligência artificial para agrupar dados, como o de genes de acordo com seus 

valores de expressão nos tecidos.  

A submissão no CORAZON pode ser feita como usuário convidado, sem a 

necessidade de cadastro. Porém, quando um usuário não é criado ou apenas as 
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normalizações são executadas, deve-se anotar o número do identificador do processo 

(ID) que será exibido na janela pop-up. Este é o número que o usuário convidado ou o 

usuário das normalizações utiliza na aba de Resultados (Results) para verificar o 

status do processo e obter o resultado da submissão. Apenas as IDs válidas e que 

foram enviadas como usuário convidado ou usuário de normalizações podem ser 

verificadas desta forma e qualquer pessoa com o ID do processo pode recuperar os 

resultados de um trabalho que foi submetido como estes usuários. 

Ao verificar a ID na área de pesquisa, cinco respostas podem ser apresentadas: 

1) ID inválida, se o valor não pertencer a um trabalho enviado anteriormente como 

usuário convidado ou usuário de normalizações, ou se o ID não existir; 2) Erro em seu 

arquivo de dados, se o arquivo de dados enviado não estiver no formato correto; 3) 

Em fila, se o trabalho foi enviado com êxito, mas ainda não começou a ser 

processado; 4) Executando, se o trabalho estiver sendo processado pelo CORAZON e 

5) Download, quando o trabalho terminar de ser executado. Ao clicar no link 

Download o usuário poderá abrir ou baixar os resultados. 

 O cadastro no CORAZON pode ser executado rapidamente na aba Inscrição 

(Sign Up), simplesmente preenchendo o formulário e submetendo-o. Quando o 

usuário efetuar o login na aba Login, terá acesso às suas tabelas com os resultados dos 

trabalhos submetidos na aba Resultados (Results), que exibirá todos os trabalhos 

enviados anteriormente, com informações sobre os parâmetros escolhidos, os arquivos 

de normalização (se a opção tiver sido marcada), e seu status de conclusão. Ao enviar 

um novo trabalho, o método deve ser selecionado e alguns parâmetros devem ser 

preenchidos. 

 Quando o usuário acessar a aba Agrupamento (Cluster) (Figura 5.1.2), o 

Correlations Analyses Zipper Online funciona de acordo com a Figura 5.1.1: 
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Figura 5.1.1- Guia de uso da CORAZON. 

  

1. O usuário seleciona o algoritmo; 
2. Carrega a base de dados; 
3. Seleciona as normalizações que deseja utilizar, pode não ser nenhuma ou uma 

combinação de normalizações; 
4. Um novo conjunto de dados é criado com os resultados das normalizações; 
5. O usuário pode selecionar ou não a estratégia de influência dos atributos; 
6. Preenche os parâmetros do algoritmo selecionado; 
7. Se o usuário estiver conectado, os resultados de agrupamento e os arquivos 

normalizados são concedidos, se for um usuário convidado, apenas os 
resultados do agrupamento são fornecidos. 
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Figura 5.1.2 - A aba de Agrupamento (Cluster). Onde os usuários podem encontrar os algoritmos, 
normalizações e a estratégia. 

 
Caso o usuário deseje apenas normalizar o conjunto de dados, deve acessar a 

aba Normalizações (Normalizations) (Figura 5.1.3), e o CORAZON procede da 

seguinte maneira: 

 

1. O usuário carrega a base de dados; 
2. Seleciona as normalizações que deseja utilizar, podendo ser uma combinação 

de normalizações; 
3. Um novo conjunto de dados é criado com o resultado das normalizações; 
4. É oferecido ao usuário o número do identificador do processo (ID) de 

normalização, no qual, deve ser utilizado para obter o arquivo com o 
resultado. 
 



 

 72 

 
 
Figura 5.1.3 - Aba Normalização (Normalizations). Onde os usuários podem executar apenas os 
métodos de normalização, sem a necessidade de realizar o agrupamento dos dados. 
 
 
5.2 Avaliação de desempenho do CORAZON utilizando dados 

simulados 

  

Os desempenhos dos algoritmos foram avaliados através de cinco modelos 

comumente utilizados para validar metodologias de agrupamento. Cada modelo foi 

composto por cinquenta conjuntos de dados gerados aleatoriamente e os algoritmos 

apresentaram acurácia variando entre 92-100%. 

O Modelo 1 foi testado usando apenas o método Mean Shift, devido ao fato 

dos dados terem sido construídos em 10 dimensões, no entanto, em apenas 1 cluster. 

Então, seria incoerente realizá-lo com o K-Means e o hierárquico, visto que nestes 

dois algoritmos o número de clusters deve ser explicitado. Sendo assim, neste caso, os 

50 conjuntos de dados foram agrupados em um único cluster, indicando assim, 

acurácia de 100%. 

O Modelo 2 era composto por 3 clusters em duas dimensões, o método Mean 

Shift com os parâmetros padrões, acertou com 100% de acurácia 35 dos 50 conjuntos 

de dados executados. Alterando-se a largura de banda (bandwidth) para 2,5 e 2,6, 

respectivamente, o algoritmo acertou com 100% de acurácia 49 e 50 conjuntos de 

dados. O K-means obteve precisão acima de 98% e o Hierárquico, superior a 95%. 

O Modelo 3 era constituído com 4 clusters em três dimensões, sendo uma das 
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dimensões ruidosa. Todos os métodos obtiveram precisão de 100%. 

O Modelo 4 era formado por 4 clusters em 10 dimensões. Para os 50 

conjuntos de dados testados, o Mean Shift sugeriu que 22 deles tinham apenas 2 

clusters e em apenas 4 teve precisão de 100%. Modificando-se a largura de banda 

(bandwidth) para 4,5, o algoritmo propôs que 19 conjuntos de dados possuíam 3 

agrupamentos e 8 conjuntos de dados tiveram exatidão de 100%. Os métodos K-

Means e Hierárquico apresentaram acurácia acima de 92%. 

Por fim, o Modelo 5 foi criado com 2 clusters em três dimensões. O método 

Mean Shift com os parâmetros padrões teve acurácia de 100% em apenas 8 conjuntos 

de dados e sugeriu 4 clusters em 25 conjuntos de dados e 3 clusters em 17. Ao alterar 

a largura de banda (bandwidth) para 1,0, o Mean Shift obteve 100% de precisão. Este 

valor também foi obtido nos métodos K-Means e Hierárquico. 

Os resultados dos modelos detalhados podem ser visualizados no arquivo 

Suplementar 1. Então, devido aos bons resultados dos testes de validação, a 

ferramenta foi utilizada com as bases de dados de interesse de estudos biológicos e o 

pipeline dos experimentos pode ser visualizado da Figura 5.2.1. 
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Figura 5.2.1- Pipeline dos experimentos. Os resultados serão explicitados nas Seções 5.3, 5.4 e 5.5. 

 

5.3 Agrupamento dos tecidos 

 

 O primeiro agrupamento realizado com as bases de dados biológicas foi com 

tecidos. Este teste inicial permitia fácil visualização dos resultados e poderia ser 

curado manualmente, visto que a base de dados Uhlen era composta apenas por 32 

tecidos diferentes, a Fantom por 56 e a Encode, 13. 

 Os critérios apresentados na metodologia também foram aplicados aqui, ou 

seja, o número de grupos do K-Means e do Hierárquico foi determinado pela 

combinação dos dois métodos estatísticos, e no Hierárquico foi utilizado o Linkage de 

Ward. Além disto, os tecidos foram agrupados com a presença de todos os genes, 

então, o vetor de atributos era composto pelo valor de expressão normalizado, por 

TPM e log2, em cada um dos tecidos, de todos os genes da base de dados. O Mean 

Shift não conseguiu encontrar um número de grupos que conseguisse separar 
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embriologicamente os tecidos, o algoritmo agrupava a maioria dos tecidos em um 

único grupo, sendo assim, os resultados deste agrupamento não serão apresentados. 

Com isto, pelos métodos estatísticos, a base de dados Uhlen foi composta por 9 

grupos de tecidos, a Fantom por 11 e a Encode por 7. A Tabela 5.3.1 mostra os 

resultados dos agrupamentos produzidos pelo K-Means e pelo Hierárquico com os 

determinados números de grupos. 

 

Tabela 5.3.1- Descrição dos resultados gerados pelos dois algoritmos de agrupamento. As duas 

primeiras colunas são os tecidos encontrados em cada algoritmo correspondentes a terceira coluna que 

é o identificador do grupo gerado pelo agrupamento. Os grupos são independentes, não havendo 

comparação dos métodos. 

 

BASE DE DADOS UHLEN 

HIERÁRQUICO KMEANS GRUPO 

coração, músculo esquelético, 
fígado, pâncreas 

coração, músculo esquelético, 
fígado, pâncreas 

1 

testículos testículos 2 

glândula salivar, bexiga, esôfago, 
vesícula biliar, tecido adiposo, 
pulmão, glândula adrenal, rim 

glândula salivar, bexiga, esôfago, 
tecido adiposo, pulmão, glâdula 

adrenal 

3 

pele pele 4 

córtex cerebral rim 5 

placenta, ovário animal, tubas 
uterinas, endométrio, músculo liso, 

próstata, tireóide 

placenta, ovário animal, tubas 
uterinas, endométrio, músculo liso, 
próstata, tireóide, córtex cerebral 

6 

duodeno, estômago, reto, cólon, 
intestino delgado 

duodeno, estômago, reto, cólon, 
intestino delgado 

7 

medula óssea medula óssea 8 

baço, amígdala, apêndice, linfonodo baço, amígdala, apêndice, linfonodo 9 

BASE DE DADOS FANTOM 

HIERÁRQUICO KMEANS GRUPO 

artéria, átrio esquerdo, ventrículo 
esquerdo, valva tricúspide 

artéria, mama, ventrículo esquerdo, 
valva tricúspide, vagina 

1 
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HIERÁRQUICO KMEANS GRUPO 

apêndice, colo do útero, dura-máter, 
epidídimo, vesícula biliar, rim, 

pulmão, ovário, placenta, próstata, 
baço, útero 

apêndice, colo do útero, dura-máter, 
epidídimo, vesícula biliar, rim, 

pulmão, ovário, placenta, próstata, 
língua, útero 

2 

amígdala, núcleo caudado1, cerebelo, 
meninges cerebrais, diencéfalo2, 

globo pálido3, hipocampo, cerúleo, 
bulbo raquidiano4, giro frontal 

médio, giro temporal médio, córtex 
occipital, lobo occipital, aparelho 

olfativo, lóbulo parietal, putâmen5, 
medula espinhal, tálamo 

amígdala, cérebro, núcleo caudado, 
cerebelo, meninges cerebrais, 

diencéfalo, globo pálido, 
hipocampo, cerúleo, bulbo 

raquidiano, giro frontal médio, giro 
temporal médio, córtex occipital, 
lobo occipital, aparelho olfativo, 
lóbulo parietal, glândula pineal, 
glândula pituitária , putâmen, 

medula espinhal, tálamo 

3 

medula óssea, mama, cólon, 
linfonodo, vagina 

linfonodo, baço 4 

cérebro medula óssea 5 

coração, válvula mitral, pênis, 
válvula pulmonar, músculo liso, 

língua 

coração, átrio esquerdo, válvula 
mitral, pênis, válvula pulmonar, 

músculo liso 

6 

pâncreas, glândula parótida, glândula 
submandibular 

pâncreas, glândula parótida, 
glândula submandibular 

7 

glândula pineal, glândula pituitária cólon 8 

vesícula seminal, canal deferente vesícula seminal, canal deferente 9 

pele pele 10 

substância nigra6, testículo substância nigra, testículo 11 

BASE DE DADOS ENCODE 

HIERÁRQUICO KMEANS GRUPO 

tecido adiposo, pulmão, cólon 
sigmóide, baço 

tecido adiposo, pulmão, cólon 
sigmóide, baço 

1 

                                                      
1 Núcleo caudado - Localizado nos núcleos da base do cérebro. 

2 Diencéfalo - Região central do cérebro recoberta pelos dois hemisférios cerebrais. 

3 Globo pálido - Estrutura sub-cortical do cérebro. 

4 Bulbo raquidiano - Porção inferior do tronco encefálico. 

5 Putâmen - Estrutura redonda localizada na base da parte frontal do cérebro. 

6 Substância nigra - Porção heterogênea do mesencéfalo. 
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HIERÁRQUICO KMEANS GRUPO 

glândula adrenal, coração, ovário glândula adrenal, coração, ovário 2 

cérebro cérebro 3 

rim, pâncreas rim, pâncreas 4 

fígado fígado 5 

intestino delgado intestino delgado 6 

testículo testículo 7 

 

Foi observado que os métodos Hierárquico e K-Means geravam grupos 

semelhantes. Então, levando para uma visão mais geral dos tecidos, sem a separação 

por base de dados, alguns grupos encontrados foram destacados e podem ser 

visualizados na Figura 5.3.1. 

 
Figura 5.3.1- Grupos de tecidos destacados. Cada círculo representa um grupo. 

 

De acordo com os grupos apresentados na Figura 5.3.1, é possível observar 

grupos embrionários específicos. É perceptível a visualização de grupos relacionados 

à digestão (grupo azul), tecidos cardíacos (grupo laranja), sistema linfático (grupo 

rosa), tecidos musculares (grupo amarelo), glândulas (grupo cinza) e nas três bases 

foram observados grupos com um único tecido, como o cérebro (grupo salmão) e a 

medula óssea (grupo verde claro). 

Houve também o agrupamento de tecidos relacionados ao sistema reprodutivo 

e à doença de parkinson (grupo verde), onde, na literatura (DEWING et al, 2006; 

CZECH et al, 2012; DIAS et al, 2013; SIMUNOVIC et al, 2009) já é proposto o 



 

 78 

dogma central da diferenciação sexual cerebral de mamíferos que afirma que os 

esteróides sexuais de origem gonadal organizam os circuitos neurais do cérebro em 

desenvolvimento. Assim, é sabido que o sexo masculino é determinado pela região 

determinante do sexo no fator de transcrição do cromossomo Y (SRY). O fator 

determinante dos testículos SRY é essencial para o bom funcionamento dos neurônios 

dopaminérgicos na região do cérebro que degenera em pessoas com doença de 

Parkinson, então, a ação inesperada de SRY no controle do movimento voluntário 

sugere um papel na regulação da transmissão da dopamina e distúrbios relacionados à 

dopamina com viés sexual, como a doença de Parkinson. Como SRY (para a região 

determinante do sexo no cromossomo Y) atua independentemente da testosterona ou 

de qualquer outro esteróide sexual, o achado indica que o cromossomo Y pode 

influenciar a função cerebral independentemente dos hormônios gonadais. Assim, 

estudos mostraram que a imunorreatividade SRY foi detectada no macho humano, 

mas não na mulher, em porções da Substância nigra. Além disto, este achado é 

consistente com estudos prévios que sugerem que genes não codificantes estão 

particularmente ativos no cérebro ou no desenvolvimento embrionário (LIAO et al. 

2011). 

Com isto, foi observado que é possível agrupar os tecidos sem a seleção de 

genes específicos para cada tipo de tecido, e que o agrupamento gerou grupos 

relacionados funcionalmente, e até embriologicamente. Sendo assim, o problema foi 

expandido para análises em larga escala através dos agrupamentos dos genes. 

 

5.4 Agrupamento dos genes 

 

 Os testes de agrupamento dos genes foram realizados com a ferramenta 

construída e os estudos foram divididos em três etapas de acordo com os grupos que 

foram formados pelos algoritmos: estudos dos genes co-expressos, conhecimentos 

funcionais predominantes em cada grupo e o estudo evolutivo dos genes codificantes 

pertencentes a cada grupo. Estas etapas são explicitadas nas Seções 5.4.1, 5.4.2 e 

5.4.3, respectivamente. 

 Para toda esta Seção, os critérios utilizados para seleção do número de grupos 

do K-Means e do Hierárquico foram determinados pela combinação dos dois métodos 

estatísticos, e no Hierárquico foi utilizado o Linkage de Ward. Além disto, os genes 
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foram agrupados, com seus valores de expressão normalizados, por TPM e log2. 

Então, o vetor de atributos era composto pelo valor de expressão normalizado em 

cada um dos tecidos. Um pipeline de todo o processo e de todas as bases de dados 

utilizadas nas análises pode ser visualizado na Figura 5.4.1. 

 

 
Figura 5.4.1- Pipeline dos experimentos de agrupamento de genes com as bases de dados 

utilizadas para as análises. 

 

5.4.1 Agrupando os genes co-expressos 

 

No agrupamento dos genes das bases de dados de expressão tecidual, foram 

analisados os genes que são co-expressos, ou seja, os genes codificantes e não 

codificantes que participam do mesmo processo biológico. Sendo assim, nesta seção 

serão mostrados os resultados em relação à quantidade e porcentagem de codificantes 

e não codificantes presentes em cada grupo e na Seção 5.4.2 serão mostrados os 

processos biológicos predominantes em cada grupo.  

As bases de dados eram compostas das quantidades de genes codificantes e 

não codificantes representadas na Tabela 5.4.1.1. A base Fantom, pela natureza de 

preparo de sua biblioteca ser diferente (Cap analysis gene expression, CAGE), pode 

ter apresentado viés diferenciado das demais. 
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Tabela 5.4.1.1- Descrição da composição das bases de dados. Onde os números são os totais de 

genes de cada classe que compõe cada uma das bases de dados. 

 

Base de Dados Total de Genes Genes Codificantes Genes Não Codificantes 

Uhlen 43.852 20.240 (46%) 23.612 (54%) 

Fantom 20.910 16.686 (78%) 4.224 (22%) 

Encode 41.283 19.912 (48%) 21.371 (52%) 

 

Para a base de dados Uhlen foi determinado que o valor de K (número de 

grupos) para o K-Means e Hierárquico encontrado foi 9, e o Mean Shift não conseguiu 

encontrar um número de grupos de interesse de estudo, sendo assim, os resultados 

deste agrupamento não serão apresentados para esta base de dados. 

A base de dados Fantom foi definida para um valor de K igual a 11, para os 

dois algoritmos, e o Mean Shift novamente não encontrou um número de grupos 

relevante para o estudo, portanto, os resultados deste agrupamento não serão 

apresentados para esta base de dados. 

A base de dados Encode, por sua vez, foi estabelecida com um valor de K 

igual a 10, para os dois algoritmos, e o Mean Shift através dos valores padrões, 

conseguiu uma largura de banda capaz de agrupar os genes em 13 grupos, e deste 

modo, para esta base de dados os resultados referentes aos três algoritmos serão 

apresentados. 

A Tabela 5.4.1.2 mostra os resultados em relação à quantidade e porcentagem 

de genes codificantes e não codificantes dos agrupamentos produzidos pelo K-Means, 

Hierárquico e Mean Shift (para a base de dados Encode) com os determinados 

números de grupos para cada base de dados. 

 

Tabela 5.4.1.2- Descrição dos resultados gerados pelos três algoritmos de agrupamento. A 

primeira colunas é referente ao identificador do grupo, a 2ª e 3ª coluna representa a quantidade de 

genes de cada classe (codificante ou não) presentes no determinado grupo e a 4ª e 5ª colunas 

correspondem à porcentagem de genes de cada classe que compõe cada grupo. 

 

Base de Dados Uhlen 

HIERÁRQUICO 
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Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 6982 261 96,40 3,60 

2 1659 2809 37,13 62,87 

3 2276 18 99,22 0,78 

4 3119 1521 67,22 32,78 

5 1970 9137 17,74 82,26 

6 2674 2859 48,33 51,67 

7 952 2848 25,05 74,95 

8 507 3181 13,75 86,25 

9 101 978 9,36 90,64 

K-MEANS 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 1987 2328 46,05 53,95 

2 1498 7091 17,44 82,56 

3 4842 2145 69,30 30,70 

4 574 824 41,06 58,94 

5 462 1556 22,89 77,11 

6 721 5352 11,87 88,13 

7 732 2013 26,67 73,33 

8 999 2120 32,03 67,97 

9 8428 180 97,91 2,09 

Base de Dados Fatom 

HIERÁRQUICO 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 797 261 75,33 24,67 

2 1337 971 57,93 42,07 

3 2516 498 83,48 16,52 

4 3520 40 98,88 1,12 

5 1418 126 91,84 8,16 
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Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

6 1597 710 69,22 30,78 

7 1411 401 77,87 22,13 

8 1239 84 93,65 6,35 

9 1377 528 72,28 27,72 

10 648 460 58,48 41,52 

11 826 144 85,15 14,85 

K-MEANS 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 1140 386 74,71 25,29 

2 2154 180 92,29 7,71 

3 674 375 64,25 35,75 

4 2147 1597 57,35 42,65 

5 822 291 73,85 26,15 

6 728 208 77,78 22,22 

7 696 107 86,67 13,33 

8 2303 287 88,92 11,08 

9 1800 444 80,21 19,79 

10 1102 317 77,66 22,34 

11 3120 32 98,98 1,02 

Base de Dados Encode 

HIERÁRQUICO 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 8257 271 96,82 3,18 

2 1198 3241 26,99 73,01 

3 3383 1800 65,27 34,73 

4 2730 3726 42,29 57,71 

5 830 4819 14,69 85,31 

6 777 567 57,81 42,19 
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Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

7 908 202 81,80 18,20 

8 1087 4944 18,02 81,98 

9 640 1203 34,73 65,27 

10 102 598 14,57 85,43 

K-MEANS 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 1318 477 73,43 26,57 

2 1525 7267 17,35 82,65 

3 3754 2190 63,16 36,84 

4 996 1344 42,56 57,44 

5 435 1723 20,16 79,84 

6 1258 961 56,69 43,31 

7 8344 286 96,69 3,31 

8 626 3613 14,77 85,23 

9 806 1700 32,16 67,84 

10 850 1810 31,95 68,05 

MEAN SHIFT 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 13618 3883 77,81 22,19 

2 2915 12863 18,48 81,52 

3 1394 2232 38,44 61,56 

4 401 641 38,48 61,52 

5 666 771 46,35 53,65 

6 119 475 20,03 79,97 

7 179 353 33,65 66,35 

8 102 113 47,44 52,56 

9 46 109 29,68 70,32 

10 24 27 47,06 52,94 
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Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

11 30 88 25,42 74,58 

12 34 119 22,22 77,78 

13 29 52 35,80 64,20 

 

Alguns grupos conseguem separar quase que totalmente os genes que são 

codificantes dos não codificantes, porém o mais interessante de se estudar são os 

grupos que possuem as duas classes, pois são os grupos que possuem mais genes das 

distintas classes que são co-expressos. Sendo assim, é possível investigar os genes 

não codificantes que participam em conjunto com os genes codificantes nos mesmos 

processos biológicos e que possivelmente também sejam co-regulados.  

Os resultados do estudo que combina estes grupos com o enriquecimento dos 

processos biológicos predominantes em cada um destes grupos serão apresentados e 

discutidos na Seção 5.4.2. 

 

5.4.2 Obtendo conhecimentos funcionais de grupos de genes com base em 

seus perfis de expressão tecidual 

 

 Na análise dos grupos funcionais de cada grupo encontrado, foi obtido o 

conhecimento em relação aos processos biológicos predominantes em cada grupo de 

genes co-expressos formados. Nesta seção serão mostrados estes resultados de acordo 

com cada grupo de cada base de dados e na Seção 5.4.3 serão exibidos os contextos 

evolutivos de cada um destes grupos. 

 Com base nos grupos formados pelos algoritmos, citados na Seção 5.4.1, 

foram realizados os padrões de enriquecimento dos processos biológicos através do 

Gene Ontology (GO), para cada grupo das bases de dados. Os resultados que serão 

mostrados nesta Seção são referentes aos 5 processos biológicos predominantes, ou 

seja, os 5 processos biológicos com menor p-value em cada grupos de cada uma das 

bases de dados. Em cada gráfico apresentados nesta seção, as cores dos valores de p-

value variam entre vermelho e azul (do menor ao maior p-value, respectivamente) e o 

tamanho dos círculos são calculados de acordo com a Equação 5.4.2. 
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Equação 5.4.2- Fórmula utilizada para calcular o diâmetro dos círculos dos gráficos. 

 

5.4.2.1 Base de Dados Uhlen 

 

 Os resultados apresentados nesta seção são referentes à base de dados Uhlen. 

Sendo assim, o enriquecimento dos processos biológicos foram analisados para 9 

grupos e com os algoritmos Hierárquico (Figura 5.4.2.1.1) e K-Means (Figura 

5.4.2.1.2), respectivamente. 

 

 

 
 

Figura 5.4.2.1.1- Enriquecimento dos grupos da base Uhlen gerados pelo Hierárquico. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos. 
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Figura 5.4.2.1.2- Enriquecimento dos grupos da base Uhlen gerados pelo K-Means. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos. 

 

 Nesta base de dados, foi observado que foram obtidos grupos que possuem 

especificidades em suas funções e que os processos obtidos por cada grupo estão 

relacionados hierarquicamente. Foi visto que, normalmente, grupos com mais genes 

codificantes estão associados a processos celulares, metabólicos e de transportes. Já 

grupos com mais genes não codificantes estão envolvidos com a detecção de estímulo, 

percepção sensorial e sistema imunológico. 

 Além disto, foi percebido que todos os grupos com mais de 96% de genes 

codificantes (Grupos 1 e 3 do Hierárquico e grupo 9 do K-Means) estão relacionados 

com processos celulares, metabólicos e de transportes. Os grupos relacionados com o 

sistema imunológico possuem mais genes não codificantes do que codificantes e os 

grupos com mais de 86% de genes não codificantes (Grupos 8 e 9 do Hierárquico), 

geralmente, estão relacionados a processos de detecção de estímulo e percepção 

sensorial. Como serã visto adiante (Seção 5.4.3), estes dois grupos foram de extrema 

importância neste trabalho, pela alta quantidade de genes não codificantes que são co-

expressos com genes codificantes originados recentemente, na época dos mamíferos, 

e por serem envolvidos em processos estritamente semelhantes. 

 

5.4.2.2 Base de Dados Fantom 
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Os resultados apresentados nesta Seção são referentes à base de dados Fantom. 

Sendo assim, o enriquecimento dos processo biológicos foram analisados para 11 

grupos e com os algoritmos Hierárquico (Figura 5.4.2.2.1) e K-Means (Figura 

5.4.2.2.2), respectivamente. 

 

 
Figura 5.4.2.2.1- Enriquecimento dos grupos da base Fantom gerados pelo Hierárquico. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos. 

 

 
Figura 5.4.2.2.2- Enriquecimento dos grupos da base Fantom gerados pelo K-Means. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos. 
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A base de dados Fantom também obteve grupos com especificidades em suas 

funções biológicas, inclusive não houve muitos grupos compartilhando dos mesmos 

processos biológicos. Foram observados grupos específicos associados à reprodução, 

desenvolvimento do sistema, sinais sinápticos, sistema neurológico, processos 

celulares, metabólicos, detecção de estímulo, percepção sensorial e sistema 

imunológico. 

 Nesta base, a diferenciação entre processos predominantes em grupos com 

maior quantidade de genes não codificantes, por exemplo, não fica tão clara, pois os 

grupos formados continham mais genes codificantes, devido ao fato de cerca de 80% 

da base ser composta de genes codificantes, enquanto que nas outras duas bases a 

proporção era de cerca de 50% para cada classe. 

 Sendo assim, foi percebido que os grupos onde a quantidade de genes 

codificantes e não codificantes eram bem próximas, em torno de 57% e 58% de uma 

das classes, estavam relacionados com a reprodução (Grupo 10 do Hierárquico e 

Grupo 4 do K-Means); grupos com porcentagem de genes codificantes acima de 88% 

estavam associados a processos metabólicos (Grupos 4, 5 e 8 do Hierárquico e 

Grupos 2, 8 e 11 do K-Means); todos os grupos compostos entre 72% e 77% de genes 

codificantes estavam relacionados com transmissão sináptica, sistema neurológico ou 

com o sistema imunológico (Grupos 1, 7 e 9 do Hierárquico e Grupos 1, 5, 6 e 10 do 

K-Means); e grupos constituídos entre 80% e 84% de genes codificantes estavam 

associados à detecção de estímulo e percepção sensorial (Grupo 3 do Hierárquico e 

Grupo 9 do K-Means). Os estudos da origem evolutiva dos genes que compõem estes 

grupos também foram realizados, e serão mostrados na Seção 5.4.3. 

 Além disto, assim como Liao et al. (2011), neste trabalho também foram 

obtidos grupos relacionados com transmissão sináptica e geração de gametas 

masculinos. Os grupos de Liao et al. (2011), responsáveis por estes processos 

biológicos eram compostos por 47 e 20 genes não codificantes, respectivamente. 

Enquanto que, neste trabalho, as quantidades de genes não codificantes foram de 291 

e 528 (grupos responsáveis por transmissão sináptica); e 460 e 1597 (grupos 

relacionados com reprodução e geração de gametas masculinos). Desta forma, pode 

ser dito que os grupos destes trabalho contêm mais genes relacionado a estes 

processos biológicos, do que os grupos encontrados por Liao et al. (2011), e estão 

coerentes com estudos prévios, no qual, sugerem que genes não codificantes estão 

particularmente ativos no cérebro ou no desenvolvimento embrionário. 
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5.4.2.3 Base de Dados Encode 

 

Os resultados apresentados nesta Seção são pertencentes à base de dados 

Encode. Desta forma, o enriquecimento dos processo biológicos foram analisados 

para 10 grupos com os algoritmos Hierárquico (Figura 5.4.2.3.1) e K-Means (Figura 

5.4.2.3.2) e para 13 grupos encontrados pelo algoritmo Mean Shift (Figura 5.4.2.3.2), 

respectivamente.  

 

 

 
 

Figura 5.4.2.3.1- Enriquecimento dos grupos da base Encode gerados pelo Hierárquico. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos. 
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Figura 5.4.2.3.2- Enriquecimento dos grupos da base Encode gerados pelo K-Means. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos. 
 

 
 
Figura 5.4.2.3.3- Enriquecimento dos grupos da base Encode gerados pelo Mean Shift. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos. 

 

Assim como as outras duas bases já apresentadas, a base de dados Encode 

também obteve grupos com especificidades em suas funções biológicas. Foram 

observados grupos específicos associados à reprodução, desenvolvimento do sistema, 

sinais sinápticos, sistema neurológico, processos celulares, metabólicos, detecção de 
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estímulos, percepção sensorial, sistema imunológico, regulação de compostos e 

respostas de defesa. 

 Para esta base de dados foi percebido que assim como a base de dados Uhlen, 

todos os  grupos com mais de 96% de genes codificantes (Grupo 1 do Hierárquico e 

Grupo 7 do K-Means) estão relacionados com processos metabólicos; grupos 

compostos de genes codificantes entre 63% e 66% e o único grupo do Mean Shift cujo 

maior número de genes foi de codificantes estão relacionados com detecção de 

estímulos e percepção sensorial (Grupo 3 do Hierárquico, Grupo 3 do K-Means e 

Grupo 1 do Mean Shift); grupos com as porcentagens de codificantes e não 

codificantes próximas estão relacionados com sinais sinápticos (Grupos 6 do 

Hierárquico e Grupos 4 e 6 do K-Means); grupo com cerca de 82% de genes não 

codificantes é responsável pela reprodução (Grupo 2 do K-Means); grupos 

constituídos de genes não codificantes variando entre 65% e 67% são associados com 

o sistema neurológico (Grupo 9 do Hierárquico e Grupo 7 do Mean Shift); geralmente 

grupos compostos de gene codificantes variando entre 73% e 82% estão relacionados 

com sistema de desenvolvimento (Grupo 7 do Hierárquico e Grupo 1 do K-Means); 

grupos associados à digestão e ao sistema imunológico podem variar entre 61% a 

69% de genes não codificantes (Grupos 9 e 10 do K-Means e Grupos 3 e 4 do Mean 

Shift). Também foi observado que o Grupo 5 do Hierárquico da base Encode está 

evolutivamente relacionado com o Grupo 8 da base Uhlen (explicado na Seção 5.4.3). 

 Ademais, da mesma maneira que Liao et al. (2011), neste trabalho também 

foram obtidos grupos relacionados com transmissão sináptica e geração de gametas. 

Os grupos de Liao et al. (2011), responsáveis por estes processos biológicos eram 

compostos por 47 e 20 genes não codificantes, respectivamente. Neste trabalho, as 

quantidades de genes não codificantes foram de 567, 1203 e 1344 (grupos 

responsáveis por transmissão sináptica); e 7267 (grupo relacionado com geração de 

gametas). Assim, os grupos formados nestes trabalho foram melhores definidos do 

que os de Liao et al. (2011), pois também estão mais coerentes com estudos prévios, 

no qual, sugerem que genes não codificantes estão particularmente ativos no cérebro 

ou no desenvolvimento embrionário. 

Em um estudo mais geral, como esperado, é perceptível que os genes e tecidos 

que compõem cada base, influenciem nos resultados dos agrupamentos, como por 

exemplo, nos grupos relacionados com o sistema imunológico, no qual nas bases 

Uhlen e Encode os grupos possuem mais genes não codificantes, enquanto que na 
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Fantom é o contrário (lembrando que o viés dessa base é de mensageiros com Cap). 

Porém, sempre há grupos com especificidades nos seus processos e existem processos 

que independentemente da base apresentam resultados semelhantes, como por 

exemplo, os grupos associados com processos celulares e metabólicos, no qual, foi 

notório que são compostos por uma diferença grande entre as duas classes, com 

grande quantidade de genes codificantes (96% na Uhlen e Encode e 88% na Fantom). 

Além das análises de co-expressão e do conhecimento funcional de cada grupo, 

também foram realizados estudos relacionando-os com a origem evolutiva dos genes 

codificantes pertencentes a cada grupo, tais estudos são explicitados a seguir e 

relacionados com os resultados já apresentados na Seção 5.4.2. 

 

5.4.3 Obtendo conhecimentos evolutivos de grupos de genes com base em 

seus perfis de expressão tecidual 

 

Com base nos grupos formados pelos algoritmos, citados na Seção 5.4.1 e nos 

padrões de enriquecimento dos processos biológicos apresentados na Seção 5.4.2 

foram desenvolvidos estudos a fim de obter conhecimentos em relação à origem 

evolutiva dos genes codificantes pertencentes a cada grupo.  

Os estudos evolutivos foram realizados através dos bancos de dados de 

agrupamentos ortólogos humanos GeneAges e Inparanoid. Os resultados para cada 

base de dados e em cada um dos algoritmos serão apresentados nesta Seção. 

 

5.4.3.1 Base de Dados Uhlen 

 

Os resultados apresentados nesta seção são referentes à base de dados Uhlen. 

Sendo assim, os processos evolutivos são analisados para 9 grupos. Os resultados em 

relação ao banco de dados GeneAges são exibidos nas Figuras 5.4.3.1.1 e 5.4.3.1.2, 

de acordo com os grupos formados pelos algoritmos Hierárquico e K-Means, 

respectivamente. 
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Figura 5.4.3.1.1- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Uhlen gerados pelo 
Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
 

 

Figura 5.4.3.1.2- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Uhlen gerados pelo 
K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
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Nesta base de dados, foi observado que existem alguns grupos cujos genes que 

os compõem são antigos, originados preponderamente em Eukaryota (clado que 

contém todos os organismos eucariotos) e grupos que contêm principalmente genes 

recentes, originados em Mammalia (clado contendo todos os mamíferos), aqui não há 

sobreposição de grupos, os genes são classificados no clado mais recente ao qual ele 

pertence, conceito de LCA (lowest common ancestor). Sendo assim, foi visto que em 

grupos com mais de 82% de genes não codificantes (Grupos 5, 8 e 9 do Hierárquico e 

grupos 2 e 6 do K-Means), mais de 35% dos genes codificantes destes grupos, nos 

quais muitos ncRNAs são co-expressos, são genes recentes, originados no clado 

Mammalia e há uma queda no número de genes originados em Eukaryota. Por outro 

lado, em grupos compostos com mais de 96% de genes codificantes (Grupos 1 e 3 do 

Hierárquico e grupo 9 do K-Means), aproximadamente 40% ou mais destes genes 

foram originados em Eukaryota e há uma queda no número de genes originados em 

Mammalia. Grupos sem estas condições possuem maior quantidade de genes 

originados em Eumetazoa. 

Além disto, também foi observado que os grupos com maior quantidade de 

genes codificantes originados em Mammalia são compostos por mais de 86% de 

genes não codificantes, e também são responsáveis pelos processos biológicos de 

detecção de estímulo e percepção sensorial (Grupos 8 e 9 do Hierárquico). Também 

foi notado que os grupos compostos na maior quantidade de genes originados em 

Eukaryota são os grupos que são constituídos por mais de 96% de genes codificantes, 

e que também estão associados com processos celulares, metabólicos e de transportes 

(Grupos 1 e 3 do Hierárquico e grupo 9 do K-Means). 

Assim, os mesmos experimentos foram realizados com o banco de dados 

Inparanoid, cujo o LCA é mais detalhado: o banco possui mais subdivisões de clados 

e os resultados podem ser visualizados nas Figuras 5.4.3.1.3 e 5.4.3.1.4. 
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Figura 5.4.3.1.3- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Uhlen gerados pelo 
Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
 

 
Figura 5.4.3.1.4- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Uhlen gerados pelo 
K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
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Assim, foram reafirmados os estudos evolutivos apresentados ados 

anteriormente, porém com mais detalhes. Os grupos descritos com mais de 82% de 

genes não codificantes, por exemplo, ainda foi visualizado que possuem picos nos 

clados envolvendo animais placentários: Theria (clado que agrupa os mamíferos 

placentários e os marsupiais), Eutheria (clado contendo todos os mamíferos 

placentários) e Boreoeutheria (clado de mamíferos placentários definido por 

características moleculares, não se agrupam aqui os Afrotheria - elefantes e peixes-

boi). 

 

5.4.3.2 Base de Dados Fantom 

 

Os resultados apresentados nesta seção são referentes à base de dados Fantom. 

Sendo assim, os processos evolutivos são analisados para 11 grupos de co-expresão. 

Os resultados em relação ao banco de dados GeneAges são exibidos nas Figuras 

5.4.3.2.1 e 5.4.3.2.2, de acordo com os grupos formados pelos algoritmos Hierárquico 

e K-Means, respectivamente. 

 

Figura 5.4.3.2.1- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Fantom gerados 
pelo Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada 
linha descreve um grupo. 
 



 

 97 

 

 
Figura 5.4.3.2.2- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Fantom gerados 
pelo K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada 
linha descreve um grupo. 

 

Para esta base de dados, foi observado que ainda há alguns grupos cujos genes 

que os compõem são antigos (Eukaryota) e grupos que contêm genes recentes 

(Mammalia). Sendo assim, na base Uhlen foi visto que os grupos onde a quantidade 

de genes codificantes e não codificantes eram bem próximas, em torno de 57% e 58% 

de uma das classes, estavam relacionados com a reprodução (Grupo 10 do 

Hierárquico e Grupo 4 do K-Means), e aqui pode ser visualizado que estes grupos têm 

picos em Mammalia, e cerca de 25% a 40% dos genes codificantes constituintes 

destes grupos foram originados neste clado, proporção maior que para os demais 

grupos. 

 Além disto, os grupos com porcentagem de genes codificantes acima de 88% 

que estavam associados a processos metabólicos (Grupos 4, 5 e 8 do Hierárquico e 

Grupos 2, 8 e 11 do K-Means) têm o maior pico em Eukaryota e são os grupos que 

possuem os menores picos em Mammalia. E os grupos constituídos entre 80% e 84% 

de genes codificantes que estavam associados a detecção de estímulo e percepção 

sensorial (Grupo 3 do Hierárquico e Grupo 9 do K-Means) têm os maiores picos em 

Eukaryota e Eumetazoa, respectivamente, e uma queda em Mammalia.  
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Assim, a fim de comprovar os resultados e obter mais detalhes, os mesmos 

experimentos foram realizados com o banco de dados Inparanoid e os resultados 

podem ser visualizados nas Figuras 5.4.3.2.3 e 5.4.3.2.4. 

 

 

Figura 5.4.3.2.3- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Fantom gerados 
pelo Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada 
linha descreve um grupo. 
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Figura 5.4.3.2.4- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Fantom gerados 
pelo K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada 
linha descreve um grupo. 

 
 

Assim, os estudos evolutivos apresentados anteriormente foram reafirmados 

com mais detalhes. Os grupos descritos com quantidades próximas de genes 

codificantes e não codificantes, em torno de 57% e 58% de uma das classes, e que 

estavam relacionados com a reprodução (Grupo 10 do Hierárquico e Grupo 4 do K-

Means), também possuíram picos em clados recentes (de Mammalia pra mais recente), 

contudo, os clados que englobam os animais placentários, o clado Theria  (clado que 

agrupa os mamíferos placentários e os marsupiais) e Eutheria (clado contendo todos 

os mamíferos placentários). 

 
 

5.4.3.3 Base de Dados Encode 

 

 Os resultados apresentados nesta seção são referentes à base de dados Encode. 

Sendo assim, os processos evolutivos são analisados para 10 grupos (Hierárquico e K-

Means) e 13 grupos (Mean Shift). Os resultados em relação ao banco de dados 

GeneAges são exibidos nas Figuras 5.4.3.3.1, 5.4.3.3.2 e 5.4.3.3.3, de acordo com os 

grupos formados pelos algoritmos Hierárquico, K-Means e Mean Shift, 
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respectivamente. 

 

Figura 5.4.3.3.1- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Encode gerados pelo 
Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 

 

Figura 5.4.3.3.2- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Encode gerados pelo 
K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
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Figura 5.4.3.3.3- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Encode gerados pelo 
Mean Shift. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 

 
 
 Assim como as outras bases, esta base de dados também possuiu grupos cujos 

genes que os compõem são antigos (Eukaryota) e grupos que contêm genes recentes 

(Mammalia). Aqui foi percebido que, assim como a base de dados Uhlen, todos os  

grupos com mais de 96% de genes codificantes (Grupo 1 do Hierárquico e Grupo 7 do 

K-Means) estavam relacionados com processos metabólicos, e agora foi visto que são 

compostos por mais de 40% de genes codificantes originados em Eukaryota e menos 

de 5% dos genes originados em Mammalia. Por outro lado, grupos constituídos com 

mais de 85% de genes não codificantes possuíam o maior pico em Mammalia (Grupos 

5 e 10 do Hierárquico e Grupo 8 do K-Means), cerca de 45% dos genes do grupo. 

Os grupos compostos de genes codificantes entre 63% e 66% e o único grupo 

do Mean Shift cujo maior número de genes foi de codificantes, estão relacionados 

com detecção de estímulos e percepção sensorial (Grupo 3 do Hierárquico, Grupo 3 

do K-Means e Grupo 1 do Mean Shift) e aqui foi visto que possuem mais de 25% de 

seus genes originados em Eukaryota e Eumetazoa, ou seja, mais de 50% destes 

grupos são de genes originados nestes 2 clados que possuem picos bem semelhantes. 

Grupos com a porcentagem de codificantes e não codificantes próximas, estavam 
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relacionados com sinais sinápticos (Grupos 6 do Hierárquico e Grupos 4 e 6 do K-

Means) e estes grupos possuem o maior pico, com mais de 30% em Eumetazoa. 

 Além disto, foi visto que assim como a Fantom, o grupo com cerca de 82% de 

genes não codificantes que era enriquecido em GO de reprodução (Grupo 2 do K-

Means) também teve o maior pico em Mammalia com cerca de 40%. Grupos 

constituídos de genes não codificantes variando entre 65% e 67% que estavam 

associados com o sistema neurológico (Grupo 9 do Hierárquico e Grupo 7 do Mean 

Shift) possuem mais de 40% de seus genes originados em Eumetazoa. Geralmente 

grupos compostos de gene codificantes variando entre 73% e 82% que estão 

relacionados com sistema de desenvolvimento (Grupo 7 do Hierárquico e Grupo 1 do 

K-Means) possuem quase 40% de seus genes originados em Eumetazoa. Também foi 

observado que 72,87% dos genes originados em Mammalia do Grupo 8 da base de 

dados Uhlen foram encontrados no Grupo 5 da base Encode, ambos no agrupamento 

Hierárquico, então têm-se uma relação evolutiva entre estes 2 grupos. 

 Assim como as outras 2 bases, foram realizados os mesmos experimentos com 

o banco de dados Inparanoid e os resultados podem ser visualizados nas Figuras 

5.4.3.3.4, 5.4.3.3.5 e 5.4.3.3.6. 

 

Figura 5.4.3.3.4- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Encode gerados 
pelo Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada 
linha descreve um grupo. 
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Figura 5.4.3.3.5- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Encode gerados 
pelo K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada 
linha descreve um grupo. 
 

 

Figura 5.4.3.3.6- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Encode gerados 
pelo Mean Shift. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada 
linha descreve um grupo. 
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Assim, os estudos evolutivos citados anteriormente também foram 

reafirmados com mais detalhes. E mais uma vez os grupos constituídos com mais de 

85% de gene não codificantes (Grupos 5 e 10 do Hierárquico e Grupo 8 do K-Means), 

possuíram picos em animais placentários, em especial, Eutheria (clado contendo 

todos os mamíferos placentários). 

Em um estudo mais abrangente, foi possível perceber que nas três bases 

houveram grupos formados onde os genes predominantes tinham origem em 

Mammalia, Eukaryota ou Eumetazoa. Também foi notório que os clados Eukaryota e 

Mammalia são inversamente proporcionais, os grupos que continham uma destas 

classes como majoritária, a outra era minoritária. 

Além disto, foi observado que os grupos cujos processos biológicos estavam 

relacionados com processos metabólicos, possuíam maiores picos em Eukaryota e os 

grupos eram compostos da maioria de genes codificantes (mais de 96% na Uhlen e 

Encode; e mais de 88% na Fantom). Grupos com mais de 82% de genes não 

codificantes tinham maiores picos em Mammalia, assim como grupos relacionados à 

reprodução. E que os grupos cujos genes são mais recentes, têm picos, principalmente, 

nos clados referentes a animais placentários. 

  

5.5 Resultados em relação ao agrupamento dos genes altamente 
correlacionados 
 

A fim de observar se os genes cujas expressões são correlacionadas, eram 

responsáveis pelos mesmos processos biológicos e se haviam sido originados na 

mesma época, foram realizados testes de agrupamento com genes cujos valores de 

expressão gênica são altamente correlacionados, ou seja, genes com índice de 

correlação de Spearman superior a 0,95. Estes experimentos também foram realizados 

com a ferramenta construída e os mesmos estudos realizados na Seção 5.4 foram 

produzidos nesta seção. Então, os experimentos também foram divididos em três 

etapas de acordo com os grupos que foram formados pelos algoritmos: estudos dos 

genes co-expressos, conhecimentos funcionais predominantes em cada grupo e o 

estudo evolutivo dos genes codificantes pertencentes a cada grupo. Estas etapas são 

explicitadas nesta seção, com os estudos realizados para cada uma das bases. 

 Para toda esta seção, também foi utilizada a combinação dos dois métodos 

estatísticos para seleção do número de grupos do K-Means e do Hierárquico, e neste 
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também foi utilizado o Linkage de Ward. Além disto, os genes foram agrupados, com 

seus valores de expressão normalizados por TPM e log2. Assim, o vetor de atributos 

era composto pelo valor de expressão normalizado em cada um dos tecidos, e as 

instâncias ao invés de serem todos os genes, só foram utilizados aqueles cujo índice 

de correlação de Spearman fosse acima de 0,95. 

Assim, as bases de dados ficaram compostas das quantidades de genes 

codificantes e não codificantes representadas na Tabela 5.5.1. 

 

Tabela 5.5.1- Descrição da composição das bases de dados depois da correlação. Os números são 

os totais de genes de cada classe que compõe cada uma das bases de dados. 

 

Para a base de dados Uhlen foi determinado que o valor de K (número de 

grupos) para o K-Means e Hierárquico era 3, e o Mean Shift não encontrou um 

número de grupos de interesse de estudo, sendo assim, os resultados deste 

agrupamento não serão apresentados para esta base de dados. 

A base de dados Fantom foi definida para um valor de K igual a 5, para os 

dois algoritmos, e o Mean Shift novamente não encontrou um número de grupos 

relevante para o estudo, portanto, os resultados deste agrupamento não serão 

apresentados para esta base de dados. 

A base de dados Encode, por sua vez, foi estabelecida com um valor de K 

igual a 3, para os dois algoritmos, e o Mean Shift através dos valores padrões, 

conseguiu uma largura de banda capaz de agrupar os genes em 4 grupos, e deste 

modo, para esta base de dados, os resultados referentes aos três algoritmos serão 

apresentados. 

A Tabela 5.5.2 mostra os resultados em relação à quantidade e porcentagem 

de genes codificantes e não codificantes dos agrupamentos produzidos pelo K-Means, 

Hierárquico e Mean Shift (para a base de dados Encode) com os determinados 

números de grupos para cada base de dados. 

 

Base de Dados Total de Genes Genes Codificantes Genes Não Codificantes 

Uhlen 11.744 1.618 10.126 

Fantom 2.060 1.131 929 

Encode 17.732 4.829 12.903 
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Tabela 5.5.2- Descrição dos resultados gerados pelos três algoritmos de agrupamento. A primeira 

coluna é referente ao identificador do grupo, a 2ª e 3ª colunas representam a quantidade de genes de 

cada classe (codificante ou não) presentes no determinado grupo e a 4ª e 5ª colunas correspondem à 

porcentagem de genes de cada classe que compõem cada grupo. 

 

Base de Dados Uhlen 

HIERÁRQUICO 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 130 7 94,89 5,11 

2 1117 6725 14,24 85,76 

3 510 3162 13,89 86,11 

K-MEANS 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 1158 6015 16,14 83,86 

2 331 4103 7,47 92,53 

3 129 8 94,16 5,84 

Base de Dados Fantom 

HIERÁRQUICO 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 346 267 56,44 43,56 

2 308 154 66,67 33,33 

3 231 237 49,36 50,64 

4 204 264 43,59 56,41 

5 42 7 85,71 14,29 

K-MEANS 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 474 484 49,48 50,52 

2 42 7 85,71 14,29 

3 231 103 69,16 30,84 

4 315 293 51,81 48,19 
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Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

5 69 42 62,16 37,84 

Base de Dados Encode 

HIERÁRQUICO 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 1623 116 93,33 6,67 

2 830 4819 14,69 85,31 

3 2376 7968 22,97 77,03 

K-MEANS 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 2500 8906 21,92 78,08 

2 1618 109 93,69 6,31 

3 711 3888 15,46 84,54 

MEAN SHIFT 

Grupo Codificante Não codificante % Codificante % Não codificante 

1 3438 12500  22,57 78,43  

2 1277 273 82,39 17,51 

3 27 12 69,23  30,87  

4 87 118 42,44 57,56  

 

Apesar dos genes possuírem um alto índice de correlação, alguns grupos ainda 

conseguiram separar quase que totalmente os genes que são codificantes dos não 

codificantes, enquanto outros deixaram grupos com as duas classes quase igualitárias, 

assim, foi estudada a co-expressão dos genes que possuem padrão de expressão 

semelhantes. Assim, também foi possível a análise dos genes não codificantes que 

participam em conjunto com os genes codificantes nos mesmos processos biológicos 

(genes co-expressos) e que possivelmente também sejam co-regulados. No estudo 

evolutivo destes genes com alto índice de correlação, caso fossem agrupados em redes 

ou grafos, provavelmente estariam todos os genes agrupados em um mesmo grupo, 

pois estes dois métodos utilizam a matriz de correlação como entrada. Estes 
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resultados serão mostrados nas Seções 5.5.1 (base Uhlen), 5.5.2 (base Fantom) e 5.5.3 

(base Encode). 

 

5.5.1 Base de dados Uhlen 

 

Os resultados apresentados nesta seção são referentes à base de dados Uhlen. 

Sendo assim, o enriquecimento dos processos biológicos e as análises evolutivas 

foram realizados para 3 grupos e com os algoritmos Hierárquico e K-Means. Os 

resultados em relação aos processos biológicos podem ser visualizados na Figura 

5.5.1.1. E os mesmos conceitos de p-value e tamanho do diâmetro do círculo 

utilizados na Seção 5.4 foram utilizados nesta Seção. 

 

 

Figura 5.5.1.1- Enriquecimento dos grupos da base Uhlen gerados pelos dois algoritmos. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos encontrados. 

 
Nesta base de dados, foi observado que apesar dos genes terem valores de 

expressão correlacionados, eles possuem funções biológicas diferentes. Foi percebido 

que todos grupos com mais genes codificantes foram agrupados com composição de 

mais de 94% de genes desta classe (Grupo 1 do Hierárquico e 3 do K-Means), e estão 

relacionados com sistema imunológico. Já grupos com mais genes não codificantes 
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estão envolvidos com a detecção de estímulo, percepção sensorial e processos 

celulares e metabólicos. 

 Além disto, foi visto que todos os grupos com mais genes não codificantes 

possuíam mais de 83% de genes desta classe e que os grupos cuja porcentagem 

variava entre 83% e 86% (Grupo 2 do Hierárquico e 1 do K-Means) estavam 

associados com processos celulares e metabólicos, enquanto que grupos compostos 

com mais de 86%  (Grupo 3 do Hierárquico e 2 do K-Means) de genes não 

codificantes estavam relacionados a processos de detecção de estímulo e percepção 

sensorial. 

 Os resultados relacionados ao processo evolutivo de cada um dos 6 grupos 

com o banco de dados GeneAges são exibidos nas Figuras 5.5.1.2 e 5.5.1.3, de acordo 

com os algoritmos Hierárquico e K-Means, respectivamente. 

 

 

Figura 5.5.1.2- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Uhlen gerados pelo 
Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
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Figura 5.5.1.3- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Uhlen gerados pelo K-

Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 

 

Nesta base de dados, foi observado que existem alguns grupos cujos genes que 

os compõem são antigos (Eukaryota) e grupos que contêm genes recentes 

(Mammalia). Sendo assim, foi visto que todos os grupos compostos por mais de 83% 

de genes não codificantes (Grupos 2 e 3 do Hierárquico e Grupos 1 e 2 do K-Means), 

estes são co-expressos com genes codificantes recentes, no qual mais de 40% dos 

grupos são compostos por genes codificantes originados em Mammalia. 

Por outro lado, todos os grupos com maior quantidade de genes codificantes 

são formados por mais de 94% de genes desta classe e foi visto que cerca de 40% 

destes genes são antigos, originados em Eukaryota e mais uma vez, foi observada a 

proporcionalidade inversa com o clado Mammalia, cujo estes grupos são compostos 

por menos de 10% de genes originados neste clado. 

Além disto, foi verificado que 98,94% dos genes originados em Mammalia do 

Grupo 8 da base de dados Uhlen, apresentado na Seção 5.4, estão presentes no Grupo 

3 encontrado nesta seção, ambos pelo Hierárquico. Assim, também foi percebido que 

estes dois grupos são praticamente iguais em relação à co-expressão, processo 

biológico e ancestralidade. O Grupo 8 era composto de 86,25% de genes não 
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codificantes, envolvidos com processos de detecção de estímulo e percepção sensorial 

e com mais de 50% de seus genes codificantes originados em Mammalia, e aqui, o 

Grupo 3 foi composto de 86,11% de genes não codificantes, também relacionado com 

os mesmos processos biológicos e também com mais de 50% de seus genes 

originados em Mammalia. Desta forma, foi observado que aqui apesar dos genes 

terem seus perfis de expressão bem semelhantes, os algoritmos ainda assim, 

conseguem separá-los em grupos diferentes. 

Para a confirmação dos resultados e mais detalhamento, os mesmos 

experimentos foram realizados com o banco de dados Inparanoid, e os resultados 

podem ser visualizados nas Figuras 5.5.1.4 e 5.5.1.5, para o Hierárquico e o K-Means, 

respectivamente. 

 

 

Figura 5.5.1.4- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Uhlen gerados pelo 
Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
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Figura 5.5.1.5- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Uhlen gerados pelo 
K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 

 

Assim, também foram reafirmados os estudos evolutivos citados 

anteriormente, porém com mais detalhes. Os grupos descritos com mais de 83% de 

genes não codificantes, por exemplo, novamente possuem picos nos clados que 

envolvem animais placentários e alguns primatas: Theria (clado que agrupa os 

mamíferos placentários e os marsupiais), Eutheria (clado contendo todos os 

mamíferos placentários), Boreoeutheria (clado de mamíferos placentários definido 

por características moleculares, não se agrupam aqui os Afrotheria - elefantes e 

peixes-boi), Simiiformes (clado que contém todos os símios - ou primatas 

antropóides) e Hominoidea (clado que reúne os gibões e os grandes símios). 

 

5.5.2 Base de dados Fantom 

 

Os resultados apresentados nesta seção são referentes à base de dados Fantom. 

Sendo assim, o enriquecimento dos processos biológicos e as análises evolutivas 

foram realizados para 5 grupos e com os algoritmos Hierárquico e K-Means. Os 

resultados em relação aos processos biológicos podem ser visualizados na Figura 
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5.5.2.1. E os mesmos conceitos de p-value e tamanho do diâmetro do círculo 

utilizados na Seção 5.4 foram utilizados nesta seção. 

 
Figura 5.5.2.1- Enriquecimento dos grupos da base Fantom gerados pelos 2 algoritmos. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos encontrados. 

 

A base de dados Fantom também obteve grupos com especificidades em suas 

funções biológicas. Foram observados grupos específicos associados à reprodução, 

sinais sinápticos, sistema neurológico, detecção de estímulo, percepção sensorial e 

transporte. 

 Diferentemente das outras duas bases, esta base não possui maior número de 

genes não codificantes, assim a diferenciação entre processos predominantes em 

grupos com maior quantidade de genes não codificantes, por exemplo, não fica tão 

clara, pois quase todos os grupos formados continham mais genes codificantes. 

Nesta base de dados, foi observado que grupos compostos com mais de 85% 

de genes codificantes (Grupo 5 do Hierárquico e grupo 2 do K-Means) são 

relacionados com sinais sinápticos e sistema nervoso, e que inclusive, os dois 

algoritmos conseguiram detectar estes dois grupos que são idênticos. 

Além disto, foi visto que geralmente grupos relacionados com reprodução 

possuem maior quantidade de genes codificantes (Grupo 2 do Hierárquico e Grupos 3 

e 4 do K-Means), e que grupos associados com detecção de estímulo e percepção 
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sensorial possuem maior quantidade de genes não codificantes (Grupo 4 do 

Hierárquico e Grupo 1 do K-Means), embora a diferença entre as duas classes seja 

pequena, por volta dos 50%. 

Os resultados relacionados ao processo evolutivo de cada um dos 10 grupos 

com o banco de dados GeneAges são exibidos nas Figuras 5.5.2.2 e 5.5.2.3, de acordo 

com os algoritmos Hierárquico e K-Means, respectivamente. 

 

 
Figura 5.5.2.2- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Uhlen gerados pelo 
Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
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Figura 5.5.2.3- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Uhlen gerados pelo K-

Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 

 
Para esta base de dados, foi observado que existem grupos com mais picos em 

Eumetazoa e Mammalia. Foi notório que os grupos idênticos compostos por mais de 

85% de genes codificantes (Grupo 5 do Hierárquico e Grupo 2 do K-Means) estavam 

relacionados com sinais sinápticos e sistema nervoso, e são os dois grupos compostos 

por menos genes originados em Mammalia e mais genes originados em Eumetazoa 

(menos de 10% dos genes codificantes destes grupos foram originados em Mammalia 

e mais de 40% foram originados em Eumetazoa). 

Também foi visto que os grupos associados com reprodução (Grupos 2 e 3 do 

Hierárquico e Grupos 3 e 4 do K-Means) são os que possuem maiores picos em 

Mammalia e menores picos em Eumetazoa. E grupos com porcentagens de genes 

codificantes variando entre 66% e 70% (Grupo 2 do Hierárquico e Grupo 3 do K-

Means) possuem mais de 45% de seus genes originados em Mammalia. 

Para a confirmação dos resultados e mais detalhamento, os mesmos 

experimentos foram realizados com o banco de dados Inparanoid, e os resultados 

podem ser visualizados nas Figuras 5.5.2.4 e 5.5.2.5, para o Hierárquico e o K-Means, 

respectivamente.
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Figura 5.5.2.4- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Fantom gerados pelo 
Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 

 

 
Figura 5.5.2.5- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Fantom gerados pelo 
K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
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Assim, também foram reafirmados os estudos evolutivos citados 

anteriormente, porém com mais detalhes. Os grupos descritos com mais de 83% de 

genes não codificantes, por exemplo, possuem picos nos clados que envolvem 

animais com simetria bilateral (Bilateria), vertebrados (Vertebrata) e placentários: 

Bilateria (clado que contém os animais com simetria bilateral. Foram excluídos aqui 

os clados Cnidaria e Ctenophora (águas-vivas e carambolas-do-mar, que apresentam 

simetria radial), o último nível da linhagem do Homo sapiens compartilhado por 

diversos filos de animais, como artrópodes, platelmintos, anelídeos e moluscos), 

Euteleostomi (clado que inclui todos os atuais vertebrados de esqueleto ósseo. Estão 

agrupados aqui os peixes de nadadeiras raiadas e os vertebrados de membros 

musculares), Theria (clado que agrupa os mamíferos placentários e os marsupiais), 

Eutheria (clado contendo todos os mamíferos placentários), Boreoeutheria (clado de 

mamíferos placentários definido por características moleculares, não se agrupam aqui 

os Afrotheria - elefantes e peixes-boi). 

 

5.5.3 Base de dados Encode 

 

Os resultados mostrados nesta seção são pertencentes à base de dados Encode. 

Sendo assim, o enriquecimento dos processos biológicos e as análises evolutivas 

foram realizados para 3 grupos (Hierárquico e K-Means) e para 4 grupos (Means 

Shift). Os resultados em relação aos processos biológicos podem ser visualizados na 

Figura 5.5.3.1. E os mesmos conceitos de p-value e tamanho do diâmetro do círculo 

utilizados na Seção 5.4 foram utilizados nesta Seção. 
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Figura 5.5.3.1- Enriquecimento dos grupos da base Encode gerados pelos 3 algoritmos. O eixo y 
corresponde aos processos biológicos e o eixo x representa os grupos encontrados. 

 
Nesta base de dados, foi observado que os grupos possuem especificidades 

nos processos celulares, metabólicos, de localização, de transporte e de resposta. Foi  

visto que todos os grupos compostos com a maioria dos genes codificantes, possuindo 

mais de 82% desta classe (Grupo 1 do Hierárquico, Grupo 2 do K-Means e Grupo 2 

do Mean Shift), estão relacionados com processos metabólicos, inclusive os Grupos 1 

do Hierárquico (com 93,33% de genes codificantes) e 2 do K-Means (com 93,69% de 

genes codificantes), são quase idênticos. O único grupo no qual a porcentagem de 

genes não codificantes é maior (57,56%), porém ainda é próxima da proporção do 

número de genes codificantes (Grupo 4 do Mean Shift), está relacionado com 

processos de transporte e de resposta. 

 Os resultados relacionados ao processo evolutivo de cada um dos 10 grupos 

com o banco de dados GeneAges são exibidos nas Figuras 5.5.3.2, 5.5.3.3 e 5.5.3.4, 

de acordo com os algoritmos Hierárquico, K-Means e Means Shift, respectivamente. 
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Figura 5.5.3.2- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Encode gerados pelo 
Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
 

 
Figura 5.5.3.3- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Encode gerados pelo 
K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
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Figura 5.5.3.4- Estudo evolutivo, através do GeneAges, dos grupos da base Encode gerados pelo 
Mean Shift. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
 

Nesta base de dados, foi observado que existem alguns grupos cujos genes que 

os compõem são antigos (Eukaryota) e grupos que contêm genes recentes 

(Mammalia). Sendo assim, foi visto que, geralmente, os grupos compostos por mais 

de 78% de genes não codificantes (Grupo 2 do Hierárquico, Grupo 1 do K-Means e 

Grupo 1 do Mean Shift), são co-expressos com genes recentes, pois possuem seus 

maiores picos em Mammalia. Por outros lado, grupos compostos por mais de 82% de 

genes codificantes (Grupo 1 do Hierárquico, Grupo 2 do K-Means e Grupo 2 do Mean 

Shift), estavam relacionados com processos metabólicos e possuem mais de 40% de 

seus genes originados em Eukaryota e menos de 10% originados em Mammalia. E o 

único grupo no qual a porcentagem de genes não codificantes é maior (57,56%), 

porém ainda é próxima da proporção do número de genes codificantes (Grupo 4 do 

Mean Shift), estava relacionado com processos de transporte e de resposta, e é o único 

grupo com mais de 20% de seus genes codificantes originados no clado Vertebrata. 

A fim da confirmação e mais detalhamento dos resultados, os mesmos 

experimentos foram realizados com o banco de dados Inparanoid, e os resultados 

podem ser visualizados nas Figuras 5.5.1.5, 5.5.1.6 e 5.5.1.7, para o Hierárquico, o K-
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Means e Mean Shift, respectivamente. 

 

Figura 5.5.3.5- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Encode gerados pelo 
Hierárquico. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 

 

Figura 5.5.1.6- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Encode gerados pelo 
K-Means. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
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Figura 5.5.1.7- Estudo evolutivo, através do Inparanoid, dos grupos da base Encode gerados pelo 
Mean Shift. O eixo y corresponde à porcentagem de genes, o eixo x representa os clados e cada linha 
descreve um grupo. 
 

Assim, também foram reafirmados os estudos evolutivos citados 

anteriormente, porém com mais detalhes. Os grupos descritos com mais de 78% de 

genes não codificantes, por exemplo, ainda foi visualizado que possuem picos nos 

clados que envolvem animais placentários: Theria (clado que agrupa os mamíferos 

placentários e os marsupiais) e Eutheria (clado contendo todos os mamíferos 

placentários). O grupo relacionado com transporte e resposta é o único grupo com 

quase 20% de seus genes originados em Bilateria (clado que contém os animais com 

simetria bilateral. Foram excluídos aqui os clados Cnidaria e Ctenophora - águas-

vivas e carambolas-do-mar, que apresentam simetria radial, o último nível da 

linhagem do Homo sapiens compartilhado por diversos filos de animais, como 

artrópodes, platelmintos, anelídeos e moluscos) e Euteleostomi (clado que inclui todos 

os atuais vertebrados de esqueleto ósseo. Estão agrupados aqui os peixes de 

nadadeiras raiadas e os vertebrados de membros musculares). 

 Buscando uma visão mais geral, foi observado que geralmente grupos 

associados com detecção de estímulo e percepção sensorial possuem maior 

quantidade de genes não codificantes. Grupos com mais de 93% de genes codificantes, 
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normalmente estão relacionados com processos metabólicos. Além disto, também foi 

notória a proporcionalidade inversa dos clados de Eukaryota e Mammalia, que 

usualmente, grupos compostos com mais de 78% de genes não codificantes possuem 

maiores picos no clado de Mammalia, assim como grupos relacionados com a 

reprodução. E que nas três bases também foi visto que existem grupos que possuem 

picos nos clados que envolvem animais placentários. 

 Além disso, experimentos foram realizados a fim de obter conhecimento 

acerca de sobreposição de grupos resultantes dos agrupamentos dos mesmos métodos, 

entre todos os gene e os altamente correlacionados. Os grupos com mais de 80% de 

sobreposição podem ser visualizados na Tabela 5.5.3. 

 

Tabela 5.5.3- Grupos sobrepostos com mais de 80% de seus genes. A primeira colunas é referente à 

base de dados, a 2ª ao método de agrupamento, e 3ª coluna representa a porcentagem de genes que 

estão sobrepostos e a 4ª e 5ª colunas correspondem aos identificadores dos grupos, no qual a 4ª coluna 

é referente ao agrupamento realizado apenas com os genes altamente correlacionados e 5ª coluna, ao 

agrupamento com todos os genes. 

 

Base de 
Dados 

Método Porcentagem Altamente 
Correlacionado 

Agrupamento 
total 

Uhlen Hierárquico 99,97 3 8 
  84,45 2 5 
 K-Means 90,30 1 2 
  99,21 2 6 

Fantom Hierárquico 99,79 3 10 
 K-Means 99,69 1 4 

Encode Hierárquico 99,99 2 5 
  80,69 3 8 
 K-Means 90,13 3 8 
  98,97 1 2 
 Mean Shift 93,80 1 2 

 

Assim, foi possível perceber que existem alguns grupos que são quase 

idênticos. E, que apesar do conjunto de entrada ser diferente, os métodos de 

agrupamento ainda conseguem separar praticamente os mesmos grupos, comprovando 

assim, que os genes pertencentes aos grupos possuem padrão de expressão realmente 

similares. 
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5.6 Resultados do estudo dos FTs 

 

 Com o intuito de estudar os fatores de transcrição oferecidos pela base de 

dados Transcription Factor ChIP-seq (Txn Factor ChIP), no qual é composta por 161 

FTs, e de associar estes fatores com os grupos formados pelos algoritmos, 

experimentos também foram realizados com os FTs. Primeiramente, houve a 

validação da base, no qual o procedimento foi explicado na Seção 4.5, assim o 

resultado obtido pode ser visualizado na Figura 5.6.1. 

 

 
Figura 5.6.1- Validação da base. O eixo x corresponde aos dados e o eixo y tá relacionado com a 

quantidade de sequências e correspondências. 

 

 Assim, foi visto que as correspondências (matches) das regiões upstream com 

os FTs não eram aleatórias, portanto, ela foi utilizada neste trabalho. Primeiramente, 

foi observada a época de origem dos FTs que compõem a base de dados, através do 

banco de dados GeneAges (estes dados podem ser visualizados na Figura 5.6.2). 

Além disto, foram realizados estudos com a quantidade de genes de cada clado, 

regulados por cada FT. Este experimento foi realizado para os bancos de dados 

GeneAges e Inparanoid e os resultados podem ser visualizados no arquivo 

Suplementar 2. 
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Figura 5.6.2- Clado evolutivo dos FTs. O eixo x corresponde ao clado e o eixo y está relacionado 

com a quantidade de FTs originados no determinado clado. 

 

Como a base era composta por mais fatores de transcrição originados em 

Eukaryota e Eumetazoa, estes dois clados foram os mais estudados, assim foi criado 

um índice para cada FT, onde seu valor foi dado pela Equação 5.6.1. 

 

 

Equação 5.6.1- Fórmula para cálculo do índice dos fatores de transcrição. 

 

Com isto, era possível saber o quanto os FTs tinham predominância em um 

dos dois clados, e assim a Figura 5.6.3 mostra os fatores de transcrição, que regulam 

em torno do dobro ou mais genes originados em um dos dois clados. Os únicos 2 

genes cujos índices foram negativos, ou sejam, predominam mais em Eumetazoa do 

que em Eukaryota fazem parte do grupo de proteínas do complexo Polycomb. 
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Figura 5.6.3- Fatores de transcrição que são predominantemente o dobro em um dos 2 clados. O 

eixo x são os FTs e o eixo y os valores de log. 

 

Desta forma, foi realizado um estudo dos genes regulados pelos 2 Polycombs, 

em relação ao fator de transcrição com o índice mais positivo e aos genes totais 

regulados pelos FTs da base. Estes resultados podem ser visualizados nas Figuras 

6.5.4 (banco de dados GeneAges) e 6.5.5 (banco de dados Inparanoid). 
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Figura 5.6.4- Resultados, com o banco de dados GeneAges, em relação aos FTs do complexo 

Polycomb, com o FT com o índice mais positivo e os genes totais regulados pelos FTs da base. O 

eixo x representa os clados evolutivos, o eixo y a porcentagem de genes, de cada clado, regulados pelos 

FTs e cada linha representa um FT. 

 

 

Figura 5.6.5- Resultados, com o banco de dados Inparanoid, em relação aos FTs do complexo 

Polycomb, com o FT com o índice mais positivo e os genes totais regulados pelos FTs da base. O 

eixo x representa os clados evolutivos, o eixo y a porcentagem de genes, de cada clado, regulados pelos 

FTs e cada linha representa um FT. 
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 Dessa forma foi comprovado que os 2 Polycombs são fora dos padrões dos 

genes regulados pelos FTs da base, onde regulam mais genes de Eukaryota do que de 

Eumetazoa, enquanto que os Polycombs possuem comportamento inverso, 

principalmente em Bilateria e Euteleostomi. 

 Assim, foram calculados índices para os FTs em relação Eukaryota e Bilateria 

e Eukaryota e Euteleostomi, então os cálculos foram realizados de acordo com as 

Equações 5.6.2 e 5.6.3, respectivamente. Além disso, o um teste Fisher também foi 

realizado em relação a estes três clados. Estes resultados também mostraram os 

polycombs como FTs de menores índices e com menores p-values e podem ser 

visualizados no Suplementar 3. 

 

 
Equação 5.6.2- Fórmula para cálculo do índice dos fatores de transcrição em relação ao clado 

Bilateria. 

 

 
Equação 5.6.3- Fórmula para cálculo do índice dos fatores de transcrição em relação ao clado 

Euteleostomi. 

 

Um outro estudo foi realizado com os FTs da base, desta vez em relação aos 

grupos de genes que foram formados pelos algoritmos das bases de dados Uhlen, 

Fantom e Encode. Assim foram vistos os 10 TFs que regulavam mais genes em cada 

um dos grupos. Estes resultados podem ser visualizados no Anexo C. 

 Além disto, estudos foram realizados com o grupo 8 da base Uhlen agrupado 

pelo Hierárquico, visto que ele era o grupo com mais genes recentes de Mammalia, 

em especial em Eutheria e que ele estava contido em outros grupos formados, como 

já foi citado nas Seções 5.4 e 5.5. Assim, foi criado um índice para cada TF, no qual 

foi calculado pela Equação 5.6.4. 

 

 
Equação 5.6.4- Fórmula para cálculo do índice dos fatores de transcrição relacionando o 

grupo 8 com os demais grupos do agrupamento da base Uhlen. 
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 Com isto, foi possível observar que 4 dos FTs (BRF1, POLR3G, ZNF274, 

BDP1) regulavam 8 vezes mais genes do grupo 8 do que dos demais grupos do 

Hierárquico para a base Uhlen, e que dos 4 TFs, 3 deles (BRF1, POLR3G, BDP1) são 

do complexo RNA polimerase III, enquanto que o ZNF274 é um repressor da 

transcrição.  

Estudos mostraram que a isoflavona daidzeína de soja estimula 

especificamente a expressão de BRF2 em células de câncer de mama, bem como o 

fator relacionado BRF1. A indução é acompanhada por níveis aumentados de RNA 

não codificantes que são regulados por BRF2 e BRF1 (KOO et al, 2015). Além disto, 

foi visto que BRF1 e BDP1 estão relacionados. A análise de sequenciamento 

profunda de 16 tecidos humanos revelou múltiplas variantes de splicing de duas das 

subunidades TFIIIB, BDP1 e BRF1, com padrões de expressão específicos de tecido 

(ZHANG et al, 2011). A POLR3G regula um subconjunto específico do 

transcriptoma do hPSC, incluindo vários tipos de transcritos, como genes codificantes 

de proteínas, e RNAs não codificantes (microRNAs e RNA nucleares pequenos) e 

afeta o splicing de RNA. A principal função do POLR3G é o sustento em vez da 

repressão da transcrição (LUND et al, 2017). Estudos analisaram o enriquecimento de 

sítios de HighD em categorias específicas de ncRNA. Essas categorias enriquecidas 

incluem DHSs (particularmente distal) e sítios de ligação de sequências específicas de 

FTs (especificamente os das famílias ZNF e NR), como é o caso da ZNF274 

(KHURANA et al, 2013). 

Assim, foi possível fazer a associação que o grupo é composto com mais de 

86% de genes não codificantes, está relacionado com detecção de estímulos e 

percepção sensorial, mais da metade dos genes codificantes cujo genes não 

codificantes são co-expressos são genes originados recentemente, em Mammalia, no 

qual cerca de 10% foram originados em Eutheria e os genes deste grupo ainda há 

relação com regulação pelos fatores de transcrição que fazem parte do complexo da 

RNA polimerase III. 

 

Capítulo 6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

A expressão gênica é um dos principais pilares na transmissão da informação 

genética, pois os genes são sequências importantes na regulação celular em 
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organismos de todos os domínios da vida. A criação de enciclopédias de expressão 

gênica possibilita a compreensão de grupos de genes que são co-expressos em 

diferentes tecidos, facilitando o entendimento de suas funções e de seus processos 

regulatórios. 

Devido à grande quantidade de dados biológicos  gerados em grande escala 

em projetos de genômica e transcriptômica, foi criada uma demanda intensa na 

utilização de técnicas fornecidas pela inteligência artificial, o uso de ferramentas 

baseadas em métodos de aprendizagem de máquinas tornou-se amplamente utilizado 

na bioinformática. Assim, com o propósito de ajudar pesquisadores em análises de 

expressão gênica, foi construída a ferramenta CORAZON. 

Com base nos resultados apresentados, foi possível observar que o servidor 

web CORAZON, além de ter sido validado em dados simulados, gerou grupos de 

tecidos e genes com base na classificação dos processos biológicos e na origem 

evolutiva. Além disso, foi detectado que as normalizações do CORAZON suprem 

alguns problemas biológicos, como por exemplo, problemas relacionados com 

tamanhos de genes, e melhoram os resultados dos agrupamentos. 

Em relação aos tecidos, foram observados grupos relacionados a glândulas, 

tecidos cardíacos, tecidos musculares, tecidos relacionados ao sistema reprodutivo e 

em todas as três bases, foram vistos grupos com um único tecido, como testículos, 

cérebro e medula óssea. Tendo em vista os grupos de genes, foi notado que vários 

grupos possuíam especificidades em suas funções: detecção de estímulos envolvidos 

na percepção sensorial, reprodução, sinalização sináptica, sistema nervoso, sistema 

imunológico, desenvolvimento de sistemas, metabólicos e outros. 

Além disto, foi visto que, normalmente, os grupos com mais genes 

codificantes estão associados aos processos celulares, metabólicos, de transportes e de 

desenvolvimento de sistemas, enquanto que grupos com mais genes não codificantes 

geralmente estão envolvidos com a detecção de estímulo, percepção sensorial, sistema 

imunológico e digestão. Foi observado também que os grupos compostos com mais 

de 85% de genes não codificantes, mais de 40% de seus genes codificantes são 

recentes, originados no clado Mammalia e a minoria originado no clado Eukaryota. 

Caso contrário, grupos constituídos com mais de 90% de genes codificantes, mais de 

40% deles apareceram em Eukaryota e a minoria em Mammalia e grupos sem estes 

critérios, tem a maioria dos seus genes codificantes surgidos em Eumetazoa. 

Ademais, foi observado que os Polycombs possuem viés de regulação para 
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genes originados em Eukaryota, Bilateria e Euteleostomi e que na base analisada 

(Txn Factor ChIP), existiam mais 16 FTs com este comportamento, mas que ainda 

não foram analisados. Também foi percebido que os FTs que fazem parte do 

complexo da RNA polimerase III (BRF1, POLR3G, BDP1) regulam 8 vezes mais 

genes do grupo com mais de 86% de genes não codificantes, que estão relacionados 

com detecção de estímulos e percepção sensorial e cujos genes codificantes, 

pertencentes a estes grupos, são originados em Mammalia, no qual cerca de 10% 

foram originados em Eutheria. E juntamente com eles, o fator ZNF274, que é um 

repressor da transcrição e tem enriquecimento de sítios de HighD em categorias 

específicas de ncRNA. 

Portanto, a ferramenta CORAZON pode ajudar em análises de grande 

quantidade de dados genômicos, facilitando o entendimento das relações entre as 

instâncias, neste caso, genes, e possibilita estudos da história evolutiva dos genes, do 

mapa regulatório do sistema biológico e dos fatores de transcrição associados. 

Assim, algumas propostas de trabalhos futuros são: testar mais bases de dados; 

analisar biologicamente os fatores de transcrição, de forma mais aprofundada; estudar 

mais a fundo a evolução dos fatores de transcrição; investigar os genes regulados por 

fatores de transcrição originados em Mammalia; entender de forma mais detalhada a 

relação dos grupos com maior porcentagem de genes originado em Mammalia, e os 

fatores de transcrição que fazem parte do complexo da RNA polimerase III. 
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ANEXOS 

ANEXO A – EXPLICAÇÃO DA TABELA DE RESULTADOS DO GENE 

ONTOLOGY 

Uma breve explicação das colunas referentes a tabela de resultados do Gene 

Ontology: 

 

1. A primeira coluna contém o nome da categoria de dados de anotação, 

como PANTHER GO-slim, GO ou via PANTHER. Caso esteja 

fazendo a análise em termos de vias, se clicar no nome da via, poderá 

visualizar o diagrama da via correspondente. 

2. A segunda coluna contém o número de genes na lista de referência que 

se mapeia para esta categoria de dados de anotação específica. 

3. A terceira coluna contém o número de genes da lista de genes inserida 

pelo usuário que se mapeia para esta categoria de dados de anotação. 

4. A quarta coluna contém o valor esperado, que é o número de genes que 

o usuário esperaria da lista inserida para esta categoria, com base na 
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lista de referências, mais informações mais detalhadas podem ser 

encontradas em MI et al (2013). 

5. A quinta coluna mostra o Fold Enrichment, a proporção dos genes 

observados na lista inserida sobre o esperado (número da lista dividido 

pelo número esperado). Se for maior que 1, indica que a categoria está 

representada de forma excessiva, super-representada (do inglês, 

overrepresented), no experimento do usuário. Por outro lado, a 

categoria está sub-representada (do inglês, underrepresented) se for 

inferior a 1. 

6. A sexta coluna tem um + ou -. Um sinal positivo indica uma sobre-

representação desta categoria no experimento do usuário, ou seja, 

foram observados mais genes do que o esperado com base na lista de 

referência (para esta categoria, o número de genes em sua lista é maior 

que o valor esperado). Por outro lado, um sinal negativo indica sub-

representação. 

7. A sétima coluna é o valor p (do inglês, p-value) bruto, conforme 

determinado pelo teste exato de Fisher ou estatística binomial. Esta é a 

probabilidade de que o número de genes que observado nesta categoria 

ocorreu por acaso (aleatoriamente), conforme determinado pela sua 

lista de referência. 

8. A oitava coluna é a Taxa de Descoberta Falsa (do inglês, False 

Discovery Rate (FDR)) (BENJAMINI e HOCHBERG, 1995; 

SHAFFER, 1995; BENJAMINI, 2010) calculada pelo procedimento de 

Benjamini-Hochberg. Por padrão, um valor crítico de 0,05 é utilizado 

para filtrar resultados, então todos os resultados exibidos são válidos 

para um FDR global <0,05, mesmo que o FDR para uma comparação 

individual seja maior que esse valor. 

 

ANEXO B –  EXPLICAÇÃO DA LINHAGEM EVOLUTIVA DO 

HOMO SAPIENS 

 

Uma breve explicação da linhagem evolutiva do Homo Sapiens segmentada 

em 31 níveis: 
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1. Organismos celulares: clado mais antigo, agrupa todos os organismos 

celulares; 

2.  Eukaryota: clado que contém todos os organismos eucariotos; 

3. Opisthokonta: clado de eucariotos que agrupa os animais e os fungos; 

4. Metazoa: clado que contém todos os animais; 

5. Eumetazoa: clado que contém os chamados “animais verdadeiros”, que são 

aqueles que possuem tecidos derivados de camadas germinativas e também 

células nervosas. Aqui foram excluídos os poríferos, placozoários e outros 

clados; 

6. Bilateria: clado que contém os animais com simetria bilateral. Foram 

excluídos aqui os clados Cnidaria e Ctenophora (águas-vivas e carambolas-do-

mar, que apresentam simetria radial). É o último nível da linhagem do Homo 

sapiens compartilhado por diversos filos de animais, como artrópodes, 

platelmintos, anelídeos e moluscos; 

7. Deuterostomia: clado que contém os animais deuterostomados, isto é, aqueles 

cuja primeira abertura embrionária origina o ânus. Agrupa o filo dos cordados 

com equinodermos (ouriços e estrelas-do-mar) e outros filos menores; 

8. Chordata: filo de animais que desenvolvem notocorda durante o 

desenvolvimento embrionário. Neste clado estão agrupados os craniados e 

outros cordados mais simples (como o anfioxo e os tunicados); 

9. Craniata: subfilo composto por animais que desenvolvem crânio. Em 

decorrência de incertezas na classificação taxonômica, todos os craniados 

atualmente são também classificados como pertencentes ao nível seguinte, 

Vertebrata; 

10. Vertebrata: clado contendo os animais que apresentam esqueleto (seja ósseo 

ou cartilaginoso). Inclui os peixes sem mandíbula (lampreias e peixes-bruxa) e 

os animais mandibulados; 

11. Gnathostomata: clado contendo os animais mandibulados, agrupando os 

vertebrados de esqueleto ósseo com os peixes cartilaginosos (tubarão e raia); 

12. Teleostomi: clado que reúne os vertebrados ósseos verdadeiros ao grupo de 

peixes extinto: Acanthodii (os quais possuíam características de peixes ósseos 

e de cartilaginosos); 
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13. Euteleostomi: clado que inclui todos os atuais vertebrados de esqueleto ósseo. 

Estão agrupados aqui os peixes de nadadeiras raiadas e os vertebrados de 

membros musculares; 

14. Sarcopterygii: clado composto pelos vertebrados de nadadeiras (ou, 

posteriormente, membros) lobados, com suporte muscular; 

15. Dipnotetrapodomorpha: clado que agrupa os peixes pulmonados com os 

tetrápodes. Do clado anterior para este, divergiram os peixes celacantos; 

16. Tetrapoda: clado contendo os vertebrados com quatro membros 

desenvolvidos. Estão incluídos aqui os anfíbios e os amniotas; 

17. Amniota: clado que agrupa os tetrápodes que apresentam âmnio durante o 

desenvolvimento embrionário. Incluem-se aqui os mamíferos e os 

sauropsídeos (os quais incluem os répteis e, derivados destes, as aves); 

18. Mammalia: clado contendo todos os mamíferos; 

19. Theria: clado que agrupa os mamíferos placentários e os marsupiais. 

Divergiram do clado anterior para este os monotremados (equidnas e 

ornitorrincos); 

20. Eutheria: clado contendo todos os mamíferos placentários; 

21. Boreoeutheria: clado de mamíferos placentários definido por características 

moleculares; não se agrupam aqui os Afrotheria (elefantes e peixes-boi). 

22. Euarchontoglires: clado que reúne os primatas aos roedores, coelhos, 

musaranhos e lêmures voadores; 

23. Primates: clado que inclui todos os primatas; 

24. Haplorrhini: clado composto pelos tarsos e pelos símios; 

25. Simiiformes: clado que contém todos os símios (ou primatas antropóides); 

26. Catarrhini: clado que agrupa os chamados “macacos do velho mundo” com os 

hominóideos; 

27. Hominoidea: clado que reúne os gibões e os “grandes símios”; 

28. Hominidae: clado do nível de família onde estão contidos os pongos e os 

hominíneos; 

29. Homininae: subfamília que agrupa os gorilas, os chimpanzés e o ser humano; 

30. Homo: gênero que inclui as espécies ancestrais (atualmente extintas) de 

humanos, além do homem atual; 

31. Homo sapiens: espécie do ser humano atual. 
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ANEXO C –  OS 10 FTS QUE REGULAM MAIS GENES DE CADA GRUPO 

 

 

 HIERARQUICO 
Uhlen DATABASE TFs Numero de 

genes 
mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 161 
POLR2A(6316),TAF1(5467),MAX(5390),MYC(5336),MAZ(5019),TBP(4996),YY1(4880),SIN3
AK20(4756),PHF8(4670),MXI1(4664) 

6845 7243 

 
 

Cluster2 Numero de TFs: 160 
POLR2A(1542),CTCF(1039),MAX(947),MYC(909),TAF1(834),EP300(783),TBP(763),YY1(75
4),JUND(700),MAZ(694) 

2764 4468 

Cluster3 Numero de TFs: 161 
POLR2A(2050),TAF1(1833),MAX(1798),MYC(1771),TBP(1755),MAZ(1717),YY1(1668),PHF
8(1603),SIN3AK20(1598),MXI1(1584) 

2189 2294 

Cluster4 Numero de TFs: 161 
POLR2A(3124),TAF1(2404),MAX(2373),MYC(2288),TBP(2151),MAZ(2100),YY1(2089),SIN3
AK20(1980),ELF1(1968),MXI1(1933) 

3756 4640 

Cluster5 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1840),CTCF(1623),MAX(1248),EP300(1211),MYC(1144),RAD21(1141),CEBPB(102
8),YY1(1021),JUND(1010),FOS(956) 

5308 11107 

Cluster6 Numero de TFs: 161 
POLR2A(2714),MAX(1782),CTCF(1720),TAF1(1708),MYC(1681),TBP(1519),YY1(1504),MA
Z(1441),SIN3AK20(1311),ELF1(1296) 

3887 5533 

Cluster7 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1026),CTCF(786),MAX(672),MYC(666),EP300(576),TAF1(558),YY1(549),RAD21(5
29),TBP(521),MAZ(493) 

2161 3800 

Cluster8 Numero de TFs: 161 
CTCF(335),POLR2A(311),MAX(248),RAD21(247),EP300(245),MYC(241),CEBPB(237),FOS(

1324 3688 



 

 150 

228),JUND(216),YY1(211) 
Cluster9 Numero de TFs: 151 

POLR2A(116),CEBPB(87),CTCF(85),EP300(85),FOS(70),MYC(60),JUND(59),RUNX3(58),SP
I1(54),RAD21(54) 

427 1079 

Fantom DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 161 
POLR2A(768),TAF1(532),MAX(529),MYC(519),TBP(492),CTCF(484),MAZ(470),YY1(453),S
IN3AK20(428),MXI1(403) 

934 1058 

Cluster2 Numero de TFs: 161 
POLR2A(902),EP300(581),MAX(554),CTCF(524),MYC(523),JUND(469),TAF1(468),TBP(458
),CEBPB(434),YY1(432) 

1698 2308 

Cluster3 Numero de TFs: 161 
POLR2A(2542),TAF1(2109),MAX(2054),MYC(2012),TBP(1902),MAZ(1868),YY1(1844),SIN3
AK20(1739),ELF1(1716),MXI1(1697) 

2819 3014 

Cluster4 Numero de TFs: 161 
POLR2A(3280),TAF1(3026),MAX(2987),MYC(2950),TBP(2872),MAZ(2794),YY1(2784),PHF
8(2726),MXI1(2715),SIN3AK20(2707) 

3479 3560 

Cluster5 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1404),TAF1(1266),MAX(1216),MYC(1190),TBP(1155),YY1(1153),MAZ(1136),SIN3
AK20(1096),MXI1(1088),PHF8(1082) 

1488 1544 

Cluster6 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1224),MAX(829),MYC(814),CTCF(797),TAF1(756),TBP(686),EP300(651),YY1(640)
,MAZ(637),SIN3AK20(596) 

1864 2307 

Cluster7 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1305),TAF1(966),MAX(945),MYC(887),CTCF(876),TBP(860),YY1(846),MAZ(843),
SIN3AK20(797),EGR1(755) 

1630 1812 

Cluster8 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1194),TAF1(1050),MAX(1011),MYC(999),TBP(970),MAZ(965),YY1(926),MXI1(89
7),PHF8(891),ELF1(890) 

1275 1323 

Cluster9 Numero de TFs: 161 
POLR2A(999),CTCF(720),MAX(704),TAF1(680),MYC(645),YY1(601),TBP(577),RBBP5(564)

1630 1905 



 

 151 

,MAZ(551),EZH2(550) 
Cluster10 Numero de TFs: 161 

POLR2A(332),MAX(289),CTCF(256),MYC(249),YY1(208),E2F6(199),TAF1(199),ELF1(196),
TBP(182),JUND(180) 

733 1108 

Cluster11 Numero de TFs: 159 
POLR2A(639),MYC(397),TAF1(396),MAX(395),CTCF(360),TBP(349),EP300(324),MAZ(319),
YY1(303),ELF1(276) 

860 970 

Encode DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 161 
POLR2A(7518),TAF1(6660),MAX(6563),MYC(6498),TBP(6210),MAZ(6161),YY1(6012),SIN3
AK20(5843),PHF8(5814),MXI1(5785) 

8070 8528 

Cluster2 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1107),CTCF(764),EP300(694),MAX(679),MYC(651),TAF1(559),RAD21(547),CEBP
B(546),YY1(542),JUND(534) 

2496 4439 

Cluster3 Numero de TFs: 161 
POLR2A(3637),TAF1(2936),MAX(2907),MYC(2825),TBP(2636),MAZ(2602),YY1(2570),SIN3
AK20(2473),ELF1(2457),MXI1(2404) 

4245 5183 

Cluster4 Numero de TFs: 161 
POLR2A(2704),CTCF(1798),MAX(1700),MYC(1634),TAF1(1583),TBP(1448),YY1(1400),MA
Z(1340),EP300(1328),SIN3AK20(1236) 

4310 6456 

Cluster5 Numero de TFs: 161 
CTCF(674),POLR2A(643),MAX(482),RAD21(471),MYC(460),EP300(450),CEBPB(419),YY1(
388),JUND(386),FOS(382) 

2360 5649 

Cluster6 Numero de TFs: 161 
POLR2A(741),MAX(487),TAF1(472),MYC(444),CTCF(441),YY1(424),TBP(409),MAZ(402),R
BBP5(359),EGR1(347) 

998 1344 

Cluster7 Numero de TFs: 160 
POLR2A(729),TAF1(461),CTCF(440),MAX(413),MYC(391),MAZ(370),TBP(370),YY1(356),S
IN3AK20(318),EGR1(318) 

955 1110 

Cluster8 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1232),CTCF(960),MAX(797),MYC(759),EP300(734),RAD21(654),YY1(629),JUND(

3025 6031 



 

 152 

618),CEBPB(597),FOS(567) 
Cluster9 Numero de TFs: 161 

POLR2A(538),CTCF(451),EZH2(391),MAX(368),TAF1(316),MYC(312),YY1(304),RAD21(30
1),REST(289),TBP(276) 

1159 1843 

Cluster10 Numero de TFs: 150 
CTCF(69),POLR2A(67),FOS(61),CEBPB(56),EP300(55),RAD21(52),JUND(50),MAX(49),MY
C(42),YY1(40) 

289 700 

 SELECTED GENES  

Uhlen DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 158 
POLR2A(117),TAF1(93),MAX(93),TBP(90),MYC(89),YY1(86),MAZ(86),ELF1(83),PHF8(82),
CHD2(82) 

123 137 

Cluster2 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1047),CTCF(955),EP300(736),MAX(700),RAD21(674),MYC(659),CEBPB(654),JUN
D(615),FOS(607),YY1(567) 

3428 7842 

Cluster3 Numero de TFs: 161 
CTCF(335),POLR2A(311),MAX(248),RAD21(247),EP300(245),MYC(241),CEBPB(237),FOS(
228),JUND(216),YY1(211) 

1324 3672 

Fantom DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 154 
POLR2A(212),EP300(145),MAX(132),CTCF(129),MYC(123),JUND(119),RAD21(115),TBP(11
3),CEBPB(109),TAF1(104) 

436 613 

Cluster2 Numero de TFs: 158 
POLR2A(123),MAX(98),CTCF(93),MYC(82),YY1(74),JUND(70),RAD21(69),TAF1(67),TBP(
67),ELF1(67) 

298 462 

Cluster3 Numero de TFs: 148 
POLR2A(119),MAX(114),CTCF(97),MYC(96),E2F6(75),YY1(71),TAF1(67),MAZ(65),ELF1(6
4),TBP(63) 

290 468 



 

 153 

Cluster4 Numero de TFs: 157 
POLR2A(164),EP300(119),MAX(106),MYC(92),CEBPB(92),JUND(86),CTCF(85),TAF1(82),T
BP(82),YY1(78) 

331 468 

Cluster5 Numero de TFs: 107 
EZH2(22),CTCF(20),RBBP5(18),POLR2A(16),YY1(15),SIN3A(14),REST(14),EGR1(13),RAD
21(13),MAX(12) 

42 49 

Encode DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1491),TAF1(1322),MAX(1316),MYC(1295),TBP(1280),YY1(1229),MAZ(1192),ELF
1(1176),MXI1(1170),PHF8(1166) 

1620 1739 

Cluster2 Numero de TFs: 161 
CTCF(674),POLR2A(643),MAX(482),RAD21(471),MYC(460),EP300(450),CEBPB(419),YY1(
388),JUND(386),FOS(382) 

2360 5649 

Cluster3 Numero de TFs: 161 
POLR2A(2196),CTCF(1694),MAX(1423),MYC(1299),EP300(1290),RAD21(1166),YY1(1159),
JUND(1092),CEBPB(1072),TAF1(1066) 

5434 10344 

 
 
 

 KMEANS 
Uhlen DATABASE TFs Numero de 

genes 
mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 160 
POLR2A(2069),MAX(1328),CTCF(1312),TAF1(1287),MYC(1275),TBP(1148),YY1(1128),MAZ(10
77),SIN3AK20(982),ELF1(954) 

3027 4315 

Cluster2 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1175),CTCF(1144),MAX(885),RAD21(826),MYC(814),EP300(795),YY1(736),JUND(698),
CEBPB(693),FOS(657) 

3832 8589 

Cluster3 Numero de TFs: 161 5693 6987 
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POLR2A(4706),TAF1(3570),MAX(3537),MYC(3383),TBP(3161),MAZ(3111),YY1(3091),SIN3AK2
0(2923),CTCF(2902),ELF1(2841) 

Cluster4 Numero de TFs: 161 
POLR2A(435),CTCF(297),EP300(274),MYC(253),MAX(244),TAF1(224),RAD21(218),YY1(215),T
BP(209),EZH2(205) 

910 1398 

Cluster5 Numero de TFs: 159 
POLR2A(535),CTCF(368),MAX(337),MYC(303),EP300(295),YY1(265),RUNX3(259),JUND(256),C
EBPB(246),TAF1(242) 

1081 2018 

Cluster6 Numero de TFs: 161 
POLR2A(758),CTCF(643),EP300(549),CEBPB(501),FOS(472),RAD21(446),MYC(444),MAX(434),J
UND(424),YY1(351) 

2489 6073 

Cluster7 Numero de TFs: 161 
POLR2A(760),CTCF(619),MAX(511),MYC(482),TAF1(456),YY1(418),RAD21(404),TBP(394),EP3
00(394),REST(372) 

1613 2745 

Cluster8 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1011),CTCF(711),MAX(697),MYC(657),TAF1(580),YY1(553),EP300(547),TBP(540),MA
Z(511),JUND(484) 

1845 3119 

Cluster9 Numero de TFs: 161 
 
POLR2A(7590),TAF1(6633),MAX(6537),MYC(6485),TBP(6180),MAZ(6140),YY1(5965),SIN3AK2
0(5775),PHF8(5731),MXI1(5714) 

8171 8608 

Fantom DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 158 
POLR2A(797),MYC(504),MAX(483),CTCF(480),EP300(445),TAF1(443),TBP(410),MAZ(382),YY1
(370),JUND(348) 

1234 1526 

Cluster2 Numero de TFs: 161 
POLR2A(2059),TAF1(1801),MAX(1745),MYC(1717),TBP(1651),MAZ(1642),YY1(1597),SIN3AK2
0(1520),PHF8(1519),MXI1(1509) 

2232 2334 

Cluster3 Numero de TFs: 161 
POLR2A(672),MAX(503),TAF1(481),MYC(460),CTCF(456),YY1(413),TBP(409),MAZ(393),SIN3A
K20(383),ELF1(363) 

887 1049 



 

 155 

Cluster4 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1361),MAX(946),CTCF(882),MYC(871),EP300(808),TAF1(747),YY1(714),TBP(714),JUN
D(711),RAD21(642) 

2678 3744 

Cluster5 Numero de TFs: 160 
POLR2A(487),EZH2(412),CTCF(406),MAX(327),TAF1(317),MYC(294),RBBP5(290),YY1(284),RA
D21(279),REST(273) 

945 1113 

Cluster6 Numero de TFs: 160 
POLR2A(679),MAX(464),TAF1(461),MYC(457),TBP(426),CTCF(415),MAZ(411),YY1(389),SIN3A
K20(362) 

819 936 

Cluster7 Numero de TFs: 161 
POLR2A(541),TAF1(341),MAX(341),MYC(332),TBP(307),CTCF(295),MAZ(278),EP300(276),YY1
(252),ELF1(237) 

715 803 

Cluster8 Numero de TFs: 161 
POLR2A(2308),TAF1(2028),MAX(1944),MYC(1918),TBP(1855),YY1(1827),MAZ(1798),SIN3AK2
0(1723),MXI1(1710),ELF1(1696) 

2488 2590 

Cluster9 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1806),TAF1(1461),MAX(1405),MYC(1363),TBP(1307),MAZ(1297),YY1(1279),SIN3AK2
0(1211),ELF1(1167),MXI1(1150) 

2059 2244 

Cluster10 Numero de TFs: 161 
POLR2A(979),MAX(719),TAF1(700),CTCF(680),MYC(673),TBP(632),YY1(623),MAZ(605),SIN3A
K20(583),EGR1(564) 

1277 1419 

Cluster11 Numero de TFs: 161 
POLR2A(2900),TAF1(2668),MAX(2636),MYC(2596),TBP(2536),MAZ(2458),YY1(2442),MXI1(239
2),PHF8(2389),SIN3AK20(2384) 

3076 3152 

Encode DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1087),TAF1(673),CTCF(660),MAX(628),MYC(586),TBP(562),MAZ(537),YY1(524),SIN3
AK20(471),EGR1(463) 

1461 1795 

Cluster2 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1298),CTCF(1188),MAX(937),MYC(874),RAD21(847),EP300(846),CEBPB(762),JUND(7
50),YY1(739),FOS(720) 

4041 8792 



 

 156 

Cluster3 Numero de TFs: 161 
POLR2A(4006),TAF1(3177),MAX(3150),MYC(3069),TBP(2850),MAZ(2819),YY1(2798),SIN3AK2
0(2691),ELF1(2639),MXI1(2605) 

4773 5944 

Cluster4 Numero de TFs: 161 
POLR2A(845),CTCF(682),MAX(591),EZH2(572),MYC(525),YY1(511),TAF1(505),RBBP5(448),RA
D21(448),REST(445) 

1634 2340 

Cluster5 Numero de TFs: 160 
POLR2A(455),CTCF(299),EP300(293),MYC(276),MAX(257),CEBPB(234),JUND(230),FOS(215),Y
Y1(210),TBP(206) 

1081 2158 

Cluster6 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1131),CTCF(791),MAX(742),TAF1(727),MYC(706),TBP(649),YY1(631),MAZ(598),RBB
P5(580),SIN3AK20(562) 

1673 2219 

Cluster7 Numero de TFs: 161 
POLR2A(7607),TAF1(6716),MAX(6619),MYC(6548),TBP(6260),MAZ(6207),YY1(6052),SIN3AK2
0(5873),PHF8(5837),MXI1(5816) 

8163 8630 

Cluster8 Numero de TFs: 161 
POLR2A(721),CTCF(568),EP300(489),MAX(425),CEBPB(418),MYC(407),RAD21(398),JUND(357)
,FOS(353),YY1(347) 

1983 4239 

Cluster9 Numero de TFs: 161 
POLR2A(972),MAX(609),CTCF(591),MYC(567),TAF1(560),TBP(504),YY1(498),EP300(490),MAZ
(464),ELF1(451) 

1530 2506 

Cluster10 Numero de TFs: 161 
POLR2A(794),CTCF(535),MAX(487),MYC(458),EP300(444),TAF1(371),RAD21(365),TBP(357),Y
Y1(355),JUND(347) 

1568 2660 

 SELECTED GENES  

Uhlen DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 161 
CTCF(869),POLR2A(868),MAX(673),RAD21(628),MYC(613),EP300(610),YY1(556),JUND(555),C
EBPB(545),FOS(521) 

3028 7173 

Cluster2 Numero de TFs: 161 
POLR2A(491),CTCF(421),EP300(372),CEBPB(347),FOS(314),RAD21(293),MYC(288),JUND(277),

1725 4434 



 

 157 

MAX(276),YY1(223) 
Cluster3 Numero de TFs: 154 

POLR2A(116),TAF1(92),MAX(92),TBP(89),MYC(88),YY1(85),MAZ(85),ELF1(82),PHF8(81),SIN3
AK20(81) 

122 137 

Fantom DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 157 
POLR2A(341),EP300(230),MAX(210),MYC(191),CTCF(184),CEBPB(182),JUND(179),TBP(168),T
AF1(160),FOS(156) 

677 958 

Cluster2 Numero de TFs: 107 
EZH2(22),CTCF(20),RBBP5(18),POLR2A(16),YY1(15),SIN3A(14),REST(14),EGR1(13),RAD21(13
),MAX(12) 

42 49 

Cluster3 Numero de TFs: 155 
POLR2A(65),CTCF(58),MAX(57),MYC(47),JUND(42),YY1(42),EP300(42),RAD21(41),CEBPB(41)
,ELF1(39) 

192 334 

Cluster4 Numero de TFs: 156 
POLR2A(177),MAX(158),MYC(133),CTCF(132),YY1(107),E2F6(107),TAF1(103),TBP(98),ELF1(9
4),MAZ(91) 

402 608 

Cluster5 Numero de TFs: 145 
POLR2A(35),EP300(33),CTCF(30),FOXA1(27),MAX(25),JUND(24),TBP(24),SP1(24),TAF1(23),Y
Y1(22) 

84 111 

Encode DATABASE TFs Numero de 
genes 

mapeados 

Numero de 
genes 

Cluster1 Numero de TFs: 161 
POLR2A(2057),CTCF(1755),MAX(1460),MYC(1330),EP300(1237),RAD21(1210),YY1(1174),JUN
D(1098),CEBPB(1049),TAF1(1035) 

5654 11406 

Cluster2 Numero de TFs: 161 
POLR2A(1483),TAF1(1320),MAX(1310),MYC(1286),TBP(1279),YY1(1226),MAZ(1192),ELF1(117
5),MXI1(1169),PHF8(1164) 

1608 1727 

Cluster3 Numero de TFs: 161 
POLR2A(790),CTCF(618),EP300(507),MAX(451),CEBPB(446),MYC(438),RAD21(430),JUND(383)

2152 4599 



 

 158 

,FOS(379),YY1(376) 
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