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Introdução
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Diversos 
níveis de 
controle 
gênico 

em uma 
célula 

eucariota.
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Diversos 
níveis de 
controle 
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em uma 
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SÍTIOS DE LIGAÇÃO DOS FATORES DE 
TRANSCRIÇÃO (SLFTs)
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Adaptado de Alberts et al., 2002.

• O que são os Sítios de Ligação dos Fatores de Transcrição?

(ORF = open reading frame)



SÍTIOS DE LIGAÇÃO DOS FATORES DE 
TRANSCRIÇÃO (SLFTs)
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Adaptado de Alberts et al., 2002.

• O que são os Sítios de Ligação dos Fatores de Transcrição?

Sítios de Ligação dos Fatores de Transcrição: 
Trechos de 5 a 30pbs no DNA, reconhecidos pelos 

Fatores de Transcrição     (           )

(ORF = open reading frame)



Um dos objetivos da Biologia Molecular é entender como
a regulação do gene é realizada.

Experimentos de bancada para a detecção dos Sítios de Ligação
dos Fatores de Transcrição (SLFTs):

Caros, trabalhosos e demorados.
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 Quais genes são regulados?
 Quais são as interações?
 Sob quais condições celulares e ambientais elas acontecem?
 Quais são os Fatores de Transcrição (FT) que regulam os genes?
 Quais sites do DNA são utilizados no genoma?



Objetivo 

• O objetivo é construir uma ferramenta computacional
utilizando técnicas de reconhecimento de padrões, com
a abordagem de Gramáticas Regulares Estocásticas
(GREs), para determinar esses sítios.
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Conceitos Fundamentais
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Imunoprecipitação da Cromatina 

Chromatin immunoprecipitation (ChIP)
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ChIP-chip

ChIP-seq
SELEX: 
sequências 
aleatórias de 
DNA

CATTATCACAAACTTAGTGTCCATCCATTATCTCTGACCCT

TCGGAACAAGGCAAAGGCTATAAAAAAAATTAAGCAGC

GCCCCTTCCCCACACTATCTCAATGCAAATATCTGTCTGACTATAATCC

CATGCCCTCAAGTGTGCAGATTGGTCACAGCATTTCAAGG

GATTGGTCACAGCATTTCAAGGGAGAGACCTCATTGTAAG

TCCCCAACTCCCAACTGACCTTATCTGTGGGGGAGGCTTTTGA

CCTTATCTGTGGGGGAGGCTTTTGAAAAGTAATTAGGTTTAGC

ATTATTTTCCTTATCAGAAGCAGAGAGACAAGCCATTTCTCCTATCTCCCGGT

AGGCTATAAAAAAAATTAAGCAGCAGTATCCTCTTGGGGGCCCCTTC

CCAGCACACACACTTATCCAGTGGTAAATACACATCAT

“in vivo”       “in vitro”

“in silico”

Imunoprecipitação da Cromatina 

Chromatin immunoprecipitation (ChIP)

Footprinting



A Descoberta dos SLFTs: 
Construção de um Modelo para os SLFTs
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Descoberta dos Sítios de Ligação dos Fatores de Transcrição
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Descoberta dos Sítios de Ligação dos Fatores de Transcrição
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Construção de um Modelo para os SLFTs
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Construção de um Modelo para os SLFTs



Obtenção da PWM
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𝑆𝛼,𝑗 = log2
𝑥𝛼,𝑗 + 𝑐𝑞𝛼
(𝑁 + 𝑐)𝑞𝛼

O cálculo dos elementos 𝑆𝛼,𝑗 da PWM é então 

efetuado pela fórmula: 

Na qual:
• 𝛼 é a letra que representa um nucleotídeo A, T, 

C ou G, 𝛼 ∈ {A, T, C, G};
• 𝑆𝛼,𝑗 é o elemento da matriz PWM para a letra 𝛼;

• 𝑥𝛼,𝑗 é o elemento da matriz PCM para o 

nucleotídeo 𝛼 na posição 𝑗; 
• 𝑞𝛼 é a frequência de fundo do nucleotídeo 𝛼;
• 𝑐 é um valor arbitrário e
• 𝑁 é o número de sequências.

12:30



O uso da PWM para o cálculo do escore

Dada uma matriz PWM 𝑀, o escore de uma sequência 𝑠 de tamanho 𝑙 é 
dado pela expressão: 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑠|M = 

𝑗=1

𝑙

𝑀 𝑠 𝑗 , 𝑗

• onde 𝑠 𝑗 é o nucleotídeo presente na 𝑗-ésima posição da sequência 𝑠.
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O uso da PWM para o cálculo do escore

Dada uma matriz PWM 𝑀, o escore de uma sequência 𝑠 de tamanho 𝑙 é 
dado pela expressão: 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑠|M = 

𝑗=1

𝑙

𝑀 𝑠 𝑗 , 𝑗

• onde 𝑠 𝑗 é o nucleotídeo presente na 𝑗-ésima posição da sequência 𝑠.
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Esses cálculos assumem independência entre as posições das bases. 



Neste projeto, queremos testar uma abordagem alternativa à
PWM e que será apresentada adiante.

Então foi feita uma revisão sistemática para observarmos as
alternativas já existentes na literatura.

21



Revisão Sistemática
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Síntese da extração dos dados
A tabela 1 do texto da qualificação apresenta uma síntese de 20 artigos, sendo que a
revisão sistemática ainda se encontra num estágio não finalizado. Esta tabela foi corrigida e
atualizada, contando agora com 26 artigos do período de janeiro/2008 a maio/2015.
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Conclusões a respeito da pesquisa bibliográfica

• PWM produz muitos falsos positivos;

• Dados adicionais tendem a reduzir a taxa de falsos positivos. Mas 
a questão são os custos envolvidos:

(financeiros, recursos experimentais e/ou computacionais e o tempo).

• Busca de um meio termo; 

• Um desses métodos é o que aqui se propõe: as gramáticas 
regulares estocásticas (GREs).

• Não foram encontrados artigos de predição que utilizem GREs.
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Uma nova abordagem:

O uso de Gramáticas Regulares para 
caracterizar os Motivos dos SLFTs

25



Gramáticas Estocásticas
Formalismo das Gramáticas Estocásticas

• Formalmente, uma gramática estocástica 𝐺 pode ser representada por uma quíntupla : 

Na qual:
• 𝑁 é o conjunto dos símbolos não-terminais (auxiliares) da gramática. 
• Σ é o conjunto de símbolos terminais da gramática;

• 𝑅 é o conjunto de regras de substituições ou produções da gramática. Cada regra obedece 
à forma geral:

• 𝑆 é o símbolo inicial da gramática (𝑆 ∈ 𝑉) e
• 𝑃 é uma função que vai atribuir probabilidades a essas produções.

26

𝐺 = (𝑁, Σ, 𝑅, 𝑆, 𝑃)

𝛼 → 𝛽, com 𝛼 ∈ 𝑉∗𝑁𝑉∗ e 𝛽 ∈ 𝑉∗

𝑁 ∪ Σ = 𝑉



Gramáticas Regulares Estocásticas
Dá-se o nome de gramática regular estocástica linear à direita àquela cujas 
produções obedeçam todas as seguintes condições:

• 𝛼 ∈ 𝑁
• 𝛽 ∈ Σ, 𝛽 ∈ 𝑁, 𝛽 ∈ Σ𝑁 ou 𝛽 = ε, de forma não exclusiva.

Neste projeto, iremos utilizar uma gramática semelhante a esta para gerar 
sequências de DNA. 
Por exemplo:

𝐺1 = ( 𝑆 , 𝑎, 𝑡, 𝑐, 𝑔 , 𝑆 → 𝑎𝑆, 𝑆 → 𝑡𝑆, 𝑆 → 𝑐𝑆, 𝑆 → 𝑔𝑆, 𝑆 → 𝜀 , 𝑆, 𝑃)

Assim, para produzir a sequência TTATCA, podemos utilizar a seguinte 
sequência de derivações:

𝑆 → 𝑡𝑆 → 𝑡𝑡𝑆 → 𝑡𝑡𝑎𝑆 → 𝑡𝑡𝑎𝑡𝑆 → 𝑡𝑡𝑎𝑡𝑐𝑆 → 𝑡𝑡𝑎𝑡𝑐𝑎𝑆 → 𝑡𝑡𝑎𝑡𝑐𝑎
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c

0,62 × 0,88 × 0,86 × 1,00 × 1,00 × 0,33 × 1,00 = 0,15484128
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c

log2 0,62 + log2 0,88 + log2 0,86 + log2 1,00 + log2 1,00 + log2 0,33 + log2 1,00 = −2,691137956

2−2,691137956 = 0,15484128



O Aprendizado de GREs
• Generalização da Gramática: um modelo deve reconhecer não 

apenas as sequências que foram apresentadas no treinamento 
(não deve apresentar overfitting).

• Vários algoritmos disponíveis para a inferência gramatical,  por 
exemplo: Alergia, RPNI, LAPFA e Amnesia.

• Kashiwabara, A. Y. et al. 2007, mostra que o LAPFA apresenta 
resultados satisfatórios para sequências de splice sites. 

• Portanto o algoritmo LAPFA foi escolhido.
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Drosophila melanogaster
como exemplo de aplicação

Drosophila como modelo
Razões históricas:
• Um dos primeiros organismos utilizados com sucesso em genética;
• Razões de ordem prática.

Vantagens da Drosophila como organismo-modelo
• Ciclo de vida curto;
• Grande quantidade de descendentes gerados;
• Espécie rústica e de fácil manipulação;
• A cultura ocupa pequenos espaços e é fácil de manter;
• Coleção de mutantes, genoma sequenciado e um arsenal de técnicas

bem estabelecidas e
• Recentemente, modelo para doenças humanas. 75% genes

causadores de doenças humanas têm genes equivalentes na mosca.
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O Projeto
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Objetivo Geral do Projeto

Comparar as técnicas de:

Gramáticas Regulares Estocásticas (GREs) 
e 

Position Weight Matrix (PWM)

no problema de identificação dos STLFs.
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Objetivos Específicos do Projeto

1. Criar uma base de amostras de treinamento baseada em bancos de 
dados públicos;

2. Comparar o desempenho da identificação dos SLFTs utilizando PWMs e 
GREs (via validação cruzada);

3. Desenvolver uma ferramenta de varredura genômica, baseada em 
GREs, para identificação de SLFTs e

4. Aplicar a ferramenta desenvolvida para identificação de SLFT em 
Drosophila melanogaster.
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Métodos e Resultados 
Preliminares
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1- Criar uma base de amostras 
de treinamento baseada em 

bancos de dados públicos

• Confiáveis (curados) e sem 
redundância;

• Oriundos de algum experimento 
bioquímico e 

• Serão necessários dados de 
Drosophila melanogaster.

38



39

1- Criar uma base de amostras de treinamento baseada em bancos de dados públicos

Critérios de inclusão para os bancos de dados

• Públicos?

• Fornece as coordenadas genômicas? (importante para a 
eliminação de redundância);

• Mas dados de experimentos SELEX não encontram 
correspondência genômica. 



1- Criar uma base de amostras de treinamento baseada em bancos de dados públicos

Bancos de dados encontrados

• Muitos “bancos de dados” encontrados contendo apenas um FT. 

• Alguns desses bancos já foram incorporados por bancos de dados 
maiores.

• Não é possível juntar esses bancos de dados sem garantir a não 
redundância.

• O Jaspar 2016 é o maior de todos que foram encontrados.
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1- Criar uma base de amostras de treinamento baseada em 
bancos de dados públicos

TRANSFAC

• Assim como o JASPAR (2014 e 2016) , o banco de dados TRANSFAC também é 
recorrentemente citado pela grande maioria dos pesquisadores que trabalham com a 
predição ou caracterização dos SLFTs em seus artigos e páginas web.

• Entretanto, o banco de dados TRANSFAC (Biobase/QIAGEN) é pago. O valor da sua assinatura 
anual é: 

• E, uma vez que não pudemos acessar nem mesmo uma versão trial deste banco de dados, não 
temos certeza se esse banco de dados nos seria útil ou não.

• Optamos então pelo uso, prioritariamente do banco de dados JASPAR 2016.
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1- Criar uma base de amostras de treinamento 
baseada em bancos de dados públicos

O Jaspar 2016 é o principal 
banco de dados a ser 

utilizado neste projeto

42



1- Criar uma base de amostras de treinamento baseada em bancos de dados públicos

Arquivos disponíveis no banco de dados Jaspar 2016:

43

Desejamos observar como a GRE se 
comporta com amostras grandes, 
médias e pequenas. O Jaspar 2016 
possui vários tamanhos de amostras 
de treinamento:

Em março/2016, a quantidade de 
dados é a seguinte:

Número de Arquivos/FTs = 594

Número total de sequências = 
1.417.491

Arquivos com mais de 30 
sequências:  417

Arquivos com mais de 1.000 
sequências:  168

(Dados coletados em março/2016)
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ZOOM

(Dados coletados em março/2016)

1- Criar uma base de amostras de treinamento baseada em bancos de dados públicos

Arquivos disponíveis no banco de dados Jaspar 2016:
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2- Comparar o 
desempenho da 
identificação dos 
SLFTs utilizando 
PWMs e GREs
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2- Comparar o desempenho da identificação dos SLFTs utilizando PWMs e GREs

Dados de Amostra Negativa

• Origem: mesmos dados da amostra positiva embaralhados;

• Resultado: mesmo número e tamanho e mesma proporção 
(frequência) de bases das sequências da amostra positiva;

• O embaralhamento é realizado apenas trocando os nucleotídeos de 
lugar, sem deletar ou acrescentar novos nucleotídeos.
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2- Comparar o desempenho da identificação dos SLFTs utilizando PWMs e GREs

Validação Cruzada

Exemplo 
k=10

47

Neste trabalho, nós somente utilizamos treinamentos baseados em amostra positiva. 
Tanto para a PWM, quanto para a GRE, a amostra negativa não será utilizada no treinamento.  A amostra negativa 
será totalmente utilizada apenas como teste em todos os folds: temos a mesma amostra em todos os folds. 

AMOSTRA POSITIVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

teste treino

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

teste treinotreino

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

testetreino

...

O desempenho 
do modelo a ser 
aprendido com 
a amostra 
completa é
então estimado 
pela média do 
desempenho 
dos k modelos 
gerados e 
testados.

AMOSTRA NEGATIVA

teste

...
teste

teste



2- Comparar o desempenho da identificação dos SLFTs utilizando PWMs e GREs

Métricas Utilizadas

48

Os k resultados obtidos podem então ser combinados para produzir as 
seguintes métricas a serem utilizadas na comparação:

1. Sensibilidade = VP / (VP + FN)
2. Especificidade = VN / (VN + FP)
3. Precisão = VP / (VP + FP)
4. Medida-F = (2 * precisão * sensibilidade) / (precisão + sensibilidade)
5. Erro Global = (FP + FN) / (FP + FN + VP + VN)

Nas quais:
VP = Verdadeiros Positivos
FN = Falsos Negativos



2- Comparar o desempenho da identificação dos SLFTs utilizando PWMs e GREs

Resultados preliminares

49

• Testes realizados em 2014 comparando GRE x PWM, utilizando-se o banco 
de dados Jaspar 2014.

• Crescimento do Jaspar de mais de quase 18 vezes de 2014 para cá.
• Esses resultados serão refeitos para a versão atual do Jaspar 2016 e
• Também tentaremos comparar os resultados com outros métodos que 

tenham uma ferramenta disponível (código ou website):
Wang, X. et al. (2014); Zhong, S. et al. (2013); Mathelier, A. et al. (2013); Tan, M. et al. (2012); Bi, Y. et al. (2011) e 
Bauer, A et al. (2010).

Modelo Sensibilidade Especificidade Precisão Medida-F Erro Global
GRE 81% 86% 64% 70% 15%
PWM 85% 80% 56% 66% 19%



3- Desenvolver uma 
ferramenta de 

varredura genômica, 
baseada em GREs, para 
identificação de SLFTs
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3- Desenvolver uma ferramenta de varredura genômica, baseada em GREs, para identificação de SLFTs

Desenho externo da ferramenta de software:
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Arquivo 
FASTA 

(sequências)

Arquivo FASTA amostra 
de treinamento da GRE 

(amostras com os SLFTs)

ou

Arquivo GRE já inferida 
no formato BNF 

(Backus Normal Form)

Arquivo de saída  contendo as 
informações:
1. no cabeçalho do arquivo:

parâmetros de entrada, nome do 
fator de transcrição. 

2. na linha do arquivo: 
a sequência do SLFT, a sua 
posição de início, se ele está no 
DNA no sentido direto ou reverso 
e o escore. 

3. no rodapé do arquivo:
as totalizações (por exemplo, 
total de SLFTs encontrados) 

Software a ser criado

ENTRADAS: SAÍDA:



3- Desenvolver uma ferramenta de varredura genômica, baseada em GREs, para identificação de SLFTs

Varredura do DNA
• Para analisar uma sequência de entrada, será realizada sobre a mesma uma varredura com uma janela 

deslizante de tamanho K, com um deslocamento de uma posição. 

ATTGACGGTACACTCGATTCCAATGTACTAG … AGCTGCTAGTC

• Uma sequência tamanho L será subdividida em L-K+1 subsequências de tamanho K, com início nas posições 
1, 2, ..., L-K da sequência de entrada. Cada uma dessas subsequências será analisada pela gramática.

• Estudo de técnicas alternativas de varredura.

52
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• Muitas vezes os SLFTs localizam-se
próximos uns aos outros no DNA.

• As chances de um dado sítio ser
realmente um SLFT é bem maior que
se o mesmo sítio for localizado
próximo a outros SLFTs. Caso contrário,
a chance do sítio ser um falso positivo,
aumenta.

• Esta abordagem também pode ser
aproveitada neste projeto, tanto para
diminuir taxa de falsos positivos,
quanto para delimitar a região de
varredura e busca dos SLFTs. 53

3- Desenvolver uma ferramenta de varredura genômica, 
baseada em GREs, para identificação de SLFTs

Análise de Clusters

Paris, M. et al. 2013, PLOS Genetics



4- Aplicar a ferramenta 
desenvolvida para identificação 

de SLFT em Drosophila
melanogaster

• Antes de aplicar  essa ferramenta na 
identificação de SLFTs de Drosophila
melanogaster, é preciso verificar se 
existem amostras de treinamento 
suficientes para Drosophila
melanogaster.
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Tendo-se em mente que no objetivo específico 4, a aplicação prática deste 
utilizará dados de Drosophila melanogaster, foram pesquisados bancos 
específicos desta espécie:

• Jaspar 2016;

• Drosophila Melanogaster Major Position Matrix Motifs (DMMPMM) e

• Berkeley Drosophila Transcription Network Project  (BDTNP).

55

4- Aplicar a ferramenta desenvolvida para identificação de SLFT em Drosophila melanogaster

Outros bancos de dados específicos de 
Drosophila melanogaster



4- Aplicar a ferramenta desenvolvida para identificação de SLFT em Drosophila melanogaster

Arquivos disponíveis no banco de dados Jaspar 2016 específicos para 
Drosophila melanogaster:
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4- Aplicar a ferramenta desenvolvida para identificação de SLFT em Drosophila melanogaster

Arquivos disponíveis no banco de dados Jaspar 2016 específicos para 
Drosophila melanogaster:
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4- Aplicar a ferramenta desenvolvida para identificação de SLFT em Drosophila melanogaster

Drosophila Melanogaster Major Position Matrix Motifs (DMMPMM)
FTs disponíveis no banco de dados DMMPMM:

58

Estrutura em pipeline que integra vários outros bancos de dados:

• É possível que SLFTs do mesmo locus genômico
tenham sido adicionado mais de uma vez na 
mesma amostra, gerando redundância.

• COMO GARANTIR A NÃO REDUNDÂNCIA?



4- Aplicar a ferramenta desenvolvida para identificação de SLFT em Drosophila melanogaster

BDTNP (Berkeley Drosophila Transcription Network Project )

• Possui arquivos contendo dados de ChIP-chip, com sequências de 500pb, 
para 21 fatores de transcrição;

• As PWMs para cada FT são fornecidas, mas não são fornecidos os sítios 
que geraram as PWMs e nem o limiar do escore a ser considerado e 

• O nosso objetivo aqui foi tentar achar, nas sequências Chip-chip, os sítios 
que teriam gerado as PWMs.

• ERRO: as PWMs foram derivadas de SELEX (sequências não publicadas).
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4- Aplicar a ferramenta desenvolvida para identificação de SLFT em Drosophila melanogaster

Nova estratégia de enriquecimento da amostra positiva de Dm

O que nós temos: 
– PWMs do BDTNP (construídas a partir de SELEX), do Jaspar e do artigo de Noyes et al. (2008).
– Sequências (500pb) que vieram de experimentos ChIP-chip do BDTNP.

O que queremos (não temos):
– Novas sequências positivas de sítios

Como obteremos:
– Buscar nas sequências de ChIP-chip (500pb) sítios candidatos utilizando as PWMs (quantas? quais?)
– Para cada uma dessas matrizes, utilizar um limiar de escore estipulado por análise de curva ROC 

calculada a partir de validação cruzada utilizando as amostras positivas (curadas e não redundantes) do 
Jaspar 2016.

Considerando-se que, o Jaspar tem poucas sequências para Drosophila, iremos avaliar se esse 
enriquecimento irá ajudar ou não. Não iremos confiar 100% nessas sequências.
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