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INTRODUÇÃO

A atual era genômica produz uma enorme quantidade de dados descritivos sobre os genes
esses dados estão distribuídos em diversos bancos de dados como: KEGG, Kyoto Encyclopedia
of Genes and Genomes[12], TAIR, The Arabidopsis Information Resourc[2], NCBI, National
center for biotechnology information[6], os quais são públicos na internet. A maioria deles
apresenta informações específicas ou parciais sobre as entidades biológicas, como por exemplo:
via metabólica, organismo, módulo e localização.

Assim surge a necessidade de integrar e interpretar esses dados disponíveis, visto que
cada banco tem um tipo de informação diferente, assim se esses dados conhecidos sobre os
genes forem centralizados, tornam o estudo do organismo mais eficiente.

Um modo de organizar as informações de maneira visual é através de grafos ou redes
de genes. O objetivos dessa rede é mostrar como os genes estão conectados de acordo com
informações similares que podem ser coletadas em banco de dados.

Nesse contexto este trabalho apresenta, um método de captura dos dados de genes de
forma online de diversos bancos biológicos e após sua captura integra esses dados de forma
padronizada, de modo a gerar uma rede de genes, que pode ser configurada em relação aos
bancos pesquisados ou tipo de informação biológica.

Este trabalho trata da integração de dados biológicos, para identificação dos relaciona-
mentos entres os genes, com auxílio de processamento computacional (bioinformática), por
isso é necessário o conhecimento de alguns conceitos das duas áreas, biologia e computação.

Na biologia o DNA (ADN, em português: ácido desoxirribonucleico; ou DNA, do inglês:
deoxyribonucleic acid) é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas
que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus.

O DNA é responsável pela criação do RNA e de proteínas e é primordial para a divisão
celular. O DNA é subdividido em porções menores chamados cromossomos.

A estrutura da molécula de DNA foi descoberta conjuntamente pelo norte-americano
James Watson e pelo britânico Francis Crick em 7 de Março de 1953, o que lhes valeu o Prêmio
Nobel de Fisiologia/Medicina em 1962, juntamente com Maurice Wilkins[8].

Outra estrutura é o RNA (ARN, em português: ácido ribonucleico; ou RNA, do inglês:
ribonucleic acid), responsável pela síntese de proteínas da célula e algumas outras funções. O
RNA é um polímero de nucleotídeos, geralmente em cadeia simples, que pode, por vezes, ser
dobrado. As moléculas formadas por RNA possuem dimensões muito inferiores às formadas
por DNA.

Para melhor organizar o estudo do DNA é usado o conceito de cromossomo onde uma
longa sequência de DNA recebe nomes específicos. Nos eucariontes, os cromossomos encontram-
se no núcleo celular, agregado a proteínas estruturais chamada histona, já nos procariontes não
existem histonas nem núcleo. O ser humano possui 23 pares de cromossomos sendo uma metade
vinda da mãe e a outra do pai do indivíduo.

Os cromossomos são subdivididos em genes que pela genética são considerados a unidade
fundamental da hereditariedade, pois correspondem a um código distinto para produzir uma
determinada proteína ou controlar uma característica, por exemplo, a cor dos olhos, altura, cor
da pele. Para localizar os genes no cromossomo usa-se o locus que é o endereço de determinado
gene.

As informações dos genes podem ser encontradas em bancos de dados online, onde
pesquisadores colocam suas descobertas para o público, mostrando onde o gene atua, qual pro-
teína ele ajuda a produzir, em qual função está presente, localização celular, processo metabólico,
via metabólica e localização no cromossomo.

Os bancos de dados são apresentados de maneira online podendo ser acessados por um



navegador (em inglês browser) que é um programa de computador que interpreta principalmente
instruções em HTML podendo ter auxílio de arquivos CSS [13](Cascading Style Sheets em
inglês; ou em português folhas de estilo em cascata).

O programa proposto nesse projeto utiliza algoritmos para interpretar os códigos HTML
provenientes dos bancos de dados online, desse modo a busca é online e automática.

Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas para executar uma de-
terminada tarefa, por exemplo uma receita culinária é um algoritmo. Os algoritmos podem
repetir um conjunto de passos e também tomar decisões lógicas, os computadores foram feitos
para executarem algoritmos mas os algoritmos frequentemente são processados por máquinas
mecânicas ou pessoas. O conceito de um algoritmo foi formalizado em 1936 pela Máquina
de Turing de Alan Turing[14] e pelo cálculo lambda de Alonzo Church[4], que formaram as
primeiras fundações da ciência da computação.

O problema da Maior Subsequência Comum (Longest Common Subsequence - LCS)[4] é
um exemplo de algoritmo onde se deseja encontrar uma subsequência comum de comprimento
máximo de duas sequências, ou seja duas sequências de caracteres são comparadas entre si com
o objetivo de encontrar qual a porcentagem de igualdade entre as duas. Esse algoritmo foi usado
nesse projeto para fazer a comparação de informações vindas do banco visto que um dado que
representa a mesma coisa pode ser escrita de maneira muito semelhante.

Conjuntos de algoritmos podem ser criados para facilitar a criação de um programa re-
solvendo determinados problemas ou tarefas, esses conjuntos são denominados bibliotecas (do
inglês library).

Um exemplo de biblioteca é a jSoup[3]que é usada para interpretação de códigos HTML,
outro exemplo é a Prefuse[9], conjunto de ferramentas para a visualização de dados em vários
formatos, sendo um deles grafos.

Então com esses conceitos a cima descritos, é possível desenvolver esse trabalho desde a
captura dos dados nos bancos com auxílio da biblioteca Jsoup[3], depois é feito seu processa-
mento usando vários algoritmos sendo um deles o LCS [10] e por fim a visualização da rede
através da biblioteca Prefuse [9].



Figura 1. Ilustração da dinâmica do programa

METODOLOGIA

Várias etapas são necessárias para a captura dos dados nos bancos até a visualização da
rede, a primeira é a busca da informação desejada a partir de uma palavra chave. Depois de
capturada a informação, visto que os bancos de dados não possuem um padrão para expor seus
dados, é preciso padronizá-la, então é feito um processamento dos dados “brutos”. Após a
padronização dos dados é possível começar a interpretá-los, e assim gerar uma rede dos genes,
a Figura 2 representa o fluxo da informação do programa.



Figura 2. Fluxo da informação
Para a busca nos bancos de dados o programa pode ter como entrada uma lista de locus

de genes ou gene IDs que são usado como base para as buscas nos determinados bancos.
Para a captura dos dados foi utilizada a biblioteca Jsoup[3], que interpreta os códigos

HTML dos bancos de dados que contém todas as informações dos gene. Para cada banco
é criado um algoritmo de interpretação do código HTML e as informações disponíveis são
armazenadas.

Para ocorrer a integração dos dados é feito um preprocessamento dos dados capturados
sendo o primeiro deles a separação da informação caso um campo do HTML contenha mais de
um dado específico, para isso foi usado o StringTokenizer[7] que separa palavra por palavra da
informação vinda do banco.

Depois de separadas, as palavras precisam ser verificadas de modo que não existam in-
formações redundantes, levanto em conta também, possíveis erros de digitação dos autores, foi
usado o algoritmo LCS[10] para essa tarefa, pois ele compara as palavras e retorna a porcent-
agem de igualdade entre elas, assim quando se compara todas as palavras pode se usar uma



porcentagem de corte (definida pelo usuário) para definir quais palavras são iguais, que devem
ser excluídas, e diferentes, que são mantidas nas informações recuperadas.

O LCS [10] também é parte fundamental para a criação da rede, pois para montar a rede
é gerada uma tabela onde todas as informações de todos os genes são listadas, de modo a
não haver nenhuma redundância. Após a geração dessa tabela cada informação recebe um
índice único e esse índice é associada a cada informação dos genes, desse modo quando existem
índices iguais entre dois genes uma ligação é feita. Após a tabela da rede estar pronta, ela é
processada pela biblioteca Prefuse[9] que gera a rede de maneira visual, a Figura 3 ilustra esse
processo.



Figura 3. Ilustração dos índices
Nesse caso o “gene 1” estará conectado com o “gene 2”, pois ambos possuem o índice

“1”.



RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultado do projeto foi criado o programa Visual Ontogrator [11] que está repre-
sentado na Figura 4.

Figura 4. Tela Visual Ontogrator

O programa é dividido em duas áreas principais, “Visual Network” e “Gene Info”. A parte
“Visual Network” é responsável por mostrar a rede de genes, nessa área é possível gerenciar a
posição dos genes e dos grupos de genes. A área “Gene Info” mostra todas as informações
capturadas do gene solicitado.

Para gerar a rede é preciso configurar o filtro LCS[10] para cada informação capturada,
essa configuração pode ser feita na janela “Set Filters” além do filtro é preciso indicar quais
informações irão fazer parte da rede, para isso é necessário acessar a janela “Select Itens”, para
cada item selecionado é gerada uma cor a qual será a representação na visualização da rede.

Para a demonstração do programa foi usada uma lista contendo cinco genes sendo eles
com os respectivos locus: AT1G05055, AT5G41370, AT2G36530, AT4G34200, AT5G54770.

O programa foi configurado para pesquisar em três base de dados sendo elas, NCBI, TAIR
e KEGG e com o algoritmo LCS julgando igualdades com 100% de similaridade.

A seguir segue a tabela com alguns dos dados integrados e já preprocessados.



Tabela 1. Informações capturadas e preprocessadas
Lista de Locus Via metabólica Organismo Modulo Localização

AT1G05055
ath03420
ath03022 Arabidopsis thaliana ath_M00290 chromosome: 1

AT5G41370
ath03420
ath03022 Arabidopsis thaliana ath_M00290 chromosome: 5

AT2G36530

ath03018
ath01230
ath01200
ath01110
ath01100
ath00010

Arabidopsis thaliana
ath_M00003
ath_M00002
ath_M00001

chromosome: 2

AT4G34200

ath01230
ath01200
ath01100
ath00260

Arabidopsis thaliana ath_M00020 chromosome: 4

AT5G54770 - Arabidopsis thaliana - chromosome: 5

Para interpretar os dados de maneira mais eficaz o programa gerou as redes desses genes
com base em uma ou mais informações biológicas. Seguem algumas redes divididas por infor-
mações biológicas.

Rede da via metabólica:

Figura 5. Rede da via metabólica

Todos os genes dentro da área em vermelho da Figura 5 contém informação sobre a via
metabólica, e todos os genes conectados possuem uma ou mais informações iguais, segundo
o algoritmo LCS com nota de corte com 100% de igualdade.



Rede do Organismo:

Figura 6. Rede do organismo

Todos os genes dentro da área em vermelho da Figura 6 contém informação sobre o organismo,
e todos os genes conectados possuem uma ou mais informações iguais, segundo o algoritmo
LCS com nota de corte com 100% de igualdade. Nesse caso como todos os genes são do
mesmo organismo todos os genes estão conectados entre si.
Rede do Módulo:

Figura 7. Rede do módulo

Todos os genes dentro da área em vermelho da Figura 7 contém informação sobre o módulo, e
todos os genes conectados possuem uma ou mais informações iguais, segundo o algoritmo LCS
com nota de corte com 100% de igualdade.



Rede da Localização:

Figura 8. Rede da localização

Todos os genes dentro da área em vermelho da Figura 8 contém informação sobre a localização,
e todos os genes conectados possuem uma ou mais informações iguais, segundo o algoritmo
LCS com nota de corte com 100% de igualdade.
Rede da Localização e via metabólica:

Figura 9. Rede da localização e da via metabólica

Todos os genes dentro da área em vermelho da Figura 9 contém informação sobre a localização
(visto que a parte em vermelho também está em baixo da região em alaranjado) e na área em
alaranjado os genes possuem informações sobre a via metabólica.
Desse modo é simples verificar quais genes possuem quais tipos de informação e qual é a

interação que possuem.

CONCLUSÕES

O programa mostrou ser eficaz na captura dos dados e por ser automático elimina a ne-
cessidade de buscas manuais nos bancos públicos, tornando a captura dos dados mais rápida e
os dados recuperados estão sempre atualizados de acordo com o banco original, atentando que
conexões mais rápidas podem acelerar o processo.

A padronização dos dados dos diferentes bancos funcionou bem e também é feita auto-
maticamente e assim o programa conseguiu comparar as informações e julgar sua igualdade
conectando genes. Além disso todas as informações capturadas podem ser salvas em tabelas,
facilitando a integração com outros sistemas.

As redes possuem áreas coloridas usadas para identificar que tipo de informação biológica



cada comunidade de genes tem, isso facilitou a interpretação comparado com a análise em
tabelas.

Uma das principais características desse projeto é a captura de dados online, portanto a
criação de um sistema web seria de grande valia devido ao fato da conexão com a internet ser
algo crucial para seu funcionamento.

Os dados gerados podem ser utilizados para melhorar a precisão de outros sistemas então
uma possibilidade de trabalho futuro é a integração dessa ferramenta ao projeto DimReduction[5],
e a utilização das informações biológicas indexadas como auxílio na inferência das redes pas-
sariam a serem inferidas a partir dos perfis de expressão e das informações biológicas conhecidas[1].
Como resultado deste trabalho foi desenvolvido o software VisualOntogrator, o qual está livre-
mente disponível no site https://code.google.com/p/visual-ontogrator/[11].
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