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1 Introdução

Em 1940 o termo epigenética foi introduzido [1] e definido posteriomente como o ramo da biologia que
estuda as interações causais entre genes e seus produtos, em resultado do fenótipo, que não podem ser
explicadas pelas mudanças na sequência de DNA. Um exemplo de marcador epigenético é metilação
do DNA, sendo o mais extensivamente estudado, que envolve a transferência de um grupo metil a uma
citosina seguida por guanina, denominadas CpGs, resultando em 5-metilcitosina [2].

A metilação está envolvida na regulação de muitos processos celulares e com tantas funções im-
portantes, descobriu-se um número crescente de doenças humanas que estão associadas à metilação
aberrante do DNA [3]. Além disso, esse marcador epigenético pode caracterizar fenótipos e associações
com exposições ao meio externo como estilo de vida, podendo auxiliar na medicina personalizada [4][5].

A aplicação de métodos de aprendizado de máquina nos dados de metilação de DNA tem sido
crucial para extrair informações importantes desses estudos [6]. Assim, neste projeto aplicaremos e
debateremos técnicas de tratamento e análise de dados de metilação de DNA em dados públicos a
fim de estudar o uso de técnicas de aprendizado supervisionado de máquina, mais especificamente
métodos de classificação, sobre esses dados.

2 Banco de Dados

O conjunto de dados utilizado foi fornecido por (Antoun et al. 2020)[7], dispońıvel no repositório The
Gene Expression Omnibus (GEO), sob número de acesso GSE141065. O estudo é do tipo caso-controle
e consiste em 557 amostras de sangue do cordão umbilical de recém-nascidos de mães obesas, sendo 263
casos onde a mãe possuia diabete mellitus gestacional (GDM) e 294 controle. As participantes foram
selecionadas de um ensaio cĺınico controlado randomizado feito em cĺınicas pré-natais selecionadas no
Reino Unido, denominado UPBEAT [8].

Obteve-se o perfil de metilação, considerando 850 mil CpGs para cada paciente, utilizando os
microarranjos da plataforma Infinium MethylationEPIC BeadChip, e assim utilizou-se esses dados
para a aplicação de métodos e técnicas estudados.

Utilizando então da linguagem R [9] e ferramentas do projeto Bioconductor [10], realizou-se a
análise dos dados e aplicação e adaptação do fluxo de controle de qualidade descrito em ”A cross-
package Biodonductor workflow for analysing methylation array data”[11].

Devido à dificuldade de executar localmente os dados brutos devido sua alta dimensão, a pipeline foi
trabalhada e desenvolvida sobre uma amostra de 14% dos dados e em seguida utilizou-se os recursos do
Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo (CENAPAD-SP) para exercer
as análises completas a serem disponibilizadas.
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3 Resultados e Discussão

Devido à dificuldade de e fim de garantir a interpretabilidade e qualidade dos resultados é fundamental
o trabalho de pré-processamento buscando identificar os efeitos de natureza técnica que camufla os
efeitos biológicos de interesse. Sobre esse contexto grande parte desse trabalho consiste foram em
estudar e aplicar métodos que garantam qualidade de dados epigenéticos de microarranjo, além de
demais técnicas que remova viéses no intuito de modelagem.

Primeiramente como passo de controle de qualidade aplicou-se o método detectionP provido pela
biblioteca minfi [minfi] a fim de identificar amostras com sinais amb́ıguos que trazem rúıdo de fundo
para a análise. Essa técnica consiste em calcular o p-valor dado pela probabilidade de intensidade do
CpG ser resultado de distribuições controle. Utilizando o filtro para as intensidades de cada um dos
indiv́ıduos e com um valor de corte de significância α de 0,05 nenhuma amostra foi retirada indicando
uma qualidade na coleta desses dados.

Em seguida, buscando minimizar demais variações aleatórias indesejadas trabalhou-se com as
diversas técnicas de pré-processamento também descritas no minfi [minfi]. Apesar da variedade
de técnicas onde cada uma possui suas caracteŕısticas e aplicações indicadas, nenhuma é considerada
melhor. Porém, é debatido em (Hicks e Irizarry 2015)[12] sobre certas escolhas apropriadas para cada
situação.

Para esse conjunto de dados utilizou-se a normalização quant́ılica, que consiste nas sequintes eta-
pas: controle de qualidade, filtro das sondas, correção de sinais e a própria normalização
quant́ılica baseada em subconjuntos. Podemos ver através da Figura 1 o resultado da normalização,
corrigindo a grande variação existente e entregando os dados no padrão bipolar de metilação ou não
metilação esperado para os valores de β.

Figura 1: Densidade das taxas de metilação antes e depois do pré-proprocessamento para
ausência/presença de diabetes melito

XXX Congresso de Iniciação Cient́ıfica da UNICAMP – 2022 2



Para eliminar também os dados comprometidos com efeitos de confundimento nas sondas foram
aplicados 4 outros filtros:

• O primeiro dele utilizou o mesmo conceito de controlede qualidade através da detecção do p-valor
anterior, porém agora as distribuições foram feitas para cada sonda ao invés de cada amostra, e
novamente utilizou-se o valor de corte de 0,05 e nenhuma sonda foi desconsiderada.

• Para o segundo filtro, retirou-se aproximadamente 20 mil sondas pertencentes aos cromossomos
X e Y a fim de mitigar viéses provindos pelo sexo.

• Já o terceiro consistiu em remover todas sondas com ocorrência de polimorfismo de nucleot́ıdeo
único, aproximadamente 30 mil sondas, conhecido como SNP [13].

• E o último filtro, tratou-se da retirada de sondas com reação cruzada, aproximadamente 40 mil
sondas, que representam múltiplas partes do genoma, listadas em (Chen et al. 2013)[14].

Assim, após a retirada de todas as ilhas que não corresponderam aos filtros seguiu-se com 776.521
sondas de interesse para serem utilizadas nas análises posteriores. Para ilustrar então o efeito dessa
etapa de pré-processamento utilizou-se a técnica de redução de dimensão conhecida como Multi Di-
mensional Scaling para os dados antes e depois desse processamento como é posśıvel observar na Figura
2.

Primeiramente, temos que para os dados sem filtros a componente 1, que representa 55% da
variação, dividiu as amostras entre sexo masculino e feminino, porém precisamos dos dados para
modelar a presença de GDM. Já com o pré-processamento podemos observar que os dados possuem
uma variação mais dispersa sem nenhum viés de sexo, mas com uma variação explicada de apenas 9%
nas duas primeiras componentes.

Figura 2: Multi Dimensional Scaling para dados brutos e pré-processados

Desse modo, apesar do controle de qualidade ter removido viéses e garantido qualidade dos dados,
mostrou-se inviável utilizar técnicas de redução de dimensão para diminuir o número de variáveis a
serem utilizadas na etapa de modelagem, tornando-se necessário o uso de outra abordagem.

Observando-se a necessidade apresentada desenvolveu-se uma análise de metilação diferencial, com
o intuito de identificar apenas ilhas representativas da questão biológica de interesse. Então, Primei-
ramente quantificou-se o efeito da presença do GDM no incremento da intensidade de cada sonda por
meio de uma regressão linear simples do tipo: Yi = α+ βiXi sendo Yi o valor-M predito para a sonda
i, α o coeficiente com a média de intensidade para indiv́ıduos sem GDM e βi o incremento no valor-M
dado pela presença de GDM, para cada uma das sondas.
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Em seguida, realizou-se os testes-t entre a diferença de intensidade predita para cada caso e
comparou-se as médias par a par utilizando a correção do ńıvel de significância através do False
Discovery Rate (FDR) [15], porém nenhuma sonda se mostrou estatisticamente significante na dife-
rença entre a presença e a ausência da diabetes melito. Desse modo o valor de corte teve de ser definido
manualmente de modo a obter as 20 sondas que apressentassem maior efeito.

Com o intuito de trabalhar os métodos de classificação para esse tipo de dados foram propostas
4 diferentes técnicas de modelagem, sendo elas Regressão Loǵıstica, Sparse Partial Least Squares Dis-
criminant Analysis(sPLS-DA), Random Forest/Floresta Aleatória e Support Vector Machines(SVM).

Devido a necessidade de processamento no ambiente do CENAPAD os modelos ainda estão sendo
estudados e trabalhados para os dados completos e serão divulgados no repositório desse projeto.
Entretanto, uma aplicação dos métodos foi feita para o conjunto de dados de amostra composto por
80 observações dividindo os dados pré-processados dessa amostra entre 60% treino (48 observações) e
40% teste (32 observações).

Para utilização da amostra os parâmetros de ajuste fino de cada modelo foi calculado utilizando
a técnica de Leave-One-Out Cross-Validation devido ao número pequeno de observações. Obteve-se
então as métricas de performance principais de classificação para cada modelo apresentado na Figura
1. Observa-se primeiramente que o modelo sPLS-DA apesar de ser o menos abordado pela literatura
foi a técnica que demonstrou melhor desempenho em todas as métricas, seguido do modelo de Random
Forest que fica atrás dos demais apenas na Precisão. Além disso, a Regressão Loǵıstica e SVM tiveram
o mesmo desempenho inclusive classificando errado as mesmas observações. Porém, no geral, todos
modelos obtiveram bons resultados para classificação de diabetes melito em mães obesas de recém-
nascidos.

Método Acurácia Kappa Sensitividade Especificidade Precisão Recall F1

Logistic Regression 0,875 0,75 0,813 0,938 0,929 0,8125 0,813
sPLS-DA 0,969 0,9375 1 0,938 0,941 1 0,97
SVM 0.875 0,75 0,813 0,938 0,929 0,813 0,867
Random Forest 0,938 0,875 1 0,875 0,889 1 0,941

Tabela 1: Métricas de desempenho dos modelos sobre a amostra.

4 Conclusão

Através dessa pesquisa foi posśıvel estudar e abordar diversas etapas de uma aplicação em bioin-
formática, passando por toda etapa de extração, limpeza e tratamento de dados encontrados para a
área de epigenética.

Toda etapa de processamento divulgada atualmente na literatura se mostraram eficaz na garantia
de qualidade de dados e tratamento de viéses, porém a aplicação da análise de metilação diferencial
não trouxe nenhuma sonda estat́ısticamente significante na diferenciação entre a ausência e presença
do diabetes melito.

Vale ressaltar também que métodos de redução de dimensão como Principal Component Analysis,
Multidimensional Scaling e UMAP foram aplicados e em nenhum deles o par das primeiras compo-
nentes mostrou grande explicação da variação dos dados e diminuição das variáveis para a etapa de
modelagem.

A aplicação dos métodos de aprendizado supervisionada ainda está sendo trabalhada e estudada
para os dados completos através do CENAPAD de forma a garantir um debate mais amplo. Porém
através da aplicação dos métodos dentre a amostra foi posśıvel observar um bom resultado para todos
modelos propostos, com um destaque especial ao modelo Sparse Partial Least Squares Discriminant
Analysis (sPLS-DA) que apresentou um bom ajuste.

Por fim, foi posśıvel desenvolver a produção de um material consultivo que aborda o trabalho de
dados epigenéticos desde controle de qualidade até modelagem que será disponibilizado pelo GitHub
para reprodutibilidade e divulgação cient́ıfica.
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