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“Eu não vivo por viver, sou uma locomotiva        

hereditária, transportando a evolução    

genética dos meus antepassados, semeando     

seus genes, lendo e escrevendo um novo       

capítulo até meu desgaste e substituição”.      

(Apicepleno)  



 
 

Resumo 

 
Os atuais avanços científicos, no âmbito da genômica, têm sido proporcionados devido à             

crescente extração de informações significativas do DNA, em virtude do uso das novas             

tecnologias disponibilizadas para realização da análise dos dados genéticos. Considerando que           

um dos desafios atuais da medicina de precisão é identificar quais das mutações detectadas pelo               

processo de sequenciamento têm um papel possível na resposta a um tratamento, na tumorigênese              

ou no diagnóstico, propomos que através desse estudo fosse implementado um componente de             

melhora de um produto de software (ViVa), responsável por oferecer assistência aos dados             

coletados. Foi aprimorado, com o intuito de tornar as análises mais eficientes e sua visualização               

mais precisa. Este trabalho propõe a implementação de novas funcionalidades que agreguem            

valor ao produto, contribuindo diretamente na automatização e aperfeiçoamento dos processos           

realizados pelas ferramentas de análise de variantes disponíveis no mercado. Visando uma            

aplicabilidade prática do que foi desenvolvido, foi proposta uma análise dos dados públicos             

utilizados para anotar os variantes desse sistema. Para isso, foi realizado um estudo referente aos               

dados dos preditores existentes, através do qual foi identificado que a acurácia média dos              

preditores gira em torno de 85%. Porém, apesar desta taxa ser consideravelmente alta, também              

foi possível observar que existe um alto grau de discordância entre os preditores em relação a                

identificação do impacto mutacional e sua patogenicidade. Com o intuito melhorar essa acurácia,             

descrevemos a criação  de uma árvore de decisão, e a discretização de características (atributos              

provenientes de integração das bases de dados). Nos testes realizados, quando comparamos os             

resultados obtidos em nossa árvore de decisão com os preditores, a nossa árvore de decisão               

alcançou a maior precisão em todas as variáveis testadas: verdadeiros neutros 87%, falsos neutros              

6%, falsos patogênicos 13%, verdadeiros patogênicos 94%. 

 

Palavras-chaves: bioinformática, painéis genéticos, mutação, análise de variantes, ClinVar, 

preditores, árvore de decisão. 
 

 

 



 
 

  



 
 

Abstract 

 

 

Current scientific advances in genomics have been provided due to increasing extraction of             

significant DNA information owing to use of new technologies available for the analysis of              

genetic data. A current challenge of precision medicine is identify which of the mutations              

detected by the sequencing process play a role in responding to a treatment, in tumorigenesis, or                

in diagnosis. Considering that one of current challenges of precision medicine is identify which              

mutations detected by sequencing process have a possible role in response to a treatment, in               

tumorigenesis or in diagnosis. We propose that through this study an improvement component of              

software product (ViVa) was implemented, responsible for providing assistance to data collected.            

It has been improved, in order to make analyzes more efficient and their visualization more               

accurately. This work proposes the implementation of new functionalities that add value to the              

product,  contributing directly to automation and improvement of the processes performed by the             

analysis tools of variants available in the market. Aiming at a practical applicability about was               

developed, an analysis of public data used to annotate the variants from this system was               

proposed. For this, a study was carried out regarding the data of existing predictors, through               

which it was identified that mean accuracy of predictors turns around 85%. However, although              

this rate is considerably high, it was also possible to observe that there is a high degree of                  

disagreement between the predictors regarding identification of the mutational impact and its            

pathogenicity. In order to improve this accuracy, we describe the creation of a decision tree, and                

the discretization of characteristics (attributes coming from the integration of databases). In tests             

performed, when we compared the results obtained in our decision tree with the predictors, our               

decision tree reached the highest precision in all tested variables: true neutral 87%, false neutral               

6%, false pathogenic 13% and, true pathogenic 94%. 

 

 

Keywords: bioinformatics, genetic panels, mutation, analysis of variants, clinvar, predictors,          

decision tree. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Iniciais 

Todos nós herdamos uma combinação única de genes dos nossos pais. Os avanços             

científicos dos testes genéticos têm nos permitido explorar o genoma humano e extrair diversas              

informações a partir dele. Segundo Silva (2012), um teste genético é basicamente uma análise a               

parte do DNA do indivíduo que tem o intuito de buscar possíveis características em um               

determinado gene ou cromossomo que podem ser responsáveis ou não pelo aparecimento de             

determinada patologia.  

O Projeto Genoma Humano iniciou em 1990 e foi monitorado pelo Departamento de             1

Energia do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos até meados de 2003. O principal               

objetivo do deste projeto foi o de reproduzir sequências de DNA de alta qualidade com o intuito                 

de identificar os genes humanos dentro dos cerca de 3 bilhões de pares de bases. 

Segundo o U.S. Department of Energy (2000), em junho de 2000 os cientistas             

divulgaram o término do primeiro esboço do genoma humano. As primeiras análises foram             

publicadas em fevereiro de 2001 nas revistas Science e Nature. Acessível para os cientistas de               

todo o mundo, como previsto, as sequências do genoma humano estabelecem uma rica fonte de               

informação biológica para futuras investigações (Collins, 1993). Atualmente já existem genes           

associados à doenças sendo descobertos por meio da análise dessas sequências. 

Variações consideradas pequenas nas sequências do DNA podem ser de grande impacto            

em relação a vulnerabilidade de desenvolver ou não doenças e nas respostas à infecções. Os               

polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNP – single nucleotide polymorphism) são um dos tipos             

mais comuns de variação entre os indivíduos, cada SNP representa uma alteração em um único               

bloco de construção de DNA, chamado nucleotídeo. As mutações quando ocorrem em mais de              2

1% da população, sem relação de hereditariedade, são classificadas como SNPs (NHI, 2018).  

A importância dos SNPs se dá principalmente devido ao seu papel como marcador de              

locus de DNA. Embora seja verdade que alguns SNPs podem ser a base de um fenótipo mutante                 

em uma região codificante, outros servem como marcos neutros para o mapeamento de             

associação. Isso permite que sua cossegregação com um traço de interesse seja acompanhada             3

1 Fonte: http://www.ornl.gov/hgmis 
2 Mutações: mudanças na sequência dos nucleotídeos do material genético de um organismo. 
3 Cossegregação: Processo pelo qual um alelo pode aumentar a sua frequência em uma população por estar 

15

http://www.ornl.gov/hgmis


 
 

para determinar a localização genética do traço.  

Dessa maneira, eles são usados para aplicações que vão desde o mapeamento dos             

componentes mais importantes de um traço poligênico até a comparação de amostras de DNA em               

investigações forenses ou de paternidade. À medida que a eficiência do sequenciamento            

direcionado se expande, os marcadores de SNP podem auxiliar em decisões individuais como a              

identificação de medicamentos que podem ser adequados para genótipos específicos (Schaefer;           

Thompson, 2015). 

Nesse contexto, com o intuito de tratar dados biológicos, a bioinformática se afirma como              

uma “nova” área científica, em virtude da crescente necessidade de desenvolver softwares que             

permitam que as sequências dos genes sejam reconhecidas, que predigam a configuração            

tridimensional das proteínas, que possam auxiliar na identificação de inibidores de enzimas, entre             

outros. 

Segundo Araújo (2007), a sociedade contemporânea tem enfrentado impactos provocados          

pelos avanços e descobertas provenientes de projetos de pesquisa dirigidos a fim de decodificar a               

natureza do material genético em uma grande variedade de organismos, com o objetivo de              

conhecer total ou parcialmente suas sequências de DNA. É sabido que um genoma armazena              

vários fragmentos de DNA dispostos em posições específicas (genes), cujas informações           

sistematizam e controlam todos os aspectos da síntese de proteínas. Sabendo disso, os dados              

gerados pela bioinformática podem ser classificados como a forma mais intramolecular de colher             

informações sobre os seres vivos pela análise detalhada de seu código genético. 

Tendo em vista o grande volume de dados gerados pelos estudos de caracterização             

genômica que necessitam de análises experimentais onerosas e de ferramentas computacionais           

sofisticadas, têm se dado um destaque especial e progressivo ao acúmulo de dados e à sua                

interpretação. Com isso a importância da bioinformática tem crescido exponencialmente (de           

Araújo, 2007). 

As mutações genéticas originam-se por meio de diferentes modos, por exemplo: erros que             

ocorrem durante o processo de replicação do DNA ou falhas no mecanismo de reparo do DNA                

ocasionando uma lesão. Algumas mutações podem ser consideradas espontâneas, assim como           

outras são induzidas por agentes (Nussbaum; Mclnnes; Willard, 2008). Segundo Barillot (2013),            

os SNPs são mutações que ocorrem na sequência do DNA. 

Atualmente aproximadamente 150 milhões de mutações ocorridas em humanos foram          

associado a um gene selecionado positivamente. 
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indexadas ao banco de dados dbSNP (build 149). Os SNPs podem servir como marcador na               4

busca de genes associados a doenças e respostas à drogas. Outro tipo de polimorfismo que               

também é classificado como SNP são os indels, que são pequenas inserções ou remoções dentro               

do genoma humano. Os indels são abundantes no genoma, calcula-se que eles sejam responsáveis              

por aproximadamente de 16% a 25% de todos os polimorfismos de sequência do genoma (Mills               

et al., 2006). 

A compreensão das variações humanas e da genética molecular podem ser estudadas por             

meio dos SNPs. A título de exemplo, variações de sequências genômicas são usadas na realização               

do mapeamento genético, para auxiliar na definição da estrutura populacional e assim realizar             

estudos funcionais (Kitts; Sherry, 2011). 

Sabemos que as mutações podem ser consideradas como um processo evolutivo, através            

do qual ocorre à diversidade hereditária necessária para a mudança evolutiva (Sanders, 2014). A              

medicina de precisão está diretamente ligada a esse fato, tendo em vista que ela faz uso da                 

genética molecular e da bioinformática para identificar tal diversidade e realizar o tratamento de              

doenças específicas se baseando nas variantes encontradas em cada indivíduo (ou grupo de             

indivíduos). A medicina de precisão observa que a constituição genética das pessoas é bastante              

variável, e como consequência as doenças e respostas aos tratamentos também são            

consideravelmente diferentes (Kimmelman; Jonathan; Tannock, 2015). 

A medicina de precisão trata especificamente de uma série de testes clínicos moleculares,             

que permite o conhecimento do mapa de predisposições genéticas de cada indivíduo e possibilita              

a prática de uma medicina verdadeiramente personalizada, preditiva, preventiva, proativa e           

participativa (Pena, 2010). A medicina de precisão tem como objetivo ajudar a resolver casos              

específicos em que os medicamentos convencionais não funcionam, para o máximo número de             

indivíduos que caiam em grupos precisamente diagnosticados (Berman, 2018). 

Para que a medicina de precisão seja um dia de fato uma realidade, o mais importante será                 

aumentar o tamanho das amostras das pesquisas. Isso será possível por meio de incentivos a               

novos estudos multicêntricos que usem a mesma metodologia e pela união dos dados públicos já               

existentes. A digitalização de todos os dados dos pacientes pelos serviços de saúde também será               

fundamental para estimular novas análises e aumentar o tamanho das amostras. (Chiavegatto            

Filho, 2015). 

O surgimento da medicina de precisão possibilitou o direcionamento do tratamento de            

4 Link de acesso: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_summary.cgi?view+summary=view+summary&build_id=149 
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doenças em função de mutações específicas (Pinho, 2017). Para determinar os tratamentos mais             

eficientes, testes clínicos baseados em sequenciamento podem ser direcionados ao genoma           

completo, exoma (sequenciamento das regiões exômicas dos genes) e até mesmo à um ou mais               

genes específicos (painéis gênicos). Os resultados obtidos por meio destes testes podem gerar             

uma ou mais bases de dados, onde esses dados poderão ser analisados posteriormente. O acúmulo               

de informação pode favorecer a identificação de novas ocorrências de variantes, assim            

evidenciando correlações ainda não descritas na literatura, além de contribuírem para o estudo de              

genes relativos a uma condição/doença específica. 

Quando falamos em volume de informação é notório que com o avanço das ciências              

ômicas e o surgimento do sequenciadores de segunda geração, a comunidade científica passou a              5

lidar com conjuntos de dados massivos, enfrentando desafios como manipulação, processamento,           

análise e a movimentação de grandes volumes de informação (Crichton, 2013). É possível             

observar esse cenário com mais clareza quando é necessário lidar com pacientes que apresentam              

alguma singularidade em relação aos tratamentos. Para exemplificar, podemos citar o caso da             

resposta à Varfarina , onde mutações de sentido trocado no gene VKORC1 têm sido descritas              6

como causas de resistência farmacodinâmica. Os fatores genéticos de maior importância sobre a             

dose de varfarina são os polimorfismos CYP2C9*2, CYP2C9*3 e do gene VKORC1, que             

representam risco aumentado de hemorragia durante a terapia com varfarina e,           

conseqüentemente, sugere o requerimento de menores doses deste fármaco (Almeida, 2014). Dito            

isto, podemos observar que na busca por conhecimentos adicionais que possam contribuir para             

um melhor entendimento dos fatores que ocasionam a variabilidade interindividual das respostas            

a medicamentos e tratamentos, é necessário o processamento de milhares de dados simultâneos. 

Diante deste cenário, fica clara a importância da integração dos dados coletados em             

repositórios públicos, agregados às informações geradas pelas plataformas ômicas, com a           

finalidade de tornar a análise dos dados precisa e compreensível, minimizando erros de             

interpretação e consequentemente erros de procedimentos. 

Com a integração desses dados é possível a implementação de um modelo de predição de               

risco, e por meio dessa predição uma série de verificações relevantes para o paciente podem ser                

realizadas. Esses modelos de risco possibilitam a realização de um balanço dos perigos e              

5 Ômica: o termo faz referência a diversas técnicas de estudo da biologia e é derivado do sufixo “oma” que significa 
“conjunto de”, desse modo, pode-se definir as áreas da genômica, transcriptômica, metabolômica e a proteômica 
(Faleiro, 2017). 
6 A varfarina sódica consiste em uma mistura racêmica com quantidades aproximadamente iguais dos dois 
isômeros ópticos R e S, cuja fórmula empírica é C19H15NaO4. 
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benefícios dos procedimentos adotados para cada caso (Braile, 2010). Segundo Domingo (2010),            

apesar de nenhuma ferramenta de predição ser vasta o suficiente para determinar um resultado              

específico individual, a análise do conjunto de riscos auxilia os pacientes e médicos a calcularem               

a possibilidade de ocorrerem complicações (ou óbito) em um dado grupo de indivíduos com              

perfil similar, submetidos a um dado procedimento. Essa integração colabora diretamente no            

processo de tomada de decisões. 

Descobertas a respeito de mutações que ocorrem em locus que desempenham funções            

biológicas importantes, ou que possuem forte associação com determinadas doenças como o            

câncer, têm permitido avanços em várias áreas da genética. Quando os dados de diversos loci são                

combinados, a identificação de um acúmulo de alterações pode potencializar a predição de risco              

(Pinheiro, 2016). 

Normalmente os cânceres são desencadeados por meio de processos mutacionais,          

portanto compreender os processos biológicos que geram essas mutações ainda é um mecanismo             

bastante limitado. Um estudo relacionado a assinaturas do processo mutacional em cânceres            

humanos extraiu mais de 20 assinaturas mutacionais distintas (Alexandrov, 2013). Algumas           

dessas assinaturas se fazem presentes em muitos tipos de câncer, outras são limitadas a um único                

tipo. Por meio de uma análise mais aprofundada, segundo Alexandrov (2013), foi possível             

observar a diversidade dos processos mutacionais ocultos no desenvolvimento de câncer, com            

possíveis implicações para a compreensão da etiologia, prevenção e terapia do câncer. 

Com intuito de auxiliar nesse processo de descoberta e tratamento de cânceres, diversas             

formas de detecção foram criadas, entre elas podemos citar a biópsia líquida. Esse procedimento              

é realizado através de sequenciamento de DNA, a partir de uma amostra do sangue ou outros                

fluidos corporais do paciente (Prado, 2016). O objetivo da criação dessa biópsia é poupar              

pacientes de procedimentos mais caros e invasivos. O exame ressalta quais fármacos podem ser              

direcionados a uma determinada mutação genética ligada ao câncer do paciente. Apesar de não              

substituir a biópsia convencional. 

Dito isto, é possível observar a relevância da análise dos dados públicos descritos na              

literatura de maneira clara e integrada, para que estudos como os citados acima possam ser               

realizados. A coleta e disponibilização dos dados de maneira pública possibilita análises e             

estudos que dão embasamento para a criação de novas tecnologias para dar suporte às              

problemáticas hoje enfrentadas. Um exemplo de estudo referente a análise dos dados públicos é              

descrito pelo autor Lee (2008), que realizou uma pesquisa relacionada a mineração de dados              
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genômicos. Por meio da análise de seu artigo é possível concluir que os estudos são viáveis                

devido ao grande volume de dados disponíveis nos bancos de dados públicos, pois são esses               

dados que dão suporte para a análise do cenário real dos pacientes e suas reações a partir de                  

diversos tratamentos no decorrer dos anos. 

Com o objetivo de fazer um melhor aproveitamento dessa grande quantidade de dados,             

foram integradas e desenvolvidas diversas tecnologias de bioinformática para serem aplicadas           

neste trabalho. Ainda existem algumas dificuldades no quesito utilização das ferramentas de            

bioinformática, isso se dá devido ao acesso de grande parte dessas ferramentas ser através da               

linha de comando, tornando sua curva de aprendizagem alta (Néron, 2009). 

De acordo com a complexidade da tarefa realizada por um software, maior a             

complexidade de criar ferramentas intuitivas que atendam suas necessidades específicas. Para que            

pesquisadores e profissionais das ciências da vida também sejam capazes de trabalhar sobre esses              

dados, é necessário criar novas ferramentas e nelas inovar a forma com que o usuário pode                

interagir. É neste contexto que o design de uma interface se mostra crucial, não apenas por                

fatores estéticos, mas também para proporcionar ao usuário uma experiência de uso rápida,             

eficiente e confortável. 

Quando falamos em volume de dados dentro da bioinformática é importante atentar para             

os três pontos mais problemáticos relacionado a esse assunto: o armazenamento, a confiabilidade             

e a utilização. O primeiro deles se dá devido ao grande número de dados que são gerados                 

diariamente, e a segurança desses dados. Em relação a confiabilidade, esse ponto é referente a               

fidedignidade do dado, até que ponto é a certeza de que o dado foi processado corretamente. O                 

último ponto, e talvez mais importante, é a respeito da manipulação e utilização desses dados.               

Quando uma grande quantidade de dados é analisada, se o dado não estiver armazenado de uma                

forma estruturada, a extração de dados significativos é praticamente impossível (Mathew;           

D’souza; N, 2016). E é por isso que existe a importância, à nível de interface, da exibição desses                  

dados de maneira concisa e coerente, para que dessa forma seja possível a realização da análise                

dos dados de forma a encontrar o que se procura.  

O banco de dados ClinVar foi essencial para o desenvolvimento das análises realizadas             

neste trabalho. Segundo Landrum (2013), o ClinVar é um banco de dados produzido através de               

publicações que relacionam variantes genéticas humanas e seus fenótipos, facilitando o acesso a             

interpretação observada em um determinado estado de saúde em que se encontra o indivíduo,              

assim como o histórico dessa interpretação. Neste trabalho o ClinVar foi utilizado como banco de               
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dados para análise clínico-patológica das mutações. Dito isto, faz-se necessário a consulta a             

outros bancos de dados, assim como a utilização de preditores para estimar a fisiopatologia das               

mutações a serem analisadas.  

Os programas preditores distribuem classificações de patogenicidade para variantes que          

realizam trocas de aminoácidos, fazendo uso de diferentes componentes relativos à evolução,            

sequência e estruturas proteicas (Walters-Sen; Lauren, 2015). Cada programa utiliza diferentes           

algoritmos, o que pode ocasionar diferentes interpretações para uma dada variante. Esse ponto             

pode ser considerado positivo quando se faz necessário o estudo desses preditores e seu potencial               

de acerto sob os variantes, tendo em vista que podemos analisar cada dado individualmente e               

atribuir ao mesmo um peso referente aquele algoritmo de predição. 

Esses algoritmos estão sendo cada vez mais utilizados na integração e análise dos dados              

clínicos, com o intuito de predizer e auxiliar no diagnóstico e tratamento dos pacientes.              

Atualmente algumas plataformas fazem uso desses preditores como indicadores de relevância           

para um dado variante. Uma dessas plataformas é o VarSeq , que faz uso dos preditores               7

funcionais do dbNSFP e uma análise global de mais três algoritmos que indicam variantes como               8

prejudiciais ou desconhecidas. Entre os algoritmos de predição utilizados estão: SIFT, Polyphen,            

MutationTaster, Mutation Assessor e o FATHMM (Helix, 2015). 

Um dos objetivos centrais deste trabalho é auxiliar na tomada de decisão de acordo com a                

análise dos dados de determinado paciente, para isso a plataforma provê meios mais precisos de               

analisá-los. Para auxiliar na exibição dos dados de maneira clara, e com o objetivo de tornar a                 

interpretação simplificada, foram aplicadas técnicas de usabilidade no desenvolvimento do          9

mesmo. 

Dito isso, podemos observar que a integração de conhecimentos exerce um papel            

fundamental no desenvolvimento deste trabalho. As bases de dados públicas vêm crescendo em             

altas taxas anualmente e, atualmente, o maior desafio é a transformação desses dados biológicos              

em conhecimento (Fujii, 2012). O ViVa surgiu com o intuito de implementar as ideias              

supracitadas, e o objetivo central deste trabalho é auxiliar no desenvolvimento de funcionalidades             

que agreguem valor a essa plataforma. O ViVa, resumidamente, funciona como um visualizador             

7 VarSeq: é uma solução de software para análise de dados genéticos. Com VarSeq é possível automatizar seus                  
fluxos de trabalho e analisar variantes em painéis genéticos, exomas e genomas inteiros. 
8 dbNSFP: é um banco de dados desenvolvido para a predição funcional e anotação de todas as variantes de                   
nucleotídeos não sinónimas potenciais (nsSNVs) no genoma humano. 
9 Usabilidade pode ser definida como uma arquitetura que proporciona facilidade ao utilizador para navegar pelo                
sistema ao longo da informação (Ascensão, 2013). 
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de variantes genômicas, que tem como objetivo principal a exibição dos SNVs de forma              

amigável para auxiliar na identificação de variantes significativas, a fim de possibilitar a criação              

de relatórios direcionados por paciente de maneira intuitiva, facilitando e enriquecendo à análise             

final do dado sequenciado.  

Objetivando contribuir no âmbito da pesquisa, realizamos uma análise nos dados públicos            

(ClinVar) integrados à plataforma. Para isso definimos uma série de procedimentos a serem             

realizados nos dados do ClinVar, a fim de extrair as informações mais significativas para a               

análise. Através desse estudo observamos que os atuais preditores possuem uma taxa de acurácia              

de aproximadamente 85% (Schwarz, 2014), e vimos nessa taxa uma oportunidade de aperfeiçoar             

a acurácia média dos preditores de patogenicidade através da aplicação de uma árvore de decisão,               

discretizando características contínuas de atributos a partir da integração dos dados. 

Com o desenvolvimento de técnicas computacionais de aprendizado de máquina,          

especializadas em reconhecer e associar padrões a conjuntos de dados, tal aperfeiçoamento passa             

a ter potencial para ser automatizado e capaz de prover maior taxa de corretude ao analisar                

mutações, sendo uma das técnicas de aprendizado de máquina que contribuem para que se              

chegue a este cenário as árvores de decisão (Pal, 2003). 

 

1.2. Motivação 

Uma das principais motivações deste trabalho se deu devido ao crescente grau de             

investimentos em estudos relacionados aos SNPs, tendo em vista sua ampla aplicabilidade na             

descoberta da causa/relação de diversas patologias, e em possíveis tratamentos. Visando           

contribuir neste âmbito, foi observada a necessidade de que sejam estabelecidos critérios para             

lidar com a crescente gama de dados existentes, para que possam ser realizados estudos que               

tenham como objetivo identificar possíveis novas mutações, de maneira que a população possa se              

beneficiar com essas descobertas. 

Este trabalho apresenta uma proposta que visa armazenar os dados recolhidos, para            

futuramente alimentar bancos com dados de brasileiros. Esses mesmos dados irão gradativamente            

agregar valor a plataforma desenvolvida, tendo como principal diferencial uma quantidade           

significativa de dados específicos a serem considerados ao analisar as novas mutações            

encontradas. 

Para dar início à esta pesquisa foi realizada uma análise referente ao estado da arte atual                
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das ferramentas de análise e anotação de variantes, com o intuito de observar as lacunas deixadas                

pelas ferramentas existentes. Com esse objetivo foram analisadas as seguintes ferramentas:           

VarSeq , NextGENe , Variobox , IGV (Integrative Genome Viewer) , GenomeMaps e         10 11 12 13 14

ANNOVAR . Ao analisá-las pudemos constatar que essas ferramentas se mostraram bastante           15

satisfatórias por oferecerem recursos funcionais para diversos propósitos distintos, entre eles           

podemos citar: anotação e/ou chamadas dos variantes, reporte clínico, diagnóstico de doenças            

raras, armazenamento dos dados genéticos, ligação com bases de dados públicas, anotação de             

novos SNPs, etc. 

Dentro da proposta deste trabalho, que é agregar valor a ferramenta desenvolvida, foi             

realizado o auxílio no desenvolvimento de funcionalidades para aperfeiçoar a plataforma de            

análise de variantes genômicas (ViVa), contamos com a implementação de funcionalidades           

previamente já implementadas por algumas dessas outras ferramentas, tais como: chamada e            

anotação dos variantes, integração com as bases de dados públicas, armazenamento dos dados             

dos variantes analisados, desenvolvimento de um relatório final para o paciente e integração dos              

dados de entrada à plataforma, ou seja, entrada de arquivos .BAM e/ou .VCF. 

Porém além desses recursos existem outras funcionalidades que visamos acrescentar na           

ferramenta proposta. Entre essas funcionalidades, podemos citar a implementação de uma           

interface de fácil utilização, regida pelas regras da usabilidade aplicadas à web. Realizamos a              

inserção de uma análise de risco, implementada através da disponibilização de diversos filtros             

capazes de selecionar as mutações mais relevantes dado um cenário de características genéticas             

específicas (Ex.: gene, posição, etc).  

Foi adicionado também um módulo de indicação de drogas, terapias e possíveis patentes             

de estudo relacionados às mutações identificadas. Dentro do sistema é possível realizar a             

separação dos usuários por grupos e permissões para facilitar e assegurar o acesso aos dados,               

assim como separar as amostras por projeto, para facilitar o acesso das amostras de um dado                

paciente e/ou grupo. 

Para melhorar a visualização das amostras foi implementado a visualização de amostras            

10 http://goldenhelix.com/products/VarSeq/ (desktop) 
11 http://www.softgenetics.com/NextGENe.php (desktop) 
12 http://bioinformatics.ua.pt/software/variobox/ (desktop) 
13 http://hek293genome.org/v2/igv.php (desktop) 
14 http://www.genomemaps.org/ (web) 
15 https://goo.gl/MtjehT (linha de comando) 
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individuais e/ou a sua união/interseção (por exemplo, considerando duas amostras de uma mesma             

pessoa, sendo uma normal e a outra tumor). Para auxiliar na busca pelas mutações mais               

significativas o ViVa oferece a opção de filtragem, para que cada coluna possa ser filtrada               

individualmente, facilitando dessa forma a descoberta de possíveis mutações significativas, e           

também oferece a possibilidade de filtrar pela quantidade de reads por amostra. 

Pensando em auxiliar nas comparações entre amostras, um módulo de comparação foi            

desenvolvido, e até o momento implementadas as comparações de novo e autossômica recessiva.             

Por fim, foi desenvolvido um reporte clínico que relaciona possíveis drogas e terapias             

correlacionadas às mutações selecionadas como significativas para uma dada análise. Esse           

reporte é realizado através de um relatório final editável, para caso seja necessária alguma              

correção ou observação importante. O armazenamento dos dados foi realizado em um banco não              

relacional com o intuito de agilizar o acesso à informação. 

Por meio da aplicação dessas novas funcionalidades, temos em vista a extração de uma              

maior quantidade de dados significativos para as análises realizadas. A implementação de uma             

ferramenta web, assim como por exemplo a já citada GenomeMaps, é um grande facilitador tendo               

em vista que o médico terá a capacidade de acessar o conteúdo do sequenciamento dos seus                

pacientes, e fazer uso de suas funcionalidades através de qualquer computador.  

A plataforma ViVa é subdividida em duas partes, onde uma é o pipeline por trás dos                

dados de entrada (BAM/VCF) e a outra é a ferramenta que vai receber esses dados já                

pré-processados e anotados. O pipeline foi desenvolvido totalmente em Perl , e a ferramenta web              16

foi implementada em HTML5, juntamente ao JavaScript (puro), aliado ao Meteor para            17 18

automatizar as funcionalidades do sistema. A escolha das linguagens por trás da plataforma             

influenciam diretamente no resultado que esperamos da mesma. Temos em vista uma ferramenta             

que possa nos dá um retorno rápido e preciso dos dados à serem analisados. Para isto optamos                 

por utilizar o banco de dados Mongo, que por ser um banco de dados não relacional nos                 

proporciona um resultado mais rápido do que os demais bancos relacionais em relação a              

quantidade de dados consultada. 

O desenvolvimento desse trabalho está fundamentado na simplificação do mapeamento          

visual dos SNPs, e para que os resultados dessa visualização se torne mais abrangente para que                

16 Perl: Linguagem de programação multiplataforma usada em aplicações para a web 
17 Javascript: Linguagem leve, interpretada e baseada em objetos com funções de primeira classe, mais conhecida 

como a linguagem de script para páginas Web. 
18 Meteor: Framework CoC (Convention Over Configuration) e seu objetivo principal é construir aplicações 

single-page real-time. 
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futuramente quaisquer indivíduos tenham acesso a análise clínica de suas possíveis patologias. 

Para isto o presente trabalho visa realizar uma apuração das mutações encontradas a partir              

dos dados das amostras sequenciadas, tendo como objetivo a montagem de um banco de dados               

que futuramente sirva de suporte para poder identificar novos possíveis hotspots e polimorfismos             

de acordo com a recorrência de mutações em genes específicos em certos tipos de patologia. 

Ainda no escopo deste estudo, foi realizada uma análise a respeito das ferramentas de              

predição utilizadas para predizer as mutações anotadas. Essa análise visa contribuir com o             

aumento da acurácia oferecida pelos atuais preditores, aumentando dessa forma o grau de             

confiança da identificação das mutações identificadas. 

Com a melhora da acurácia dos preditores existentes, visamos contribuir diretamente com            

a geração de dados mais precisos, que poderão ser utilizados na classificação mais específica de               

mutações. Para compreender melhor a ideia por trás da proposta de enriquecimento dos dados,              

observe a Figura 01 abaixo. 

 

 

 
Figura 01 - Fluxo do conhecimento baseado nos dados. 

 

Nesta imagem podemos compreender com mais clareza a ideia de como a plataforma faz              

uso dos conhecimentos previamente adquiridos para dar suporte a criação/dedução de novos            

conhecimentos. Seguindo o fluxo vemos primeiramente (Passo 1) a integração das bases de dados              

públicas como meio de informação, em um segundo momento (Passo 2) esses dados são              

aplicados para analisar e anotar os variantes submetidos a plataforma. Em seguida (Passo 3) esses               

dados são sintetizados com o intuito de gerar novos conhecimentos, os quais irão enriquecer              

(Passo 4), por sua vez, a nova base de dados gerada (Passo 5). 
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1.3. Análise de Variantes 

O principal objetivo da análise de variantes, no contexto desse projeto, é identificar             

alterações relacionadas a patologias em humanos. No decorrer da análise foi realizada a             

identificação dos perfis de qualidade das sequências, o realinhamento, a recalibração da            

qualidade e por fim a chamada e anotação dos variantes. Esses procedimentos serão melhor              

descritos nos tópicos a seguir. 

1.3.1. Mapeamento 

O sequenciamento do DNA basicamente determina a sequência nucleotídica, durante esse           

mapeamento são identificadas e agregadas informações à sequência. A melhor maneira de fazer             

isto, é comparar a sequência com sequências já conhecidas. Para isso, é feito o alinhamento par a                 

par com o genoma referência. 

 Para se selecionar uma boa sequência de alinhamento, duas sequências devem ser            

combinadas de forma aleatória. Depois dessa combinação a pontuação é avaliada. Em seguida             

uma sequência é movida em relação a outra e a combinação é pontuada novamente, até que seja                 

obtida a melhor pontuação de alinhamento (Firmo, 2008). 

1.3.2. Anotação dos Variantes 

Depois de passar por todos os passos anteriormente descritos o pipeline entra na fase de               

identificação dos variantes, essas variantes é o resultado do que difere entre a amostra e o                

genoma referência. Nesse passo temos um arquivo com todos os variantes devidamente            

identificados, em seguida essas variantes precisam ser anotadas para que sejam relacionadas a             

informações específicas, como doenças genéticas clinicamente relacionadas (OMIM ), e a sua           19

relação com as bases de dados de variantes clínicas (CLINVAR). 

É importante ressaltar que é inviável realizar esses processos manualmente, tendo em            

vista a grande quantidade de dados. Por isso a construção de sistemas como ViVa é de                

fundamental importância na identificação e na análise dos variantes. Depois de devidamente            

anotadas é possível dar início a real extração de dados significativos dentro do contexto de               

amostra por pacientes, pois dessa forma fica mais palpável retornar para cada caso os variantes               

mais significativos, ou as drogas relacionadas aos variantes identificados. Feito isso e tendo em              

mãos os dados já filtrados do paciente é possível realizar uma busca pelas alterações genéticas               

19 Link de acesso: https://www.omim.org/ 
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relevantes para o contexto clínico de determinado paciente.  
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2. OBJETIVOS 

Os principais objetivos definidos para este trabalho serão apresentados nos tópicos a            

seguir. 

2.1. Objetivos Gerais 

Um dos principais objetivos deste trabalho é contribuir com a evolução da plataforma             

ViVa (http://viva.imd.ufrn.br/), agregando valor a mesma através da implementação de novas           

funcionalidades que auxiliem na categorização/leitura das mutações. Outro grande objetivo, que           

tem o intuito de contribuir com o aumento da acurácia da plataforma, é complementar a acurácia                

dos preditores existentes através da aplicação de uma árvore de decisão por meio de um estudo                

realizado utilizando os dados do banco ClinVar.  

Para isso foi proposta a realização de uma análise nos dados classificados através de três               

dos preditores mais comumente empregados em pesquisa clínica (SIFT, Polyphen2 e           

PROVEAN), com o intuito de diminuir as taxas de discordância de classificação que ocorre de               

um preditor para o outro. 

2.2. Objetivos Específicos 

Com intuito de alcançar o objetivo geral deste trabalho serão desenvolvidas           

funcionalidades com a finalidade de agregar valor a ferramenta ViVa. Além dessas            

funcionalidades também será realizada uma colaboração para o desenvolvimento de:  

● Uma interface amigável – para que o ViVa possa ser utilizado por um público alvo               

abrangente, e que essa interface seja capaz de facilitar a análise das mutações de um dado                

indivíduo.  

● Uma refatoração no modelo do banco de dados desenvolvido para o armazenamento dos             

variantes – para que os dados sejam separados por projeto e/ou amostras, tornando a              

plataforma mais ágil. 

● Filtros para identificação de mutações mais significativas serão aprimorados 

● Armazenamento dos padrões de filtros utilizados nas buscas pelas mutações – para            

auxiliar nos diagnósticos.  

● Armazenamento do histórico das mutações – a fim de contribuir futuramente para o             

crescimento das bases de dados que possam ser utilizadas para diagnóstico,           
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acompanhamento e tratamentos específicos. 

● Dentro da ferramenta serão implementados: 

○ O módulo de comparações entre amostras (para comparações “de novo”, e           

autossômica recessiva) 

○ Um helper para facilitar o entendimento geral do sistema 

○ O visualizador de variantes terá a paginação adicionada 

○ Zoom para que seja possível preencher toda a página, facilitando dessa forma o             

uso da ferramenta no momento de buscar os variantes, e em qualquer dispositivo             

desejado.  

○ O módulo de fármacos, através do qual o ViVa retorna uma gama de fármacos              

e/ou tratamentos relacionados aos variantes que foram inicialmente marcados         

como variantes significativos pelo usuário.  

○ Um relatório final para que possa ser reportado os variantes mais significativos da             

análise. 

Visando auxiliar na administração do sistema, serão implementados: 

● Grupos de usuários – para facilitar e assegurar o acesso aos dados 

● Internacionalização – tendo em vista a expansão de sua utilização e com o objetivo de               

tornar a plataforma mais acessível 

 

Por fim, realizar uma análise nos dados do Clinvar, com o objetivo de estudar os               

preditores existentes, e observar se existe alguma forma de contribuir para aumentar a acurácia              

dos preditores selecionados. Dentro dessa análise realizamos a verificação da porcentagem dos            

variantes identificados como falsos positivos/negativos pelos preditores, e a partir desse dado            

propomos um método baseado em árvore de decisão para melhorar a acurácia das predições dos               

variantes, diminuindo dessa forma a taxa de falsos positivos/negativos anteriormente verificada. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção será dissertado um pouco a respeito dos meios que foram utilizados para a               

realização das propostas contidas nesse trabalho. 
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3.1. Framework e Linguagens 

3.1.1. Meteor 
 

Neste trabalho fizemos uso de um framework chamado Meteor , que se trata de um              20

framework de código aberto para desenvolvimento web, mobile e desktop o qual foi selecionado              

para o desenvolvimento do ViVa. A escolha desse framework se deu devido a arquitetura              

dinâmica que auxilia no desenvolvimento de aplicativos em javascript puro, com código limpo, e              

por possibilitar a visualização dos dados em tempo real. 

3.1.2. Javascript 
 

JavaScript é uma linguagem de script executada no navegador que permite que os             21

desenvolvedores criem interfaces sofisticadas para aplicações web (Cova, 2010). A utilização           

dessa linguagem no ViVa foi de grande importância para a aplicação da usabilidade no sistema,               

assim como as demais funcionalidades relacionadas a visualização e edição de componentes do             

layout. 
 

3.1.3. Node.js 
 

O Node.js é um framework para desenvolvimento de alta performance de programas            22

simultâneos que não precisam de uma abordagem mainstream multithreading, porém este           

framework utiliza o sistema de E/S assíncrona com um modelo de orientação orientado a eventos               

(Tilkov; Vinoski, 2010), além disso, segundo Nodebr (2018):  
“Node.js é uma plataforma construída sobre o motor JavaScript do Google Chrome para facilmente construir               

aplicações de rede rápidas e escaláveis. Node.js usa um modelo de I/O direcionada a evento não                

bloqueante que o torna leve e eficiente, ideal para aplicações em tempo real com troca intensa de                 

dados através de dispositivos distribuídos.” 

3.1.4. Perl 
 

Perl é uma linguagem popular de código aberto que foi criada por Larry Wall. A               23

primeira versão do Perl foi lançada em 1987. Perl é uma linguagem de script, ou seja, é possível                  

20 Fonte: https://www.meteor.com/ | Versão: v1.6.0 
21 Fonte: https://www.javascript.com/ | Versão: v1.8.5 
22 Fonte: https://nodejs.org/ | Versão: v4.5.0 
23 Fonte: https://www.perl.org | Versão: v5.22.1 
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escrever programas em Perl em arquivos de texto e posteriormente esses arquivos podem ser              

carregados a partir da linha de comando através de qualquer sistema operacional que tenha o Perl                

instalado (Berman, 2008). 

3.1.5. R 

 

O R é uma linguagem e também um ambiente de desenvolvimento integrado para             24

cálculos estatísticos e gráficos. Foi criada originalmente por Ross Ihaka e por Robert Gentleman              

no departamento de Estatística da universidade de Auckland, Nova Zelândia, e foi desenvolvido             

em um esforço colaborativo de pessoas em vários locais do mundo (The R Foundation). 

Neste trabalho o R foi utilizado como suporte a análise dos dados do Clinvar, objetivando               

a extração de informações relevantes em relação aos preditores, para serem adicionadas na             

plataforma aprimorada. 

3.2. Formatos Utilizados 

 

Nesta seção está uma breve descrição a respeito dos formatos de arquivos utilizados no              

decorrer do trabalho. 

 

3.2.1. FASTQ 
 

O formato FASTQ foi inventado na virada do século no Wellcome Trust Sanger Institute              

por Jim Mullikin, gradualmente divulgado, e surgiu com a proposta de um formato de arquivo               

para compartilhar dados de leitura de sequência combinando essa sequência com um índice de              

qualidade associado por base (Cock, 2010). 

3.2.2. BAM 
 

O formato BAM é um formato binário de armazenamento de dados de sequência. 

3.2.3. VCF 
 

O formato de chamada variante (VCF) é um formato genérico para armazenar dados de              

24 Fonte: https://www.r-project.org/ | Versão: v3.4.2 
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polimorfismo de DNA, como SNPs, inserções, deleções e variantes estruturais, juntamente com            

notas ricas. O formato foi desenvolvido para o Projeto 1000 Genomas e também foi adotado por                

outros projetos, como UK10K, dbSNP e o Projeto NHLBI Exome (Petr Danecek, 2011). 

3.3. Bancos de Referência 

 

Essa seção traz uma breve descrição dos bancos de dados utilizados para o             

armazenamento e integração dos dados analisados pelo ViVa. 

3.3.1. dbSNP 
 

Em resposta à necessidade de um catálogo geral de variação do genoma para abordar os               

projetos de amostragem em larga escala exigidos por estudos de associação, mapeamento de             

genes e biologia evolutiva, o National Cancer for Biotechnology Information (NCBI) estabeleceu            

o banco de dados dbSNP (Smigielski; Sirotkin; Ward; Sherry, 2000). 

3.3.2. 1000Genomes 
 

O Projeto 1000 Genomes tem como objetivo proporcionar uma caracterização profunda           

da variação da sequência do genoma humano como base para investigar a relação entre genótipo               

e fenótipo. O objetivo do Projeto 1000 Genomas é descobrir, genótipos e fornecer informações              

precisas sobre todas as formas de polimorfismo de DNA humano em populações humanas             

múltiplas (1000 Genomes Project Consortium, 2010). 

 

3.3.3. COSMIC 

 

O COSMIC (Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer), é o recurso mais abrangente do              

mundo para explorar o impacto das mutações somáticas dos cânceres em humanos. O banco de               

dados COSMIC é implementado em um banco de dados relacional e possui cinco seções cada               

uma contendo várias tabela (BAMFORD, 2004). 

3.3.4. TCGA 

 

O TCGA (The Cancer Genome Atlas) é uma base de dados criada através da colaboração               
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do Instituto Nacional do Câncer (NCI) e o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano               

(NHGRI), essa colaboração gerou mapas abrangentes das principais mutações em          

aproximadamente 33 tipos de cânceres. Esse conjunto de dados auxilia na melhora da prevenção,              

diagnóstico e tratamento do câncer (The Cancer Genome Atlas homepage, 2018). 

3.3.5. ClinVar 

 

Resumidamente, o ClinVar foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a avaliação das             

relações variação-fenótipo, armazenando análises de amostras submetidas, agregando dados de          

vários grupos, como laboratórios, para determinar se há consenso sobre a interpretação e             

disponibilizando os dados resumidamente (Landrum, 2013). 

3.4. Programas Utilizados 

3.4.1. SAMTOOLS 
 

O SAMTOOLS é um programa de linha de comando que trabalha com arquivos             

SAM/BAM e VCF. Além de permitir a indexação e conversão desses arquivos, este programa              

também possui um algoritmo Bayesiano para realizar a chamada de variantes a partir de um               

arquivo SAM/BAM. Site: <http://samtools.sourceforge.net/>. 

3.4.2. PICARD TOOLS 

 

O PICARD é um programa em Java criado pelo Broad Intitute que possui ferramentas de               

linha de comando para a manipulação de arquivos no formato SAM/BAM. Este programa             

permite ordenar e indexar arquivos SAM/BAM, remover leituras que forem duplicadas, extrair            

métricas do alinhamento entre muitas outras coisas tarefas. Site: <http://picard.sourceforge.net>  

3.4.3. Burrows-Wheeler Aligner 
 

O programa BWA (LI et al., 2009) é um mapeador de leituras desenvolvido por Heng Li e                 

Richard Durbin que utiliza a transformada de Burrows-Wheeler para indexar os genomas e             

depois realizar o processo de mapeamento das leituras contra um genoma de referência. Este              

alinhador foi publicado em 2009 e atualmente possui um método chamado bwa mem que é o                

mais utilizado para se alinhar leituras geradas por sequenciadores da empresa Illumina. Este             

33

http://samtools.sourceforge.net/
http://picard.sourceforge.net/


 
 

alinhador foi utilizado para o alinhamento do primeiro exoma recebido pelo nosso laboratório.             

Site: <http://bio-bwa.sourceforge.net> 

3.4.4. GATK 
 

O Genome Analisys ToolKit (GATK) (DEPRISTO et al., 2011) é um framework            

desenvolvido em Java pelo Broad Institute que possui diversos métodos utilizados para melhorar             

a qualidade da análise dos dados além de realizar o calling das variantes gerando um arquivo                

VCF no final a partir dos arquivos SAM/BAM do alinhamento. Este programa foi utilizado para               

a análise de todos os dados recebidos pelo Laboratório de Genômica Clínica e também para               

realizar a análise dos dados do Projeto 1000Genomes. Site:         

<http://www.broadinstitute.org/gatk/> 

3.4.5. SnpEff  
 

O SnpEff é uma ferramenta para anotação e predição do efeito causado por variantes              

presentes em diversas regiões de um genoma. Além de realizar a anotação de SNPs, Indels e                

MNPs que estão localizados nos genes, ele também é capaz de predizer mutações em regiões de                

splicing, regiões com frameshifts, perda ou ganho de função entre outras que estão descritas no               

site da ferramenta. Site: <http://snpeff.sourceforge.net> 

3.4.6. Pipeline 
 

Para contextualizar o que é um pipeline, podemos dizer que, para a engenharia de              

software, um pipeline consiste em uma cadeia de elementos de processamento (processos,            

threads, rotinas, funções, etc.), dispostos de modo que a saída de cada elemento seja a entrada do                 

próximo. O nome pipeline se dá por analogia a um encanamento físico. Os pipelines geralmente               

são implementados em um sistema operacional multitarefa, lançando todos os elementos ao            

mesmo tempo que os processos, e atendendo automaticamente os pedidos de leitura de dados por               

cada processo - isso pode ser chamado de pipeline multiprocessado. Desta forma, a CPU será               

requisitada entre os processos pela máquina, de modo a minimizar o tempo de inatividade. 

Na figura 02, no próximo tópico, é possível visualizar um diagrama com todas as etapas e                

os processos aplicados neste pipeline.  
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3.5. Pipeline 

 

O pipeline do ViVa foi inicialmente desenvolvido pelo professor Jorge de Souza e pelo              

professor Sandro de Souza, e aperfeiçoado pelo aluno de pós-doutorado José Eduardo Kroll. E o               

seu funcionamento está melhor representado pela figura a seguir. 

Após o recebimento dos arquivos em formato FASTQ ou BAM o fluxo do pipeline é               

iniciado. A seguir serão descritos os fluxos até a anotação dos variantes. 

 

 
Figura 02 - Diagrama do pipeline dos dados do ViVa. O pipeline se inicia na coleta da amostra do paciente, esse                     

material é passado pelo sequenciador (onde será alinhado, terá sua qualidade tratada, realinhado, dentre outros passos                

que serão descritos logo abaixo) e a saída desse sequenciamento é retornada como um arquivo BAM ou FASTQ.                  

Posteriormente esse dado é passado pelos anotadores, e retornado como um arquivo VCF, que será integrado com os                  

dados advindos das bases de dados públicas com o objetivo de agregar valor a amostra anotada. Em seguida esse                   

dado é passado para a base de dados do ViVa. 

 

Segue abaixo uma síntese de cada etapa do fluxo do pipeline desenvolvido para o ViVa. 
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3.5.1. Passo de Alinhamento 
 

Por padrão, após a verificação da qualidade dos dados recebidos, é realizado um             

alinhamento utilizando o alinhador BWA que mapeia as leituras contra a versão hg19/hg38 do              

genoma humano de referência. 

Em consequência deste mapeamento um arquivo no formato BAM é gerado e então, se              

necessário, são extraídos parâmetros de qualidade sobre este alinhamento com o programa            

SAMStat. Este programa é útil para auxiliar na verificação da qualidade do alinhamento em              

arquivos do tipo BAM, para melhorar a qualidade e corrigir alguns problemas nesses arquivos.  

A seguir apresentamos um resumo do que acontece com os dados durante a execução do               

GATK dentro do pipeline de análise das amostras. 

3.5.2. GATK Genome Analysis ToolKit 
 

Logo em seguida do alinhamento com o BWA nós fazemos uso do GATK para melhorar               

a qualidade das reads e realizar a chamada dos variantes. 

3.5.2.1. Remoção de Leituras Duplicadas 
 

Para remover as leituras duplicadas fazemos uso do comando MarkDuplicates dentro do            

fluxo do pipeline. É importante mencionar que essa remoção minimiza o bias de erro da chamada                

de variantes provocado pelo passo de amplificação de PCR realizado no processo de             

sequenciamento. 

 

3.5.2.2. Realinhamento Local em Regiões de Indels 

3.5.2.2.1. Criação dos Alvos para Realinhamento 
 

Para realizar o realinhamento utilizamos o método RealignerTargetCreator, esse  

método realiza uma busca ao longo do alinhamento buscando por regiões que apresentem             

atributos específicos. Ao detectar esses padrões, o script marca essas regiões para que seja              

realizado um realinhamento local com a finalidade de corrigir possíveis erros gerados no decorrer              

do alinhamento dessas sequências. 

36



 
 

3.5.2.2.2. Aplicação do Recalibramento 
 

Para realizar o recalibramento é aplicado o parâmetro BaseRecalibrator, esse método           

executa um alinhamento local nas leituras indicadas pelo passo anterior para tentar refinar a              

posição das leituras em relação a regiões com indels. 

3.5.2.3. Anotação de Variantes 
 

A chamada dos variantes é realizada através do snpEff. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Interface 

4.1.1. ViVa (View of Variants) 
 

A seguir será apresentada a plataforma ViVa. Através deste trabalho foram desenvolvidos            

módulos com o objetivo de auxiliar na realização de análises mais aprofundadas dos dados              

submetidos na plataforma. Essa plataforma foi aprimorada com o intuito de contribuir com a              

coleta de dados a partir dos casos analisados, e também para servir como uma plataforma de                

suporte para uma análise mais facilitada dos variantes detectados. A ideia geral desse projeto foi               

aprimorar o software para facilitar a sua utilização, e permitir que uma considerável gama de               

usuários consigam analisar os dados fornecidos pela anotação dos variantes. É interessante            

mencionar a importância do ViVa em relação a integração dos dados advindos de fontes externas,               

tendo em vista a adaptabilidade do mesmo com o passar do tempo quanto às novas bases de                 

dados encontradas. 

4.1.2. Banco de Dados 

4.1.2.1. MongoDB 
 

O MongoDB é um poderoso, flexível e escalável banco de dados. Ele combina a              

capacidade de dimensionar com recursos como índices secundários, consultas de intervalo,           

classificação, agregações e índices geoespaciais. Além de tudo é um banco de dados orientado a               

documentos, não relacional. A principal razão para se escolher um modelo não relacional é              

facilitar o dimensionamento, mas também existem algumas outras vantagens. 

Também não há esquemas pré-definidos: as chaves e valores de um documento não são              

de tipos ou tamanhos fixos. Sem um esquema fixo, adicionar ou remover campos conforme              

necessário torna-se mais fácil. Geralmente, isso torna o desenvolvimento mais rápido, já que os              

desenvolvedores podem iterar rapidamente. Também é mais fácil de experimentar. Os           

desenvolvedores podem tentar dezenas de modelos para os dados e, em seguida, escolher o              

melhor para seguir (Chodorow, 2014). 

Para a bioinformática a escolha do banco a ser utilizado é de extrema importância tendo               

em vista a numerosa quantidade de dados que envolve cada projeto. Ao optar por fazer uso de um                  
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banco de dados não relacional a velocidade de acesso a esses dados aumenta consideravelmente,              

assim como cada operação realizada em cima desses dados. A modelagem do banco foi feita em                

cima das principais classes representadas pelo sistema, no anexo A apresentamos o modelo que              

foi desenvolvido para armazenar as informações referentes aos projetos, amostras e variantes.            

Nessas coleções ficam armazenados os dados referentes ao criador do projeto, dono da amostra,              

observações referentes a cada uma delas e seus respectivos variantes. 

Além disso os filtros, assim como os variantes selecionados como prioritários através do             

sistema (Figura 03), são armazenados para futuras consultas e para ser gerado o relatório final.               

Quando o arquivo que contém o sequenciamento do paciente é submetido ao pipeline, tem como               

saída um arquivo VCF, esse arquivo é carregado no sistema através de um script que passará o                 

conteúdo do mesmo para a tabela “mutations” no MongoDB. Essa tabela é representada pela              

interface do sistema na aba “Viewer” (figura 04).  

 

 
Figura 03 - Variantes selecionados como prioritários, coluna “Report?” selecionada. Na imagem acima podemos              

observar uma parte da tela do visualizador de variantes, mais especificamente a área onde é possível selecionar os                  

variantes mais significativos dada uma análise. Selecionando esta coluna o médico/biologista estará optando por              

categorizar esses variantes como importantes, essa seleção é importante principalmente a nível de relatório. Quando               

o relatório é gerado, vai ser retornado os variantes marcados nesse passo da análise. 
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Figura 04 - Visualizador de variantes. Na figura acima podemos ter uma visão mais global do visualizador, cada                  

coluna possui a opção de filtro, tornando a quantidade de combinações possíveis de análises gigantesca. O Pop-up                 

aberto são as possíveis formas de filtragem por grupo de coluna disponíveis. É possível, por exemplo, trazer apenas                  

as colunas referentes às anotações realizadas pelo SnpEff, dentre outras opções de filtro por coluna. 

 

A importância da implementação desses filtros, frente a existência de milhares de            

variantes, se dá devido a necessidade de aprimoramento das buscas realizadas através do sistema.              

Para melhor exemplificar, caso um médico precise analisar apenas mutações relacionadas ao            

gene BRCA1, que caem especificamente em Exons e estão entre a posição X e Y desse gene,                 

esses cortes poderão ser realizados utilizando os filtros, reduzindo o espaço amostral de busca das               

mutações dado o cenário específico. 
 

4.1.3. Interface 
 

O ViVa foi pensado para apresentar-se como uma interface de fácil acesso para todos os               

usuários. Com o auxílio de ferramentas dinâmicas procuramos implementar as melhores formas            

de adaptabilidade para as telas do sistema, assim como uma usabilidade de alto nível e que torne                 

a interface intuitiva. Para isso, dividimos o sistema em abas para que dessa forma fique mais                

explícito o fluxo de cada passo e divisão dos dados dentro do ViVa. Na figura 05 pode-se                 

observar a estrutura em abas que apresenta as telas principais do sistema, através das quais as                

funcionalidades do mesmo está distribuída. 
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Figura 05 - Abas do sistema. Por meio dessas abas é realizada a navegação pelo sistema, a guia “Principal” é onde                     

está disposta a lista de amostras disponíveis para seu usuário visualizar. Ao clicar em alguma das amostras e                  

selecionar o tipo de visualização desejada, o sistema é direcionado à guia “Visualizador” através da qual é exibido o                   

visualizador com todos os variantes daquela amostra. A guia “Relatório” é onde aparecerá informações resumidas de                

todos os variantes pré-selecionados no visualizador (como explicado mais acima). Caso o usuário tenha permissão a                

guia “Usuários” ficará disponível para que possa ser realizada a distribuição de permissões dentro do sistema para os                  

demais usuários. As flags à direita indicam os idiomas disponíveis atualmente pelo sistema. 

 

Por meio do menu acima é possível observar que a internacionalização do sistema foi              

devidamente implementada, visando expandir a utilização do mesmo para fora do Brasil. Essa             

internacionalização foi realizada de maneira modular, seguindo as normas de criação de            

dicionário, ou seja, é possível adicionar quaisquer demais linguagens rapidamente para que o             

sistema se adapte. 

A seguir iremos abordar um pouco a respeito das principais funcionalidades           

implementadas no sistema atualmente. 

4.1.4. Upload de Projetos 
 

O primeiro passo para acessar os dados no sistema é fazer o upload dos dados de                

sequenciamento, para isso é necessário que o usuário tenha as devidas permissões para criar              

projeto. Em seguida, para fazer o upload do projeto no sistema é necessário rodar um script                

(SBV_pipeline) que irá criá-lo automaticamente no ViVa. Esse script foi desenvolvido em Perl e              

o seu objetivo é de ler o arquivo de sequenciamento já anotado (VCFs) e adicionar os variantes                 

encontrados ao banco de dados. Depois de rodado, se o processamento for bem sucedido, os               

dados referentes aos variantes desse paciente poderão ser acessados através da plataforma (figura             

06). 
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Figura 06 - Tela inicial, depois de logar no ViVa. Nessa figura está representado o que é exibido ao clicar na guia                      

“Principal”, as amostras dos usuários e suas respectivas opções de visualização. 

 

Na tela principal podemos visualizar as amostras que estão sendo processadas pelo            

pipeline. Clicando em cada amostra é possível exibir mais detalhes a respeito das mutações              

identificadas, abrindo o visualizador de variantes. O sistema também dispõe de algumas            

estatísticas a respeito da amostra como um todo. Ao selecionar uma amostra que possua uma               

amostra de tumor e a amostra normal, por exemplo, é possível filtrar todas as mutações que                

ambas as amostras têm em comum (ou apenas as mutações que a amostra de tumor possui). 
 

4.1.5. Tipos de Amostras 
 

Dentro do ViVa são aceitos dois tipos de amostras, segue abaixo uma breve explicação a               

respeito desses tipos. 

4.1.5.1. Em Trio 
 

As amostras em trio são referentes a amostras em que o paciente visa encontrar mutações               

germinativas que expliquem sua patologia. Nessas, normalmente é colhido amostras do pai, da             

mãe e do paciente a ser analisado para que dessa forma seja possível realizar uma série maior de                  

análises em cima dos dados recolhidos. 
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4.1.5.2. De Tumor/Normal 
 

As amostras Tumor/Normal são referentes a amostras em que o paciente visa encontrar             

mutações somáticas que expliquem sua patologia. 
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4.1.6. Painel de Variantes 
 

Nos parágrafos a seguir será feita uma breve explanação a respeito das principais             

funcionalidades presentes no painel de variantes do ViVa. Para melhor compreender, na figura 07              

podemos visualizar onde estão dispostas as funcionalidades do painel de variantes. 

 

 

Figura 07 - Funcionalidades do painel de variantes. Esse menu lateral é exibido ao lado da tela de visualizar                   

variantes, de cima pra baixo temos as seguintes opções: Exibir opções gerais do painel, gerar relatório, fechar painel                  

de variantes, zoom out, zoom in, algumas estatísticas a respeito dos variantes filtrados na amostra selecionada, gerar                 

VCF, gerar CSV, voltar uma página e por um avançar. Esse menu é dinâmico e pode ser arrastado para qualquer                    

lugar da tela. 
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4.1.6.1. Ferramentas de Busca 
 

A figura 08 apresenta a tela de ferramentas que o sistema possui para auxiliar na busca                

pelos variantes. 

 
 

 
Figura 08 - Ferramentas de busca. Na figura acima é possível visualizar mais detalhadamente a estrutura de filtros                  

disponível no visualizador de variantes. Na primeira guia é possível realizar a filtragem por grupo de coluna                 

selecionado, se segunda guia é possível realizar a filtragem por coluna individual da tabela de variantes. Na terceira                  

guia é possível realizar uma filtragem levando em consideração um conjunto de gene específico, e na última guia                  

está o módulo de comparações entre as amostras. 

 

A relevância da implementação desses filtros por bloco consiste na adaptabilidade do            

sistema para com os cenários em que o médico precisará buscar as mutações de um dado                

paciente. Se o médico optar por filtrar apenas as informações advindas do snpEFF, por exemplo,               

só será necessário deixar a coluna do snpEFF selecionada, dessa forma o retorno do sistema se                

torna bem mais rápido. 
 

4.1.6.1.1. Busca Pela Qualidade da Amostra 
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Para tornar a busca pelos variantes mais relevantes é possível utilizar o filtro de qualidade               

por amostra para selecionar apenas variantes com qualidade superior a um dado número. Ou seja,               

variantes que possuam uma quantidade de reads maior que o valor escolhido. A implementação              

desse filtro é importante tendo em vista que em alguns casos específicos é importante observar               

com mais cautela variantes de alta qualidade. 

4.1.6.1.2. Busca por Atributo 
 

O visualizador de variantes possui várias colunas, através das quais estão dispostos os             

dados que foram anotados através do pipeline. Cada uma dessas colunas podem ser filtradas              

individualmente para que dessa forma possa ser realizada uma busca mais efetiva dentro dos              

variantes encontrados para cada paciente.  

Logo após a anotação dos variantes o usuário pode fazer uso do painel de variantes para                

aplicar filtros individuais em cada coluna da tabela de variantes, evidenciando desta forma os              

variantes responsáveis pelo aparecimento de determinada patologia no paciente. 

Essa funcionalidade foi implementada visando facilitar a filtragem dos variantes, tendo           

em vista um grande número de projetos a serem analisados. Além disso, os filtros criados podem                

ser salvos e mantidos pelo sistema para que os mesmos possam ser aplicados em uma nova                

análise, auxiliando dessa forma no retorno significativo de variantes por análise. As figuras 09 e               

10 demonstram como se dá a aplicação dos filtros no ViVa. 
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Figura 09 - Opções ao selecionar uma coluna. Ao clicar no cabeçalho de qualquer coluna o pop-up acima é                   

exibido, trazendo as opções por coluna e mais algumas informações específicas da coluna clicada. 

 

Essa opção oferecerá ao médico as opções de ordenação e filtragem mencionadas acima. 

 

 
Figura 10 - Tela de filtragem individual dos variantes. 

47



 
 

Ao clicar na opção de “Adicionar Filtro” a janela acima (Figura 10) é carregada,              

oferecendo a opção de filtrar as mutações segundo um padrão específico. Além disso, através              

dessa tela também é possível filtrar a amostra por cobertura. 

 

4.1.6.2. Comparações Entre Amostras 
 

As comparações entre amostras foram implementadas para auxiliar na descoberta de           

variantes significativas por estudo. Por exemplo, um paciente faz o sequenciamento em trio e              

busca analisar variantes germinativos responsáveis por sua patologia. Essas comparações foram           

implementadas para suprir esse tipo de análise de forma mais efetiva. Na figura 11 podemos               

observar a janela de comparação entre amostras. 

 

 
Figura 11 - Janela de comparação entre as amostras. Nessa guia, como já foi dito anteriormente, é possível realizar a                    

comparação entre as amostras de um mesmo projeto. Neste passo é possível, por exemplo, a realização de uma                  

comparação entre amostras em trio para verificar a incidência de mutações de novo em um dado paciente. 

 

Também é possível realizar a comparação para buscar variantes significativo entre duas            

amostras tumor/normal. O tipo de comparação “de novo” irá buscar todas as mutações que              

ocorrem em uma amostra, porém não acontecem na outra. Um exemplo mais específico dessa              

comparação é dado no tópico a seguir. 
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4.1.6.2.1. Mutação De novo 
 

Uma das comparações existentes no sistema é a comparação de novo, esta é realizada em               

projetos sequenciados em trio tendo em vista que a busca realizada através dessa comparação é               

em relação a mutações presentes no indivíduo que não foram herdadas pelos pais. Para aplicar o                

filtro de comparação de novo o usuário precisa selecionar a amostra principal e seguir para o                

painel de visualização dos variantes, onde poderá aplicar a comparação contra as amostras de sua               

preferência. 

 

4.1.6.3. Download dos Dados em CSV/VCF 
 

Apesar do ViVa ter como intuito facilitar o acesso aos dados, permitindo que o mesmo               

possa ser filtrado de várias maneiras diferentes, foi-se desenvolvido um método para que os              

dados dos variantes já anotados pudessem ser exportados com mais facilidade. Dessa forma os              

dados poderão ser analisados posteriormente pelo médico ou pesquisador responsável, fazendo           

uso de um programa leitor de planilhas como, por exemplo, o Excel. 

É interessante observar que os dados que serão baixados já foram anteriormente filtrados             

seguindo os critérios da análise aplicada, ou seja só será adicionado ao arquivo CSV/VCF os               

variantes que satisfizerem os critérios filtrados pelo pesquisador responsável pela criação do            

CSV/VCF. Sabendo disto podemos considerar essa funcionalidade relevante tendo em vista a            

aplicação dos dados extraídos em análises futuras. 

4.1.6.4. Relatório 
 

Para melhor compreensão dos resultados obtidos através das filtragens realizadas sob os            

variantes, o sistema predispõe de um relatório final que poderá ser customizado de acordo com o                

que o médico desejar. O mesmo apresenta os variantes marcados para ser reportados no relatório               

final e algumas informações referentes ao médico solicitante, nome do paciente, descrição da             

amostra e um breve resumo do resultado preliminar encontrado na filtragem desses variantes. Na              

figura 12 é possível observar a tela do relatório final no ViVa e seus respectivos campos. 
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Figura 12 - Relatório final gerado pelo ViVa. A figura acima representa o relatório gerado, retornando os variantes                  

selecionados como significativos no visualizador de variantes. Os campos Médico Solicitante, Nome do Paciente,              

Descrição da Amostra e Resumo do Resultado são dinâmicos, permitindo dessa forma que o médico possa adicionar                 

de maneira ágil, mais informações relevantes a respeito da análise realizada em cima da amostra do paciente. 

 

4.2. Contribuições Científicas 

Nesta seção serão abordados temas sob os quais foi realizada uma análise mais             

aprofundada, com o intuito de extrair informações significativas, objetivando contribuir          

diretamente com a pesquisa aprimorando a acurácia dos preditores existentes. 
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4.2.1. Estudo Direcionado: Análise dos Dados do ClinVar 

 

Para realizar este estudo selecionamos o banco de dados do ClinVar. De acordo com              

Landrum (2013), o ClinVar foi desenvolvido para facilitar a avaliação da associação            

variação-fenótipo, arquivando as interpretações submetidas às associações já evidenciadas na          

literatura, agregando dados de vários grupos, como laboratórios, para determinar se existe um             

consenso sobre a interpretação e disponibilizando os dados resumidos. 

A escolha dessa base de dados se deu devido a uma característica específica do ClinVar               

que em contraste aos demais bancos, fornece uma camada bem acurada sobre esses recursos, com               

foco no subconjunto de todas as variações que podem ser medicamente relevantes. Para iniciar a               

análise baixamos os dados de todo o ClinVar através do FTP na versão hg38 do genoma                25 26

humano, disponibilizado em 30/05/2017, contendo um total de 224,312 variantes, das quais            

selecionamos 31,389 mutações não sinônimas, sendo 13,398 neutras e 17,991 patogênicas, de            

acordo com a discretização realizada. 

Nosso objetivo inicial foi realizar uma análise em cima dos variantes subdividindo-os em             

patogênicos e neutros, e posteriormente anotando somente os variantes com trocas de            

aminoácidos. Porém depois de realizar várias filtragens em cima desse dado, pudemos observar             

que os preditores existentes já possuíam acurácia suficiente para determinar o que estávamos             

tentando provar olhando apenas para a subdivisão que havíamos realizado.  

Essa observação pode ser confirmada através de Schwarz (2014), que ilustrou que a             

acurácia média dos preditores considerados nesse estudo é de 85%. Porém foi possível verificar              

que apesar disso, um alto grau de discordância entre os preditores em relação à patogenicidade de                

uma mutação é consideravelmente grande, fazendo-se necessário realizar uma verificação manual           

de modo a confirmar o real efeito daquela mutação. 

Sabendo disso, nosso próximo passo foi realizar um estudo sob os preditores já existentes,              

em paralelo à patogenicidade definida através do próprio ClinVar (fazendo uso do clinvar como              

atributo de referência para verificar a acurácia dos preditores). Nos tópicos a seguir será dada               

uma breve explanação do passo a passo empregado para a realização deste estudo.  

25 FTP: ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/clinvar/ 
26 hg38: Consórcio de Referência do Genoma Humano GRCh38 
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4.2.1.1. Preparação dos Dados 

 

Para certificar de que os dados fossem consistentes e normalizados, realizamos a            

preparação dos dados seguindo a execução das condições definidas neste tópico. 

 

4.2.1.1.1. Pipeline para Anotação dos Dados 

 

Visando anotar os dados do ClinVar e normalizar o mesmo, adotamos um pipeline criado              

especificamente para atender às nossas necessidades. Para isso executamos os procedimentos           

detalhados no anexo B. 

No primeiro passo é realizada a verificação da existência de alelos sobrepostos            

representados em vários registros, caso isso ocorra eles serão unidos em um único registro. Ainda               

no primeiro comando é feita uma divisão do dado dividindo-o em dois arquivos distintos, em um                

dos arquivos (clinvar_20170530.mult.vcf) temos os variantes que possuem mais de uma           

alteração de alelo por linha, no outro arquivo (clinvar_20170530.Nmult.vcf) permanecem          

apenas os que só possuem uma alteração. 

No segundo passo se vários alelos forem especificados em um único registro, esse registro              

é quebrado em linhas múltiplas, preservando os campos INFO específicos do alelo. Em seguida o               

dado passa pelo terceiro passo, onde será devidamente anotado pelo snpEff e demais ferramentas              

selecionadas. Depois de anotados os variantes precisam passar pelo quarto passo, onde é             

devidamente normalizado para que possa ser formatado como tabela corretamente.  

Por fim o dado é montado e devidamente tabulado para que possa começar a ser               

analisado. 

 

4.2.1.1.2. Referência dos Aminoácidos 
 

Para a realização da especificação dos variantes foi selecionada a coluna “aa” na tabela de               

variantes advinda do ClinVar, essa coluna traz a informação da troca dos aminoácidos por              

variante. A linguagem R foi utilizada para realizar a anotação de cada variante em relação a seu                 

respectivo aminoácido de origem e de destino, para isso foi-se desenvolvido um script para              

automatizar essas anotações. 

Depois de ser propriamente anotados, os dados chegam, nesse ponto, em uma fase             
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consistente. A partir desse passo temos a tabela completa anotada com todas as informações              

necessárias para a realização da análise principal. 

4.2.1.1.3. Seleção dos Dados Relevantes Para a Análise 
 

Partindo do pressuposto que precisamos analisar apenas dados de variantes patogênicas e            

neutras do ClinVar, optamos por selecionar apenas os variantes que estivessem classificados            

como não-patogênicos (2 ou 3) e patogênicos (4 ou 5) segundo o parâmetro “CLNSIG”. Salvo               

algumas exceções, tais como variantes que possuíssem classificações de ambas as classes de             

patogenicidade, por exemplo: 2 e 5, a classificação está descrita abaixo na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Anotações das variantes clínicas. 
 

ASN.1 Termos ClinVar 

0 – Unknown Uncertain significance 

1 – Untested Not provided (includes the cases where 
data are not available or unknown) 

2 – Non-Pathogenic Benign 

3 – Probable-Non-Pathogenic Likely benign 

4 – Probable-Pathogenic Likely pathogenic 

5 – Pathogenic Pathogenic 

6 – Drug-Response Drug Response 

7 – Histocompatibility Histocompatibility 

255 – Other Other 

 Confers Sensitivity, Risk Factor, 
Association, Protective, Affects 

* As anotações de variantes clínicas utilizam um conjunto de termos que são exibidos nos VCFs do ClinVar,                  
segundo o mapeamento acima. fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/docs/clinsig/ 
 

Em seguida foi realizada uma limpeza nas colunas referentes aos preditores selecionados            

para a análise a ser realizada. As colunas desses preditores possuíam um grande número de               

repetições de classificação, um script foi desenvolvido para que essas repetições fossem            

reduzidas a apenas uma classificação Benigna (B) ou Danosa (D). Os critérios para essa              

classificação foram que se no variante não existisse nenhuma incidência de Danoso e a              
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quantidade de Benigno superar as demais classificações seja considerado Benigno. Caso exista            

qualquer incidência de Danoso na coluna do preditor, o script automaticamente diz que o preditor               

classificou aquele variante como Danoso. 

4.2.1.2. Descrição dos Preditores 

 

A seguir uma breve explanação a respeito dos preditores selecionados. 

4.2.1.2.1. PolyPhen-2 

 

O PolyPhen-2 (Polymorphism Phenotyping v2) é um preditor baseado em estrutura e            

conservação evolutiva. É uma ferramenta que prevê o possível impacto de uma substituição de              

aminoácidos na estrutura e função de uma proteína humana usando considerações físicas e             

comparativas diretas (Adzhubei, 2010). 

 

4.2.1.2.2. SIFT 

 

O SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant) é baseado na conservação evolutiva. O SIFT             

prevê se uma substituição de aminoácidos afeta a função protéica. A previsão desse preditor é               

baseada no grau de conservação dos resíduos de aminoácidos em alinhamentos de sequências             

derivados de sequências estreitamente relacionadas, coletadas através de PSI-BLAST. O SIFT           

pode ser aplicado a polimorfismos não-sinônimos de ocorrência natural ou mutações missense            

induzido por laboratório (Kumar, 2009). 

 

4.2.1.2.3. PROVEAN 
 

O PROVEAN (Protein Variation Effect Analyzer) assim como os demais preditores           

também é baseado na conservação evolutiva. Esse preditor é uma ferramenta de software que              

prevê se uma substituição de aminoácidos ou indel tem um impacto na função biológica de uma                

proteína. O PROVEAN é útil para filtrar variantes de sequência e identificar variantes não              

sinônimas ou indels que são preditos como funcionalmente importantes (Choi, 2015). 
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4.2.1.3. Fixando os Preditores 

Para a fixação dos preditores foi necessário realizar um estudo para realizar a             

padronização da saída do resultado dos preditores selecionados. Como dito mais acima, a nível de               

análise foi considerado que se um dos três preditores retornar como danoso, o variante será               

considerado como danoso pelos preditores. E apenas quando os três preditores retornarem            

benigno é que o variante é considerado de fato benigno pelo preditor. Quando na análise, o                

variante é considerado patogênico pelo ClinVar e benigno pelo preditor, este é considerado um              

falso positivo. Da mesma forma, quando um variante é considerado benigno pelo CliVar e              

danoso pelo preditor, este é considerado um falso negativo. 

Ao realizar uma análise mais aprofundada sob esses três preditores constatamos uma            

quantidade de falsos positivos consideravelmente alta. Foi possível notar que ainda existe uma             

quantidade considerável de variantes classificados incorretamente pelos preditores. As         

implicações da classificação incorreta dessas mutações serão abordadas nos tópicos a seguir. 

4.2.1.3.1. Análise dos Falsos Positivos 
 

Quando falamos de falsos positivos, na bioinformática, é importante se atentar           

principalmente para o fato de que o falso resultado positivo leva a procedimentos invasivos,              

como biópsias, e também, possivelmente, a tratamentos desnecessários e caros (BBC, 2010). O             

maior impacto dentro desse cenário é a retirada de algum órgão, ou até mesmo perda de funções                 

importantes do corpo devido a algum procedimento desnecessário. 

Porém não podemos deixar de pensar nos gastos e nos impactos a longo prazo que um                

tratamento desnecessário pode fazer a saúde de uma pessoa saudável. 

4.2.1.3.2. Análise dos Falsos Negativos 
 

Em contrapartida quando lidamos com falsos negativos estamos diante de uma situação            

onde deixando de oferecer o tratamento adequado ao paciente que de fato precisa de todos os                

cuidados e procedimentos padrões adotados. Nesse cenário o paciente corre real risco de vida,              

pois por não ser devidamente tratado a probabilidade de que sua doença só tenda a crescer é                 

altíssima. 

Quando lidamos com softwares e com a possibilidade de automatizar escolhas humanas,            

precisamos pressupor que profissionais qualificados irão fazer uso daquela tecnologia. Mas           

diante de um cenário tão delicado, é impossível deixar de levar em consideração a porcentagem               
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de pacientes que poderiam vir a ser tratados baseado nessas taxas de falsos positivos e negativos.                

Para que isso possa ser evitado é fundamental que a maior quantidade possível de variáveis possa                

ser considerada ao realizar estudos para correlacionar variáveis que impliquem em alguma            

escolha. 

É importante registrar essa abordagem a fim de documentar a análise base que foi aqui               

estruturada, para que possa vim a servir para o estudo de novas tratamentos de predição de                

variantes genômicos. 

4.3. Sobre as Indicações de Fármacos e Tratamentos 

 

Apesar de existirem muitos bancos de dados disponíveis relacionados à estudos de novos             

fármacos e/ou tratamentos, a proposta do ViVa é poder armazenar cada vez mais informações a               

respeito de pacientes brasileiros. Em um segundo momento será possível observar como se             

comportou a indicação dessas fármacos por meio da identificação dos variantes, segundo dados             

das mais diversas etnias encontradas. Quando as bases nacionais estiverem mais estruturadas será             

possível montar bases de dados próprias para sul-americanos, por exemplo, e dessa forma             

aumentar a acurácia das indicações segundo um grupo mais seleto de indivíduos. 

4.4. Sobre a Aplicação dos Filtros Sobre os Variantes 

A criação dos filtros dentro da plataforma ViVa é um dos maiores diferenciais do sistema.               

Apesar de todas as demais funcionalidades, filtrar todos os variantes através de qualquer uma das               

colunas apresentadas pelo sistema é de fundamental importância na hora de encontrar um             

variante específico. Outra função dos filtros é a possibilidade de salvar um conjunto de filtros               

utilizados anteriormente na análise de algum caso específico. Isso pode auxiliar aos usuários             

encontrar padrões de detecção de variantes, dado um cenário específico. 

4.5. Sobre a Usabilidade do Sistema 

Partindo da ideia inicial que é agregar valor ao sistema de forma que tornasse-o uma               

ferramenta verdadeiramente poderosa no sentido de facilitar e englobar o maior número de             

informação em um só lugar, a usabilidade do sistema tem deixado os usuários satisfeitos até o                

momento. É possível navegar pelos variantes, salvar os mais importantes e posteriormente            

visualizá-los ordenando-os da maneira que mais agradar ao usuário. As funções ficaram bem             
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localizadas, tornando o sistema facilmente navegável e agradável de ser utilizado. 

4.6. Sobre o Método Para Prover Melhor Acurácia na Identificação de 
Mutações Patogênicas 

 

Objetivando complementar a acurácia dos preditores existentes, realizamos um estudo          

que teve como base os dados advindos do Clinvar, através do qual foi possível observar uma taxa                 

considerável de falsos positivos/negativos gerados pelos preditores mais utilizados nos softwares           

de análise de variantes existentes. Como explicitado anteriormente, para dar início a análise, os              

dados do Clinvar foram devidamente processados e anotados. Em seguida os variantes extraídos             

foram analisados segundo os dados do preditores pré-selecionados, e grau de patogenicidade            

retornado pelo Clinvar. 

A aplicação do método de aperfeiçoamento dos preditores existentes irá contribuir           

diretamente com o passo 4 descrito acima, enriquecendo a predição das mutações identificadas e              

gerando novos conhecimentos. 

É importante atentar que dado a diversidade de estratégias e de classes de algoritmos              

destinados a predição de informações, é natural que dois preditores diferentes nem sempre             

apontem a mesma classificação para um mesmo dado de entrada. Em aprendizado de máquina, o               

termo comitês de classificadores é dado à tentativa de se combinar as saídas de um ou mais                 

algoritmos de predição como forma de propor uma classificação final para o dado de entrada               

(Rokach, 2010) e em que diversos trabalhos (Mohapatra, 2014; Liu, 2013; Hong-Bin, 2006;             

Bolón-Canedo, 2012) foi reportado que o uso desta estratégia têm reportado melhores resultados             

em relação ao uso de preditores de forma individual 

O método proposto consiste em modelar uma árvore de decisão com o propósito de inferir               

se uma dada variante de entrada é neutra ou patogênica. Neste método, dois dos nós da árvore                 

produzida configuram-se como comitês: o nó raiz, que combina as predições do SIFT,             

Polyphen2, e PROVEAN, bem como no nó correspondente ao Ndamage, que corresponde a um              

comitê de nove classificadores de mutações. 

Árvore de decisão é uma técnica de aprendizado de máquina destinada à classificação de              

dados em um conjunto fixo de classes, tendo seu uso recomendado nos casos em que as variáveis                 

de entrada são discretas (possuem uma quantidade fixa de valores possíveis), e a classificação              

final é de natureza binária (somente duas classes) (Mitchell, 1997). Assumindo que os dados              

provenientes do processo de chamada de variantes possuem muitas características de fácil            
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discretização, árvores de decisão se torna um excelente modelo determinístico na busca de             

relevância da informação. 

Atualmente existem preditores baseados em árvores decisão e preditores baseados em           

ponderação. Os preditores que utilizam algoritmos de predição baseados em ponderação,           

conforme o próprio nome sugere, efetuam uma soma ponderada inicialmente sobre os            

classificadores do dado de entrada, submetendo o resultado a uma função de ativação, destinada à               

classificação em si (Haykin, 2009). Técnicas baseadas em árvores de decisão, por sua vez,              

organizam as variáveis do dado em uma estrutura de dados hierárquica (árvore) em que o               

processo de classificação consistirá em percorrer a referida estrutura, em que cada nó             

corresponderá à execução de uma regra do tipo “se-então” sobre uma variável específica do dado               

(Mitchell, 1997). 

Diante do exposto, verifica-se que cada variável acaba apresentando contribuição          

significativa para o resultado da classificação em algoritmos de ponderação, e que alterações nos              

pesos relacionados a cada variável podem impactar significativamente no resultado da           

classificação. Neste sentido, percebe-se que todas as variáveis deverão ser consideradas durante a             

análise, fazendo com que algoritmos desta classe possuam um desenho de pouca ou nenhuma              

flexibilidade, dada a sensibilidade inerente à mudança dos valores das ponderações (Haykin,            

2009). 

Ainda em relação à flexibilidade, observando técnicas da classe de árvores de decisão,             

verificamos um método de classificação diferente, em que nem todas as variáveis são             

consideradas em todos os casos. Na árvore modelada neste trabalho, por exemplo, caso o              

resultado do nó SIFT+Polyphen2+PROVEAN considera a mutação analisada como neutra, não           

será necessário considerar as demais variáveis, fazendo desta uma abordagem não só flexível             

como eficiente, uma vez que o volume de informações a serem processadas diminui. Mais              

informações a respeito das vantagens de se utilizar a árvores de decisão podem ser encontradas               

no artigo em anexo (Anexo C). 

Após identificado de um conjunto de cinco variáveis e seus respectivos processos de             

discretização, do tipo Verdadeiro ou Falso (representações das características da mutação), a            

construção da árvores de decisão foi executada, da seguinte forma: para cada nível da árvore de                

decisão, foram testados por força bruta o potencial das features de separar as mutações em               

patogênicas e neutras, selecionado aquelas que promovem maior grau de acurácia (de acordo             

com a notação do ClinVar).  
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Quando um nível da árvores convergia para uma feature ótima local (melhor resultado de              

separação), um próximo nível era estabelecido, e novamente todas as features restantes eram             

testadas por força bruta até que a árvores final confluísse (ver Figura 16). 

 

Figura 16.  Árvore de decisão obtida após a integração e discretização de variáveis.  

 

 

  
Figura 16: Nível 1: O nó raiz, responsável por receber a variante de entrada e separar em: Neutra, caso os três                     
preditores as classificarem assim (permanece não avaliadas em passos futuros); Patogênica, caso pelo menos um dos                
três preditores as classifiquem com patogênicas. Nível 2: A mutação classificada como patogênica no passo anterior                
é reavaliada de acordo a sua frequência alélica no banco de dados do ExAC, reclassificada como: Neutra, para                  
mutações com frequência alélica maior que 0,0001 (permanecem não avaliadas em passos futuros); Patogênica, para               
mutações com frequência alélica menor que 0,0001. Nível 3: A mutação classificada como patogênica no passo                
anterior é reavaliada de acordo a ao número de preditores que convergem para mesmo resultado, reclassificada                
como: Neutra, para mutações apontadas como patogênicas em menos de 5 de 9 preditores (permanecem não                
avaliadas em passos futuros); Patogênica, para mutações apontadas como patogênicas em mais de 5 de 9 preditores.                 
Nível 4: A mutação classificada como patogênica no passo anterior é reavaliada de acordo a variável COMMON do                  
1000genomes, reclassificada como: Neutra, para mutações com frequência alélica maior que 1%; Patogênica, para              
mutações com frequência alélica menor que 1%. 
 

59



 
 

Após realizar a discretização de dez variáveis, quatro mostraram uma clara discrepância            

de frequências entre as categorizações feitas (ExAC_AF, COMMON, NDamage,         

Interpro_Domain - ver tabelas 2 à 5). Que apesar de terem, independentemente, o potencial de               

acurácia para a identificação de mutações neutras ou patogênicas, quando sozinhas, não são             

superiores ao poder de discriminação dos preditores de patogenicidade. 

 

Tabela 2: Discretização da variável ExAC_AF.  

ClinVar #Mutations % ExAC_AF 

0 6.067 81.12 Freq >= 0.0001 

0 1.412 18.88 Freq < 0.0001 

1 869 5.00 Freq >= 0.0001 

1 16.495 95.00 Freq < 0.0001 

*frequência alélica das variantes baseadas em todas as amostras encontradas no ExAC [3]. A discretização dessa                
feature foi agrupar, na classe: Freq >= 0.0001, os registros que possuem valores maiores ou iguais a 0.0001, abaixo                   
desse valor e missing values formam a classe : Freq < 0.0001. 
 
 
 
 
Tabela 3: Discretização da variável COMMON.     

ClinVar #Mutations % dbSNP.COMMON 

0 3.120 41.71 0  

0 4.359 58.29 1 

1 17.089 98.41 0 

1 275 1.59 1 
 

*variável baseada no banco de dados do 1000 genomas. Se a frequência do alelo menos frequente for maior ou igual                    
a 1% em pelo mesmo uma população do 1000 genomas e ter contribuição de pelo menos dois indivíduos de famílias                    
diferentes para este alelo, então é atribuído o valor 1 a variável. Senão, 0. A discretização dessa feature estabelece                   
que são agrupados na classe 1 mutações cujo valor de COMMON é igual a 1, e a classe 0 cujo valor de COMMON é                        
igual a 0 ou missing values. 
 
 
 
 
Tabela 4: Discretização da variável NDamage. 

ClinVar #Mutations % NDamage 

0 5.309 70.99 >= 5 
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0 2.170 29.01 < 5 

1 2.032 11.70 >= 5 

1 15.332 88.3 < 5 

*número de preditores que apontam uma variante como patogênica. Esse número varia de 0 a 9. Para a classe >= 5                     
são mutações em que pelo menos 5 preditores apontam como patogênicas. Caso contrário agrupa-se na classe < 5. 
 
 
Tabela 5: Discretização da variável Interpro_Domain. 

ClinVar #Mutations % Interpro Domain 

0 3.566 47.68 0 

0 3.913 52.32 1 

1 12.785 73.63 0 

1 4.579 26.37 1 

*sítio ou domínio funcional associado a região da mutação. Sua anotação têm origem do banco de dados do Interpro.                   
A discretização dessa variável consistiu em duas classes: Mutação ocorrendo em um domínio Interpro, então classe                
1, senão classe 0. 
 

Para realizar a validação do método proposto, executamos os passos anteriormente           

descritos e comparamos a árvore de decisão com quatro preditores de patogenicidade: SIFT             

(Kumar, 2009), Polyphen2 (Adzhubei, 2010), PROVEAN (Choi, 2015) e MetaSVM (Kim,           

2017).  

Quando comparamos os resultados dos testes da árvore de decisão com os preditores,             

avaliados nos mesmos dados, a árvore de decisão alcançou a maior precisão em todas as variáveis                

testadas (verdadeiros neutros 87%, falsos neutros 6%, falsos patogênicos 13%, verdadeiros           

patogênicos 94%), contra (verdadeiros neutros 63%, falsos neutros 11%, falsos patogênicos 37%,            

verdadeiros patogênicos 89%), do SIFT (Kumar, 2009), ou contra (verdadeiros neutros 86%,            

falsos neutros 21%, falsos patogênicos 14%, verdadeiros patogênicos 79%), do MetaSVM (Kim,            

2017) (Tabelas: 6 e 7). Na tabela 6 podemos avaliar a acurácia das diversas estratégias da                

seguinte forma:  

Prediction (N) e Clinvar (0) = Verdadeiros neutros.  

Prediction (N) e Clinvar (1) = Falsos neutros.  

Prediction (P) e Clinvar (0) = Falsos Patogênicos.  

Prediction (P) e Clinvar (1) = Verdadeiros Patogênicos. 

 
Tabela 6: Acurácia dos preditores e nível1 da árvore de decisão, de acordo com o Clinvar.  
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Prediction ClinVar SIFT % Polyphen2 % PROVEAN % MetaSVM % Nível 1 % 

N 0 8398 63 7595 57 10025 75 11555 86 5919 44 

N 1 1991 11 1370 8 1370 16 3756 21 627 3 

P 0 5000 37 5803 43 5803 25 1841 14 7479 56 

P 1 16000 89 16621 92 15117 84 14234 79 17364 97 

*Tabela 6: coluna Prediction, discrimina a identificação dos preditores em Neuta (N) e Patogênica (P); ClinVar, a                 
anotação do banco ClinVar em Neuta (0) e Patogênica (1); e as colunas SIFT, Polyphen2, PROVEAN, MetaSVM e                  
Nível 1, são os números de mutações, que são as bases de medidas para cálculo de acurácia obtidas em cada uma das                      
estratégias. 
 
Tabela 7: Acurácia da árvore de decisão confluente de acordo com o banco do Clinvar.    

Prediction ClinVar Mutations % 

B 0 11,714 87 

B 1 1,163 6 

D 0 1,684 13 

D 1 16,828 94 

*Tabela 7: coluna Prediction, discrimina a identificação da Árvore de decisão confluente em Neutra (N) e                
Patogênica (P); ClinVar, a anotação do banco ClinVar em Neuta (0) e Patogênica (1); e a colunas Mutations, número                   
de mutações, que são as bases de medidas para cálculo de acurácia obtida na estratégia. 
 

 

Para finalizar, foi possível constatar que a árvore de decisão alcançou a maior precisão em               

todas as variáveis testadas, conforme relatado anteriormente, a árvore de decisão           

excepcionalmente demonstrou alta precisão na classificação desses dados, enquanto         

consistentemente produzindo previsões relevantes para os teste realizados, configurando assim          

uma ótima opção de determinação de potencial patogenicidade para as VOUS. 

 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve dois principais enfoques: agregar valor a plataforma de análise de             

variantes (ViVa), e desenvolver um método que visa complementar e melhorar a acurácia dos              

preditores mais utilizados na literatura. A ideia de agregar valor a plataforma estima contribuir de               

maneira significativa no aperfeiçoamento das análises realizadas através do sistema. Tendo em            

vista que o ViVa é destinado aos médicos e biologistas moleculares e que atualmente precisam               
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lidar com ferramentas que possuem interfaces pouco estruturadas. O desenvolvimento das           

funcionalidades propostas para agregar valor ao ViVa mostrou-se útil como facilitador de acesso             

à informação, assim como funcional quanto ao quesito de adição de novas funcionalidades ainda              

não existentes nas demais ferramentas de análise de variantes.  

Em relação ao método de predição, foi proposto um novo método de predição de              

patogenicidade de mutações VOUS (Variant of Unknown Significance), modelado na forma de            

uma árvore de decisão cujo processo de classificação foi baseado na avaliação de propriedades              

estatísticas de classificadores de entrada obtidos através da integração de dados de diversas bases              

de dados, além de levar em consideração predições realizadas por outras ferramentas como             

suporte para definir se a variante analisada é neutra ou patogênica.  

O método foi validado tomando como referência a base de dados ClinVar, e seu              

desempenho foi comparado aos preditores SIFT, Polyphen2, PROVEAN e MetaSVM,          

mostrando-se mais acurado no que diz respeito à identificação correta de variantes patogênicas             

em relação às demais ferramentas. O método também apresentou uma menor taxa de “falsos              

patogênicos” em relação aos testes realizados. 

Por fim, quando realizamos a comparação entre os resultados dos testes da árvore de              

decisão com os preditores, podemos perceber que a árvore de decisão alcançou uma maior              

precisão em todas as variáveis testadas e produziu previsões relevantes para os teste realizados,              

configurando assim uma ótima opção de determinação de potencial de patogenicidade para as             

VOUS.  
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ANEXO A – Modelo utilizado para 

armazenar os projetos, as amostras e os 

variantes 
 
Estruturas (tabelas/coleções) do banco de dados utilizadas para armazenar os dados do sistema. 

 

 

Modelo utilizado para armazenar os dados  dos projetos cadastrados no sistema: 
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Modelo utilizado para armazenar os dados  das amostras cadastradas no sistema: 

 

 

Modelo utilizado para armazenar os dados  dos Variantes cadastrados no sistema: 

 

> db.mutations_zznosbe9P6HAitB67.findOne() 
{ 
        "_id" : "00CUUNzIiMRPrj_og", 
        "genotype" : { 
                "rgcxMbiGgQyL5DJkE" : { 
                        "ZT" : 1, 
                        "ADsum" : 477, 
                        "AD" : [ 
                                398, 
                                79 
                        ], 
                        "RAT" : 0.16561844863731656, 
                        "GQ" : 0.9999999998741075, 
                        "GTreal" : [ 
                                "G", 
                                "T" 
                        ], 
                        "GT" : [ 
                                "G", 
                                "T" 
                        ], 
                        "sampName" : "D00257-MariaAp-T" 
                }, 
                "O_Twmp0kjQcGS44Xz" : { 
                        "AD" : [ 
                                252, 
                                209 
                        ], 
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                        "GQ" : 0.9999999998741075, 
                        "RAT" : 0.45336225596529284, 
                        "ZT" : 1, 
                        "ADsum" : 461, 
                        "sampName" : "D00254-MariaAp-N", 
                        "GTreal" : [ 
                                "G", 
                                "T" 
                        ], 
                        "GT" : [ 
                                "G", 
                                "T" 
                        ] 
                } 
        }, 
        "data" : { 
                "MQRankSum" : 4.017, 
                "ref" : "G", 
                "SiPhy_29way_logOdds" : 2.9351000000000003, 
                "GERP++_RS" : 4.41, 
                "AN" : 4, 
                "alteration" : "NONSENSE", 
                "ID" : ".", 
                "chr" : "chr13", 
                "type" : "SNV", 
                "DP" : 939, 
                "MQ" : 56.37, 
                "MutationTaster_pred" : "D", 
                "QD" : 7.51, 
                "ze_phyloP20way" : 0.185, 
                "ze_phyloP100way" : 0.812, 
                "ClippingRankSum" : -0.111, 
                "ze_phastCons20way" : 0.989, 
                "ze_phastCons100way" : 0.001, 
                "pos" : 108208804, 
                "FS" : 1.9220000000000002, 
                "BaseQRankSum" : 10.149, 
                "genelist" : "LIG4", 
                "impact" : "HIGH", 
                "var" : "T", 
                "fathmm-MKL_coding_pred" : "N", 
                "changeProt" : "p.Ser822*", 
                "MLEAF" : 0.5, 
                "FILTER" : ".", 
                "AC" : 2, 
                "codon" : "tCg/tAg", 
                "QUAL" : 7056.44, 
                "gene" : "LIG4", 
                "CAF" : 0, 
                "Gene_Region" : "CDS", 
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                "#del" : 1, 
                "LRT_pred" : "N", 
                "refseq" : "NM_001098268.1", 
                "MLEAC" : 2, 
                "changecDNA" : "c.2465C>A", 
                "genetype" : "protein_coding", 
                "ReadPosRankSum" : 2.65, 
                "exon_refseq" : 2, 
                "Gene_RDetail" : "STOP_GAINED", 
                "AF" : 0.5, 
                "SOR" : 0.891 
        }, 
        "VCF" : "Conteúdo do VCF (RESTRITO)", 
        "annot" : { 
                "report" : 0, 
                "starPriority" : 1 
        } 
} 
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ANEXO B – Estudo Direcionado: Pipeline 

para Anotação dos Dados 
 

1. vcfcreatemulti  clinvar_20170530.vcf > tmp;  grep "^#" tmp > h ; grep -v "^#" 

tmp | awk '{if ($5 ~ ",") print $0;}' > multi.vcf ; grep -v "^#" tmp |  awk '{if 

($5 !~ ",") print $0;}' > Nmulti.vcf ; cat h multi.vcf > 

clinvar_20170530.mult.vcf ; cat h Nmulti.vcf > clinvar_20170530.Nmult.vcf ; rm 

tmp h multi.vcf Nmulti.vcf 

2. vcfbreakmulti  clinvar_20170530.Nmult.vcf > clinvar_20170530.Nmult.vcf.b 

3. source source.snv.sh clinvar_20170530.Nmult.vcf.b  > 

clinvar_20170530.Nmult.vcf.b.eff 

4. vcfbreakmulti clinvar_20170530.Nmult.vcf.b.eff | ./vcfbreakmultiEFF.pl - > 

clinvar_20170530.Nmult.vcf.b.eff.b2 

5. perl ./merge_annot.pl clinvar_20170530.Nmult.vcf.b.eff.b2 > 

clinvar_20170530.Nmult.vcf.b.eff.b2.merge 

6. ./MontaDB_beta02.pl  clinvar_20170530.Nmult.vcf.b.eff.b2.merge clinvar  > 

clinvar_20170530.tab 

  

76



 
 

ANEXO C – Artigo 
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Figure 1                                                                                     Click here to download Figure Figure 1.docx 
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Table S1: Annotations of clinical variants, using terms from ClinVar VCFs, 
according to below mapping. Source: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/docs/clinsig/ 
ASN.1 Termos ClinVar 
0 – Unknown Uncertain significance 

1 – Untested 
not provided (includes the cases where data are 
not available or unknown) 

2 – Non-Pathogenic Benign 
3 – Probable-Non-Pathogenic Likely benign 
4 – Probable-Pathogenic Likely pathogenic 
5 – Pathogenic Pathogenic 
6 – Drug-Response Drug Response 
7 – Histocompatibility Histocompatibility 
255 – Other Other 
 Confers Sensitivity, Risk Factor, Association, 

Protective, Affects 
 
 

Table S2: Predictors contained in NDamage. 
Predictor Source 

FATHMM http://fathmm.biocompute.org.uk 
LRT http://www.genetics.wustl.edu/jflab/lrt_query.html 

MetaLR 
http://annovar.openbioinformatics.org/en/latest/user-guide/fil
ter/#-metalr-annotation 

MetaSVM https://github.com/jjh0925/metaSVM 
MutationAssesso
r http://mutationassessor.org/ 
MutationTaster http://www.mutationtaster.org/ 
Polyphen2_HDIV http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/ 
PROVEAN http://provean.jcvi.org/index.php 
SIFT http://sift.bii.a-star.edu.sg/ 
 
 
 

Table S3: Discretization of variable ExAC_AF: allele frequency of variants based on all samples 
from ExAC. 
 

ClinVar #Mutations % ExAC_AF 
0 6067 81,12 Freq >= 0.0001 
0 1412 18,88 Freq < 0.0001 
1 869 5 Freq >= 0.0001 
1 16495 95 Freq < 0.0001 

 
Discretization process of this feature was grouping in class Freq >= 0.0001 registers with values equal or higher 
than, and in class Freq < 0.0001 missing values or the ones that were below 0.0001. 
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Table S4: Discretization of variable COMMON: variable based on 1000genomes database. 

ClinVar #Mutations % 
dbSNP.COMMO

N 
0 3120 41,71 0 
0 4359 58,29 1 
1 17089 98,41 0 
1 275 1,59 1 

 
If frequency of least frequently allele is higher or equal than 1% in at least one population from 1000 genomes and 
have contribution of at least two individuals from different families for this allele, then value 1 is attributed to 
variable, otherwise value 0 is so. Discretization of this feature defines that mutations whose COMMON value are 
equal to 1 are grouped in class 1, and mutations with missing value for COMMON and value equal 0 are grouped in 
class 0. 
 

Table S5: Discretization of variable NDamage: number of predictors that point out a variant as 
pathogenic. 

ClinVar #Mutations % NDamage 
0 5309 70,99 >= 5 
0 2170 29,01 < 5 
1 2032 11,7 >= 5 
1 15332 88,3 < 5 

 
This number varies from 0 to 9. Class >=5 groups mutations with at least five predictors that classify them as 
pathogenic, otherwise they are grouped in class <5. 
 
 

Table S6: Discretization of variable Interpro_Domain: functional domain or site associated to 
mutation. 

ClinVar #Mutations % Interpro Domain 
0 3566 47,68 0 
0 3913 52,32 1 
1 12785 73,63 0 
1 4579 26,37 1 

 
Its annotation comes from Intepro database. Discretization of this variable is organized in two classes: if a mutation 
occurs in an Interpro domain, it is grouped in class 1, otherwise class 0. 
 
 

Table S7: Discretization of variable Transition/transversion sites, based on nucleotide 
transversions or transitions. 

ClinVar #Mutations % 
Transition/transversio

n 
0 5437 72,69 0 
0 2042 27,31 1 
1 11941 68,76 0 
1 5423 31,24 1 

 
This variable describes whether substitution is a transversion (class 1) or a transition (class 0). 
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Table S8: Discretization of variable Charged/uncharged. 

ClinVar #Mutations % 
Charged/uncharge

d 
0 4314 57,68 0 
0 3165 42,32 1 
1 8781 50,57 0 
1 8583 49,43 1 

 
Aminoacid charge is associated with its polarity. If an aminoacid is apolar, so its charge is neutral. In the case of it 
be polar, either its charge is totally positive or negative, either aminoacid is partially charged. If aminoacid change 
altered totally or partially its charge then its class is 1, otherwise is 0. 
 
 

Table S9: Discretization of variable Hydrophobic/hydrophilic. 

ClinVar #Mutations % 
Hydrophobic/hydrophili

c 
0 4300 57,49 0 
0 3179 42,51 1 
1 8478 48,83 0 
1 8886 51,17 1 

 
Protein nucleus tends to contain more apolar aminoacids, without charge, because its surface is in water interface. 
Changes in this charge have direct impact in structure and function of protein. This variable describes whether or 
not there was charge change (polar or apolar). If there was polarity change, so class 1, otherwise class 0. 
 
 

Table S10: Discretization of variable Essential/non-essential. 
ClinVar #Mutations % Essential/non-essential 

0 4390 58,7 0 
0 3089 41,3 1 
1 9844 56,7 0 
1 7520 43,3 1 

 
Aminoacids are classified in essential and nonessential. The latter are produced by own organism. Thus, a 
substitution that changes aminoacid classification from nonessential to essential can have relevant impact in its 
production. Following discretization rule was applied: if there was change in aminoacid classification, then attribute 
to class 1, otherwise to class 0. 
 
 

Table S11: Discretization of variable Initial/not initial exon: mutations affecting gene start are 
more impactant. 

ClinVar #Mutations % Initial/not initial exon 
0 843 11,27 0 
0 6636 88,73 1 
1 1312 7,55 0 
1 16052 92,45 1 
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This kind of event can take to a gain or even to lose of function of a gene. Discretization was performed according 
to following rule: if mutation occurs in less than 10% of initial part of gene cds, namely, initial region, attribute to 
class 0, otherwise class 1. 
 
 
 
 

Table S12: Discretization of variable PPI. 
ClinVar #Mutations % PPI 

0 5901 78,9 >= 5 
0 1578 21,1 < 5 
1 14468 83,32 >= 5 
1 2896 16,68 < 5 

 
Depending on quantity of interactions with other proteins, a mutation in a gene can imply in cascade effect, so 
affecting other genes in interaction network. Discretization classes were created in following way: mutations in 
gene with PPI value equal or greater than 5 form class >=5; values whose PPI are lesser than 5 are grouped in class 
<5. 
 
 

110


