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RESUMO

O câncer é orientado pelas mudanças nos padrões das expressões dos genes
devido à acumulação de mutações ou mudanças epigenéticas, e uma das abordagens
utilizadas para a detecção de novos oncogenes é a extração de subgrafos de quatro
vértices de uma rede de interação proteína-proteína contendo as transcrições das
expressões dos genes. Devido à grande quantidade de subgrafos formados por essa
densa rede de interação, o processamento dessas informações por meio do uso de
arquivos regulares ou bancos de dados relacionais consome dezenas de horas na
busca e classificação desses subgrafos, enquanto um banco de dados de grafos que
armazena essas informações por meio de nós e relacionamentos, possui um tempo
de consulta aos dados inferior, e o aumento na quantidade de informações não
impacta no tempo de execução dessas consultas. O objetivo deste trabalho é a
melhoria e extensão dos métodos disponibilizados para a busca e detecção de
subgrafos de quatro vértices, visando desempenho superior e flexibilidade na
programação, por meio da aplicação de um banco de dados de grafos. O trabalho
propõe uma estratégia de especificação e implementação para a importação dos
dados, reprodução e extensão dos métodos utilizados na detecção de novos
oncogenes, expondo e comparando os resultados obtidos. Os resultados mostraram
que existe um ganho significativo no desempenho do processamento desses dados
quando utilizado um banco de dados de grafos, na detecção de motifs e também na
extensão dos métodos que foram implementados em linguagem de programação
flexível e de maior proximidade com o meio acadêmico.

Palavras-chave: Bioinformática; Banco de Dados de Grafos; Dados Ômicos; Câncer
de Mama.

ABSTRACT

Application of Graph Database in the Storage of Heterogeneous Omics Data for
the Treatment in Bioinformatics

Cancer is driven by changes in the patterns of gene expressions due to the
accumulation of mutations or epigenetic changes, and one of the approaches used for
detecting new oncogenes is the extraction of subgraphs with four vertices from a
protein-protein interaction network containing the transcriptions of the genes
expressions. Due to the large amount of subgraphs formed by this dense network of
interaction, the processing of these information by using regular files and relational
databases consumes dozens of hours in the search and classification of these
subgraphs, whereas a graph database stores these information by using nodes and
relationships, has a shorter data query time, and the increase in the information amount
does not impact on the query time of these information. The purpose of this work is the
improvement and extension of available methods for search and detection of four
vertex subgraphs, aiming higher performance and programming flexibility, through the
application of a graph database. The work proposes a strategy of specification and
implementation for the data import, and reproduction and extension of the methods
used in the detection of new oncogenes, exposing and comparing the obtained results.
The results showed that there is a significant gain in the processing performance of
these data when using a graph database, in the detection of motifs and also in the
methods extension that have been implemented in flexible programming language and
of greater proximity to the academia.

Keywords: Bioinformatics; Graph Database; Omics Data; Breast Cancer.
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1

INTRODUÇÃO
Esta seção apresenta a motivação, o objetivo, as contribuições, o método de

trabalho utilizado e o modo em que este trabalho está organizado. A Motivação mostra
o conteúdo relacionado ao armazenamento de dados na bioinformática que motiva
esta pesquisa; o Objetivo expõe os propósitos que serão atendidos por este trabalho
em relação a aplicação de banco de dados de grafos no armazenamento de redes
genômicas para o tratamento em bioinformática; as Contribuições expõem a inovação
e os benefícios produzidos por este trabalho; o Método de trabalho exibe o
planejamento e a descrição das atividades desenvolvidas durante a pesquisa.
Motivação
A bioinformática representa um novo campo na integração entre as técnicas
utilizadas na informática e as áreas de estudo da biologia. A interação entre essas
duas na biologia molecular ocorre por meio da utilização de bancos de dados e
algoritmos computacionais para a análise de proteínas, de genes e do DNA que
compreende o genoma. A bioinformática auxilia o processamento de questões como
a estrutura e função de macromoléculas, as vias bioquímicas e os processos de
doenças por meio de ferramentas que utilizam as informações geradas pelo
sequenciamento do genoma (PEVSNER, 2015).
O genoma é o conjunto completo das informações do DNA. Contém mais de três
bilhões de pares de bases em um ser humano, e em um dado organismo, todas as
células contém o mesmo genoma em seus respectivos núcleos. O custo do
sequenciamento de um genoma sofreu uma redução exponencial ao longo dos anos,
chegando a custar no ano de 2001 aproximadamente cem milhões de dólares e
recentemente, em 2014, foi reduzido ao custo de cerca de mil dólares. Com a queda
desse

custo

nos

próximos

anos,

diversas

oportunidades

serão

geradas,

especialmente na medicina personalizada. À medida que o custo do sequenciamento
do genoma decresce, o volume dessas informações cresce, uma vez que o
sequenciamento completo de um genoma é geralmente armazenado em três
gigabytes, considerando-se um byte por par de base. O sequenciamento em larga
escala do genoma humano possui diversas aplicações, como por exemplo a geração
de catálogos sobre as alterações somáticas do câncer. Esse catálogo torna possível
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a aplicação de tratamentos específicos para um conjunto de pessoas ou uma
subpopulação (SILVA, 2016).
Considera-se que o câncer é orientado pelas mudanças nos padrões das
expressões dos genes devido a acumulação de mutações ou mudanças epigenéticas.
A caracterização das alterações na expressão do gene pode não apenas ajudar no
entendimento da biologia do câncer como também disponibilizar novos potenciais
diagnósticos e terapias para o câncer (PENG et al., 2015).
As interações entre proteínas ajudam a descrever a funcionalidade de uma
determinada proteína. Muitas anotações de proteínas e esquemas de classificação
atribuem grupos de interação de proteínas em agrupamentos funcionais separados
tanto por complexos físicos, como por sinalização. Uma rede de proteínas é um
resumo da topologia de todas as interações entre proteínas de um organismo já
conhecidas ou previstas (SZKLARCZYK et al., 2014).
O trabalho de Fonseca et al. (2015) modela os estados de uma célula
cancerígena utilizando a rede humana de interações proteína-proteína (PPI) e as
medições de expressão de transcrições de tecidos com câncer de mama provenientes
do projeto The Cancer Genome Atlas (TCGA). Um subgrafo é extraído da rede PPI e
classificado de acordo com as transcrições associadas a cada proteína - esse
subgrafo é classificado como um motif. Cada vértice de um motif é associado a uma
anotação de proteína, que permite que os vértices sejam classificados em suprimido,
normal ou superexpresso. Esse trabalho busca e conta a frequência de motifs
recorrentes que possuem quatro vértices em vias de comunicação com distúrbios na
sinalização para medir a distribuição dos motifs nesses subtipos de câncer de mama;
assim que exemplares com uma representação diferencial nos subtipos são
encontrados eles são analisados e novos genes relacionados ao câncer são
propostos. Dois algoritmos são disponibilizados para a procura de determinados tipos
de motifs, sendo o primeiro algoritmo apenas uma busca básica e contagem e o
segundo algoritmo uma busca em grafos com quatro vértices que estejam conectados.
Esse método pode ser utilizado para a identificação de qualquer tipo de tumor e não
apenas aqueles relacionados ao câncer de mama.
O volume dos dados utilizados no processamento destes motifs é de
aproximadamente 1,1 gigabyte por amostra para as expressões de transcrições dos
tecidos cancerígenos, e aproximadamente 720 megabytes para a rede de interação
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proteína-proteína. O volume dos dados da amostra é adicionado ao volume total cada
vez que uma nova amostra é acrescentada.
Os experimentos realizados por Fonseca et al. (2015), foram executados
primeiramente com uma tentativa de uso em um banco de dados relacional, e em
seguida foram utilizados arquivos regulares para o armazenamento das informações.
As informações foram processadas utilizando algoritmos programados na linguagem
interpretada Perl (PERL, 2017), e diversas técnicas para o melhoramento do
desempenho foram utilizadas, como a criação de um disco virtual em memória RAM
e o processamento paralelo das informações. Com base nesse trabalho surgiu a
necessidade de processamento de alto desempenho e flexibilidade de programação
na utilização de grafos, considerando-se que com essa abordagem o tempo de
processamento foi de dezenas de horas na busca e classificação de motifs devido ao
uso de bancos de dados relacionais ou arquivos regulares com grandes volumes de
dados (GUBITOSO, M. D., comunicação pessoal, jun. 2016).
No armazenamento desses dados, três importantes pontos devem ser
observados: o volume dos dados, que indica o quão grande esse dado é; a variedade,
que mostra o quão complexo é o dado; e a velocidade, que nos informa o quão rápido
uma informação é adicionada a esse banco de dados. Para grandes volumes de dados
com baixa complexidade, bancos de dados do tipo coluna ou chave-valor em disco
são recomendados; para volumes médios de dados com baixa complexidade, bancos
de dados relacionais podem ser utilizados; para volumes médios ou grandes de dados
com grande complexidade, onde existem diversos relacionamentos entre os dados, é
indicado o uso de bancos de dados de grafos (SHAO; WANG; XIAO, 2012).
Segundo Vicknair et al. (2010), os primeiros sistemas de gerenciadores de
bancos de dados relacionais (SGBDR) foram criados na década de 70 e se tornaram
populares tanto na área acadêmica como na área comercial. Dentre os tipos de
bancos de dados existentes, os bancos de dados relacionais possuem o maior nível
de maturidade e estabilidade devido ao seu tempo de uso e à alta quantidade de
adeptos. Devido à sua natureza relacional, esse tipo de banco de dados não possui
grande desempenho quando utilizado com dados transversais, podendo consumir um
tempo elevado de processamento devido ao potencial número de junções entre as
tabelas.
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Apesar de há muitos anos os bancos de dados relacionais terem se tornado um
padrão, devido ao fato da perda de desempenho quando há muitos relacionamentos
entre os dados e junções entre tabelas com grandes volumes, aplicações recentes
estão adotando novos modelos de armazenamento de dados. Como uma das
fundamentais abstrações de dados na computação, os grafos são cada vez mais
empregados dentro do campo da bioinformática, por exemplo em redes PPI, redes
metabólicas, estruturas químicas e mapas genéticos (VICKNAIR et al., 2010).
Um banco de dados de grafos é um tipo de banco de dados onde as informações
são armazenadas por meio de nós (nodes) - que também podem ser chamados de
vértices -, e relacionamentos que permitem que essas informações se interliguem.
Neste tipo de banco de dados os relacionamentos entre as informações são tão
importantes quanto os vértices, ambos podendo conter propriedades e identificadores.
Este tipo de banco de dados possui maior flexibilidade por tratar complexos tipos de
dados sem a necessidade de uma estrutura fixa em seu armazenamento,
conseguindo se adaptar a novas estruturas sem a necessidade de mudança. Em
comparação com outros tipos de bancos de dados, o tempo de consulta a dados é
menor, uma vez que não há a necessidade de procurar todos os dados que
correspondem ao critério de busca; dessa maneira o aumento na quantidade de
informações não impacta no tempo de consulta dessas informações (BATRA; TYAGI,
2012).
De acordo com Have e Jensen (2013), os bancos de dados de grafos estão
prontos para serem aplicados à bioinformática devido ao seu desempenho e sua
simplicidade, conseguindo desta maneira lidar com complexos e grandes volumes de
dados, podendo oferecer um aumento de velocidade em relação aos bancos de dados
relacionais, porém para fazer uso de todos os benefícios é necessária a integração de
algoritmos relevantes com o banco de dados.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é a melhoria dos métodos disponibilizados por Fonseca
et al. (2015), para que esses sejam executados com desempenho superior a
abordagem atual e possuam flexibilidade na programação. O objetivo secundário
deste trabalho se concentra na extensão dos métodos propostos. A abordagem
utilizada neste trabalho para a realização do objetivo é a aplicação de um banco de
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dados de grafos para o armazenamento de uma rede genômica e a implementação
de algoritmos para a identificação de motifs em tecidos com câncer de mama por meio
da utilização do armazenamento em formato de grafos, com vértices e
relacionamentos, bem como o tratamento das consultas nessa estrutura.
Os algoritmos implementados disponibilizam buscas especializadas de maneira
eficiente priorizando o desempenho e a velocidade no processamento dos dados. São
ainda idênticos para todos os tipos de bancos de dados, apenas divergindo no modo
em que são realizadas as conexões, as consultas e as informações.
Um experimento é realizado com o intuito de identificar motifs, buscando por
padrões e comparando as ligações entre os diferentes subgrafos para empregar a
proposta da aplicação e dos algoritmos implementados. O experimento é executado
em dois bancos de dados, um do tipo relacional e outro do tipo de grafos para a
posterior comparação dos resultados, e prioriza a eficiência, executando buscas e
comparações que atravessem o grafo existente nos bancos de dados.
Contribuições
A contribuição desta pesquisa está na utilização de um banco de dados de grafos
na busca e disponibilização de motifs no armazenamento e processamento de redes
genômicas para tratamento de dados em bioinformática, possibilitando a comparação
com os métodos de armazenamento disponibilizados anteriormente, como a utilização
de banco de dados relacional e arquivos regulares para o processamento dessas
informações, permitindo a flexibilização e a implementação de novos algoritmos,
proporcionando assim uma maneira eficiente de efetuar buscas em bancos de dados
genômicos que possuem grandes volumes de informação e complexidade de dados.
A inovação deste trabalho está no armazenamento e processamento destes
dados em bioinformática por meio grafos, possibilitando, deste modo, que estas
informações sejam analisadas como redes biológicas permitindo a busca por
subgrafos de quatro vértices, o reconhecimento de padrões entre as interligações de
subgrafos distintos e a análise de proteínas existentes entre essas interligações. Essa
aplicação traz maior desempenho e velocidade nas consultas realizadas às
informações e no processamento dos algoritmos durante a análise de redes de motifs
que utilizam os dados relativos às redes de interação proteína-proteína e às redes
genômicas de tecidos com câncer de mama.
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Método de Trabalho
Esta pesquisa possui as seguintes atividades:
1) Revisão da bibliografia para a aquisição dos conhecimentos necessários à
aplicação e implementação da proposta concebida neste trabalho, entre eles
os conhecimentos relativos à dados ômicos (genoma, transcriptoma,
proteômica e interatômica), à bioinformática e aos bancos de dados
computacionais.
2) Análise dos bancos de dados relacionados à interação proteína-proteína, aos
transcriptomas extraídos dos tecidos de câncer de mama, e aos genes e
genomas para o dimensionamento do volume e da complexidade dos dados
que são utilizados.
3) Análise dos sistemas de bancos de dados do tipo relacional e do tipo banco
de dados de grafo, verificando assim qual deles possui o melhor desempenho
para o gerenciamento do volume dos dados analisados na etapa anterior.
4) A análise da maneira em que o banco de dados de grafos é aplicado e que
os algoritmos são implementados no tocante ao desempenho e a facilidade
de implementação e implantação, incluindo a linguagem de desenvolvimento
dos algoritmos e a linguagem para consulta dos dados no bancos de dados.
5) Definidas as informações anteriores, é estipulada uma estratégia de
aplicação

e

implementação.

A

aplicação

define

as

entidades

e

relacionamentos necessários e suas propriedades. A implementação define
os algoritmos necessários para o processamento das informações relativas
às proteínas encontradas nos tecidos de câncer de mama.
6) Em seguida a importação dos dados é executada nos bancos de dados
escolhidos e a simulação dos algoritmos que utilizam as informações neles
contidas produz os resultados para a comparação.
7) Na última etapa são avaliados os resultados obtidos ao decorrer desta
pesquisa; os resultados são comparados por meio das redes genômicas e da
interação proteína-proteína, além de comparados à bibliografia pesquisada
neste trabalho.
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Organização do Trabalho
A seção 2, revisão bibliográfica, apresenta os conceitos fundamentais sobre
dados ômicos e bancos de dados computacionais, cujos conceitos são expostos
voltados à aplicação no armazenamento de redes genômicas em bioinformática.
A seção 3, estado da arte, expõe os trabalhos que influenciaram a aplicação
proposta neste trabalho.
A seção 4, proposta para a aplicação do bancos de dados de grafos, apresenta
os requisitos funcionais e não-funcionais, as informações e a estrutura da rede
genômica, os algoritmos necessários para o processamento das informações e como
os conceitos apresentados na revisão bibliográfica contribuem para esta proposta.
A seção 5, especificação e implementação, mostra a aplicação do banco de
dados de grafos e a implementação de algoritmos para o processamento de uma rede
genômica em bioinformática, utilizando a proposta exposta na seção anterior e
execução dos algoritmos implementados para posterior análise.
A seção 6, análise dos resultados, exibe os resultados obtidos na comparação
entre a aplicação de um banco de dados relacional e um banco de dados de grafos
em relação aos seus desempenhos, e na extensão dos métodos da abordagem aqui
utilizada.
A seção 7, conclusão, exibe a conclusão final com as contribuições dadas pelo
trabalho, e os trabalhos futuros que poderão ser feitos a partir desta pesquisa.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção apresenta os conceitos fundamentais para o desenvolvimento desta

pesquisa. Os Dados Ômicos mostram os conjuntos de informações resultantes dos
campos de estudo da biologia celular e molecular; e os Bancos de Dados expõem as
diferentes categorias de bancos de dados que podem ser utilizadas para o
armazenamento desses dados.
Dados Ômicos
Os dados ômicos são objetos dos métodos de estudo da biologia celular e
molecular. A genômica é responsável pelo estudo das informações contidas no DNA;
a transcriptômica pelo estudo do RNA mensageiro; a proteômica pelo estudo da
proteínas; e a interatômica pelo estudo das interações entre essas proteínas.
O genoma, que corresponde a sequência completa do material genético de um
organismo, e o transcriptoma, que determina quais são os genes que estão sendo
expressos e como esses níveis de expressão podem mudar durante a vida de um
organismo, estão relacionados com as proteínas e suas características demonstrando
grandes variações entre as células desse mesmo organismo. O proteoma é o produto
da proteômica, que tem como objetivo a análise das proteínas e complementa a
genômica e a transcriptômica, possibilitando a identificação das proteínas de um
organismo e a compreensão de suas funções (SOUZA; RHODEN; PAMPHILE, 2014).
A Figura 1 exibe a estrutura de relacionamento entre os dados ômicos.
2.1.1 Genoma
O genoma é o conjunto completo das informações do DNA. Contém mais de três
bilhões de pares de bases em um ser humano, e em um dado organismo, todas as
células contém o mesmo genoma em seus respectivos núcleos (SILVA, 2016).
Sendo a representação biológica de um indivíduo, o genoma contém
informações sobre sua herança genética e por meio da combinação desses dados
com o ambiente em que o indivíduo está inserido, é possível saber se há
predisposição a determinadas condições físicas e mentais, que incluem doenças
como o câncer. O genoma humano é codificado por uma dupla cadeia de moléculas
do DNA, que consiste de uma série de pares de bases complementares, essas bases
são chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos que compõem essa dupla cadeia
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possuem quatro diferentes tipos: Adenina; Citosina; Guanina; e Timina. Dos
aproximadamente 3,2 bilhões de pares do genoma humano resultante, 99,5% é
comum a todos os seres humanos, e apenas 0,5% representa a variação genética do
indivíduo (AYDAY et al., 2015).
Figura 1 - Estrutura de relacionamento dos dados ômicos.

Fonte: Adaptado de Espindola et al. (2010).
2.1.2 Transcriptoma
O transcriptoma é o conjunto de todas as transcrições do RNA mensageiro que
são produzidas nas células de um tecido. As transcrições são as moléculas do RNA
mensageiro. Possuindo maior complexidade que o genoma, responsável por sua
codificação, o estudo do transcriptoma é uma tecnologia de alto rendimento que
determina como o transcriptoma muda de acordo com diversos fatores, em um dado
período de tempo, em um determinado estado biológico. A transcriptômica, a
interatômica, e a expressão global de genes são ferramentas utilizadas no campo da
toxicologia. Uma das aplicações é a comparação das expressões de gene após a
exposição química de tecidos com e sem a doença para a detecção de genes que
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mostram alterações nas expressões, no grupo que possui a doença, possibilitando
assim o entendimento da patogênese da doença (SZABO, 2014).
Ainda segundo Szabo (2014), os três principais métodos utilizados para a
avaliação dos transcriptomas são:


PCR quantitativo em tempo real (qPCR);



microarrays;



e o sequenciamento do RNA (RNAseq).

O qPCR é utilizado para pequenas sequências de DNA, podendo amplificar
transcrições em uma amostra e possuindo custo mais baixo. Os microarrays possuem
cobertura do transcriptoma do genoma completo, possuindo alto rendimento e sendo
relativamente de baixo custo, e em sua utilização o RNA é isolado, convertido
quimicamente, e então incubado para medição da quantidade de transcrições. O
RNAseq é a abordagem mais recente, possui a vantagem de não necessitar de
conhecimento anterior sobre a sequência analisada, como o qPCR e o microarray,
porém é um método complexo e caro que demanda grandes recursos computacionais,
e aos poucos vem substituindo o método de microarrays em pesquisas (SZABO,
2014).
2.1.3 Proteoma
O proteoma é o conjunto completo de proteínas e as suas modificações,
produzidas por um organismo ou sistema celular. O estudo do proteoma inclui as
informações sobre as proteínas, suas variações e modificações com outras proteínas
e redes de interação para o entendimento dos processos celulares. A proteômica
mensura precisamente as concentrações de proteínas em diferentes espécimes
biológicos, tornando possível o entendimento de processos envolvidos no
desenvolvimento e progressão do câncer para a identificação de biomarcadores
específicos, como os que indicam uma intervenção terapêutica eficaz (NCI, 2017).
O câncer é uma doença modelo na aplicação da proteômica para a identificação
de biomarcadores, moléculas biológicas encontradas no sangue, fluídos ou em
tecidos que são sinalizadores de condições ou doenças, e são responsáveis pelo
diagnóstico, prognóstico e predição terapêutica da doença (NCI, 2017).
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2.1.4 Interatoma
O interatoma proteína-proteína de um organismo é uma rede formada por todas
as interações entre proteínas que ocorrem em uma variedade de concentrações de
proteínas fisiologicamente relevantes. O mapeamento dessas interações é importante
para o entendimento de aspectos de redes celulares (VENKATESAN et al., 2008).
Bancos de Dados
2.2.1 Banco de Dados Relacional
O banco de dados relacional, utilizado por meio de um sistema gerenciador de
banco de dados relacional (SGBDR), é um tipo de banco de dados que implementa e
armazena seus dados em tabelas bidimensionais com linhas e colunas. Os dados
armazenados são comumente tipificados como numéricos, textos, datas ou dados
binários e o modo convencional de interação com esses dados é pela utilização de
consultas escritas na linguagem de consulta estruturada (SQL) (REDMOND;
WILSON, 2012).
O uso de um banco de dados relacional pode ocorrer pela utilização de
servidores dedicados, ou sistemas gerenciadores mais leves que são embarcados
dentro da aplicação por bibliotecas compartilhadas. As operações lógicas são
executadas por meio de transações, possibilitando a criação, leitura, alteração e
exclusão de dados, que podem dar suporte a operações ACID, acrônimo para
atomicidade, consistência, isolação e durabilidade. As operações ACID são: a
atomicidade, que é responsável por garantir que a transação seja efetuada em sua
totalidade, em caso de falha em uma parte da transação toda ela falhará; a
consistência, que garante que cada transação obtenha um estado válido do banco de
dados e o leve a outro estado que seja válido, respeitando as restrições e os
relacionamentos entre os dados e suas combinações; a isolação, para que transações
simultâneas sejam executadas em série; e a durabilidade, fazendo com que
transações que foram submetidas sejam persistentes e executadas mesmo após uma
falha no servidor (JUBA; VANNAHME; VOLKOV, 2015).
A prevalência dos bancos de dados relacionais vem não somente de suas
funcionalidades como gatilhos, procedimentos, e índices avançados, mas também de
sua segurança proporcionada pelas propriedades ACID, e pela quantidade de
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usuários que utilizam e pensam de maneira relacional. Diferentemente de outros
bancos de dados, com um banco de dados relacional não é necessário saber como
planejar o uso dos dados, onde se um esquema de armazenamento é definido as
consultas serão flexíveis (REDMOND; WILSON, 2012).
2.2.2 Banco de Dados de Grafos
Os bancos de dados NoSQL (Not Only SQL), são alternativas aos bancos de
dados relacionais. Possuindo formatos de armazenamento diferentes de tabelas
contendo linhas e colunas, os bancos de dados NoSQL possuem estrutura flexível e
novos métodos para a consulta dos dados. Não tão comumente utilizados, os bancos
de dados de grafos se distinguem pela eficiência em dados altamente conectados, e
no atravessamento desses grafos (REDMOND; WILSON, 2012).
As principais estruturas de grafos são: o grafo simples, que é definido como um
conjunto de vértices conectados por arestas; o hipergrafo, que permite que uma aresta
se conecte a um conjunto de vértices, sendo chamada de superaresta; o grafo
aninhado, onde o próprio vértice também pode ser um grafo e é chamado de hipernó;
e o grafo atribuído, que é o grafo onde os vértices e as arestas podem conter atributos
que descrevem suas propriedades (ANGLES, 2012). Assim, os grafos consistem em
uma das abstrações de dados fundamentais, armazenados no formato de nós e
relacionamentos, ou vértices e arestas, onde os nós são conectados por esses
relacionamentos. Com essa estrutura, os grafos permitem a modelagem de diversos
tipos de aplicação (VICKNAIR et al., 2010).
Segundo Robinson, Webber e Eifrem (2013), o sistema gerenciador de bancos
de dados de grafos possibilita o armazenamento em tempo real, e disponibiliza
funções para a inserção, modificação e exclusão dessas informações, armazenando
internamente os dados em um formato específico, que é projetado e otimizado para o
gerenciamento de grafos. Internamente cada nó ou vértice contém referências para
os vértices adjacentes, funcionando como um pequeno índice que desonera o
processamento se comparado com um índice global, tornando-o assim muito mais
eficiente.
As grandes vantagens de um banco de dados de grafos consistem no aumento
do desempenho em relação ao processamento de dados conectados, e na
flexibilização no armazenamento dos dados por não possuir uma estrutura fixa e
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permitir modificações nessa estrutura de maneira simples (ROBINSON; WEBBER;
EIFREM, 2013).
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3

ESTADO DA ARTE
Esta seção apresenta os trabalhos que fundamentam e dão suporte a esta

pesquisa, seus objetivos e os resultados por eles obtidos. São apontados os aspectos
positivos e negativos utilizados nesses trabalhos e indicados quais são aqui utilizados.
Dentre os trabalhos que baseiam esta proposta de aplicação de bancos de dados de
grafos em redes genômicas estão Fonseca et al. (2015), Balaur et al. (2016) e Lysenko
et al. (2016) nas áreas de bioinformática e genoma, e Shao, Wang e Xiao (2012), Jouili
e Vansteenberghe (2013), Batra e Tyagi (2012), Holzschuher e Peinl (2013) e Vicknair
et al. (2010) na área de banco de dados relacionado a bancos de dados de grafos.
Bioinformática e Genoma
Fonseca et al. (2015) faz uma abordagem para a detecção de subgrafos de
quatro vértices chamados motifs em uma rede de proteínas de tecidos com câncer de
mama. As informações dos tecidos utilizadas foram coletadas pelo projeto The Cancer
Genome Atlas (TCGA). Essas informações são combinadas com a rede de interação
proteína-proteína (PPI) do projeto STRING database para modelar os estados de uma
célula cancerígena. Esse trabalho disponibiliza dois algoritmos para a identificação de
motifs. Seis possíveis formatos de motifs de quatro vértices são procurados nos
algoritmos propostos; o primeiro algoritmo realiza uma busca básica e contagem e o
segundo busca por subgrafos de quatro vértices que estejam interconectados. Após
a identificação, a frequência de aparição dos motifs obtidos é avaliada em casos onde
há a concentração em um ou mais subtipos de câncer de mama. O método
apresentado nesse trabalho gera histogramas de motifs em grupos de amostras com
câncer de mama, permitindo a identificação de novas proteínas relacionadas ao
câncer.
Esse trabalho influencia diretamente a pesquisa aqui apresentada, uma vez que
esta utiliza os materiais e métodos abordados anteriormente, como os bancos de
dados de tecidos TGCA e da rede PPI STRING database e os algoritmos de busca,
identificação e análise de frequência para a aplicação de banco de dados de grafos.
Balaur et al. (2016) abordam o desenvolvimento do EpiGeNet, um banco de
dados de grafos de interdependencias entre eventos genéticos e epigenéticos no
câncer de colorretal. Nessa pesquisa, um banco de dados de grafos Neo4j é utilizado
para o armazenamento dos dados e são utilizadas consultas em linguagem Cypher,
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para a observação de eventos condicionais entre as moléculas durante os diferentes
estágios do câncer. Os dados utilizados são provenientes do sistema StatEpigen, e
possuem informações como hipermetilação ou hipometilação, modificações nas
histonas

(proteínas

que

compõem

o

nucleotídeo),

mutação,

perda

de

heterozigosidade e expressões de genes. A utilização do banco de dados de grafos
permitiu a integração entre esses dados altamente conectados, com uma
representação natural dos relacionamentos e inspeção por meio das funcionalidades
de atravessamento e identificação de elementos, utilizadas por algoritmos baseados
em grafos.
Este trabalho faz a aplicação de um banco de dados de grafos para consultar
dados também altamente conectados, provenientes de uma rede de interação
proteína-proteína. As consultas específicas em linguagem Cypher são executadas no
banco de dados para o retorno das informações, incluindo o atravessamento da rede
de proteínas. Esta pesquisa, implementa uma interface gráfica para abstração das
consultas e coleta dos parâmetros para filtragem dos dados, ao invés de apenas
disponibilizar o banco de dados de grafos.
Em Lysenko et al. (2016), é mostrado como um banco de dados de grafos pode
auxiliar experimentos em sistemas biológicos que possuem um grande volume de
dados com alta complexidade. O banco de dados utilizado é o Neo4j e a linguagem
para as consultas é a linguagem Cypher. O trabalho usa dados proteômicos por meio
da importação dos dados de interação proteína-proteína, que são disponibilizados
pelo projeto IntAct database do Instituto Europeu de Bioinformática, para a
representação e consulta a rede de doenças. São utilizadas consultas para relacionar
determinadas doenças com as proteínas, e buscas do caminho mais curto entre as
doenças e as proteínas, para encontrar vias de sinalização independemente de qual
tipo de relacionamento ou banco de dados biológico é utilizado. A pesquisa concluiu
que o banco de dados de grafos utilizado forneceu uma solução flexível e poderosa
para a representação de redes de doenças, e geração de hipóteses sobre os
mecanismos dessas doenças. As vantagens de utilizar o Neo4j foram o nível de
desempenho eficiente e a grande utilidade do uso da linguagem Cypher para a
representação das consultas biológicas, proporcionando mínimo esforço em seu
desenvolvimento.
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Este trabalho utiliza dados de interação proteína-proteína para a detecção de
subgrafos de quatro de vértices, e procura por caminhos mais curtos entre esses dois
subgrafos para encontrar vias de sinalização. O uso do banco de dados de grafos
também é utilizado devido ao alto desempenho no processamento e facilidade de
desenvolvimento das consultas.
Banco de Dados de Grafos
Shao, Wang e Xiao (2012) abordam o gerenciamento e a mineração de grandes
grafos no tocante a sistemas e implementação. Dentre as informações expostas pelo
trabalho estão o espaço de dados, o projeto da arquitetura e das necessidades da
aplicação. O espaço dos dados indica que tipo de banco de dados utilizar analisando
o volume, a complexidade e a velocidade necessária. Para um baixo ou médio volume
de dados e baixa complexidade, é recomendado um banco de dados relacional; para
grandes volumes e baixa complexidade, bancos de dados do tipo chave-valor
armazenado em discos ou armazenamento em coluna são indicados; e para médios
volumes e grande complexidade, bancos de dados de grafos ou chave-valor
armazenado em memória são a melhor escolha. O projeto da arquitetura onde esses
dados serão armazenados faz uma correlação entre taxa de consultas e o volume de
dados para indicar o tipo de armazenamento a ser utilizado, variando de discos rígidos
para grandes volumes e baixa taxa de consultas, memórias flash para médio volume
e média taxa de consultas e memória RAM para baixo volume e altas taxas de
consultas. As necessidades das aplicações que são classificadas em Online, quando
a aplicação necessita de baixa latência, e Off-line, quando a aplicação necessita de
alta taxa de transferência.
Este trabalho faz a aplicação de um banco de dados de grafos devido ao seu
médio volume da ordem de 1 terabyte e da alta complexidade dos dados que contam
com diversas informações sobre proteínas como classificação, pontuação e as formas
que podem ser assumidas pelos subgrafos. É também utilizado o armazenamento no
disco rígido, não pelo volume dos dados, mas sim pela baixa taxa de consultas que
são efetuadas. A aplicação necessita tanto de baixa latência como de alta taxa de
transferência.
Jouili e Vansteenberghe (2013) comparam o desempenho de diversos bancos
de dados de grafos por meio do desenvolvimento de uma ferramenta de benchmark
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chamada GDB. A ferramenta explora a medição de tempo para três tipos de carga de
trabalho: a carga de trabalho de carregamento, onde ocorre a medição a cada dez mil
elementos carregados, sendo possível controlar o buffer de memória de dados que
será carregado; a carga de trabalho de atravessamento, que executa o
atravessamento em busca do menor caminho e em busca da exploração da
vizinhança; e a carga de trabalho intensiva, onde uma quantidade determinada de
clientes enviam consultas paralelamente e de forma sincronizada ao banco de dados
em busca de vértices e relacionamentos.
A comparação foi executada por Jouili e Vansteenberghe (2013), nos bancos de
dados Neo4j, DEX, Titan-BerkeleyDB, Titan-Cassandra e OrientDB. A quantidade de
dados utilizados na medição variou entre vértices e relacionamentos de 500 mil a 3
milhões de elementos. Na carga de trabalho de atravessamento o banco de dados
Neo4j obteve os melhores resultados; na carga de trabalho intensiva somente leitura,
Neo4j, DEX, Titan-BerkeleyDB e Orient obtiveram resultados similares; na carga de
trabalho intensiva escrita e leitura, o desempenho dos bancos de dados Neo4j, TitanBerkeleyDB e OrientDB se degradaram bruscamente.
Este trabalho utiliza predominantemente consultas de atravessamento com
buscas de subgrafos e seus caminhos, analisando seus vértices, buscas em
subgrafos em vizinhanças e consultas de leitura de dados em geral sem a
necessidade de escrita nesse banco de dados. Devido a isso, o banco de dados Neo4j
foi escolhido de acordo com as informações aqui apresentadas.
Batra e Tyagi (2012) apresentam um estudo comparativo entre um banco de
dados de grafos chamado Neo4j e o banco de dados relacional MySQL, avaliando o
nível de maturidade, a segurança e a flexibilidade dos dois bancos de dados. Devido
ao longo tempo de uso e à quantidade de usuários dos bancos de dados relacionais
em geral, o MySQL possui um nível de maturidade superior, uma vez que o Neo4j
começou a ganhar popularidade há poucos anos, sendo sua primeira versão lançada
em 2010. O nível de segurança em bancos de dados relacionais como o MySQL conta
com extensivo suporte enquanto o Neo4j não possui um mecanismo de controle de
acesso. Em relação à flexibilidade, o Neo4j é um banco de dados que não depende
de uma estrutura previamente definida, ao contrário de bancos de dados relacionais
que possuem uma estrutura fixa e maior dificuldade na expansão do seu
armazenamento.

33

Esse trabalho apresenta ainda um comparativo de desempenho em consultas
em relacionamentos de até três profundidades. Segundo Batra e Tyagi (2012), quanto
maior o nível de profundidade e a quantidade de dados, o banco de dados MySQL
obtém perdas significantes no desempenho de ordem exponencial, enquanto o banco
de dados Neo4j se mantém linear em relação ao tempo consumido pela quantidade
de objetos. Em uma das consultas que possuía 500 objetos e nível de profundidade
3, o Neo4j chegou a ser trinta vezes mais eficiente que o MySQL.
Esta pesquisa visa a utilização de bancos de dados de grafos devido ao seu
desempenho superior a bancos de dados relacionais especificamente em consultas
de profundidade em relacionamentos, utilizando ainda a ausência da necessidade da
estruturação fixa do banco de dados para a utilização de grafos. Critérios como a
maturidade do software e seu nível de segurança não são abordados, sendo o
ambiente de uso considerado de confiança.
Holzschuher e Peinl (2013) avaliam o desempenho das linguagens de consulta
em bancos de dados de grafos. O comparativo avalia o acesso nativo por meio da API
em Java, a linguagem Cypher e a linguagem Gremlin, utilizando a Transferência de
Estado Representacional (REST) e ainda o acesso a um banco de dados relacional.
O banco de dados de grafos escolhido é o Neo4j, e o banco de dados relacional
escolhido é o MySQL. O banco de dados utilizado como exemplo engloba pessoas e
atividades e os relacionamentos entre elas por meio de organizações, mensagens e
endereços, sendo aplicado diversos tipos de consultas como a busca de amigos dos
amigos, recomendações feitas por amigos, leituras de mensagens por caminho mais
curto, etc.
A avaliação dos resultados em Holzschuher e Peinl (2013) mostra que, apesar
de uma necessidade de maior trabalho no desenvolvimento, o acesso nativo do Neo4j
obteve desempenho superior a todos os outros tipos de acesso em todas as consultas
executadas. A linguagem Cypher obteve o segundo melhor desempenho, porém com
maior facilidade no desenvolvimento das consultas, permitindo assim uma alta
flexibilidade e manutenabilidade na implementação do código. A linguagem Gremlin,
com desempenho inferior à linguagem Cypher, possui um código extremamente
complexo que dificulta o desenvolvimento. Em seguida, os acessos executados via
REST possuem performance inferior aos anteriores devido ao tráfego da rede e à
maior quantidade de consultas simples que são efetuadas para obter o mesmo
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resultado de uma consulta embarcada. O acesso ao banco de dados relacional
MySQL, apesar de possuir o código mais compacto, obteve o pior desempenho; com
exceção de algumas consultas realizadas por REST, isso ocorre principalmente
quando os bancos de dados começam a possuir maior quantidade de dados.
Apesar do acesso nativo ter obtido o melhor resultado, este trabalho utiliza a
linguagem Cypher, que obteve o segundo melhor desempenho, devido à sua
facilidade de desenvolvimento. O acesso ao banco de dados relacional também é
utilizado para realizar o comparativo entre os dois tipos de bancos de dados. Os
acessos via REST não são utilizados, uma vez que a distribuição não é o foco desta
pesquisa.
Vicknair et al. (2010) propõem uma comparação entre um bancos de dados de
grafos e um banco de dados relacional, comparando medidas objetivas como o
volume dos dados e consultas estruturais, e comparando medidas subjetivas como a
maturidade, a facilidade de programação, a flexibilidade e a segurança. O banco de
dados relacional utilizado foi o MySQL e o banco de dados de grafos utilizado foi o
Neo4j.
Para a obtenção das medidas objetivas em Vicknair et al. (2010), grafos foram
criados nos bancos de dados com respectivamente 1.000, 5.000, 10.000 e 100.000
vértices contendo um payload aleatório entre 8 e 32 kilobytes, sendo possível verificar
que o tamanho que um banco de dados de grafos ocupa no disco é aproximadamente
de 1,25 a 2 vezes o tamanho de um banco de dados relacional. Três consultas
estruturais são definidas: a primeira é a busca por todos os vértices que são órfãos; a
segunda, o atravessamento do grafo com profundidade 4 contando os vértices
encontrados; e a terceira semelhante à anterior, porém com profundidade 128. Nessas
consultas o banco de dados de grafos foi de 1,8 a 14 vezes mais rápido que o banco
de dados relacional, resultado que já era esperado devido ao banco de dados
relacional não ser desenvolvido para realizar atravessamentos em grafos.
Das medidas subjetivas, Vicknair et al. (2010) mostra que a maturidade em
bancos de dados relacionais é superior à de bancos de dados de grafos devido ao
longo tempo de uso e à quantidade de usuários. Sendo o tipo de banco de dados mais
utilizado em todo o mundo, alguns fabricantes de bancos de dados relacionais como
Microsoft e Oracle são grandes corporações que proporcionam extensivo suporte e
manutenção, enquanto bancos de dados de grafos como o Neo4j ainda possuem
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baixa penetração no mercado. É grande a facilidade de programação de um banco de
dados relacional por meio do uso de SQL, sendo uma linguagem padronizada que é
suportada na maioria dos bancos de dados existentes, enquanto bancos de dados de
grafos possuem sua própria linguagem para consultas ou estas são executadas por
meio de suas próprias APIs. Contudo, o armazenamento de grafos em bancos de
dados relacionais tende a ser muito mais complicado devido a múltiplas consultas
necessárias para a recuperação dos dados. A flexibilidade em um banco de dados de
grafos é superior a um banco de dados relacional devido à ausência de estrutura fixa
das informações, podendo o armazenamento conter dados ou propriedades que
poderão ser adicionadas, modificadas ou excluídas sem causar impacto no restante
do banco de dados. Bancos de dados relacionais possuem um extensivo suporte à
segurança, gerenciando múltiplos usuários com mecanismos de controle de acesso,
enquanto a ausência de segurança em bancos de dados de grafos faz com que
mecanismos de controle sejam implementados na camada da aplicação.
Neste trabalho, são utilizadas consultas para o atravessamento de grafos na
busca de padrões em subgrafos interconectados e na detecção de proteínas
específicas entre subgrafos. A programação utiliza a linguagem específica de bancos
de dados de grafos demandando maior esforço na programação. A questão relativa à
segurança não é necessária pois a aplicação é executada em um ambiente confiável
e não é utilizada como foco desta pesquisa.
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4

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DE GRAFOS
Esta seção tem o objetivo de descrever e detalhar a proposta de aplicação do

banco de dados de grafo na detecção de motifs em uma rede PPI em conjunto com a
rede genômica de tecidos com câncer de mama. A subseção Requisitos elenca os
requisitos funcionais e não-funcionais necessários à aplicação aqui proposta, a
subseção Importação define a maneira como as informações referentes às redes PPI
e redes genômicas são importadas e quais dados são disponibilizados no banco de
dados, a subseção Consultas especifica as consultas que são realizadas no banco de
dados para a identificação de subgrafos, reconhecimento de padrões de subgrafos e
identificação de proteínas, e a subseção Algoritmos especifica as necessidades no
processamento das informações retornadas pelas consultas para a busca, detecção
e análise dos motifs.
Requisitos
Os requisitos funcionais e não-funcionais abordados nesta proposta visam a
busca eficiente de subgrafos no banco de dados. Os requisitos funcionais são
relacionados à busca, ao atravessamento e processamento das informações
encontradas nos subgrafos. Os requisitos não-funcionais são classificados de acordo
com Sommerville (2010), o requisito de desempenho relacionado à eficiência do
produto e o requisito de desenvolvimento relacionado à organização.
4.1.1 Funcionais
Os requisitos funcionais desta proposta de aplicação do bancos de dados de
grafos são:


Busca por subgrafos de quatro vértices;



Reconhecimento de padrões entre subgrafos interconectados;

A busca por subgrafos de quatro vértices deve identificar os motifs existentes no
grafo principal formado pela rede genômica, procurando pelos seis tipos possíveis,
efetuando sua contagem e, em seguida, a busca deverá encontrar subgrafos que
estejam interconectados em suas vizinhanças. O reconhecimento desses subgrafos é
também necessário para evitar que dois motifs simétricos sejam contados
separadamente influenciando os resultados.
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O reconhecimento de padrões entre subgrafos interconectados busca por todos
os subgrafos que são isomorfos, isto é, quando há uma bijeção entre os conjuntos de
vértices do primeiro e do segundo subgrafo, e esses vértices são adjacentes ou
presentes na mesma aresta (FONSECA et al., 2015), e que possuem a mesma
anotação nas proteínas correlatas. O reconhecimento desses padrões torna possível
a identificação da ocorrência de conexões entre os subgrafos em determinados
tecidos cancerígenos.
4.1.2 Não-funcionais
Os requisitos não-funcionais abordados nesta aplicação são:


Desempenho na velocidade de consulta e processamento;



Flexibilidade no desenvolvimento para a expansão dos algoritmos.

O desempenho na velocidade de consulta visa o rápido retorno das informações
da rede PPI associada à rede genômica nas consultas ao banco de dados, quando
houver a consulta a subgrafos ou o atravessamento do grafo principal. O desempenho
na velocidade do processamento requer algoritmos otimizados para processar as
informações retornadas nas consultas. O requisito do desempenho é essencial para
a análise das informações que possibilitam a modelagem dos estados das células
cancerígenas.
A flexibilidade no desenvolvimento para a expansão dos algoritmos demanda o
uso de linguagens de programação e bibliotecas de fácil utilização, permitindo que os
algoritmos possam ser modificados e expandidos sem a necessidade de complexos
trechos de código e com poucas linhas de programação.
Importação
As informações utilizadas nesta proposta são respectivamente a rede de
interação proteína-proteína (PPI) e a rede genômica de tecidos com câncer de mama.
Essas informações estão relacionadas e permitem a análise das proteínas que estão
presentes nos tecidos cancerígenos.
As informações da rede PPI são provenientes do projeto STRING database que
é descrito em Szklarczyk et al. (2014). O projeto disponibiliza informações sobre as
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interações proteína-proteína, incluindo associações físicas e funcionais. As
informações utilizadas são:


A rede de dados das proteínas;



Os pseudônimos das proteínas.

O projeto STRING database provê informações sobre proteínas de mais de
2.000 organismos diferentes. As informações sobre proteínas que são utilizadas nesta
proposta são encontradas em sua versão 10 (acessada em 08/07/2016) e são
referentes somente ao Homo Sapiens, totalizando 19.247 proteínas, 8.548.002
ligações entre elas e 2.449.433 pseudônimos, consumindo aproximadamente 718,2
megabytes de espaço em disco.
Essas informações são importadas utilizando as proteínas como vértices e as
ligações como relacionamentos. Os pseudônimos são importados como propriedades
dos vértices. A descrição das proteínas presentes na rede PPI podem ser
armazenadas em um banco de dados relacional devido ao caráter apenas informativo.
As informações genômicas de tecidos com câncer de mama são provenientes
do projeto TCGA descrito em Tomczak, Czerwinska e Wiznerowicz (2015). O projeto
TCGA disponibiliza um catálogo de alterações genômicas para a criação de perfis
genômicos do câncer. As informações utilizadas são os dados da rede genômica
referentes ao sequenciamento do RNA (RNA-Seq) e ao microarranjo de DNA
(microarray).
No projeto TCGA são disponibilizadas informações do sequenciamento
genômico de amostras de tecidos cancerígenos. Nesta pesquisa são utilizados os
dados atualizados em 31/05/2016 referentes a transcrição das expressões das
proteínas do tecido cancerígeno somente de amostras com câncer de mama,
totalizando 1097 amostras e aproximadamente 1,1 gigabyte de espaço em disco por
amostra.
As informações das transcrições da expressões das proteínas do tecido
cancerígeno de cada amostra são importadas no banco de dados de grafos sendo
este o grafo principal do qual são extraídos os subgrafos e as informações das
proteínas relacionadas com a rede PPI.
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As informações dos símbolos das proteínas utilizadas na rede de interação
proteína-proteína são provenientes do projeto HUGO genenames descrito em Gray et
al. (2012). O projeto disponibiliza um catálogo único de símbolos e nomes para genes
humanos. Nesta pesquisa são utilizados os dados que foram acessados em
01/12/2016.
No projeto HUGO genenames são utilizados os símbolos das proteínas, e os
códigos do sistema Entrez (NCBI, 2015), que são utilizados em conjunto com o
mapeamento do projeto STRING database para os códigos Entrez.
A Figura 2 mostra a estrutura dos dados que são importados, fazendo referência
as proteínas disponibilizadas pelo projeto STRING database, sendo estas
identificadas pelos rótulos A, B, C e D, e as informações sobre as transcrições das
proteínas de tecidos cancerígenos de amostras disponibilizadas pelo projeto TCGA,
sendo estas últimas identificadas pela classificação entre Normal, Suprimido e
Superexpresso.
Figura 2 - Estrutura de importação dos dados.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Consultas
As consultas às informações armazenadas no banco de dados de grafos dão
suporte aos requisitos funcionais elencados anteriormente e ao requisito não-funcional
de desempenho de velocidade. Na implementação atual de Fonseca et al. (2015) as
consultas e o processamento possuem um desempenho da ordem de dezenas de
horas. As consultas aqui listadas tem o propósito de preparar a informação e acelerar
o processamento dos algoritmos. As consultas utilizadas nesta proposta são:


Consultas de subgrafos de quatro vértices;



Consulta de reconhecimento de padrões;



Consulta em proteínas.

As consultas de subgrafos de quatro vértices especificam seis diferentes
consultas, uma para cada tipo possível de motif. Essas consultas devem procurar por
vértices que estejam interconectados de modo que todos os vértices encontrados
neste subgrafo formem um dos seis formatos possíveis. A Figura 3 mostra os seis
tipos possíveis de motifs com quatro vértices. Abaixo segue a representação do
conjunto de arestas 𝐸 dos formatos de motifs, todos possuindo o mesmo conjunto de
vértices 𝑉 = {1, 2, 3, 4}:
1. Linear - 𝐸 = {{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}};
2. Estrela - 𝐸 = {{1, 2}, {2, 3}, {2, 4}};
3. Pipa - 𝐸 = {{1, 2}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4}};
4. Quadrangular - 𝐸 = {{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {4, 1}};
5. Diag - 𝐸 = {{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {4, 1}, {1, 3}};
6. K4 - 𝐸 = {{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {4, 1}, {1, 3}, {2, 4}}.
A consulta de reconhecimento de padrões identifica padrões de conexões entre
subgrafos dentro de um tecido cancerígeno. Depois de identificados os motifs, suas
ligações com outros motifs do mesmo ou de outros formatos são analisadas e esses
padrões são registrados. Com isso é possível verificar quais padrões de ocorrência
de motifs influenciam determinada característica em um subtipo de câncer. Essa
consulta permite a expansão dos métodos utilizados por Fonseca et al. (2015), sendo
possível a criação de consultas, algoritmos e análises adicionais.
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Figura 3 - Formatos de motifs de quatro vértices.

Fonte: Adaptado de Fonseca et al. (2015).
A consulta em proteínas tem o objetivo de retornar às informações pertencentes
a essas como os símbolos, seus relacionamentos com outras proteínas e sua
pontuação combinada. As informações retornadas por essa consulta permitem a
medição da distribuição dos motifs observados nos subtipos de câncer de mama.
Algoritmos
Os algoritmos aqui apresentados atendem os requisitos funcionais especificados
anteriormente e são utilizados no trabalho de Fonseca et al. (2015) para a identificação
de motifs e o processamento das informações relacionadas a eles. Algoritmos
adicionais são implementados para a extensão dos métodos. A seguir são listados os
algoritmos especificados e implementados para esta proposta:


Consulta e contagem de motifs;



Algoritmos diversos para a manipulação de informações;



Caminho mais curto entre dois motifs;



Sobreposição de motifs.

A consulta e a contagem de motifs procura por uma lista de subgrafos anotados
no banco de dados. Após a distinção entre motifs isomorfos com a mesma anotação
é retornada uma lista com a contagem dos motifs anotados.
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Os algoritmos diversos para a manipulação de informações compreendem: a
extração de amostras; a extração de motifs; a geração de topologias e anotações, e
algoritmos auxiliares que sejam necessários para a preparação, a manipulação, o
tratamento e a classificação das informações extraídas do banco de dados.
O caminho mais curto entre dois motifs procura por vértices e relacionamentos
que façam a ligação entre eles. Todos os vértices do primeiro motif são combinados
com os vértices do segundo motif e os caminhos mais curtos encontrados vértice a
vértice são retornados.
A sobreposição de motifs procura por uma lista de subgrafos de quatro vértices
especificando apenas os três primeiros vértices. Todos os motifs resultantes são
sobrepostos formando então um novo subgrafo, que é retornado para possibilitar a
detecção de novos padrões.
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5

ESPECIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
O objetivo desta seção é mostrar a especificação e a implementação da

aplicação de um banco de dados de grafo nos dados e nos métodos utilizados para a
detecção de proteínas relacionadas com o câncer em tecidos com câncer de mama.
O Ambiente exibe o contexto em que esta aplicação está inserida, o ambiente
computacional, os bancos de dados e a linguagem de programação que são utilizados
nesta aplicação; a Importação dos Dados mostra a estrutura e a importação dos dados
provenientes dos bancos de dados biológicos que são utilizados nesta pesquisa; as
Consultas mostram os tipos de consultas em linguagem de bancos de dados que são
utilizadas para a obtenção de motifs, suas otimizações e avaliações de desempenho
de cada consulta; e a Extensão dos Métodos especifica e implementa novos métodos
e abordagens para a extensão do trabalho de Fonseca et al. (2015) na detecção de
novos oncogenes.
Ambiente
O descobrimento de novas proteínas relacionadas ao câncer de mama por meio
da detecção de motifs anotados de quatro vértices, método utilizado no trabalho de
Fonseca et al. (2015) que motiva esta pesquisa, requer alto processamento e
capacidade de armazenamento em memória devido a consulta e processamento de
subgrafos. A consulta e o processamento são executados em uma rede de interação
proteína-proteína, da qual a estrutura de dados se assemelha a um grande grafo,
possuindo os nós ou vértices identificadores das proteínas, e os relacionamentos ou
arestas contendo propriedades de interação entre essas proteínas. Atreladas a essas
proteínas, encontram-se as informações das medidas de expressão das transcrições
de tecidos cancerígenos de amostras com câncer de mama.
Devido ao grande volume de dados e a complexidade dessas informações, onde
a quantidade de relacionamentos que existem nesse grafo ultrapassa os 8,5 milhões,
uma única proteína pode formar em apenas um dos subtipos de motif um número
superior a 18 bilhões de motifs. A alta densidade desse grafo demanda dezenas de
horas de processamento e alta velocidade na consulta dessas informações. Além da
necessidade de computadores com alta capacidade de processamento e
armazenamento de memória, o armazenamento dessa grande estrutura de dados em
formato de grafo possibilita que os dados sejam armazenados e consultados de
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maneira direta, evitando vértices e relacionamentos desnecessários, e provendo
algoritmos específicos para o atravessamento e o reconhecimento de padrões dos
subgrafos encontrados.
O ambiente utilizado para a implementação e geração dos resultados utiliza
software gratuito e de código aberto, e hardware de alto desempenho e capacidade
de memória. O sistema operacional utilizado é o Debian (DEBIAN, 2016) versão 8.6,
em um servidor com 12 núcleos de processadores com 3,4 GHz, e com 32 GBytes de
memória RAM.
O banco de dados de grafos escolhido para esta implementação foi o Neo4j
(NEO4J, 2016), devido ao seu desempenho superior a outros bancos de dados de
grafos, sobretudo nas consultas que são somente leitura e de atravessamento dos
grafos conforme demonstrado no trabalho de Jouili e Vansteenberghe (2013), e
também devido ao desempenho, a facilidade e a flexibilidade no desenvolvimento das
consultas utilizando a linguagem de consulta Cypher exibidos em Holzschuher e Peinl
(2013). A versão utilizada do banco de dados de grafos Neo4j é a 3.0.7 Community
Edition, versão gratuita e que não oferece serviços e suporte profissional por parte da
equipe do Neo4j, como monitoramento avançado, replicação em grupo, e backups em
tempo de execução.
O banco de dados relacional utilizado foi o MySQL (MYSQL, 2016), e a versão
utilizada é a 5.5.53. O MySQL foi escolhido por ser o banco de dados com o melhor
desempenho entre os bancos de dados relacionais, e por ser utilizado em quase todos
os trabalhos que dão suporte a esta pesquisa como Batra e Tyagi (2012), Holzschuher
e Peinl (2013) e Vicknair et al. (2010), quando necessário efetuar a comparação entre
um banco de dados de grafos e um banco de dados relacional.
A implementação dos métodos que são reproduzidos e dos métodos que são
estendidos utiliza a linguagem de programação Python (PYTHON, 2016). A linguagem
Python foi escolhida por ser uma linguagem interpretada e de alta flexibilidade na
programação, que prioriza a legibilidade do código por meio da indentação que
delimita os blocos do programa e é uma característica peculiar da linguagem. Além
de possuir extensa biblioteca para utilização na manipulação de arquivos, conexão
com bancos de dados e algoritmos matemáticos, a linguagem ainda possui multiparadigma, podendo ser utilizada de maneira procedural, orientada a objetos ou
reflexiva, e possui gerenciamento automático de memória e tipagem dinâmica de
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dados (LUTZ, 2013). A versão da linguagem de programação Python utilizada nesta
pesquisa é a 2.7.12.
O código-fonte relativo a implementação dos métodos aqui especificada, está
disponibilizado em um repositório de controle de versão na internet. Este repositório
pode ser encontrado em https://github.com/diogomattioli/motifs.
Importação dos Dados
Os dados utilizados nesta pesquisa provenientes das fontes STRING database,
The Cancer Genome Atlas e HUGO genenames foram importados para o banco de
dados grafos e para o banco de dados relacional para posterior comparação entre os
dois diferentes tipos de bancos de dados.
O projeto STRING database disponibilizou um arquivo com valores separados
por vírgulas, contendo a rede de interação proteína-proteína, onde cada linha possuía
os códigos de duas proteínas que se relacionavam e as propriedades desse
relacionamento, como coocorrência, coexpressão, pontuação combinada, entre
outros. No total houveram 8.548.002 linhas, cada uma contendo um relacionamento
entre duas proteínas. O projeto ainda forneceu um arquivo de mapeamento entre os
códigos das proteínas disponibilizadas e os códigos do sistema Entrez (NCBI, 2015).
Esta pesquisa, apesar de usar os códigos do sistema Entrez para relacionar as
informações das proteínas entre o STRING database e o banco de dados biológico
HUGO genenames, não utiliza nenhum dos bancos de dados biológicos
disponibilizados pelo sistema Entrez. Apesar do projeto STRING database conter
19.247 proteínas, o mapeamento abrange somente 17.538, não sendo, assim,
possível mapear 1.709 das proteínas restantes, com o código do sistema Entrez.
O projeto HUGO genenames também disponibilizou um arquivo com valores
separados por tabulações, contendo informações diversas sobre as proteínas, entre
elas as utilizadas nesta pesquisa, que foram os símbolos das proteínas e os códigos
do sistema Entrez. Essas informações foram utilizadas para o relacionamento com o
mapeamento existente no STRING database entre as proteínas e o código Entrez.
Das 17.538 proteínas existentes no mapeamento fornecido, apenas 17.295 continham
o código no respectivo arquivo com os símbolos. As proteínas que não possuíam o
código no mapeamento, ou no caso de possuir o código no mapeamento não
possuíssem o código no arquivo com os símbolos, foram importadas para o banco de
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dados de grafos e para o banco de dados relacional apenas contendo o código
fornecido pelo STRING database, ou seja, com o símbolo omitido.
O projeto The Cancer Genome Atlas disponibilizou diversos arquivos contendo
as transcrições das expressões dos genes dos tecidos com câncer de mama de 1.097
amostras. Cada arquivo disponibilizado corresponde a uma amostra, e mapeia as
transcrições para as proteínas na rede de interação proteína-proteína existente no
STRING database. O arquivo possui seus valores separados por tabulação, e as
informações contidas nele são: o código da amostra, o código Entrez da proteína e o
valor da transcrição, sendo “-1” para suprimido, “0” para normal e “1” para
superexpresso.
A Figura 4 exibe o diagrama de classes em UML (Linguagem de Modelagem
Unificada) da estrutura de dados que contempla a rede de interação proteína-proteína,
com os respectivos relacionamentos entre elas, o símbolo das proteínas e seus
códigos, e as amostras com suas transcrições para as proteínas existentes.
Figura 4 - Representação da Estrutura de Dados Utilizada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

47

5.2.1 Métodos de Importação
A importação dos dados no banco de dados de grafos Neo4j e no banco de
dados relacional MySQL, pode ser executada por meio de três métodos distintos. Os
métodos são:


Inserção direta, que utiliza a cláusula de inserção de dados do banco de
dados, inserindo os dados enquanto o banco de dados está em execução;



Importação em massa dos dados, que utiliza ferramentas específicas do
banco de dados, executando a importação por meio da construção do
diretório de dados e criação dos arquivos de armazenamento das
informações;



Importação em lote, que importa os dados armazenados em arquivos CSV
utilizando a cláusula de carregamento, também importa as informações
com o banco de dados em execução.

5.2.2 Banco de Dados de Grafos
A importação dos dados no banco de dados de grafos Neo4j, pode ser feita por
três métodos distintos. No primeiro método, apresentado em Gupta (2015) e neste
trabalho identificado como inserção direta, a importação ocorre por meio da consulta
de criação de vértices utilizando a cláusula CREATE, e seguida pela união de dois
vértices criados, formando assim um relacionamento com a utilização da cláusula
MERGE. No segundo método, apresentado em Robinson, Webber e Eifrem (2013) e
identificado como importação de dados em massa, a importação se dá por meio da
ferramenta Neo4j Import Tool, uma ferramenta de importação que analisa os dados
armazenados em arquivos com valores separados por vírgula e os insere diretamente
no banco de dados, porém, desse modo, não é possível inserir os dados enquanto o
banco de dados estiver em funcionamento. O terceiro método é apresentado em
Gupta (2015) e é identificado como importação em lote, e utiliza elementos das duas
abordagens anteriores, por meio do carregamento dos dados de arquivos com valores
separados por vírgulas, e a utilização das cláusulas CREATE e MERGE em conjunto.
Utilizando o primeiro método, identificado como inserção direta, foram criados
arquivos com a extensão CQL, que é um acrônimo para Cypher Query Language
(Linguagem de Consulta Cypher). Dentro de um desses arquivos foram inseridas
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linhas contendo as consultas que utilizavam a cláusula CREATE para criar os vértices,
os quais continham informações sobre as proteínas. Dentro do outro arquivo foram
inseridas linhas com as consultas responsáveis pela criação dos relacionamentos,
utilizando a cláusula MERGE.
Abaixo, o Quadro 1 exemplifica o conteúdo do arquivo de vértices com a criação
de duas proteínas por meio da cláusula CREATE, e o Quadro 2 exemplifica o conteúdo
do arquivo de arestas, responsável pelo relacionamento entre as duas proteínas.
Quadro 1 - Conteúdo do Arquivo de Vértices – proteinas.cql.
CREATE
(p:Proteina{codigo_stringdb:"9606.ENSP00000000233",
codigo_entrez:"381", nome:"ARF5"});
CREATE
(p:Proteina{codigo_stringdb:"9606.ENSP00000473036",
codigo_entrez:"57469", nome:"PNMAL2"});
Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 2 - Conteúdo do Arquivo de Arestas – proteinasrel.cql.
MATCH
(a:Proteina{codigo_stringdb:”9606.ENSP00000000233”}),
(b:Proteina{codigo_stringdb:”9606.ENSP00000473036”})
MERGE (a)-[l:LINK{proximidade:0, fusao:0, coocorrencia:0,
coexpressao:77, experimental:0, basededados:0,
pontuacao_combinada:198}]->(b);
Fonte: Elaborado pelo autor.
Os dados são importados após a execução dos arquivos CQL pela ferramenta
de execução do Neo4j. O Quadro 3 mostra a execução dos arquivos descritos
anteriormente.
Quadro 3 – Comandos para Importação dos Arquivos CQL.
$ neo4j-shell –file proteinas.cql
$ neo4j-shell –file proteinasrel.cql
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Utilizando o segundo método, identificado como importação de dados em massa,
foram criados arquivos de valores separados por vírgulas para as proteínas, os
relacionamentos entre as proteínas, as amostras de tecidos e as transcrições de
expressão. Para cada arquivo desses dados foram criados arquivos de cabeçalho
correspondendo a cada um deles, sendo os arquivos de cabeçalho também arquivos
de valores separados por vírgulas, porém contendo apenas o nome das propriedades
dos vértices e das arestas. Após a criação dos arquivos, a ferramenta Neo4j Import
Tool é executada. A ferramenta analisa os arquivos contendo os dados e cria um novo
diretório contendo toda a estrutura de arquivos pertencentes ao banco de dados de
grafos importado.
O Quadro 4 e o Quadro 5 mostram respectivamente o arquivo cabeçalho com os
nomes das propriedades das proteínas e seus valores, que são importados como os
vértices das proteínas, e o Quadro 6 e o Quadro 7 mostram o arquivo cabeçalho dos
relacionamentos das proteínas e seus valores, que são importados como as arestas
responsáveis pelo relacionamento entre as proteínas.
Quadro 4 - Arquivo de Cabeçalho das Proteínas – proteinash.csv.
codigo_stringdb:ID,codigo_entrez,nome
Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 5 - Arquivo das Proteínas – proteinas.csv.
9606.ENSP00000000233,381,ARF5
9606.ENSP00000473036,57469,PNMAL2
Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 6 - Arquivo de Cabeçalho dos Relacionamentos Entre Proteínas –
proteinashrel.csv.
:START_ID,:END_ID,proximidade:INT,fusao:INT,coocorrencia:
INT,coexpressao:INT,experimental:INT,basededados:INT,pont
uacao_combinada:INT
Fonte: Elaborado pelo autor.

50

Quadro 7 - Arquivo dos Relacionamentos Entre Proteínas – proteinasrel.csv.
9606.ENSP00000000233,9606.ENSP00000473036,0,0,0,77,0,0,19
8
Fonte: Elaborado pelo autor.
Após a preparação dos arquivos contendo os cabeçalhos e os conteúdos das
proteínas e seus relacionamentos, a ferramenta de importação é executada. O Quadro
8 mostra a linha de comando a ser executada para a importação dos dados, incluindo
amostras e transcrições. Os arquivos de amostras, transcrições e seus arquivos
cabeçalho foram omitidos por seguirem o mesmo formato dos arquivos já
apresentados.
Quadro 8 - Importação com a ferramenta Neo4j Import Tool.
$ neo4j-import
--into /var/lib/neo4j/data/databases/graph.db
--nodes:Proteina proteinash.csv,proteinas.csv
--relationships:LINK proteinashrel.csv,proteinasrel.csv
--nodes:Amostra amostrash.csv,amostras.csv
--relationships:TSCP tscph.csv,tscp.csv
Fonte: Elaborado pelo autor.
Na utilização do terceiro método, identificado como importação em lote, as
consultas do primeiro método são utilizadas em conjunto com os arquivos de valores
separados por vírgulas que contém os dados do segundo método. Utilizando a
cláusula LOAD os arquivos são carregados na memória e em seguida são criados os
vértices com a cláusula CREATE e os relacionamentos com a cláusula MERGE.
A execução das consultas de importação do terceiro método são feitas por meio
da interface web ou pela ferramenta de execução do Neo4j. Os arquivos deverão estar
no sistema de arquivos local do servidor. O Quadro 9 exibe a consulta utilizada para
a importação dos vértices contendo as informações das proteínas e o Quadro 10 exibe
a consulta utilizada para a importação das arestas, que relacionam as proteínas umas
com as outras, inserindo ainda as propriedades desse relacionamento.
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Quadro 9 – Importação e Criação dos Vértices com Cypher e CSV.
LOAD CSV FROM “file:/proteinas.csv” AS linha
CREATE (p:Proteina{codigo_stringdb:linha[0],
codigo_entrez:linha[1], nome:linha[2]});
Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 10 – Importação e Criação dos Relacionamentos com Cypher e CSV.
LOAD CSV FROM “file:/proteinasrel.csv” AS linha
MATCH (a:Proteina{codigo_stringdb:linha[0]}),
(b:Proteina{codigo_stringdb:linha[1]})
MERGE (a)-[l:LINK{proximidade:linha[2], fusao:linha[3],
coocorrencia:linha[4], coexpressao:linha[5],
experimental:linha[6], basededados:linha[7],
pontuacao_combinada:linha[8]}]->(b);
Fonte: Elaborado pelo autor.
Após a importação dos dados por meio de um dos três métodos, a estrutura dos
dados resultante terá o seguinte aspecto: Proteína – vértice responsável por
armazenar as informações das proteínas e suas propriedades, LINK – aresta que
relaciona duas proteínas e contém as propriedades desses relacionamentos, Amostra
– vértice que armazena as informações das amostras, e TSCP – aresta que relaciona
uma amostra com uma proteína e contém as informações sobre a transcrição dessa
proteína.
A Figura 5 exibe um motif do tipo linear contendo as anotações das transcrições
do tecido de uma amostra. Esse motif é do subtipo Linear-onno (overexpressed,
normal, normal e overexpressed), possuindo a primeira transcrição superexpressa, a
segunda normal, a terceira normal e a quarta superexpressa. Em amarelo é mostrado
o vértice do tipo Amostra, em azul o vértice do tipo Proteína, em verde a aresta do tipo
LINK e em vermelho a aresta do tipo TSCP, esta última contendo o valor da
transcrição da amostra. Dentro dos círculos é exibido o nome da amostra e das
proteínas, e nas arestas a pontuação combinada e o valor da expressão de
transcrição. Esta visualização é gerada por meio da interface web do Neo4j.
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Figura 5 - Estrutura dos Dados Importados para o Banco de Dados de Grafos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
5.2.3 Banco de Dados Relacional
O banco de dados relacional MySQL pode importar os dados utilizando dois
métodos diferentes, sendo esses dois apresentados em Dubois (2014). O primeiro
método, identificado como inserção direta, ocorre por meio da execução da consulta
de inserção que utiliza a cláusula INSERT. O segundo método, identificado como
importação em lote, ocorre por meio da consulta de carregamento de dados que utiliza
a cláusula LOAD, e importa as informações de arquivos com valores separados por
vírgulas exatamente iguais aos utilizados na importação dos segundo e terceiro
métodos de importação do Neo4j. O segundo método, também pode ser executado
pela ferramenta de importação mysqlimport, que age apenas como uma interface em
linha de comando, portanto não sendo abordada nesta pesquisa.
Ambos os métodos de importação necessitam das tabelas que recebem as
informações já criadas. Para a criação das tabelas que contem essas informações, é
necessária a execução da consulta de criação de tabelas utilizando a cláusula
CREATE.
Nesta especificação, o banco de dados relacional MySQL contem quatro tabelas
onde são armazenados os dados referentes às proteínas, às amostras, aos
relacionamentos entre as proteínas que formam a rede de interação proteína-proteína,
e às transcrições das expressões. O Quadro 11 mostra as consultas para a criação
das tabelas utilizadas, que podem ser executadas por meio da interface de linha de
comando ou por meio de uma interface web.
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Quadro 11 - Consultas de Criação de Tabelas no MySQL.
CREATE TABLE Proteina (codigo_stringdb varchar(20),
codigo_entrez int, nome text);
CREATE TABLE Link (codigo_stringdb1 varchar(20),
codigo_stringdb2 varchar(20), proximidade int, fusao int,
coocorrencia int, coexpressao int, experimental int,
basededados int, pontuacao_combinada int);
CREATE TABLE Amostra (nome varchar(12));
CREATE TABLE Tscp (amostra varchar(12), codigo_stringdb
varchar(20), valor int);
Fonte: Elaborado pelo autor.
Após a criação das tabelas, o primeiro método, identificado como inserção direta,
é utilizado para importar os dados. Arquivos com a extensão SQL, acrônimo para
Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada), devem ser criados
contendo cada consulta de inserção utilizando a cláusula INSERT. Um arquivo foi
criado para a inserção das proteínas e outro para os relacionamentos entre as
proteínas.
O Quadro 12 exibe as inserções das proteínas, com o código STRING database,
o código Entrez e o símbolo de identificação. O Quadro 13 mostra a inserção do
relacionamento das proteínas anteriores, utilizando o código STRING database como
a chave para o relacionamento entre elas.
Quadro 12 - Consultas de Inserção das Proteínas em SQL.
INSERT INTO Proteina VALUES ('9606.ENSP00000000233', 381,
'ARF5');
INSERT INTO Proteina VALUES ('9606.ENSP00000473036',
57469, 'PNMAL2');
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 13 - Consulta de Inserção dos Relacionamentos Entre Proteínas em
SQL.
INSERT INTO Link VALUES ('9606.ENSP00000000233',
'9606.ENSP00000473036', 0, 0, 0, 77, 0, 0, 198);
Fonte: Elaborado pelo autor.
O segundo método, identificado como importação em lote, utiliza a consulta de
carregamento de dados LOAD, inserindo as informações contidas em um arquivo de
valores separados por vírgulas dentro da tabela especificada.
No Quadro 14, a primeira consulta carrega o conteúdo do arquivo proteínas.csv
na tabela Proteina, indicando que os valores dentro do arquivo são separados por
vírgulas e as linhas terminadas pelo separador de linha. A segunda consulta carrega
as informações do arquivo proteinasrel.csv para a tabela Link indicando os mesmos
delimitadores para o arquivo.
Quadro 14 - Consultas de Carregamento de Proteínas e Relacionamentos em
SQL.
LOAD DATA INFILE “proteinas.csv” INTO TABLE Proteina
COLUMNS TERMINATED BY “,” LINES TERMINATED BY “\n”;
LOAD DATA INFILE “proteinasrel.csv" INTO TABLE Link
COLUMNS TERMINATED BY “,” LINES TERMINATED BY “\n”;
Fonte: Elaborado pelo autor.
Consultas
As consultas utilizadas nesta pesquisa visam a identificação e classificação de
motifs. Essas consultas são utilizadas no reconhecimento de subgrafos de quatro
vértices, na identificação de padrões das formações desses subgrafos, e nas
consultas às informações das proteínas.
A consulta de identificação e classificação de subgrafos de quatro vértices aqui
utilizada se baseia em um subgrafo do tipo linear, onde os quatro vértices possuem
uma ou duas arestas. Para a formação dos outros subgrafos, é necessária a
verificação da existência de outras arestas entre essas proteínas.
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A Figura 6 mostra a estrutura geométrica para a consulta dos seis diferentes
tipos de motifs. O primeiro subgrafo exibido é do subtipo Linear, seguido dos tipos,
Pipa, Quadrangular, Diag, K4 e Estrela. As arestas em preto que conectam os vértices
pertencem a estrutura básica do subtipo Linear, e as arestas em verde são as arestas
adicionais que necessitam ser verificadas para a formação dos outros tipos de
subgrafos.
O subgrafo do tipo Estrela não pode ser consultado utilizando esta abordagem
de consulta por não possuir um subgrafo do tipo Linear, sendo necessárias duas
consultas em três vértices ao invés de uma consulta de quatro vértices. O último
subgrafo da Figura 6 mostra as arestas da primeira consulta a três vértices em preto,
e as arestas da segunda consulta a três vértices em vermelho.
Para a identificação dos subgrafos de quatro vértices são executadas as
consultas, que procuram por quatro vértices distintos, que possuam arestas que
conectem esses vértices de maneira linear, e que possuam arestas adicionais para
outros subtipos de grafos que não sejam do tipo linear. Essas consultas são
executadas no banco de dados de grafos Neo4j e no banco de dados relacional
MySQL.
5.3.1 Banco de Dados de Grafos
No Neo4j, a consulta relaciona os vértices do tipo Proteina com as arestas do
tipo LINK. É utilizada a cláusula MATCH que é responsável pela seleção e procura de
dados, juntamente com a cláusula WHERE que cuida das condições necessárias,
como a distinção dos diferentes vértices, e a verificação de arestas adicionais no caso
de um subgrafo de tipo diferente de linear. A cláusula RETURN retorna as informações
dos vértices utilizados nas consultas. As cláusulas SKIP e LIMIT também podem ser
utilizadas para a paginação e limitação da quantidade de subgrafos retornados. As
cláusulas aqui utilizadas são apresentadas em Robinson, Webber e Eifrem (2013)
como cláusulas a serem utilizadas na consulta e retorno dos dados.
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Figura 6 - Estrutura Geométrica para Consulta dos Subgrafos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
A Tabela 1 mostra as consultas em CQL para a detecção e identificação de
subgrafos de quatro vértices e são classificadas de acordo com o tipo do subgrafo. O
qualificador do vértice Proteina foi omitido por onerar o desempenho, porém não
haverá diferença nos resultados obtidos, uma vez que somente vértices do tipo
Proteina possuem arestas do tipo LINK. As consultas trabalham de maneira não-
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exclusiva, ou seja, quatro vértices distintos que estejam agrupados como um motif do
tipo K4, também são detectados como um motif de todos os outros tipos existentes.
Tabela 1 - Consultas para Busca de Subgrafos em CQL.
Tipo
Linear

Consulta em CQL
MATCH (a)-[:LINK]-(b)-[:LINK]-(c)-[:LINK]-(d)
WHERE a <> c AND a <> d AND b <> d
RETURN a, b, c, d;

Estrela

MATCH (a)-[:LINK]-(b)-[:LINK]-(c), (b)[:LINK]-(d)
WHERE a <> c AND a <> d AND b <> d
RETURN a, b, c, d;

Pipa

MATCH (a)-[:LINK]-(b)-[:LINK]-(c)-[:LINK]-(d)
WHERE a <> c AND a <> d AND b <> d
AND (b)-[:LINK]-(d)
RETURN a, b, c, d;

Quadrangular

MATCH (a)-[:LINK]-(b)-[:LINK]-(c)-[:LINK]-(d)
WHERE a <> c AND a <> d AND b <> d
AND (a)-[:LINK]-(d)
RETURN a, b, c, d;

Diag

MATCH (a)-[:LINK]-(b)-[:LINK]-(c)-[:LINK]-(d)
WHERE a <> c AND a <> d AND b <> d
AND (a)-[:LINK]-(c) AND (a)-[:LINK]-(d)
RETURN a, b, c, d;
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Tipo
K4

Consulta em CQL
MATCH (a)-[:LINK]-(b)-[:LINK]-(c)-[:LINK]-(d)
WHERE a <> c AND a <> d AND b <> d
AND (a)-[:LINK]-(c) AND (a)-[:LINK]-(d) AND
(b)-[:LINK]-(d)
RETURN a, b, c, d;

Fonte: Elaborado pelo autor.
5.3.2 Banco de Dados Relacional
No MySQL, a consulta aos subgrafos de quatro vértices utiliza várias vezes a
junção da tabela que contém os relacionamentos das proteínas chamada Link com
ela mesma. A cláusula de seleção de dados SELECT é utilizada em conjunto com a
cláusula JOIN, responsável pela junção entre tabelas, garantindo assim o
relacionamento entre os quatro vértices e retornando um subgrafo do tipo Linear. Com
o uso da cláusula WHERE são adicionadas condições para garantir que os vértices
sejam distintos e com a utilização de uma subconsulta para cada aresta adicional
existente, é possível a verificação de outros subtipos de grafos que não o do tipo
Linear. As cláusulas utilizadas nestas consultas são apresentadas em Dubois (2014)
para a consulta e retorno dos dados, incluindo a cláusula para junção de múltiplas
tabelas e a utilização de subconsultas.
Diferentes tipos de consultas foram testadas, tanto para a utilização de junções
ao invés de subconsultas, como para a utilização de uma única subconsulta contendo
todas as condições de arestas adicionais, porém a consulta descrita anteriormente foi
a que obteve melhor resultado entre todas as consultas testadas.
Diferentemente do banco de dados de grafos que relaciona os vértices
diretamente pela aresta, sem a necessidade de uma condição para esse
relacionamento, no banco de dados relacional a junção da tabela que contém as
arestas necessita do código STRING database para relacionar esses vértices.
Contudo, o código STRING database é armazenado na forma de texto, causando
enorme lentidão nas consultas de detecção e identificação de motifs. Para solucionar
este problema foram criados índices para os campos que contém os códigos do
STRING database para as duas proteínas.
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A Tabela 2 mostra as consultas de subgrafos de quatro vértices para o banco de
dados relacional MySQL. Os seis tipos de subgrafos são representados nas consultas,
sendo o tipo Linear a base para todos os outros tipos. As consultas do tipo Linear e
Estrela aparecem completas, e as consultas para os outros tipos de subgrafos contém
apenas as emendas para o tipo Linear.
Tabela 2 - Consultas para Busca de Subgrafos em SQL.
Tipo
Linear

Consulta em SQL
SELECT
a.codigo_stringdb1, a.codigo_stringdb2,
c.codigo_stringdb1, c.codigo_stringdb2
FROM Link a
INNER JOIN Link b ON
a.codigo_stringdb2 = b.codigo_stringdb1
INNER JOIN Link c ON
b.codigo_stringdb2 = c.codigo_stringdb1
WHERE
a.codigo_stringdb1 != c.codigo_stringdb1 AND
a.codigo_stringdb1 != c.codigo_stringdb2 AND
b.codigo_stringdb1 != c.codigo_stringdb2;
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Tipo
Estrela

Consulta em SQL
SELECT
a.codigo_stringdb1, a.codigo_stringdb2,
b.codigo_stringdb2, c.codigo_stringdb2
FROM Link a
INNER JOIN Link b ON
a.codigo_stringdb2 = b.codigo_stringdb1
INNER JOIN Link c ON
a.codigo_stringdb2 = c.codigo_stringdb1
WHERE
a.codigo_stringdb1 != b.codigo_stringdb2 AND
a.codigo_stringdb1 != c.codigo_stringdb2 AND
b.codigo_stringdb2 != c.codigo_stringdb2;

Pipa

[CONSULTA SQL DO TIPO LINEAR]
AND (
SELECT codigo_stringdb1 FROM Link WHERE
codigo_stringdb1 = a.codigo_stringdb2 AND
codigo_stringdb2 = c.codigo_stringdb2
) IS NOT NULL;

Quadrangular

[CONSULTA SQL DO TIPO LINEAR]
AND (
SELECT codigo_stringdb1 FROM Link WHERE
codigo_stringdb1 = a.codigo_stringdb1 AND
codigo_stringdb2 = c.codigo_stringdb2
) IS NOT NULL;
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Tipo
Diag

Consulta em SQL
[CONSULTA SQL DO TIPO LINEAR]
AND (
SELECT codigo_stringdb1 FROM Link WHERE
codigo_stringdb1 = a.codigo_stringdb1 AND
codigo_stringdb2 = c.codigo_stringdb1
) IS NOT NULL
AND (
SELECT codigo_stringdb1 FROM Link WHERE
codigo_stringdb1 = a.codigo_stringdb1 AND
codigo_stringdb2 = c.codigo_stringdb2
) IS NOT NULL;

K4

[CONSULTA SQL DO TIPO LINEAR]
AND (
SELECT codigo_stringdb1 FROM Link WHERE
codigo_stringdb1 = a.codigo_stringdb1 AND
codigo_stringdb2 = c.codigo_stringdb1
) IS NOT NULL
AND (
SELECT codigo_stringdb1 FROM Link WHERE
codigo_stringdb1 = a.codigo_stringdb1 AND
codigo_stringdb2 = c.codigo_stringdb2
) IS NOT NULL
AND (
SELECT codigo_stringdb1 FROM Link WHERE
codigo_stringdb1 = a.codigo_stringdb2 AND
codigo_stringdb2 = c.codigo_stringdb2
) IS NOT NULL;

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Extensão dos Métodos
A extensão dos métodos abordados nesta pesquisa visam as consultas de
atravessamento do grafo, e o reconhecimento de padrões existentes na ligação entre
motifs dentro desse grafo. Estes métodos foram idealizados em conjunto com a equipe
de Fonseca et al. (2015), durante reuniões que visavam a expansão dos métodos
abordados pelo projeto.
O método que aplica a consulta de atravessamento é utilizado no
atravessamento do grafo para a busca do caminho mais curto entre dois motifs. Além
da consulta em linguagem Cypher é utilizado um script em Python para a seleção do
tipo de motif escolhido, as proteínas contidas nesse motif, e as anotações das
transcrições de expressão de cada amostra em relação à proteína desses motifs. Os
resultados que são retornados indicam as proteínas existentes entre esses dois
motifs.
As consultas de reconhecimento de padrões são utilizadas na sobreposição de
motifs, para possibilitar a detecção de subgrafos maiores, que possuam mais que
quatro vértices e possam sugerir novos oncogenes. Além da linguagem Cypher
também é utilizado um script em Python para a seleção das informações pertinentes
a busca.
A implementação em linguagem Python destes métodos utiliza a programação
orientada a objetos, e a interface gráfica GTK+ (Conjunto de Ferramentas do GIMP).
Em Lutz (2013) são apresentados os conceitos básicos da linguagem, da
programação orientada a objetos em Python, e as bibliotecas de interface gráfica
suportadas.
5.4.1 Atravessamento Entre Dois Motifs
Este método atravessa o grafo à procura de proteínas que estejam associadas
a vias cancerígenas em Fonseca et al. (2015), e possam causar distúrbios nas células
cancerígenas. Dados dois motifs distintos, o método deve procurar pela existência
desses dois motifs e suas respectivas transcrições de expressão, para encontrar os
caminhos mais curtos entre eles.
Este método recebe os parâmetros por meio de um script em Python que utiliza
interface gráfica, contendo componentes como entradas de texto, caixas de
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combinação e listas de resultados, para a inserção de parâmetros e exibição dos
resultados. O script, após receber os parâmetros por meio dos componentes,
manipula os dados para a criação de uma consulta em linguagem Cypher, que
retornará todos os caminhos mais curtos entre os diferentes vértices dos dois motifs,
os quais representam as proteínas. A Figura 7 exibe a interface gráfica deste método,
com os dois motifs selecionados, símbolos preenchidos e as transcrições
selecionadas.
Os parâmetros obrigatórios deste método são:


Tipos de motif;



Símbolos das proteínas;



Transcrições de expressão entre a amostra e a proteína.

Os parâmetros opcionais deste método são:


Código da amostra;



Variação da pontuação combinada entre as proteínas;



Tamanho máximo do caminho.

Os parâmetros obrigatórios são necessários para ambos os motifs, e desse
modo todos os componentes de inserção são duplicados. A escolha do tipo de motif
deve ser feita para um dos seis tipos diferentes: Linear, Estrela, Pipa, Quadrangular,
Diag e K4. Os símbolos das proteínas devem receber os símbolos que compõem os
motifs, sendo as do primeiro motif nomeadas de “A” a “D”, e as do segundo motif
nomeadas de “E” a “H”. A transcrição das expressões devem ser selecionadas para
cada proteína entre os valores: “S” para suprimida, “N” para normal e “O” para
superexpressa.
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Figura 7 - Interface Gráfica do Método de Procura do Caminho Mais Curto Entre
Dois Motifs.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os parâmetros opcionais servem como filtro para os resultados retornados pela
consulta em linguagem Cypher. O código da amostra especifica uma única amostra
de tecido na verificação dos caminhos mais curtos entre as proteínas, e caso não seja
especificado, os resultados de todas as amostras são analisadas. A variação da
pontuação combinada filtra os caminhos mais curtos, retornando somente os
caminhos que possuam nas arestas entre as proteínas, os valores entre o mínimo e
máximo na propriedade “pontuacao_combinada”. O tamanho máximo do caminho
deve ser informado caso o usuário queira limitar o comprimento dos caminhos
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retornados, removendo assim do resultado os caminhos que possuem a quantidade
de proteínas superior ao informado.
A consulta em linguagem Cypher criada em tempo de execução pelo script
Python, utiliza a cláusula MATCH para a identificação e detecção dos motifs, e conta
com a função interna do banco de dados de grafos Neo4j para o atravessamento do
grafo chamada “allShortestPaths”.
A Figura 8 contém o pseudocódigo que ilustra o algoritmo utilizado no método
de busca do caminho mais curto entre dois motifs. O método realiza a identificação e
detecção dos dois motifs informados, procurando os vértices que contém as
informações das proteínas inseridas. Após a identificação e detecção dos motifs, as
transcrições das expressões são conferidas para ambos os motifs, e então a busca
pelo caminho mais curto é executada. Com os resultados dos caminhos mais curtos
encontrados, é possível fazer a filtragem por código da amostra, variação da
pontuação combinada e também pelo comprimento do caminho.
5.4.2 Sobreposição de Motifs
Este método faz o reconhecimento de padrões na formação de motifs por meio
da sobreposição de subgrafos de quatro vértices, podendo assim encontrar novos
subgrafos que possuam um número maior de vértices, devido a adição de vértices
adicionais dos subgrafos sobrepostos.
Este método também recebe os parâmetros por meio de um script em Python,
utilizando interface gráfica. Componentes de entradas de texto, caixas de combinação
e listas de resultados são utilizados igualmente ao método anterior. Após o
recebimento dos parâmetros, os dados são manipulados para a formação da consulta
em linguagem Cypher, que retorna os vértices adicionais resultantes da sobreposição.
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Figura 8 - Pseudocódigo do Algoritmo do Método de Busca do Caminho Mais
Curto.
function CAMINHO-MAIS-CURTO(Motif1, Motif2, Amostra, Minima, Maxima,
Comprimento)
Resultado ← Ø
if Motif1 exists and Motif2 exists then
for each vertex a of motif1 and for each vertex b of motif2 do
sp ← allShortestPaths(a-[*]->b)
for each path p of sp do
Inserir ← true
for each node n of path do
if n not related with Amostra then
Inserir ← false
end if
end for
for each relationship r of path do
if pontuacao p in rel < Minima or pontuacao p in rel >
Maxima then
Inserir ← false
end if
end for
if Count(p) > Comprimento then
Inserir ← false
end if
if Inserir = true then
Include p into Resultado
end if
end for
end for
end if
return Resultado
end function

Fonte: Elaborado pelo autor.
A Figura 9 exibe a interface gráfica deste método com um tipo de motif
selecionado, seus símbolos preenchidos e transcrições selecionadas.
Os parâmetros obrigatórios deste método são:


Tipo de motif;



Símbolos das proteínas;
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Transcrições de expressão entre a amostra e a proteína.

O parâmetro opcional deste método é:


Código da amostra.

Os parâmetros obrigatórios são necessários para apenas um motif. A escolha do
tipo de motif deve ser feita para um dos seis tipos existentes. Os símbolos das
proteínas devem receber os símbolos que compõem o motif, porém somente três
vértices devem ser inseridos, uma vez que o quarto vértice será parte da
sobreposição, sendo os vértices nomeados de “A” a “D”. A transcrição das expressões
devem ser selecionadas para cada proteína incluindo o quarto vértice, entre os
valores: “S” para suprimida, “N” para normal e “O” para superexpressa.
Figura 9 - Interface Gráfica do Método de Sobreposição de Motifs.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O parâmetro opcional permite que o código da amostra limite a sobreposição dos
motifs a uma única amostra de tecido cancerígeno.
A Figura 10 contém o pseudocódigo exibindo o algoritmo utilizado neste método.
O método realiza a busca de proteínas que possuem a mesma anotação informada e
completam um determinado tipo de motif. Essas proteínas retornadas formam um
super motif com diversos vértices, e desse modo é possível verificar quais proteínas
formam um padrão de relacionamentos em subgrafos maiores, com mais de quatro
vértices.
Figura 10 - Pseudocódigo do Algoritmo Utilizado no Método de Sobreposição de
Motifs.
function SOBREPOSICAO(VerticeA, VerticeB, VerticeC, Amostra)
Resultado ← Ø
if VerticeA is related to VerticeB and VerticeB is related to
VerticeC then
Inserir ← true
for each node n of Graph that is related to VerticeC do
if n not related with Amostra then
Inserir ← false
end if
end for
if Inserir = true then
Include p into Resultado
end if
end if
return Resultado
end function

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta seção expõe a análise dos resultados obtidos por meio da execução da

importação dos dados, das consultas e dos novos métodos que foram especificados
e implementados na seção anterior. A Importação dos Dados mostra os resultados
dos três diferentes métodos utilizados pelo banco de dados de grafos Neo4j e os dois
métodos utilizados pelo banco de dados relacional MySQL; as Consultas mostram os
resultados das consultas para a identificação e detecção de subgrafos de quatro
vértices nos dois tipos de bancos de dados diferentes; e a Extensão dos Métodos
analisa e compara o desempenho na execução dos métodos de atravessamento entre
dois motifs e de sobreposição de motifs, entre os diferentes tipos existentes.
Introdução
Os resultados das execuções efetuadas no banco de dados de grafos e no banco
de dados relacional são aqui expostos. Para a aferição dos resultados, todas as
consultas e as extensões dos métodos, com exceção a importação dos dados, foram
executadas 10 vezes e, após isso, os valores mínimo e máximo foram retirados e
então calculada a média do tempo de cada execução.
Ambos os bancos de dados, tiveram sua funcionalidade de cache desabilitada
de modo a permitir a aferição, uma vez que com o cache habilitado todas as mesmas
consultas subsequentes retornavam os resultados otimizados para o banco de dados
de grafos, ou imediatamente para o banco de dados relacional, sem qualquer tempo
de processamento, fazendo com que a média de tempo calculada do resultado fosse
zero.
Nas importações dos dados não foram utilizadas transações para a obtenção
dos resultados, desse modo foi possível também verificar o desempenho de inserção
de dados nos bancos de dados.
Importação dos Dados
Os resultados da importação dos dados são exibidos nesta subseção. Para a
verificação do resultados relativos ao desempenho, apenas as informações da rede
de interação proteína-proteína foram levados em conta.
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6.2.1 Banco de Dados de Grafos
O resultado dos diferentes métodos de importação mostram que no banco de
dados de grafos Neo4j, a inserção de vértices e arestas possui baixo desempenho,
assim como relatado no trabalho de Jouili e Vansteenberghe (2013). O primeiro
método, de importação por inserção direta, obteve como resultado uma média de
104ms para a criação de um vértice do tipo Proteína, e 138ms para a criação de uma
aresta que relacione duas proteínas, para a importação total das informações o tempo
aproximado seria de 13 dias e 18 horas. O segundo método, que importa as
informações em massa, produzindo um diretório com a estrutura do banco de dados
de grafos e de maneira off-line, importa todas as informações em aproximadamente
31,8 segundos. E o terceiro método, de importação em lote, que mescla o
carregamento de arquivos com valores separados por vírgulas e as clásulas de
criação de vértices e arestas, importa as informações em aproximadamente 5 dias e
18 horas, sendo 77µs para cada vértice e 58ms para cada aresta, possuindo assim
um desempenho melhor que o primeiro método, porém muito inferior ao segundo
método que importa as informações em massa. A Figura 11 mostra o gráfico
comparativo em escala logarítmica entre os métodos de importação anteriormente
mencionados, exibindo o tempo total utilizado em segundos.
Os resultados obtidos relativos à importação foram calculados utilizando-se
apenas os arquivos de vértices de proteínas e suas arestas. Os vértices das amostras
e as arestas de transcrições não foram levados em conta devido ao grande número
de arestas, que totalizam 18.284.839, já que tornariam o resultado ainda mais
discrepante, uma vez que a inserção de arestas utilizando a cláusula MERGE leva em
torno de 8 vezes mais tempo que a inserção de um vértice quando utilizada a inserção
por meio da cláusula CREATE.
O espaço ocupado pelas informações importadas, independentemente do
método utilizado, foi de 1,005 Gbytes. Esse valor corresponde ao fator de 1,5 a 2
vezes o espaço ocupado pelos dados originais, como observado no trabalho de
Vicknair et al. (2010). Os arquivos contendo as transcrições de expressão dos tecidos
cancerígenos foram importados utilizando o segundo método de importação, por ser
o método que possui o melhor desempenho apresentado. A importação completa,
contemplando a rede proteína-proteína e as transcrições das expressões ocupou o
total de 2,4 Gbytes, correspondendo a 2,2 vezes o espaço ocupado pelos dados
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originais. A Figura 12 mostra o gráfico comparativo entre o espaço utilizado pelos
dados originais, contidos em arquivos de valores separados por vírgula, e dos dados
depois de importados pelo banco de dados de grafos.
6.2.2 Banco de Dados Relacional
O resultados da importação mostram que o segundo método consome menos
tempo que o primeiro. O primeiro método, importação por inserção direta, necessitou
de 71 horas e 23 minutos para completar a inserção. O segundo método, que utiliza a
importação em lote, necessitou de apenas 4 minutos e 48 segundos para executar a
mesma tarefa. Na Figura 11 é possível verificar o tempo consumido pelos métodos.
O espaço ocupado pelas informações importadas no banco de dados relacional,
independentemente do método utilizado, foi de 1,51 Gbytes. A importação completa,
contemplando a rede proteína-proteína e as transcrições das expressões ocupou o
total de 2,66 Gbytes, correspondendo a 2,4 vezes o espaço ocupado pelos dados
originais. Na Figura 12 também é possível verificar o espaço utilizado pelos dados no
banco de dados relacional após a importação.
Figura 11 - Gráfico Comparativo Entre os Métodos de Importação.

Inserção Direta

Importação em Massa

Importação em Lote

10^E+0 10^E+1 10^E+2 10^E+3 10^E+4 10^E+5 10^E+6 10^E+7
Tempo Consumido (s)
Neo4j

Fonte: Elaborado pelo autor.

MySQL
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Figura 12 - Gráfico Comparativo do Espaço Ocupado Entre Dados Originais e
Depois de Importados.
3
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Consultas
As consultas de detecção e identificação de motifs foram executadas em ambos
os bancos de dados para a verificação do desempenho em grandes volumes de dados
altamente conectados. As execuções obedecem as consultas especificadas nas
subseções 5.3.1 Banco de Dados de Grafos e 5.3.2 Banco de Dados Relacional deste
trabalho.
Em Fonseca et al. (2015), foram executadas consultas similares para a geração
de motifs e suas topologias em arquivos regulares. Essas consultas consumiram
dezenas de horas para o processamento, necessitando de algoritmos especializados
e diferentes técnicas para sua realização. Contudo, o processamento realizado foi
oneroso e consequentemente impossibilita a extensão dos métodos. O procedimento
foi realizado novamente com arquivos regulares, porém também se mostrou custoso
em termos de tempo (FONSECA, A., comunicação pessoal, abr. 2017).
6.3.1 Banco de Dados de Grafos
As consultas de detecção e identificação de subgrafos de quatro vértices foram
executadas, e com a utilização das cláusulas SKIP e LIMIT, quantidades diferentes
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de motifs foram retornadas. Primeiramente as consultas foram executadas retornando
apenas um, e em seguida mil, e finalmente um milhão de motifs. A Tabela 3 exibe os
resultados da consultas executadas em milissegundos, e organizadas por tipos de
motifs.
Tabela 3 - Resultados da Execução das Consultas de Identificação de Motifs em
CQL.
Tipo

Um (ms)

Mil (ms)

Milhão (ms)

Linear

1

2

1802

Estrela

1

1

1724

Pipa

7

7

1800

Quadrangular

3

6963

3690780

Diag

7

2598

2678745

12

8897

8120493

K4

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os resultados obtidos variaram de 1 a 12ms para apenas um motif, de 1ms a
8,9s para mil motifs e de 1,7s a 2 horas e 15 minutos para um milhão de motifs.
Enquanto os motifs dos tipos Linear, Estrela e Pipa possuíram o melhor desempenho,
os motifs dos tipos Quadrangular, Diag e K4 tiveram um maior tempo de consulta
devido ao maior número de condições necessárias na cláusula WHERE. A Figura 13
exibe o gráfico em escala logarítmica com os resultados da consultas executadas em
milissegundos.
6.3.2 Banco de Dados Relacional
As consultas de detecção e identificação de subgrafos de quatro vértices foram
executadas, e com a utilização da cláusula LIMIT, quantidades diferentes de motifs
foram retornadas. Assim como no banco de dados de grafos, as consultas foram
executadas retornando apenas um, e em seguida mil, e finalmente um milhão de
motifs.
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Figura 13 - Gráfico dos Resultados da Execução das Consultas de Identificação
de Motifs em CQL.
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Quadrangular

Diag

K4

Tempo para um Milhão

Fonte: Elaborado pelo autor.
A Tabela 4 exibe os resultados das consultas executadas em milissegundos. Os
resultados obtidos variaram de 0ms a 2,2s para apenas um motif, de 0ms a 40,9s para
mil motifs e de 256ms a 6 horas e 20 minutos para um milhão de motifs. A Figura 14
exibe o gráfico logarítmico dos resultados das consultas executadas em
milissegundos.
Tabela 4 - Resultados da Execução das Consultas de Identificação de Motifs em
SQL.
Tipo

Um (ms)

Mil (ms)

Milhão (ms)

Linear

0

0

1817

Estrela

0

0

256

Pipa

7

3473

4430000

Quadrangular

4

4440

4633000

Diag

2213

18218

11374000

K4

2235

40874

22826000

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 14 – Gráfico dos Resultados da Execução das Consultas de Identificação
de Motifs em SQL.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Extensão dos Métodos
Esta subseção exibe os resultados da execução dos métodos estendidos por
esta pesquisa, mostrando os parâmetros que foram utilizados, o dados relativos aos
seus desempenhos e a estrutura de dados resultante para a validação dos métodos.
6.4.1 Atravessamento Entre Dois Motifs
Para a execução do método de atravessamento entre dois motifs, foram
selecionados dez motifs do tipo K4 distintos, não interseccionados, e contidos dentro
de pelo menos uma amostra. A escolha destes motifs do tipo K4 se deve ao fato de
que, uma vez que as consultas não são exclusivas, um motif do tipo K4 conterá todos
os outros subtipos dentro dele. Deste modo, os motifs selecionados foram:


Motif 1 – RHOA, TSSK3, ZNF35, RHOJ;



Motif 2 – CHAD, ZNF202, CDK2, EHMT1;



Motif 3 – SUCLA2, PGAM1, GAPDH, CCT7;



Motif 4 – EXTL3, ANTXR2, LXN, GFER;



Motif 5 – HSFY2, ZBTB16, FLT1, RIT2;
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Motif 6 – ARL4D, CSF1R, PIK3C3, PIK3C2B;



Motif 7 – MERTK, PRKAR1A, STK38L, LRGUK;



Motif 8 – HYOU1, DMC1, ACTL8, TUBA3D;



Motif 9 – RPL6, RPL37A, M6PR, RPS28;



Motif 10 – ARF5, PNMAL2, RPS15, RAD23A.

Os motifs foram escolhidos de forma aleatória, apenas atendendo aos critérios
anteriormente mencionados, e todos os vértices dessa execução possuem a
transcrição com o valor Normal. A transcrição do tipo Normal foi escolhida por ser o
valor com o maior número de ocorrências no banco de dados, executando deste
modo, uma consulta com maior estresse.
A Tabela 5 exibe os resultados da execução deste método, selecionando para a
mesma combinação de vértices os vários tipos de motifs diferentes. O cruzamento dos
seis tipos de motifs obteve 36 resultados distintos por motif, totalizando 360
resultados. Cada motif foi cruzado com o seu sucessor, e o décimo motif cruzado com
o primeiro. A quantidade de caminhos mais curtos encontrados retornados foi limitada
em 1.000, para evitar diferenças no desempenho das consultas em virtude do motif
ou amostra selecionada. Os tipos dos motifs são identificados por: L (Linear), E
(Estrela), P (Pipa), Q (Quadrangular), D (Diag) e K (K4).
Tabela 5 - Resultados da Execução do Método de Procura do Caminho Mais

Motif 1 (ms)

Motif 2 (ms)

Motif 3 (ms)

Motif 4 (ms)

Motif 5 (ms)

Motif 6 (ms)

Motif 7 (ms)

Motif 8 (ms)

Motif 9 (ms)

Motif 10 (ms)

LxL

535

554

462

432

703

605

602

517

443

585 543,80 84,61

LxE

493

545

464

427

708

598

555

484

463

576 531,30 83,13

LxP

492

557

460

428

708

584

554

483

439

565 527,00 84,51

LxQ

491

554

463

425

706

584

551

478

435

571 525,80 85,10

LxD

504

546

464

426

656

589

552

493

462

566 525,80 69,17

LxK

491

555

460

426

649

585

553

476

444

564 520,30 71,57

Média

Tipo x Tipo

Desvio Padrão

Curto Entre Dois Motifs.

Motif 1 (ms)

Motif 2 (ms)

Motif 3 (ms)

Motif 4 (ms)

Motif 5 (ms)

Motif 6 (ms)

Motif 7 (ms)

Motif 8 (ms)

Motif 9 (ms)

Motif 10 (ms)

ExL

482

546

455

423

698

584

547

474

433

557 519,90 83,88

ExE

483

538

463

425

702

597

547

474

457

568 525,40 82,90

ExP

483

548

458

422

702

585

550

472

435

560 521,50 84,96

ExQ

483

548

454

428

701

585

549

479

433

562 522,20 84,17

ExD

496

537

458

431

646

587

550

491

458

556 521,00 66,55

ExK

482

547

459

427

640

582

550

470

444

557 515,80 69,25

PxL

491

554

468

430

706

584

555

473

437

566 526,40 84,01

PxE

490

544

468

425

703

599

549

476

458

575 528,70 82,88

PxP

491

558

462

433

707

586

551

474

436

563 526,10 84,43

PxQ

492

558

462

423

707

585

552

474

437

564 525,40 85,55

PxD

506

553

464

427

713

587

552

489

462

562 531,50 82,06

PxK

495

561

463

433

651

585

549

473

437

562 520,90 71,65

QxL

494

554

460

425

712

584

552

473

445

562 526,10 85,42

QxE

491

545

466

429

702

597

548

476

458

575 528,70 82,02

QxP

493

555

464

429

709

586

552

473

435

564 526,00 85,30

QxQ

496

556

465

424

708

587

551

472

444

562 526,50 84,54

QxD

506

547

464

432

712

587

553

498

456

562 531,70 81,12

QxK

495

596

469

437

650

585

550

478

439

567 526,60 73,04

DxL

493

556

472

432

706

588

553

474

436

563 527,30 83,58

DxE

493

549

471

428

703

601

550

477

456

577 530,50 82,65

DxP

494

552

470

425

706

586

555

476

437

563 526,40 84,11

DxQ

492

553

468

434

706

586

553

476

436

562 526,60 83,22

DxD

507

555

469

435

712

587

553

499

454

564 533,50 80,67

DxK

492

556

466

441

710

589

554

486

442

569 530,50 82,86

Média

Tipo x Tipo

Desvio Padrão
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Motif 1 (ms)

Motif 2 (ms)

Motif 3 (ms)

Motif 4 (ms)

Motif 5 (ms)

Motif 6 (ms)

Motif 7 (ms)

Motif 8 (ms)

Motif 9 (ms)

Motif 10 (ms)

KxL

537

620

509

483

763

645

607

530

504

628 582,60 86,19

KxE

537

610

519

482

755

658

604

531

528

636 586,00 82,49

KxP

532

625

509

537

759

648

605

534

505

631 588,50 80,37

KxQ

535

623

508

533

757

648

604

524

510

631 587,30 80,21

KxD

548

612

511

547

764

649

608

547

531

627 594,40 75,22

KxK

534

622

513

546

758

646

604

534

511

628 589,60 77,75

Média

Tipo x Tipo

Desvio Padrão
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Os resultados variaram de 422ms a 764ms, possuindo um desempenho com
pequenas variações para todos os tipos de motifs selecionados. É possível verificar
um padrão nos resultados, tanto na visualização por motif como na visualização por
tipos de motifs cruzados, uma vez que a média e o desvio padrão corroboram com os
resultados. A Figura 15 e a Figura 16 mostram os gráficos comparativos entre os
resultados da execução deste método com o tempo em milissegundos expondo os
resultados por motifs e por cruzamentos respectivamente.
Os resultados indicam que devido a rede PPI ser extremamente densa, com as
proteínas possuindo diversos relacionamentos entre elas, os caminhos retornados são
curtos, possuindo uma ou duas proteínas entre os dois motifs. A medida que outros
parâmetros de filtragem são adicionados, o comprimento do caminho mais curto
começa a se tornar maior, possuindo quatro ou cinco proteínas entre os motifs. A título
de exemplificação, a Figura 17a mostra o subgrafo de um dos caminhos mais curtos
entre os dois motifs do tipo K4, com a filtragem da pontuação combinada entre 500 e
600, contendo os relacionamentos entre as proteínas e as transcrições da amostra. A
Figura 17b mostra o mesmo subgrafo contendo apenas o caminho mais curto,
possibilitando, deste modo, validar a funcionalidade do método além de verificar seu
desempenho.
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Figura 15 - Gráfico dos Resultados da Execução do Método de Procura do
Caminho Mais Curto Entre Dois Motifs – Visualização por Motifs.
800

Tempo Consumido (ms)
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Motif 1
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Motif 5

Motif 6

Motif 7

Motif 8

Motif 9

Motif 10

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 16 - Gráfico dos Resultados da Execução do Método de Procura do
Caminho Mais Curto Entre Dois Motifs – Visualização por
Cruzamentos.
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PxK
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 17 - Subgrafo do Atravessamento Entre Dois Motifs.

Fonte: Elaborado pelo autor.
6.4.2 Sobreposição dos Motifs
O método de sobreposição dos motifs foi executado fixando três vértices
distintos, contidos pelo menos dentro de uma amostra, e que formasse um motif do
tipo K4 quando adicionado um quarto vértice. Dez triplas de vértices foram escolhidas,
sendo:


Tripla 1 – DALRD3, RPS23, POLR2C;



Tripla 2 – SMARCA2, SUV39H1, WDR88;



Tripla 3 – YWHAZ, HDAC4, PVALB;



Tripla 4 – PIP5K1C, MYO1F, RHOG;



Tripla 5 – PRKACG, RAC3, TSSK1B;



Tripla 6 – FOS, CCND2, MYCN;



Tripla 7 – CDKN2B, FST, HDAC4;



Tripla 8 – LGR6, MAPK3, ZNF808;
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Tripla 9 – ZFAND4, IKZF1, TEAD2;



Tripla 10 – ARF5, AKT1, RAD23A.

Os seis diferentes tipos de motifs foram selecionados para a combinação com as
proteínas adicionais existentes no banco de dados, para a produção dos resultados.
Igualmente ao método anterior, a quantidade de sobreposições encontradas
retornadas foi limitada em 1.000, para evitar diferenças no desempenho das consultas
em virtude do motif ou amostra selecionada. A Tabela 6 mostra os resultados da
execução deste método.
Os símbolos dos vértices foram escolhidos aleatoriamente e todas as
transcrições desses vértices em relação às amostras foram selecionadas como
Normal, novamente por ser a maioria no banco de dados, incluindo a transcrição do
vértice adicional que será retornado pelo método.

Tripla 1 (ms)

Tripla 2 (ms)

Tripla 3 (ms)

Tripla 4 (ms)

Tripla 5 (ms)

Tripla 6 (ms)

Tripla 7 (ms)

Tripla 8 (ms)

Tripla 9 (ms)

Tripla 10 (ms)

Tabela 6 - Resultados da Execução do Método de Sobreposição de Motifs.

Linear

143

128

134

133

148

129

127

226

209

239

Estrela

145

128

134

134

146

126

127

173

150

201

Pipa

3312

1127

2373

5946

989

1511

12469

1480

6743

2378

Quad

3177

881

1037

6102

1368

655

8258

5288

1538

5708

Diag

3374

974

1047

6152

1387

680

7896

5354

1526

5969

380

470

422

526

509

325

454

393

418

413

Tipo

K4

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os resultados variaram de 126ms a 12469ms, havendo um aumento no tempo
de processamento de acordo com a complexidade na formação do motif, com exceção
do tipo K4. No caso particular do tipo K4, o primeiro resultado da execução do método
para cada tripla para o cálculo da média necessitou de 2 a 5 vezes o tempo médio
apresentado, e as execuções seguintes necessitaram de menos tempo mesmo com
o cache desativado. Pode-se perceber que quanto maior a necessidade de
verificações de arestas por tipo de motif, conforme a Tabela 1, maior foi o tempo
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necessário para o processamento das sobreposições dos mesmos. A Figura 18
mostra o gráfico comparativo entre a sobreposição dos seis diferentes tipos de motifs.
Figura 18 - Gráfico dos Resultados da Execução do Método de Sobreposição de
Motifs.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
A Figura 19a exibe o subgrafo com três vértices fixados relacionados com apenas
uma amostra de tecido. Os três vértices fixados estão contidos dentro de um
retângulo. A este subgrafo foi adicionado um quarto vértice, e todos os motifs
resultantes dessa adição foram sobrepostos. A Figura 19b exibe o subgrafo de todos
os motifs sobrepostos, que formam assim um super motif.
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Figura 19 - Subgrafo da Sobreposição de Motifs.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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7

CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve como foco principal a aplicação de um banco de dados de

grafos no armazenamento de dados ômicos para o tratamento dessas informações na
bioinformática. A aplicação desse banco de dados de grafos foi direcionada à
identificação e detecção do subgrafos de quatro vértices, os chamados motifs, na
reprodução e extensão dos métodos utilizados para detecção de novos oncogenes
em tecidos com câncer de mama.
Os resultados dos testes comparativos entre o banco de dados de grafos e o
banco de dados relacional mostraram que existe um ganho expressivo no
desempenho do processamento desses dados ômicos, em especial na detecção de
motifs, quando o volume desses dados é relativamente grande. Apesar dos ganhos
significativos em relação ao desempenho das consultas pelo banco de dados de
grafos, o banco de dados relacional possui melhor desempenho na inserção de
informações, como pode ser observado nas importações por meio de consultas.
Apesar da inserção direta das informações possuir desempenho inferior no banco de
dados de grafos, a importação de dados em massa foi o método que importou os
dados com maior rapidez. Isso se deve ao fato de que a importação em massa é
executada com o banco de dados desligado, construindo a estrutura de diretórios e
arquivos utilizados, ao contrário da inserção direta que insere os dados enquanto o
banco de dados está em funcionamento, exigindo verificações como a consistência
dos dados. No uso das informações nesta pesquisa não houve a necessidade de
inserção de novas informações, somente da leitura dos dados já importados, sendo
assim o banco de dados de grafos se mostrou a melhor opção para essa aplicação
em particular.
A extensão dos métodos abordados nesta pesquisa obteve um bom
desempenho no processamento das informações, uma vez que o tempo de
processamento das consultas era de dezenas de horas, e agora consome apenas
minutos ou segundos. O primeiro método, atravessamento entre dois motifs,
possibilita agora que os pesquisadores verifiquem quais são as vias de sinalização,
que possam indicar alguma alteração ligada ao câncer de mama. O segundo método,
a sobreposição de motifs, possibilita a identificação de subgrafos maiores, com os
quais é possível identificar novos padrões de formação de motifs que estejam ligados
ao câncer de mama. Ambos os métodos foram implementados em uma linguagem de
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programação flexível e de maior proximidade com o meio acadêmico, possibilitando
assim que os pesquisadores consigam adaptar, estender, ou até mesmo implementar
novos métodos quando necessário.
Trabalhos Futuros
Esta pesquisa possibilitou a execução da abordagem de identificação e detecção
de motifs com desempenho superior ao alcançado anteriormente no trabalho de
Fonseca et al. (2015) e flexibilização na extensão e implementação de novos métodos.
Devido à grande quantidade de motifs formados pela rede PPI aqui abordada,
da ordem de centenas de trilhões de motifs, algumas características que podem ser
estudadas em trabalhos futuros para o processamento destas informações em sua
totalidade são: a otimização do banco de dados de grafos e suas consultas para o
processamento em tempo real; o processamento paralelo em grid computacional; e a
adição de outros bancos de dados biológicos para o enriquecimento das informações.
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