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INTRODUÇÃO/OBJETIVO
A transcrição é a primeira etapa do processo de regulação da 

expressão gênica. Essa resulta na síntese de RNA (ácido 
ribonucleico), por meio de uma fita modelo de DNA (ácido 
desoxirribonucleico). Para isso, é necessário a ligação da enzima 
RNAP (RNA polimerase) a um elemento promotor presente 
anteriormente ao início de um gene. Assim, o controle a nível 
transcricional é fundamental para os organismos, visto que determina 
quais genes serão expressos ou reprimidos [1]. Em bactérias, esse 
sistema é regulado por subunidades protéicas denominadas fatores 
sigma (σ), responsáveis pela ligação da RNAP ao DNA promotor [2]. 
Características físico-químicas das regiões promotoras estão 
envolvidas com o reconhecimento dessas sequências de DNA. Desse 
modo, podem ser utilizadas como parâmetros para auxiliar na predição 
computacional desses elementos [3]. Nesse contexto, o objetivo do 
presente trabalho foi utilizar a característica física de estabilidade do 
DNA da bactéria Escherichia coli na implementação e validação de um 
algoritmo para predição de promotores regulados pelo fator σ28, que 
posteriormente será utilizado como classificador de segunda etapa 
para o BacPP: uma ferramenta web para predição de promotores [4].

EXPERIMENTAL
A implementação do algoritmo foi baseada  no trabalho de 

conclusão de curso do egresso Gabriel Dall’Alba do curso de Ciências 
Biológicas da Universidade de Caxias do Sul (UCS) [5], utilizando a 
linguagem de programação Python e o ambiente de desenvolvimento 
integrado (IDE) PyCharm. As etapas estão descritas no esquema da 
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CONCLUSÕES
   Com o presente estudo foi possível concluir que há uma baixa 
discordância entre os resultados do algoritmo implementado e da 
ferramenta BacPP. Para aumentar o grau de assertividade da predição 
dessa ferramenta, futuramente serão realizados estudos adicionais 
com o intuito de incorporar este algoritmo a ela como um classificador 
de segunda etapa.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado deste trabalho, obteve-se a implementação do 

algoritmo proposto, cujo resultado de predição para o  fator σ28, dentre 
amostras do banco de dados RegulonDB, está apresentado na Tabela 
1 em comparação com o resultado da ferramenta BacPP:

 

  

   
   Comparando-se o resultado do algoritmo com os resultados da 
ferramenta, para amostras de fator σ28, obteve-se a seguinte relação 
apresentada na Tabela 2:

  Conforme apresentado na Tabela 2, calcula-se que há uma 
discordância de aproximadamente 44,8% para os acertos e de 31,3% 
para os erros do algoritmo em relação, respectivamente, aos acertos e 
erros da ferramenta.

 

    

(1)  De RegulonDB / Gerado via script

(2) Conversão em valores de estabilidade (Sv)

(3) Extração de valores de regra (Rv)

(4) Identificação de região por Análise de Componentes Principais (PCA)

(5) Cálculo do valor de diferença (Vdif)

(6) Soma de cada sequência

A T G T C T C C T A G A C T G G T C

A T G T C T C C T A G A C T G G T C
-1.2 -1.3 -1.5 -1.0 -1.3 -1.2 -1.4 -1.2 -1.5

-1.28 -1.33 -1.45 -1.20 -1.13 -1.22 -1.14 -1.12 -1.35

-1.2    -1.3    -1.5    -1.0    -1.3    -1.2    -1.4    -1.2   - 1.5
-1.28  -1.33  -1.45  -1.20  -1.13  -1.22  -1.14  -1.12  -1.35

PC1                             PC2                             PC3

-1.2    -1.3 -1.0    -1.3    -1.2 -1.2   - 1.5
-        -         -       -       -         -       -

-1.28  -1.33  -1.20  -1.13  -1.22   -1.12  -1.35.5
=         =          =       =        =          =        =

-0.08   -0.03    -0.2      0.17     -0.02    0.08    0.15

(-0.08) + (-0.03) + (-0.2) + (0.17) + (-0.02) + (0.08) + (0.15) = 0.07

(7) Construção de histograma

Figura 1 - Esquema simplificado do funcionamento do algoritmo.

Amostra
Fator σ 

BacPP
(Positivo)

BacPP
(Negativo)

Algoritmo
(Positivo)

Algoritmo
(Negativo)

σ24 2 518 260 260

σ28 29 115 52 92

σ32 1 310 126 185

σ38 1 232 142 91

σ54 1 98 38 61

σ70 29 1956 1331 654

σ28 
embaralhado

0 144 60 84

σ28 falso 2 142 77 67

Tabela 1 - Resultado da classificação de amostras provenientes do banco de dados RegulonDB.

Relação Quantidade

Acertos em comum 16

Erros em comum 79

Acertos exclusivos do algoritmo 36

Acertos exclusivos da ferramenta 13

Tabela 2 - Relação entre resultados do algoritmo e da ferramenta BacPP, para um total de 144 amostras de 
fator σ28 provenientes do banco de dados RegulonDB.


