
Os promotores são sequências adjacentes à região codificante de um

gene e desempenham um importante papel na transcrição gênica.

Estas sequências são reconhecidas pela enzima RNA Polimerase

(RNAp) através da ligação entre RNAp e subunidades enzimáticas

denominadas fatores sigma (σ), as quais atribuem um grau de

especificidade à expressão gênica. Os promotores possuem

características estruturais específicas, como a estabilidade e

curvatura, que diferem-se das regiões codificantes. Enquanto as

técnicas computacionais permitem a análise de grandes quantidades

de dados simultaneamente, a heterogeneidade dos dados biológicos

apresenta-se como um desafio computacional.
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O objetivo do trabalho foi aplicar a técnica computacional de Redes

Neurais Artificiais (RN) e identificar a arquitetura da RN que melhor

classificou as sequências promotoras.

Tanto para o σ32 quanto para o σ38 os melhores valores foram

encontrados nas simulações utilizando o valor de ângulo da

maleabilidade. Para o σ32, a melhor arquitetura possui 4 neurônios

ocultos, 20 épocas (quantas vezes o algoritmo lê o conjunto de

dados) e grau de suavização 5, obtendo os valores de: (i) Exat:

72,7%; (ii) Sens: 72,3% e (iii) Espec: 73%. Enquanto que para o

σ38, a melhor possui 6 neurônios, 20 épocas e grau de suavização

5. Os valores foram de:(i) Exat: 75,4%; (ii) Sens: 74,8% e (iii) Espec:

76%.

Estes resultados demonstram o uso do ângulo da maleabilidade

como parâmetro discriminante entre sequências promotoras, uma

vez que esta apresentou os melhores valores entre os demais

parâmetros (valor de curvatura e ângulo de curvatura). Com base

nisso, pretende-se extrair as regras para entender quais são os

pesos mais importantes na classificação de promotores e,

posteriormente, implementar estes resultados em ferramentas de

predição de promotores (por exemplo: BacPP).
Figura 1. Esquema representando a metodologia aplicada neste trabalho.

1.1 Extração de 543 sequências

do banco de dados RegulonDB

1.2 Transformação e codificação dos

dados em valores numéricos de curvatura

utilizando o algoritmo AA Wedge

(baseando-se valores de curvatura e

angulação da maleabilidade e da

curvatura

2.1 Suavização dos dados em

diferentes graus (3, 5, 8 e 12)

2.2 Validação estatística dos dados de acordo com a

metodologia 3-Fold Cross Validation:

* Divisão do conjunto de dados em partes iguais (3).

* 2/3 são destinados ao treinamento da rede neural

* 1/3 é destinado a validação

* Repete-se, variando a destinação das partes.

3.1 Análise das 54 mil simulações

realizadas de acordo com os

parâmetros acima citados.

Análise via:

Exatidão

Sensibilidade

Especificidade

3.2 Interpretação e extração da

melhor arquitetura de Rede Neural.

Fator Sigma Exatidão Sensibilidade Especificidade

σ32 72,7% 72,3% 73%

σ38 75,4% 74,8% 76%

Para a realização deste trabalho, foi utilizada uma Rede Neural

Artificial do tipo Multi Layer Perceptron (onde todos os neurônios de

entrada se comunicam com todos da oculta) (Figura 2) consistindo

em 80 neurônios na camada de entrada, entre 1 a 9 na camada

oculta e um único neurônio na saída. O conjunto de dados consistiu

nas sequências relacionadas ao fator σ32 e ao fator σ38 (543

sequências).

Figura 2. Representação esquemática de uma rede neural artificial tipo Multi

Layer Perceptron (Adaptado de Kang, 2017).


