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Introdução

Novas tecnologias de sequenciamento de células únicas (single-cell omics) têm revolucionado as
ciências da vida ao permitir a descrição molecular sistemática da diversidade celular de tecidos, órgãos e
organismos inteiros. Neste tipo de ensaio, dito ‘com resolução celular’, células (centenas a milhões) são
individualizadas e avaliadas individualmente, gerando gigantescas tabelas de milhares de observações por
célula. Para além do tradicional sequenciamento de RNA mensageiro, também já é possível se investigar todas
as modalidades de “ômicas” com resolução celular, existindo ensaios onde múltiplas modalidades (como
acessibilidade de cromatina, transcriptoma, genoma, conformação espacial da cromatina, níveis intracelulares de
proteína, lipidômica) são obtidas ao mesmo tempo de uma única célula ou de células diferentes de um mesmo
sistema biológico. Consórcios internacionais como o Atlas Celular Humano tornam o avanço destes experimentos
ainda mais veloz, sendo que já há dados disponíveis sobre virtualmente todos os órgãos humanos saudáveis e
sob uma grande variedade de doenças1.

O imenso potencial dessas tecnologias é acompanhado de grandes dificuldades técnicas envolvendo sua
análise: tais dados podem chegar a ter milhões de dimensões, e visualizá-los de modo a entender quantos tipos
e/ou linhagens celulares há num determinado sistema biológico é desafiador. Naturalmente, a imensa quantidade
de informação gerada neste tipo de experimento exige a aplicação de sofisticados métodos de aprendizado de
máquina e inteligência artificial para sua interpretação, levando a uma concomitante revolução nos campos de
bioinformática e biologia computacional para sua análise2. A medida que petabytes de dados e centenas de
opções de algoritmos se acumulam, diversas opções de análise com diferentes níveis de profundidade seguem
surgindo exponencialmente. Dentre essa grande variedade de opções, no entanto, a redução dimensional
desponta como a etapa mais crítica do processo.

Ferramentas de redução dimensional (RD) são métodos não-supervisionados (sem uso de conhecimento
a priori) de aprendizado de máquina que almejam projetar a tabela de observações por amostra para uma𝑚
nova tabela de observações por amostra, com , de modo que o máximo de informação originalmente𝑘 𝑘 <  𝑚
presente nas dimensões seja transportada para . Quando equivale a duas ou três dimensões, podemos𝑚 𝑘 𝑘
visualizar os dados, de modo que amostras mais semelhantes entre si são mapeadas para coordenadas
próximas neste novo espaço latente, e amostras díspares para coordenadas afastadas. Centenas de métodos
foram propostos para RD, porém estes podem ser grosseiramente classificados como lineares e não-lineares.
Métodos lineares são simples e interpretáveis (dada uma coordenada em k é possivel encontrar o espaço original
em m), porém incapazes de lidar com dados cuja geometria subjacente seja não-uniforme ou não-linear - este
grupo inclui a clássica Análise de Componentes Principais (PCA - Principal Component Analysis). Métodos
não-lineares usualmente se baseiam na hipótese da variedade - assume-se que os dados habitam uma
variedade de dimensionalidade menor que m que serve como curva suporte para as distribuições observadas
nos dados. Esta família de métodos é generalizavel para virtualmente qualquer tipo de dado que contenha
alguma estrutura subjacente, porém muito mais complexa do ponto de vista matemático e computacional -
exemplos representativos são Mapas de Difusão (DM - Diffusion Maps), Automapas Laplacianos (LE - Laplacian
Eigenmaps), representação de vizinhanças t-estocástica (t-SNE - t-Stochastic Neighborhood Embedding) e
aproximação e projeção uniforme de variedade (UMAP - Uniform Manifold Approximation and Projection)3–5.
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Métodos de RD são universalmente aplicáveis a dados tabulares e usados de maneira profílica em
genômica, processamento de imagens, processamento de linguagem natural e outras aplicações, sendo
genericamente referidos como ‘inteligência artificial’ pelo público não-especialista. Com a evolução de ômicas de
single-cell, entretanto, têm-se observado um papel cada vez mais central destes métodos para as ciências da
vida, uma vez que as conclusões obtidas dependem quase exclusivamente da escolha do método de RD que
será utilizado nas análises. Em particular, há uma clara noção de que as variedades aprendidas por RD
correspondem a variações fenotípicas de estados e tipos celulares possíveis, numa extensão pós-Darwiniana do
cenário epigenético de Waddington6. Entretanto, há pouco ou nenhum consenso sobre o que exatamente se
deseja representar por meio desta variedade, tampouco qual a melhor forma de fazê-lo dentre as dezenas
disponíveis. Desta forma, a confiabilidade das hipóteses geradas a partir de ômicas de single-cell é
comprometida pelos viéses dos modelos utilizados para sua análise. Em particular, o uso de PCA como forma de
pre-processamento padrão antes de se estimar t-SNE e UMAP na vasta maioria das análises publicadas é
extremamente problemático e pode levar a distorções nas representações obtidas7–9.

Neste trabalho10, definimos formalmente a topologia fenotípica de sistemas biológicos e propomos um
modelo teórico para encontrar as variedades que representam sua estrutura intrínseca, além de métodos
computacionais eficientes para sua execução. Em particular, demonstramos i) como diversas estratégias de RD
convergem para essa propriedade sob diferentes aspectos, ii) como modelos tidos como atual padrão ouro
garantidamente levam a representações distorcidas e a definição de tipos celulares artefatuais e, iii) como isto
pode ser explorado para encontrar centenas de novos tipos de linfócitos T CD4 que permaneceram ocultos em
conjuntos de dados disponíveis há anos e já rotineira e exaustivamente explorados por numerosas equipes e
métodos. Tal diversidade também é presente no sangue de pacientes com dengue, lupus eritematoso sistêmico e
esclerose múltipla. Nossos resultados falam contra a existência dos tipos de linfócitos T CD4 classicamente
estabelecidos e a favor da necessidade de reanálise crítica de uma vasta literatura, com potencial para
descoberta de novos tipos e linhagens celulares em diversos sistemas. As ferramentas desenvolvidas são
publicamente disponíveis e capazes de representar fenômenos biológicos em dados de uma maneira intuitiva
baseado em sua topologia fenotípica latente.

RESULTADOS

Topologia fenotípica: um modelo compreensivo para aprendizado de variedade

Dada uma tabela de observações por células (Fig. 1A), definimos topologia fenotípica como o espaço
latente gerado pelas interações gênicas para cada célula de modo a permitir a existência de estados celulares
latentes, de maneira similar à paisagem epigenética de Waddington6. Tal topologia fenotípica pode ser codificada
pelo operador de Laplace-Beltrami (OLB - a divergência do gradiente): . O OLB garantidamente△ △𝑓 = ∇ ∙ ∇𝑓 
recupera toda a informação latente da variedade na qual os dados habitam independentemente de sua geometria
ou distribuição amostral9,11,12. Diversas estratégias existem para aproximar o OLB, em particular métodos de RD
como Mapas de Difusão (DM)13 e Automapas Laplacianos (LE)9. Estes métodos se baseiam na
autodecomposição espectral de matrices de afinidade ou suas Laplacianas associadas, e conhecidamente
aproximam o OLB quando há amostras o bastante para se realizar cálculo diferencial discreto. Empregamos tal
estratégia utilizando medidas de afinidade (kernels) auto-adaptativas e sensíveis à geometria não-uniforme e
não-linear (Fig. 1B) - estas ou suas Laplacianas associadas são submetidas a autodecomposição matricial para
encontrar autovetores que codificam estados celulares latentes (Fig. 1C). O número de autovetores (sinais
latentes) significativos (dimensionalidade global intrinseca) é então automaticamente estimado e utilizado para
gerar novos grafos de similaridade e suas optimizações de layout em duas ou três dimensões para visualização
(Fig. 1D, E).

Implementamos os modelos propostos na biblioteca em python TopOMetry (Topologically Optimized
geoMetry - Geometria Optimizada Topologicamente), publicamente acessível e documentada. Os pormenores
matemáticos e computacionais do modelo proposto, incluindo suas inspirações em biologia teórica e
contribuições metodológicas, além de sua superioridade em relação a outras estratégias de RD e aprendizado de
variedade são demonstrados extensivamente em nosso manuscrito pré-print, disponível publicamente em língua
inglesa10. Um resumo gráfico da estratégia está disponível na Figura 1. No restante deste resumo, nos
concentraremos em ilustrar sua utilidade prática para a análise de dados de single-cell - entretanto, por restrições
de espaço, nos limitaremos a uma exposição resumida dos resultados. Convidamos o leitor interessado a visitar
o manuscrito10 para acessar as diversas figuras e a descrição minuciosa de nossos métodos.
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Figura 1: representação
gráfica do modelo
proposto. A cada etapa
do processo, o OLB é
aproximado por
algoritmos distintos que
convergem em direção
ao mesmo resultado,
gerando resultados que
por construção
preservam o máximo de
informação possível.
Acessível no
manuscrito.

Identificando a topologia fenotípica de células T CD4 para revelar sua diversidade

Como demonstração do poder de nosso modelo, o aplicamos inicialmente no conjunto de dados
pbmc68k, contendo aproximadamente 68,000 células mononucleares de sangue periférico (PBMC - peripheral
blood mononuclear cells) de um doador saudável. Este conjunto de dados é comumente utilizado para testar
novos métodos e ensinar bioinformática a iniciantes, sendo extensivamente explorado pela comunidade como um
todo, de modo que os tipos celulares nele presentes (clusters) e suas representações latentes são consideradas
consolidadas e conhecidas, como seu PCA (Fig. 2A). A estrutura encontrada utilizando apenas técnicas
não-lineares como UMAP (Fig. 2B) e utilizando PCA como preprocessamento prévio a UMAP (Fig. 2C) e t-SNE
(Fig. 2D) são discretamente diferentes no que concerne linfócitos T CD4, com o aparecimento de subpopulações
adicionais ao preprocessamento com PCA. Em contraste, demonstramos a existência de 128 subpopulações
distintas de linfócitos T CD4 ao usar modelos topológicos com TopOMetry (Fig. 2E, F). Diferentemente das
subpopulações T CD4 classicamente encontradas com o padrão ouro (grafo de afinidades baseado no PCA), que
não possuem genes marcadores específicos (Fig. 2G), encontramos marcadores altamente específicos para
cada uma das subpopulações identificadas com nosso modelo (Fig. 2H). É importante ressaltar que apenas
linfócitos T CD4 foram afetados por diferentes análises como consequência direta da estrutura não-linear e com
distribuição não-uniforme formada pela topologia fenotípica da expansão de diversidade clonal. Como os
métodos anteriormente propostos não conseguem lidar com tais propriedades, a variedade representando a
topologia fenótipica das células T CD4 é distorcida. Em particular, mostramos como os tipos celulares adicionais
identificados pelo preprocessamento com PCA correspondem a distorções lineares nos dados, não apresentando
nenhum marcador gênico específico. Em contraste, identificamos de 5 a 15 marcadores gênicos praticamente
exclusivos para cada novo tipo de célula T CD4 identificada - note-se que a vasta maioria destes corresponde a
genes órfãos, isto é, sem função específica definida. Nas figuras suplementares do manuscrito10 ilustramos como
dúzias de diferentes modelos disponíveis no TopOMetry convergem para este mesmo resultado, demonstrando a
confiabilidade do método em aprender a geometria natural de estados fenotípicos latentes em dados de
single-cell.

Diversidade de linfócitos T CD4 em infecções virais e doenças auto-imunes

Para demonstrar que a diversidade de linfócitos T CD4 encontrada em indivíduos saudáveis também é
presente em doenças sistêmicas - e, portanto, potencialmente crucial para sua fisiopatologia, tratamento e
evolução - aplicamos os modelos propostos em dados públicos de PBMCs de pacientes com infecção pelo vírus
da dengue14, de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico15 e pacientes com esclerose múltipla16, além de
novos controles saudáveis. Adicionalmente, obtivemos dados de transcriptoma de single-cell de células
mononucleares do líquido cefalorraquidiano (LCR) de doadores saudáveis e pacientes com esclerose múltipla16,
e demonstramos a existência dos tipos de linfócitos identificados também no LCR. Desta maneira, evidenciamos
que nossos resultados são consistentemente reprodutíveis em amostras de diferentes indivíduos e condições
patológicas. De maneira semelhante ao conjunto de dados pbmc68k, também mostramos que diferentes modelos
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que aproximam o OLB convergem para os mesmos resultados neste diverso conjunto de dados, ressaltando a
solidez matemática e computacional de nossa abordagem.

Figura 2: a diversidade oculta de
linfócitos T CD4. Os painéis de A a F
são representações aprendidas com
modelos tradicionais (A-D) ou nossas
propostas (E-F). Cada ponto representa
uma célula, e cada cor, um tipo de
célula identificado com o método
tradicional (pca_leiden, coluna da
esquerda) ou um dos propostos
(db_diff_leiden, coluna da esquerda).
Como se pode visualizar, encontramos
diferenças drásticas em relação a
populações T CD4. Em particular,
mostramos como o preprocessamento
com PCA leva a identificação de tipos
de T CD4 falsos (isto é, sem genes
marcadores específicos, visto no
heatmap G). Em contraste, nosso
método detecta marcadores altamente
específicos para cada tipo de T CD4,
sugerindo que estes são tipos celulares
verdeiros. Nos heatmaps mostrados,
cada linha corresponde a um gene, e
cada coluna a sua expressão em uma
célula. Os tipos de célula identificados
estão anotados abaixo de cada
heatmap. Acessível no manuscrito.

Identificando a topologia cíclica
do ciclo celular na medula óssea
humana

Ao aplicar nosso método em
dados públicos de transcriptoma de
single-cell de células da medula
óssea humana de doadores
saudáveis, obtivemos visualizações
de trajetórias cíclicas que
corresponderam à expressão de
genes marcadores do ciclo celular

(como MKI67, um marcador seletivo para mitose) e de células hematopoiéticas precursoras (como CD34). Em
particular, ao enriquecermos funcionalmente esses dados utilizando marcadores canônicos para cada etapa do
ciclo celular presentes na literatura17, identificamos que as células localizadas na topologia cíclica foram
classificadas na fase G2/M e S, confirmando essa conclusão. Dessa maneira, validamos a capacidade de nosso
método de aprender a geometria natural subjacente à diversidade celular (a topologia fenotípica).
Adicionalmente, os linfócitos T CD4 presentes nos dados de medula óssea (que inclui células circulantes) foram
mapeados para topologias praticamente idênticas a dos T CD4 presentes no sangue, fornecendo confirmação
adicional da diversidade encontrada.

Revelando trajetórias de diferenciação celular na organogênese do camundongo
Por fim, demonstramos o poder de nossa abordagem para revelar trajetórias de desenvolvimento celular

e sua notável eficiência computacional ao aplicar os métodos propostos ao transcriptoma de 1,3 milhão de
células individuais da organogênese de embriões de camundongos inteiros, sequenciadas de maneira seriada
(dias embrionários 8 a 13)18. Mostramos que os tipos celulares originalmente propostos correspondem apenas a
aproximações grosseiras dos principais tipos celulares, e que ao aplicar nosso método é possível se descobrir
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centenas de novos tipos celulares que correspondem a trajetórias detalhadas de diferenciação celular e que se
relacionam diretamente ao dia de desenvolvimento.

Escores de avaliação agnósticos confirmam a superioridade dos modelos propostos
Para avaliar objetivamente a qualidade das representações obtidas, para além de sua subjetiva

visualização ou os resultados de clustering obtidos a partir destas, implementamos duas estratégias para
quantificar a preservação da estrutura de alta dimensionalidade3,19. Estas avaliam a preservação da estrutura
global (distância entre grandes tipos celulares distintos) e da estrutura local (distância entre células
assemelhadas). Ao usá-las para avaliar os dados analisados nos resultados expostos, mostramos que os
modelos propostos são sistematicamente superiores aos tradicionais na preservação de estrutura local
(tradicionalmente, a mais difícil de ser conservada) e apenas muito discretamente inferiores na preservação da
estrutura global. Deste modo, nossos modelos conservam tanto a estrutura global quanto a local e que as
topologias fenotípicas aprendidas podem ser consideradas representações fidedignas dos dados originais no
espaço de alta dimensionalidade que codifica o cenário epigenético.

DISCUSSÃO
Fornecemos uma sólida base teórica e computacional para a descrição detalhada da diversidade celular

em sistemas biológicos por meio de operadores topológicos que aproximem o Operador de Laplace-Beltrami,
definindo geometricamente tipos e linhagens celulares com base em sua topologia fenotípica. Com isto, foi
possível descobrir mais de cem novos tipos de linfócitos T CD4 que se mantiveram ocultos até então, e definir
que populações celulares previamente consideradas canônicas na verdade correspondem apenas a distorções
lineares nos dados. Nossos resultados são sistematica e consistentemente reproduzidos em diversos conjuntos
de dados e moléstias. Adicionalmente, validamos a topologia fenotípica aprendida ao verificar que células
progenitoras ativamente passando pelo ciclo celular são mapeadas para topologias cíclicas e verificando a
expressão de genes canônicos. Mostramos que tal propriedade é naturalmente expandida para processos de
diferenciação, uma consequência direta da definição de diferenciação celular na biologia teórica moderna20, como
extensão pós-Darwiana do cenário epigenético de Waddington6. Nossos resultados sugerem que conclusões
obtidas com os padrões atuais (correspondendo a 12 anos de literatura na área) devem ser cuidadosamente
revisitados, e que tal ceticismo deve ser expandido para resultados tradicionais envolvendo linfócitos T CD4 ou
processos de diferenciação celular utilizando ensaios experimentais e/ou métodos de análise linearmente
enviesados. Os achados relatados são limitados pela dificuldade intrinseca de validá-los experimentalmente, uma
limitação persistente na literatura envolvendo ensaios de ômicas de single-cell.

MÉTODOS
Os modelos proposto foi implementado no pacote python TopOMetry gratuitamente disponível

no endereço https://github.com/davisidarta/topometry. Os pormenores matemáticos, métodos de
obtenção e preprocessamento dos dados estão extensivamente descritos no manuscrito10 pré-print.
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