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GLOSSÁRIO 
 

Dinâmica evolutiva Este termo refere-se ao perfil da curva do tecido ou 

organismo nos gráficos cumulativos. A diferenciação entre 

uma curva e outra foi chama de dinâmica evolutiva.  

 

Filoestratigrafia Abordagem estatística para a reconstrução de tendências 

macroevolutivas com base no princípio da formação de genes 

fundadores e emergência pontuada de famílias de proteínas 

(Domazet-Lošo, Brajković, & Tautz, 2007). 

 

Genes housekeeping Foram considerados os genes expressos em todos os tecidos e 

presentes na lista de Eisenberg e Levanon (2013). 

 

Genes proeminentes Conjunto de genes mais expressos por tecido. Neste trabalho 

foram utilizados os seguintes cuttoff de expressão: 100 EST's 

por 100K em dados de EST, 1000 contagens em microarranjo 

e 500 FPKM para dados de RNASeq.  

 

Genes tecido-enriquecidos Utilizada a nomenclatura de Uhlen et. al. 2015. Porém, neste 

trabalho foram considerados genes tecido-enriquecidos, 

aqueles expressos em 1, 2 ou 3 tecidos. 

 

Genes tecido-específicos Genes expressos em apenas um tecido.  

 

Genes ubíquos Genes expressos em todas as réplicas (> 1 FPKM, 1 contagem 

de microarranjo ou 1EST/100K).  
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RESUMO 
 

 Para caracterização e quantificação do transcriptoma, várias tecnologias foram 

desenvolvidas, dentre elas as baseadas em clonagem e sequenciamento, como EST (Expressed 

Sequence Tags), hibridação em larga escala como em microarranjo e as provenientes de 

sequenciamento de nova geração (NGS) como em RNASeq. Portanto, para o estudo da 

origem dos genes transcritos em diferentes órgãos humanos, foram analisados dados 

provenientes dessas três abordagens a partir da criação de oito bases de dados locais: ESTs do 

Unigene, microarranjo da base Gene Expression Omnibus (GEO) e dados de RNASeq do 

Human Protein Atlas (HPA). Posteriormente, com uso das ferramentas UEKO, OMA e do 

programa que calcula o LCA (Lowest Common Ancestor) foi possível estimar o clado de 

origem de cada gene e verificar a dinâmica evolutiva tecido-específica, bem como para o 

organismo completo. A análise global do organismo com uso da metodologia de 

filoestratigrafia revelou alguns marcos evolutivos com maior surgimento de genes, os quais 

foram divididos por nós em oito estágios evolutivos. Essa análise revelou ainda que os genes 

housekeeping são mais antigos que os genes tecido-enriquecidos e, os resultados da análise de 

enriquecimento funcional apresentaram termos e anotações coerentes para cada grupo de 

genes mapeados em seus estágios evolutivos. Em seguida, para análise de co-expressão 

gênica foi criada uma rede que inclui 2.298 proteínas e 20.005 interações, sendo que, foram 

utilizados apenas os pares de genes com correlação de Spearman >= 0.85. Nesta rede, o 

algoritmo MCODE do Cytoscape demarcou a presença de 11 sub-redes e evidenciou a 

existência de ligações estreitas entre proteínas de mesmo estágio evolutivo. Por fim, para 

análise de genes tecido-específicos foram utilizadas três diferentes estratégias: (1) por 

agrupamento de tecidos; (2) por classificação em níveis de tecido de acordo com suas 

categorias fenotípicas e; (3) utilizando os oito tecidos em comum nas quatro bases de dados 

utilizadas para esta análise: HPA (32 tecidos), IBM (16), Fantom (56) e Gtex (53). Esta última 

análise demonstrou que é necessário a utilização de um subgrupo de genes expressos para 

diferenciação da dinâmica evolutiva, porque quando são utilizados todos os genes expressos, 

mesmo separadamente por tecido, o resultado final é a dinâmica evolutiva do organismo. 

Assim, a abordagem que obteve maior concordância de resultados apresenta a seguinte ordem 

de surgimento dos genes que compõe seus respectivos tecidos em Homo sapiens: primeiro 

surgiram os genes específicos do cérebro, depois coração, rim, cólon, ovário, próstata, pulmão 

e testículo.  
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ABSTRACT 
 

 For deduction and quantification of transcriptomic analyses, some technologies were 

created, among them, there are those based on clone sequencing analysis, like EST 

(Expressed Sequence Tags), hybridization, such as microarrays and, NGS deep sequencing, as 

RNAseq. To study the origin of genes expressed in different tissues and organs, we analyzed 

data obtained from these three approaches. Data from Unigene, Gene Expression Omnibus 

(GEO) and Human Protein Atlas (HPA) were comprised into eight local databases. Next, 

accessing the orthologous groups of human genes, given by the UniRef Enriched Kegg 

Orthology (UEKO) and Orthologous Matrix (OMA) databases, we estimated the gene ages 

using the Lowest Common Ancestor (LCA) algorithm. Thus, we were able to determine the 

time of appearance of tissue expressed genes aiming to depict the human organs evolution. 

The global analysis of the organism, revealed eight distinct hallmarks along the timescale (i.e. 

eight major steps), showing that the housekeeping (HK) genes are more ancient than the 

tissue-enriched (TE) genes. The functional enrichment analysis found coherent groups of 

terms and annotations assigned to the genes placed at each evolutionary stage. Next, a co-

expression analysis was performed calculating the pair-wise Spearman correlation of all genes 

along 116 samples from HPA, and only selecting as positive gene-pairs, the ones that had a 

correlation coefficient ≥ 0.85. As result, we ended with a robust network that includes 2,298 

proteins and 20,005 interactions. In this network, the algorithm MCODE from Cytoscape 

revealed the existence of 11 major subnetworks that had a clear enrichment in certain groups 

or modules of highly coexpressed proteins, showing a tendency to include proteins of the 

same evolutionary age. Finally, for analysis of tissue-specific (TS) genes, we used thee 

different strategies: (1) by tissue clusterization; (2) by tissue classification according to 

phenotypic categories and; (3) using eight common tissues from the four databases used in 

this step: HPA (32 tissues), IBM (16), Fantom (56) and Gtex (53). Or results showed that, 

when all expressed genes are used, the analysis lack the tissue specific signature, approaching 

the distribution appearance of the entire repertoire of genes. Thus, to distinguish the organs 

origins, we examined the time of appearance of only tissue specific genes or genes within 

distinct groups, such as elevated genes. Therefore, the approach that obtained the highest 

concordance of results, presented the tissues ordered by their gene ages in the following order: 

first brain, then heart, kidney, colon, ovary, prostate, lung and testis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Como podemos compreender melhor a construção de uma célula? Estudando o 

transcriptoma. Isto pode ser feito dado que o RNA proveniente do genoma revela o que está 

sendo fabricado para constituir a célula. Em outras palavras, verificar os transcritos dos RNAs 

mensageiros (mRNAs) é como analisar um passo intermediário entre genes e proteínas, ou 

seja, uma ponte entre o código genético e as moléculas operadoras de grande parte das 

funções do organismo (Adams, 2008). 

 A definição para transcriptoma é a de que este é o conjunto completo de transcritos da 

célula, em um estágio específico de desenvolvimento ou condição fisiológica. Essa 

identificação dos transcritos expressos é essencial para o entendimento do organismo como 

um todo (Nobuta et al., 2007). Além disso, compreender o transcriptoma é essencial para 

interpretação dos elementos funcionais do genoma, bem como o entendimento dos 

constituintes moleculares de células e tecidos ou da compreensão do desenvolvimento de 

doenças (Z. Wang, Gerstein, & Snyder, 2009). 

 Atualmente, diferentes abordagem têm sido realizadas, principalmente com o uso das 

novas tecnologias de sequenciamento e, portanto, encontram-se disponíveis dados públicos de 

transcriptoma, porém, como será discutido adiante, a integração desses dados não é feita de 

maneira trivial. Contudo, esses rápidos avanços tecnológicos levaram à produção de 

diferentes tipos de dados biológicos e estes devem ser explorados para produzir insights mais 

holísticos ao nível de sistemas (Gligorijević & Pržulj, 2015). 

 Esse trabalho visa apresentar uma análise integrada de dados de transcriptoma 

provenientes de diferentes plataformas de sequenciamento. Esses dados de expressão gênica 

serão integrados com metodologias de agrupamento de ortólogos, datação gênica por 

filoestratigrafia (com base no Menor Ancestral Comum,LCA), análise de enriquecimento 

funcional e por último, estes dados estarão dispostos em uma robusta rede de co-expressão 

gênica. Portanto, os itens que se seguem descrevem as principais bases de dados e ferramentas 

utilizadas nesse trabalho, o atual contexto das pesquisas na área, bem como o arcabouço 

necessário para entendimento da metodologia e resultados apresentados.  
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1.1 EST, Microarranjo e RNASeq 

 

 Nas últimas décadas o advento das novas tecnologias de sequenciamento tem 

revolucionado a maneira como os dados são analisados. A tecnologia se atualiza 

constantemente e surgem novas técnicas como a Chip-seq por exemplo (Takahashi et al., 

2015). Porém, inúmeras bases de dados públicos disponibilizam dados de diferentes 

plataformas de sequenciamento e estas podem ser interessantes para análises conjuntas de 

integração de dados. Sendo assim, foram utilizadas nesse trabalho três técnicas importantes 

para dedução e quantificação do transcriptoma: EST (Expressed Sequence Tags), 

Microarranjo (em inglês: Microarray) e RNASeq. Abaixo segue uma breve descrição de cada 

uma delas: 

 EST: O método é proveniente das sequências de cDNA, onde, as etiquetas são 

utilizadas para identificação de transcritos. Primeiramente, é feita a clonagem de cDNA em 

vetor de clonagem. Então com o uso de iniciadores complementares ao vetor, se pode 

produzir ESTs 5’ ou 3’, de forma que a EST 3’ está ancorada ao poli-A. O conteúdo da 

extremidade 5’, no entanto, varia devido ao tamanho do cDNA produzido a partir da cauda 

poli(A), pois nem sempre a síntese pela transcriptase reversa é completa, indiretamente 

portanto ao tamanho do inserto clonado e às diferentes formas de splicing do gene 

(Prosdocimi, 2012). 

 A Figura 1 apresenta as etapas citadas. As bibliotecas de cDNA são criadas a partir da 

purificação de mRNA, ocorre a síntese de cDNA completo ou com uso de iniciadores 

aleatórios e, em seguida, ocorrem a clonagem e sequenciamento. Após o sequenciamento são 

geradas as ESTs. As ESTs possuem aproximadamente 150 a 1.000 nucleotídeos e cada clone 

é sequenciado apenas uma vez, permitindo a identificação dos genes mais expressos em 

diferentes fases ou tecidos, por análise de similaridade. 
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 Microarranjo: técnica baseada em hibridação para medir níveis de expressão de 

transcritos em escala genômica. As amostras de genes, ou de oligonucleotídeos que os 

representam, são quimicamente ligadas a uma superfície sólida, e as amostras de mRNA são 

marcadas com fluoróforos à medida que se sintetiza o cDNA. A matriz é montada em sua 

conformação para que posteriormente seja possível fazer uma comparação entre os níveis de 

expressão dos genes (Brazma et al., 2001). A Figura 2 apresenta três etapas do processo de 

microarranjo, onde primeiro gera-se as imagens de hibridação, depois os spots em matrizes de 

quantificação, e por último a matriz consenso com o nível de expressão gênica das amostras.  

 

 

 

Figura 1: Etapas de criação das EST's.  

Após a preparação de cDNA, ocorrem as etapas de clonagem e sequenciamento, que 
podem priorizar as extremidades 5’ ou 3’. 

Fonte: (Prosdocimi, 2012). 
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 RNASeq: Estudos mostram que o RNASeq têm revolucionado a maneira pela qual o 

transcriptoma tem sido analisado (Z. Wang et al., 2009). Primeiramente, para sequenciar 

seguimentos curtos gerados por RNASeq é criada uma população de moléculas de RNA (total 

ou fracionada) que é convertida em uma biblioteca de fragmentos de cDNA. Após o 

sequenciamento das bibliotecas de cDNA, as reads (leituras – tradução livre) são geradas e 

alinhadas contra o genoma de referência. Posteriormente, é possível verificar as leituras que 

apresentam junção de éxon, e as que alinham contra um éxon das sequências do genoma de 

referência (Figura 3). O resultado do alinhamento das leituras contra o genoma de referência 

ou transcriptoma produz o nível de expressão gênica, onde, o nível de expressão do RNA é 

comparado com outras condições biológicas, nesse trabalho, nossas condições são de que o 

tecido seja de humano em situação normal, ou seja, não patogênico ou fetal. 

 

 

 

Figura 2: Processo de geração dos dados de expressão gênica de microarranjo.  

Primeiro gera-se as imagens de hibridação, depois os spots com as matrizes de quantificação, e por 
último a matriz consenso com o nível de expressão gênica das amostras. 

Adaptado de: (Brazma et al., 2001).  
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1.2 Bases de dados biológicas e como estão integradas 

 A base de dados Unigene (NCBI, 2013b) é uma das mais antigas formas de retratar o 

transcriptoma através do agrupamento de ESTs. A ferramenta EST profile informa, de 

maneira simplificada, os tecidos em que determinado gene é expresso. Nesta base o número 

de ESTs é normalizado para uma contagem por 100 mil ESTs e pode-se estimar assim o nível 

de expressão nos tecidos. A tecnologia SAGE há muito tempo também conta com uma 

ferramenta que indica a expressão tecidual, conhecida como SAGE Anatomic Viewer, 

produzida pelo National Cancer Institute (NCI) em colaboração com o Instituto Ludwig para 

Pesquisa do Câncer de São Paulo, a qual registra o número de etiquetas do gene por 200 mil 

(NCI, 2002).  

 O advento do microarranjo não foi imediatamente seguido pela integração de dados, 

talvez pela sua natureza comparativa ao invés de quantitativa. A base de dados Gene 

Expression Omnibus (GEO) limitou-se a organizar os conjuntos de dados que facilitam a 

análise dos genes diferencialmente expressos em determinado experimento (Edgar, 

Domrachev, & Lash, 2002). Todavia, tornou-se popular a utilização de um mesmo chip 

(Affymetrix, por exemplo) para a condução de vários experimentos, permitindo assim uma 

comparação de dados entre distintos experimentos realizados com a mesma plataforma. 

 

Figura 3: Alinhamento das reads com uso da tecnologia RNASeq. 

Adaptadores são adicionados a cada fragmento de cDNA e uma pequena sequência é obtida a partir das 
tecnologias de sequenciamento. As reads resultantes são alinhadas contra o genoma de referência e são 
classificadas em três tipos: reads exônicas (dentro do éxon), junções de éxons e poly(A).  

Adaptado de: (Z. Wang et al., 2009). 
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 Os dados de RNASeq também estão disponíveis em diferentes páginas web, incluindo 

páginas referentes ao laboratório responsável pelo experimento, ou por meio de ferramentas 

que integram um grande número de dados. A base de dados Human Protein Atlas (HPA), por 

exemplo, disponibiliza dados de transcriptoma para 32 tecidos humanos em condições 

normais, além de dados experimentais com anticorpos e proteínas (Uhlen et al., 2015). Outra 

importante base de dados utilizada atualmente é a Genotype-Tissue Expressed (GTEx). Esta, 

disponibiliza o acesso a dados de expressão gênica para 53 tecidos humanos e adiciona dados 

referentes à eQTL e associação gênica (The GTEx Consortium, 2013). O Consórcio Fantom 

também disponibiliza dados de transcriptoma, entre outras análises, para 56 tecidos humanos 

(Forrest et al., 2014a). Por último, é possível citar a base de dados do Projeto Illumina Body 

Map 2.0 (IBM) que disponibiliza dados de transcriptoma para 16 tecidos sequenciados com a 

tecnologia HiSeq 2000 (IBM, 2011).  

 Encontrar dados públicos de transcriptoma não é um problema, conforme descrito. 

Porém um fato a ser considerado é a integração dos dados provenientes dessas três 

abordagens de sequenciamento (EST, microarranjo e RNASeq), pois essa integração ainda 

depende de curadoria. Dados de EST apresentam um identificador da tag que posteriormente 

deve ser mapeado a um gene_id; dados de microarranjo com uso do chip Affymetrix utilizam 

o identificador probe_id e as bases de dados de RNASeq variam. No entanto, apesar de não 

haver uma padronização no contexto geral dos identificadores gênicos, há um esforço por 

parte de algumas organizações para que isso seja feito, conforme descrito abaixo. 

 A base de dados ArrayExpress (Kolesnikov et al., 2015) utiliza o identificador 

ensembl para os dados de RNASeq e já apresenta os valores finais de expressão por tecido, 

calculando previamente a média entre as réplicas. O tax_id (Taxonomy ID) do NCBI é 

amplamente utilizado em diferentes bases de dados como referência e, a base de dados 

Uniprot apresenta os links de outras bases relacionadas à proteína em questão, por exemplo: 

1) Bgee ou Gene Expression Evolution: é uma base de dados que compara padrões de 

expressão gênica entre espécies (Bastian et al., 2008); 2) CleanEx: base de dados com perfis 

de expressão gênica (Praz, Jagannathan, & Bucher, 2004); 3) Genevestigator: aplicativo Java 

para visualização dos dados de expressão (Hruz et al., 2008) e; 4) GermOnline: base de dados 

com informações de expressão provenientes de experimentos de microarranjo e com foco em 

desenvolvimento germinativo, meiose e gametogênese, bem como o ciclo celular mitótico 

(Gattiker, Niederhauser-Wiederkehr, Moore, Hermida, & Primig, 2007). Outra contribuição 
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do Uniprot nesse contexto é a ferramenta para integração de identificadores ID_Mapping 

disponível em seu site http://www.uniprot.org/mapping/ (Bateman et al., 2015). 

 Assim sendo, foi feito o download de dados transcriptoma provenientes de EST, 

microarranjo e RNASeq. Após inseridos esses dados em bases de dados locais, foi possível 

analisá-los à luz de dados de agrupamento de ortólogos. O item que se segue descreve as 

ferramentas utilizadas nesta etapa.  

 

1.3 Ferramentas para agrupamento de ortólogos 

  

 Neste trabalho foram utilizadas duas fontes para determinação dos grupos de 

ortólogos: a base de dados UEKO (UniRef Enriched KO) e a base de ortólogos do OMA 

(Orthologous MAtrix), conforme descrito a seguir. 

 A base de dados UEKO utilizada hoje no laboratório de Biodados, foi desenvolvida 

por Gabriel Fernandes e consiste no enriquecimento dos grupos de genes ortólogos da base 

Kegg Orthology (KO) a partir das sequências presentes no banco UniRef50 (Gabriel Rocha 

Fernandes, 2011). Através de um identificador comum, o GI, é possível fazer a integração 

entre KEGG e UniProt, que culmina no enriquecimento de sequências da base KO. Para isso, 

três critérios são utilizados (Figura 4): i) Recrutamento básico de proteínas que compartilham 

o mesmo grupo UniRef50, como citado no artigo (G R Fernandes et al., 2008). (ii) 

Alinhamento entre as sequências recrutadoras e recrutadas utilizando o programa BLAST 

(Altschul, Gish, Miller, Myers, & Lipman, 1990). (iii) Exigência de uma cobertura de pelo 

menos 50% no alinhamento com a sequência da proteína recrutadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Uniref enriched kegg orthology – UEKO. 

Elipses coloridas representam dois grupos UniRef50 distintos e as estrelas representam genes. Elementos 
cujo alinhamento não alcance 50% de cobertura com aquele presente no KO não são recrutados. Nota-se que 
o grupo UEKO criado agrega todos os genes do grupo KO mais os genes de agrupamentos UniRef50 que 
satisfaçam o limiar de recrutamento (Melo, 2014) (Gabriel Rocha Fernandes, 2011). 
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 Nota-se que o UEKO agrega todos os genes do grupo KO mais os genes de 

agrupamentos UniRef50 que satisfaçam o limiar de recrutamento das entradas do UniProt. 

Esse enriquecimento agrega sequências derivadas de genomas incompletos aos grupos KO e 

enriquece o número de proteínas, aumentando assim a precisão na identificação da origem dos 

genes. A Figura 5 apresenta o resultado após o enriquecimento. A distribuição taxonômica do 

grupo de ortólogos, enriquecido, é fonte para inferência do clado ancestral mais recente 

(LCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para as etapas II e III deste trabalho, foi utilizada a base de ortólogos do OMA criada 

no Embl-EBI (A. M. Altenhoff et al., 2015). Foi feito download de toda a base de dados e as 

tabelas foram criadas e manipuladas em um servidor local com uso do Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) MySQL. O algoritmo do OMA consiste em três 

fases principais (Figura 6):  

1. Primeiramente, para inferir sequências homólogas (sequências do ancestral comum), é 

feito um alinhamento entre todas as sequências (método todos-contra-todos) com uso 

do algoritmo Smith-Waterman e os valores de correspondências significativas são 

armazenados.  

2. Para inferir os pares de ortólogos (subconjunto de homólogos relacionados por 

eventos de especiação), homólogos mais próximos são identificados com base em 

distâncias evolutivas, levando em consideração a incerteza de inferência de distância e 

 

Figura 5: Enriquecimento feito pela base UEKO. 

Esse enriquecimento agrega sequências derivadas de genomas incompletos aos grupos KO e 
aumenta o número de proteínas, aumentando assim a precisão na identificação da origem dos 
genes (Gabriel Rocha Fernandes, 2011). 
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a possibilidade de paralogia escondida devido a perdas genéticas diferenciais (Roth, 

Gonnet, & Dessimoz, 2008) (Dessimoz, 2006). 

3. Em seguida, esses ortólogos são agrupados de duas diferentes maneiras, que são úteis 

para diferentes propósitos: (i) são identificados cliques (grupos do OMA) de pares de 

ortólogos. Como todas as relações em um grupo OMA são ortólogas, estas 

informações são úteis como genes marcadores para a reconstrução filogenética e 

tendem a ser altamente específicas (Boeckmann, Robinson-Rechavi, Xenarios, & 

Dessimoz, 2011). (ii) São identificados os HOG's (grupos de genes definidos para 

determinados intervalos taxonômicos) onde são identificados todos os genes que 

descendem de um gene ancestral comum nesse intervalo taxonômico (Adrian M. 

Altenhoff, Gil, Gonnet, & Dessimoz, 2013). 

 Para maiores informações, pode ser utilizado o artigo do OMA (Roth et al., 2008) ou a 

página web com uma sucinta descrição do algoritmo: http://omabrowser.org/oma/home/1.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Origem gênica com uso do algoritmo Lowest common ancestor (LCA) e a metodologia 

de filoestratigrafia 

 

 Tendo os grupos de ortólogos definidos, foi utilizado o algoritmo para inferência do 

Lowest common ancestor (LCA) disponível no laboratório de Biodados. Esse sistema 

determina o mais recente ancestral comum de um grupo. O conceito vem da teoria de grafos, 

e só é aplicável em árvores que possuem raiz. A Figura 7 ilustra uma árvore esquemática com 

sete nodos enraizados pelo nodo um. No quadro estão listados os LCAs de diferentes 

subconjuntos de nodos. Ou seja, o LCA em uma árvore taxonômica denota o ancestral comum 

mais recente de dois ou mais clados.  

 Um fator a ser considerado é o tipo de informação que o LCA acrescenta, pois, a 

datação gênica é uma importante classificação que pode ser inferida de diferentes maneiras e 

                                                           
1
 Acesso em 23 de janeiro de 2017. 

 

Figura 6: Orthologous matrix - OMA.   

Este esquema é uma simplificação dos passos feitos pelo algoritmo do OMA para criação dos grupos ortólogos. As 
setas representam input e output para cada uma das etapas. Detalhamento do algoritmo pode ser visto no artigo de 
(Roth et al., 2008). 
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atualmente tem sido utilizada em estudos genômicos e em alguns casos em estudos sobre 

famílias gênicas (Capra, Stolzer, Durand, & Pollard, 2013). O primeiro método utilizado para  

encontrar a emergência de genes e seu LCA, foi denominado por Tomislav Domazet-Lošo 

como filoestratigrafia (inglês: phylostratigraphy method) (Domazet-Loso, Brajković, & 

Tautz, 2007). Este método é definido como uma abordagem estatística para a reconstrução de 

tendências macroevolutivas baseada no princípio da formação de genes fundadores e na 

emergência pontuada de famílias de proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esses foram os principais conceitos estudados para utilização do LCA nesse trabalho. 

Porém, na etapa II do item Resultados, juntamente com a metodologia de filoestratigrafia, foi 

feita uma análise integrativa de dados cladísticos provenientes do NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=96062) e a escala de 

tempo do TimeTree (http://www.timetree.org/3), conforme Figura 8. Com esse mapeamento, 

além da utilização dos clados humanos, foram adicionadas as informações referentes a tempo 

geológico. Contudo, a linhagem evolutiva humana é composta por 31 clados desde 

organismos celulares até Homo sapiens e a descrição de cada um desses foi descrita por 

Carlos Xavier em sua dissertação (Gonçalves, 2016).   

                                                           
2
 Acesso em 23 de janeiro de 2017. 
3
 Acesso em 23 de janeiro de 2017. 

 

Figura 7: Árvore esquemática para representação do conceito de LCA (Lowest Common 
Ancestor).  

Árvore esquemática com sete nodos enraizado pelo nodo um. No quadro estão listados os LCA's de 
diferentes subconjuntos de nodos. Ou seja, o LCA em uma árvore taxonômica denota o ancestral 
comum mais recente de dois ou mais clados e é um conceito proveniente da teoria de grafos. Então 
por exemplo, o LCA de 4 e 5 = 2. De 5 e 6 = 1 (Melo, 2014). 
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1.5 Categorias funcionas e co-expressão gênica  

 
 Pesquisas tradicionais em um contexto biológico antigamente eram realizadas 

unicamente com um gene ou um grupo pequeno de genes. Em contraste com esses métodos, 

as novas tecnologias de sequenciamento adjunto aos dados de proteômica e diferentes 

abordagens em bioinformática, proporcionam à comunidade científica a possibilidade de uma 

análise extensiva com um grande número de genes interessantes (Da Wei Huang, Lempicki, 

& Sherman, 2009).  Assim, nos últimos anos os cientistas têm utilizado bases de dados 

públicas para verificação das categorias funcionais por grupo de genes. As ferramentas 

comumente utilizadas incluem: Gene Ontology (Ashburner et al., 2000), Onto-Express 

 

Figura 8: Escala temporal da vida disponível no site TimeTree e a linhagem evolutiva humana disponibilizada 
pelo NCBI Taxonomy.  

Para uso da filoestratigrafia em uma abordagem cladística foram utilizados os dados da linhagem humana 
disponibilizados pelo NCBI (lado direito da figura) (NCBI, 2016), correspondente a 31 clados, com início em 
cellullar organisms e seguindo até Homo sapiens. Para mapeamento dos clados em eras geológicas, foram utilizados 
os dados disponíveis no site TimeTree (lado esquerdo da figura) (S. Hedges & Kumar, 2009).   
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(Khatri et al., 2007), MAPPFinder (Doniger et al., 2003), GoMiner (Zeeberg et al., 2005), 

DAVID (D. W. Huang et al., 2007), EASE (Hosack, Dennis, Sherman, Lane, & Lempicki, 

2003), GeneMerge (Castillo-Davis & Hartl, 2003) e FuncAssociate (Berriz, King, Bryant, 

Sander, & Roth, 2003), para citar apenas algumas. Os autores do paper "Bioinformatics 

enrichment tools: paths toward the comprehensive functional analysis of large gene lists"  

apresentam uma tabela com 68 ferramentas para análise funcional gênica, feita em 2008 (D. 

W. Huang, Sherman, & Lempicki, 2009). Contudo, no nosso trabalho foram utilizadas duas 

ferramentas para Análise de Enriquecimento Funcional: DAVID e GeneTermLinker conforme 

descrito abaixo.  

 A ferramenta DAVID (Da Wei Huang et al., 2009) utiliza um banco de dados para 

anotação, visualização e integração de dados e, suas principais características incluem: (1) 

provê os termos biológicos associados aos genes, principalmente com Gene Ontlogy (GO 

term); (2) os genes podem ser visualizados em um contexto de mapas metabólicos com uso do 

Kegg; (3) associa os genes a doenças; (4) redireciona para artigos relacionados e; (5) converte 

identificadores gênicos para maior integração de dados.   

 Em seguida, para facilitar a análise manual de enriquecimento foi utilizado o 

GeneTermLinker (Fontanillo, Nogales-Cadenas, Pascual-Montano, & De Las Rivas, 2011) 

como ferramenta complementar ao DAVID. O GeneTermLinker filtra os resultados 

identificando os grupos de genes associados aos seus respectivos termos biológicos e produz 

meta-grupos coerentes com significância biológica. A metodologia criada com uso de lógica 

fuzzy elimina redundâncias e auxilia o pesquisador na hora de eliminar termos redundantes do 

DAVID. A aplicação pode ser acessada em: http://gtlinker.cnb.csic.es4. 

 Aliada à funcionalidade do gene, está a necessidade do entendimento das relações 

gênicas. Ou seja, as funções estão definidas, e agora? Como esses genes se relacionam entre 

si? São formados grupos desses genes com funções fisiológicas correlatas? Uma maneira de 

responder a essas questões é por meio da visualização de uma rede de co-expressão gênica. 

Para tanto, foram utilizados algoritmos na linguagem R5 e o software Cytoscape para 

visualização (Shannon, 2003). O Cytoscape foi originalmente desenvolvido para ser uma 

plataforma open source de visualização de redes biológicas com anotações gênicas, contudo, 

hoje em dia ele pode ser utilizado para criação e visualização em diferentes contextos. Estão 

disponíveis ainda, alguns plugins para análises genômicas ou determinação de agrupamentos 

                                                           
4
 Acesso em 23 de janeiro de 2017. 
5
 Dados referentes à linguagem R podem ser visualizados em: https://www.rproject.org/. Acesso em 23 de 
janeiro de 2017. 
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que facilitam a análise final do usuário. Além disso, é um software desenvolvido em Java e 

tem suporte para diversos layouts de redes e conexões com bancos de dados. 

 O item que se segue apresenta algumas pesquisas realizadas com dados de 

transcriptoma com uso de diferentes abordagens.  

 

1.6 Pesquisas relacionadas a análises de transcriptoma em órgãos humanos  

  

 Diferentes análises têm sido realizadas com uso das tecnologias de sequenciamento 

em órgãos humanos. Em alguns casos, estas podem ser pesquisas gerais que apresentam 

resultados para vários órgãos ou tecidos. Outras mais específicas, apresentam resultados 

apenas para um tecido, ou, há ainda outras que apresentam análises comparativas entre tecidos 

normais e patogênicos. Portanto, para uma visão geral do Estado da Arte, segue abaixo uma 

descrição sucinta de alguns artigos publicados, começando com os artigos mais antigos de 

EST, passando por microarranjo até os mais recentes referentes a RNASeq.   

 Pesquisa relacionada a apenas um tecido com uso de EST: pesquisadores utilizaram o 

banco de dados dbEST do NCBI e selecionaram clones candidatos de EST para testes 

biológicos. Em seguida, foi possível examinar a especificidade das etiquetas (tags) e assim, 

foram realizados testes Northern blots para verificação do tamanho do transcrito 

correspondente ao mRNA. Após testes laboratoriais, as análises computacionais identificaram 

15 promissores genes candidatos a tecido-específicos de próstata. Quando estes 15 genes 

foram examinados em um experimento de hibridação de RNA, três foram confirmados como 

específicos de próstata. Estes genes identificados, de acordo com os autores, podem ser úteis 

em terapia de alvos em câncer de próstata (Vasmatzis, Essand, Brinkmann, Lee, & Pastan, 

1998). 

 Dados públicos de EST também foram utilizados para anotação automática de 

sequências humanas (Bailey, Searls, & Overton, 1998) além de servir como base em páginas 

web como a ferramenta Human EST Ontology Explorer - HEOE (Merelli et al., 2009) ou a 

ferramenta GeneHub-GEPIS. Esta última pesquisa integra dados de EST com a ferramenta 

GMAP e normaliza os dados de expressão gênica em tecidos normais e cancerígenos para 

rápido acesso ao perfil de expressão de um determinado gene (Zhang et al., 2007). Este tipo 

de usabilidade com dados de EST permitiu que sites com diferentes recursos e 

funcionalidades apresentassem valores e visualizações gráficas para investigação de níveis de 

expressão gênica, além da possibilidade de fazer comparação entre bibliotecas de dados ou 
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realçar diferenças significativas em dados de expressão gênica, inclusive, entre comparação 

de diferentes tecidos.  

 Posteriormente ao uso de ESTs, porém, começaram a ser utilizados os dados de 

expressão gênica por tecnologia de microarranjo. Até hoje, inúmeras pesquisas são realizadas 

com uso desta tecnologia porque estão disponíveis muitos experimentos em bancos de dados 

públicos. Uma busca rápida pelo chip Affymetrix na base GEO retorna um total de 1.185 

experimentos com dados disponíveis6 considerando apenas esse chip nesta base específica.  

 Com uso da tecnologia de microarranjo, pesquisadores nos Estados Unidos 

descreveram uma pesquisa sistemática com expressão gênica em 115 amostras provenientes 

de 35 tecidos humanos com aproximadamente 26.000 genes. Análises de agrupamentos 

hierárquicos não supervisionados de padrões de expressão gênica nesses tecidos, 

apresentaram grupos de genes com função biológica relacionada e agrupou tecidos em 

padrões que refletem suas particularidades anatômicas, composições celulares ou funções 

fisiológicas. Os autores sugerem utilizar esses dados para comparação com tecidos 

patogênicos (Shyamsundar et al., 2005). 

 Outro estudo relacionado à análise de transcriptoma em vários tecidos foi realizado 

por pesquisadores da Universidad de Salamanca na Espanha. Foi construída uma rede de co-

expressão gênica com base em dados de microarranjo para tecidos normais de humano. Para 

obter esse resultado, foram utilizados métodos estatísticos e computacionais como correlação 

de Spearman e Pearson, além da análise de genes housekeeping e tecido-específicos. Esse 

trabalho contribui principalmente por disponibilizar as redes de co-expressão validadas, 

permitindo análises adicionais (Prieto, Risueño, Fontanillo, & De Las Rivas, 2008).  

 Assim como em EST, o uso dos dados de expressão gênica com a tecnologia 

microarranjo foi diverso, e estes começaram a ser integrados com outras informações 

disponíveis para uma análise ampla. Em 2009, em um congresso em Las Vegas, 

pesquisadores apresentaram um compêndio de perfis de expressão gênica provenientes de 

microarranjo entre amostras de vários tecidos humanos. Os dados "brutos" (raw data) foram 

gerados em diferentes laboratórios e combinados em um único dataset depois de serem 

normalizados e transformados para uso. Foi proposto um novo método para seleção de genes  

alvos por tecido utilizando intensidade de expressão e uso do parâmetro detection calls. 

Foram examinados genes de cérebro, fígado e testículos e os resultados sugerem que a 

                                                           
6
 Busca realizada em 17 de janeiro de 2017. 
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metodologia pode ser utilizada para identificação de genes alvos para experimentos biológicos 

(L. Wang, Srivastava, & Schwartz, 2010).  

 Outro estudo relacionado a este tema apresentou uma comparação e integração entre 

quatro grupos de dados provenientes de três plataformas de microarranjo com um total de 377 

hibridações. A comparação desses dados revelou significante similaridade entre expressão 

gênica em diferentes tecidos e plataformas. Além disso, a escolha dos dados é muito 

importante para este tipo de análise, e como concluíram os autores: "As análises 

demonstraram que resultados com base em dados consolidados tendem a ser mais confiáveis" 

(Russ & Futschik, 2010). 

 Mais recentemente, porém, surgiram as tecnologias de sequenciamento de nova 

geração (NGS) e com isso a abordagem de sequenciamento de mRNA denominada RNASeq. 

RNASeq provê uma medida muito mais precisa dos níveis de transcritos e de suas isoformas 

que quaisquer outros métodos anteriores (Z. Wang et al., 2009). Esta nova metodologia de 

sequenciamento propiciou novas robustas análises de expressão gênica em diferentes tecidos e 

organismos. Além disso, a integração dos resultados experimentais disponíveis em 

ferramentas como ArrayExpress7 facilitam o acesso aos dados e permitem análises 

diferenciadas.  

 Como citado anteriormente, algumas pesquisas são mais abrangentes e outras mais 

específicas focando até mesmo em um único tecido. É o caso do artigo intitulado: “A 

comprehensive analysis of the human placenta transcriptome”. Os pesquisadores explicam 

que a placenta é fundamental para o estabelecimento de um ambiente suficiente para o 

crescimento e desenvolvimento fetal. Portanto, para compreender melhor os mecanismos que 

regulam o desenvolvimento da placenta, foi feito uma análise de transcriptoma por RNASeq 

em amostras de 20 mulheres com gestações saudáveis, não complicadas. Foram identificados 

genes altamente expressos comparando a placenta com outros sete tecidos normais: tecido 

adiposo, mama, ouvido, rim, fígado, pulmão e músculo liso (Saben et al., 2014). Outros 

exemplos podem ser citados, como o estudo de tecido endometrial (Krjutskov et al., 2016) e 

até mesmo da válvula aórtica (J. Wang et al., 2016).  

 É um excelente campo para pesquisa na área da saúde, incluindo doenças cancerígenas 

(Klijn et al., 2014) (Li et al., 2016), neuro-degenerativas (Magistri, Velmeshev, Makhmutova, 

& Faghihi, 2015) (Soreq et al., 2015) entre outras, como doenças infecciosas por exemplo 

(Costa, Aprile, Esposito, & Ciccodicola, 2012). Os dados de RNASeq também estão sendo 

                                                           
7
 https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/. Acesso em 17 de janeiro de 2017. 
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utilizados em diagnósticos clínicos (Byron, Van Keuren-Jensen, Engelthaler, Carpten, & 

Craig, 2016) e, sendo integrados com outras ferramentas e abordagens para análises mais 

assertivas. Um exemplo dessa integração é o que os pesquisadores da Califórnia tem feito. 

Eles apresentaram um estudo integrando dados de RNASeq com dados de espectrometria de 

massa para 16.561 genes em 14 tecidos e aproximadamente 200 amostras. Ao final, as 

análises foram estendidas para genes correlatos em câncer em um estudo comparativo sob um 

contexto de biomarcadores e alvos de drogas (Kosti, Jain, Aran, Butte, & Sirota, 2016).   

 Os estudos apresentados aqui, explicitam a diversidade de análise que podem ser 

realizadas com dados de expressão gênica, seja com uso de EST, microarranjo ou RNASeq. É 

notável o que uma base de dados integrada pode permitir: análises clínicas, verificação de 

genes tecido-específicos, análises comparativas entre tecidos normais e/ou patogênicos, 

verificação de genes co-expressos ou mesmo agrupamento de tecidos por características 

fisiológicas e anatômicas. Sendo assim, a proposta desta tese é analisar as três abordagens de 

sequenciamento citadas, integrar dados de análise funcional e co-expressão gênica aos dados 

de expressão provenientes de tecidos normais, além de adicionar informação concernente à 

origem gênica por LCA por meio do uso da metodologia de filoestratigrafia.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 
 Diferentes experimentos têm sido realizados, principalmente com uso dos 

Sequenciadores de Nova Geração (NGS) e como é sabido, encontra-se disponível um grande 

número de dados públicos de transcriptoma. Porém, como relatado por (Sardar et al., 2014) 

"(...)pouco tem sido relatado sobre os determinantes da identidade celular humana, 

principalmente a partir da perspectiva conjunta entre evolução gênica e expressão". Outro 

fator importante a ser considerado é a necessidade de integração dos dados. Dados que 

emergem de abordagens individuais devem ser vistos com cautela e para aumentar a 

confiabilidade relativa à função molecular, vários conjuntos de dados independentes precisam 

ser integrados (GE, WALHOUT e VIDAL, 2003). 

 Dessa maneira, várias perguntas biológicas podem ser analisadas por meio das bases 

de dados utilizadas, por exemplo: Quando surgiram na evolução os genes expressos no 

pulmão, na medula ou em tecidos neurais? Um gene pode surgir em uma época e passar a ser 

corregulado com outros genes a partir de outro estágio de desenvolvimento? Inicialmente 

integramos experimentos onde vários tecidos foram analisados simultaneamente e buscamos 

verificar se a estória evolutiva de subconjuntos dos genes expressos nesses tecidos conta uma 

estória evolutiva característica para ele. O retrato da evolução de tecidos gene a gene pode 

subsidiar o entendimento da evolução do organismo como um todo. 

 Portanto, esse trabalho visa apresentar uma análise de transcriptoma humano por meio 

da integração de diferentes bases de dados e seus respectivos identificadores, além da 

integração de diferentes abordagens para análise dos dados. Essas abordagens incluem 

apresentar uma análise integrada entre evolução e expressão gênica de maneira global e 

tecido-específica, além de descrever as categorias funcionais dos genes e como estes estão co-

expressos em uma rede formada por genes codificadores de proteínas. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo geral 

 

 Analisar o transcriptoma humano com uso de bases de dados públicas, provenientes de 

diferentes plataformas de sequenciamento para estudo comparativo de expressão gênica e 

evolução dos tecidos.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Criar uma base de dados curada e integrada de dados de transcriptoma; 

2. Apresentar a análise evolutiva dos genes transcritos por meio do método de 

filoestratigrafia; 

3. Definir subgrupos de genes expressos, dentre eles: genes tecido-enriquecidos, tecido-

específicos, housekeeping e genes elevados; 

4. Fazer análise de enriquecimento funcional para os genes expressos; 

5. Criar uma rede de co-expressão com os genes codificadores de proteínas;  

6. Definir a ordem de surgimento dos genes que compõem seus respectivos tecidos com 

uso da metodologia de agrupamento de ortólogos e filoestratigrafia.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 Neste item será descrito como os dados foram obtidos, como as bases de dados foram 

criadas e integradas. Além disso, serão descritas as métricas utilizadas para gerar os resultados 

e os recursos computacionais utilizados. 

 

4.1 Etapas do trabalho e obtenção dos dados 

 

 As análises deste trabalho podem ser subdividas em três etapas que serão brevemente 

descritas a seguir. Em cada uma delas, foi utilizado um conjunto de dados diferente, conforme 

ilustrado pela Figura 9. Todos os dados de expressão utilizados são públicos e resultou na 

criação de oito bases de dados locais armazenados nos servidores do laboratório de Biodados 

da UFMG.  

 Na etapa I foi feita uma análise inicial dos genes proeminentes, fatores de transcrição 

(FT), genes tecido-específicos (TS), e genes housekeeping (HK) utilizando o agrupamento de 

ortólogos da ferramenta UEKO (Gabriel Rocha Fernandes, 2011) conforme demonstra a 

Figura 9A. Nesta fase do trabalho foram utilizadas as seguintes bases de dados: Unigene 

(EST) com 45 tecidos e 27.249 genes (NCBI, 2013a); Gene Expression Omnibus (GEO - 

microarranjo) com 36 tecidos e 22.283 genes (Ge et al., 2005) com o acesso número 

GSE2361 da base GEO  e; Human Protein Atlas (HPA - RNASeq) com 27 tecidos e 35.823 

identificadores ensembls, sob o acesso E-MTAB-1733 da base de dados ArrayExpress do 

Embl-EBI (Fagerberg et al., 2014). 

 A etapa II corresponde à análise evolutiva dos genes e de agrupamento dos tecidos na 

perspectiva da expressão gênica. Nesta etapa, foram utilizados os dados de expressão gênica 

de vários tecidos humano, e associados cada um dos genes aos grupos de ortólogos fornecidos 

no banco de dados do Orthologous Matrix (OMA). A base de dados utilizada foi o HPA que 

contém dados de 32 tecidos, com 116 réplicas e 20.344 genes (Figura 9B). Os dados estão 

disponíveis na página do Human Protein Atlas: http://www.proteinatlas.org/8.  

 Finalmente, a etapa III refere-se à comparação dos métodos que procuram determinar 

os genes que sejam tecido-específicos. Nesta fase do trabalho foram utilizados os genes 

codificadores de proteínas e novamente a ferramenta OMA para agrupamento de ortólogos. 

Para análise de expressão gênica e estudo evolutivo foram utilizadas as seguintes bases de 

                                                           
8
 Acesso em 10 de janeiro de 2017. 
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dados: Illumina Body Map (IBM) com 16 tecidos e 18.943 genes sob o acesso E-MTAB-513 

(IBM, 2011); Projeto Fantom versão 5 com 56 tecidos e 16.402 genes, acesso E-MTAB-3358 

(Forrest et al., 2014b); HPA com 32 tecidos e 18.987 genes, acesso E-MTAB-3358 (Uhlen et 

al., 2015) e; Gtex com 53 tecidos e 18.899 genes sob o acesso E-MTAB-2919 para download 

(The GTEx Consortium, 2013) (Figura 9C). Esta última etapa foi dividida em outras três 

estratégias, para melhor entendimento do trabalho: Determinação de genes tecido-específicos 

(1) utilizando uma metodologia de agrupamento de tecidos baseada em correlação de 

Spearman; (2) por classificação em níveis de tecido de acordo com suas categorias fenotípicas 

conforme descrito por Pérez (2012) e (3) utilizando os oito tecidos em comum nas quatro 

bases de dados utilizadas nessa fase, sendo eles: cérebro, cólon, coração, rim, pulmão, ovário, 

próstata e testículo. O número de genes expressos para cada um desses tecidos encontra-se na 

Tabela 1. 

 É possível observar que o número de genes varia de uma plataforma para outra 

(Tabela 1), principalmente quando comparada a base de dados Fantom com as demais. Este 

fato pode ser explicado pela base Fantom utilizar a tecnologia CAGE de sequenciamento 

diferentemente das demais. Porém, não é um problema para análises realizadas neste trabalho. 

 

Tabela 1: Número de genes expressos por tecido nas bases de dados utilizados na etapa III do trabalho: Fantom, 

Gtex, HPA e IBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tecido Fantom GTEx HPA IBM 

Cérebro  10.164 12.137 12.501 12.049 

Cólon  9.412 12.205 12.175 11.063 

Coração  8.424 10.333 10.794 10.070 

Rim  8.584 11.961 12.084 12.002 

Pulmão  9.023 12.474 12.610 11.873 

Ovário  8.587 11.687 11.597 12.272 

Próstata  8.779 12.577 12.544 12.233 

Testículo  9.978 14.307 14.033 13.832 
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4.2 Criação e integração das bases de dados 

 

 As bases de dados foram criadas com uso do Gerenciador de Banco de Dados MySQL 

para manipulação dos dados de maneira relacional. Os dados brutos (raw data) de EST e 

GEO provenientes diretamente das bases de dados online apresentam uma tabela por tecido. 

Essas possuem seus identificadores de transcritos e o nível de expressão correspondente.  

 

Figura 9: Bases de dados de transcripoma públicos utilizados em diferentes estágios deste trabalho. 

a) Para a I etapa (Análise dos genes proeminentes, housekeepings, tecido-específicos e fatores de transcrição) foram 
utilizadas três bases de dados de diferentes metodologias de sequenciamento: 1) EST com 45 tecidos e 27.249 genes; 
2) GEO Microarray com 36 tecidos e 22.283 genes e; 3) HPA com 27 tecidos e 35.823 identificadores ensembls 
correspondentes à 20.050 genes. Para análise de grupos de ortólogos foi utilizada a ferramenta UEKO. b) Na II etapa 
(Análise global do Homo sapiens) foi utilizada a base de dados HPA, com 32 tecido, 116 réplicas e 20.344 genes. 
Para análise de ancestralidade, os grupos de ortólogos foram baseados na ferramenta OMA. c) Para a parte final, com 
análise por tecido, foram utilizadas quatro bases de dados provenientes do Atlas Express, sendo todas da mesma 
tecnologia de sequenciamento: RNASeq. As bases utilizadas foram: 1) IBM com 16 tecidos e 18.943 genes 
codificadores de proteínas; 2) Fantom versão 5 com 56 tecidos e 16. 402 genes codificadores de proteínas; 3) HPA 
com 32 tecidos e 18.987 genes e; 4) Base de dados Gtex com 53 tecidos humanos e 18.899 genes codificadores de 
proteínas. Nesta etapa também foi utilizada a ferramenta OMA para análise dos grupos de ortólogos. 
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 As bases de RNASeq geralmente possuem uma única tabela com os dados de 

expressão, identificadores gênicos e o tecido associado. A Figura 10 apresenta um esquema 

baseado no Modelo Entidade Relacionamento (MER) de modelagem de dados para 

exemplificar as etapas de manipulação das tabelas e obtenção do Lowest Common Ancestor 

(LCA) que será detalhado adiante. Este não contém todas as tabelas para melhor visualização 

dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O diagrama deve ser analisado da esquerda para a direita. A primeira tabela hsa_tecido 

(onde tecido é o nome do órgão humano) representa no caso de EST e GEO uma tabela para 

cada tecido, com os valores de expressão e ID de cluster para EST ou ID da Affymetrix para 

GEO. Essa tabela para RNASeq é única e contém todos os tecidos. Em seguida, essas tabelas 

são associadas à outra tabela para informar o Gene_id (no caso de EST, clusterID2gene_id). 

Em outra tabela o Gene_id está associado a um Uniprot e em seguida, em mais duas etapas, 

associa-se o Uniprot ao identificador KO e o KO ao LCA caso seja utilizada a ferramenta 

UEKO para agrupamento de ortólogos.  

 

Figura 10: Modelo Entidade Relacionamento (MER) das bases de dados. 

Este é um diagrama genérico para as bases EST, GEO e HPA 27 tecidos, porém, segue-se o mesmo princípio 
para as demais bases de dados. Primeiramente é verificado o identificador gênico utilizado, em seguida, esse 
identificador é mapeado com o gene_id, que por sua vez se relaciona com uniprot, uniprot com ko para uso do 
UEKO, e por fim é possível acessar os dados pré computados de LCA. A metodologia para utilização do OMA 
é a mesma, porém, o identificador a ser utilizado pode ser ensembl ou uniprot.  
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 Para obtenção dos identificadores gênicos a partir de EST, foi criado um script na 

linguagem Java que associa o identificador do agrupamento a um Gene_id do NCBI, que faz 

o parseamento de um arquivo detalhado, mas que contém ambas as informações (Arquivo 

Hs.data). Para os dados do GEO, os pesquisadores utilizaram o “Probe ID” da plataforma de 

sequenciamento Affymetrix U133A. Para manuseio desses dados foi necessário o uso da 

ferramenta Biomart, que contém identificadores Affymetrix e Gene_id (Kasprzyk, 2011). 

 A metodologia é a mesma para utilização do OMA para agrupamento de ortólogos, 

com a diferença que o OMA utiliza os identificadores ensembl e uniprot em sua base de 

dados, portanto, elimina-se a etapa de mapeamento do Gene_id ao Uniprot necessária com 

uso da ferramenta UEKO.  

  

4.3 Agrupamento de ortólogos e determinação da ancestralidade dos genes 

  

 Para inferência do LCA foi utilizada a metodologia de agrupamento de ortólogos e em 

seguida um algoritmo desenvolvido no Biodados que utiliza classificação hierárquica e 

determina o ancestral comum mais recente de um grupo. 

 Independentemente do uso da ferramenta, seja UEKO ou OMA para agrupamento das 

proteínas ortólogas, o LCA foi computado previamente e os resultados foram armazenados 

em tabelas MySQL. Com essas tabelas em nossa base de dados local foi possível relacioná-las 

com as tabelas de expressão gênica e verificar a ancestralidade para cada gene. O algoritmo 

de LCA seleciona a profundidade cladística desse ancestral comum (ex.: classe, ordem) e 

infere o resultado a partir dos grupos de ortólogos, ou seja, o resultado indica o clado 

ancestral mais próximo que agrupa as proteínas anotadoras.  

 Ao final do processo é criada uma tabela com o número de genes codificadores de 

proteínas assinalados em cada um dos clados humanos, utilizando a linhagem disponibilizada 

pela base Taxonomy do NCBI9: cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, 

Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, 

Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, 

Mammalia, Theria, Eutheria, Boreoeutheria, Euarchontoglires, Primates, Haplorrhini, 

Simiiformes, Catarrhini, Hominoidea, Hominidae, Homininae, Homo, Homo sapiens.    

                                                           
9
 NCBI taxonomy: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=9606&lvl=3&lin=f&keep=1&src
hmode=1&unlock. Acesso em 11 de janeiro de 2017. 
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 Com o LCA definido para cada gene em seus respectivos clados é possível gerar os 

gráficos para análises evolutivas. Porém, para uso do tempo geológico como realizado na 

etapa II, foram criados scripts em R para integrar os dados cladísticos com dados de espécies 

calibradas ao longo do tempo, disponibilizados pelo site TimeTree of Life (www.timetree.org) 

(S. Hedges & Kumar, 2009) (S. B. Hedges, Marin, Suleski, Paymer, & Kumar, 2015). 

Conforme será discutido no item Resultados, a integração desses dados possibilitou a 

identificação de clados com maior surgimento de genes em diferentes épocas, os quais foram 

agrupados em estágios de importantes marcos evolutivos.   

 

4.4 Análise de Enriquecimento Funcional  

 

 Para Análise de Enriquecimento Funcional foram utilizados os softwares DAVID, 

disponível em https://david.ncifcrf.gov/10 (Da Wei Huang et al., 2009) e GeneTerm-Linker na 

página http://gtlinker.cnb.csic.es/11 (Fontanillo et al., 2011). Foram utilizados todos os genes 

com LCA definidos e divididos em seus estágios evolutivos. Em todos os casos, as análises de 

enriquecimento foram feitas utilizando teste hipergeométrico e ajustando os valores de p-

value para testes múltiplos com o procedimento Benjamini-Hochberg (Benjamini & 

Hochberg, 1995). 

 

4.5 Cálculos gerais e Estatística 

  

 Cálculos e estatísticas utilizadas neste trabalho foram realizados utilizando a 

linguagem R de programação. Para análise de genes HK versus genes ubíquos, primeiramente 

foi criado o Diagrama de Venn e posteriormente, calculada a razão de possibilidades (Odd 

ratio = OR) entre esses dois conjuntos de dados. Este cálculo nos possibilita verificar a 

chance de um evento ocorrer em um determinado grupo:  

 

    
   
   

 
  
  

 

Onde, 

a = Interseção entre genes HK e ubíquos. 

b = Genes HK presentes somente na lista de Eisenberg e Levanon. 

                                                           
10
 Acesso em 12 de janeiro de 2017. 

11
 Acesso em 12 de janeiro de 2017. 
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c = Somente genes ubíquos. 

d = Universo de todos os genes. 

 

 Em seguida, é calculado o intervalo de confiança de 95% com as equações abaixo: 

 

                                                	

                                                 

 

 Para melhor entendimento pode ser utilizado o artigo Explaining Odds Ratios 

(Szumilas, 2010) disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2938757/12. 

Para comparação da distribuição de expressão gênica entre genes HK e TE foram realizados 

os Testes Wilcoxon e Teste-T. Funções gerais como boxplot, image e ggplot foram utilizadas 

do próprio ambiente de desenvolvimento da linguagem R.  

 Conforme será discutido ao fim da etapa I, foi gerado o gráfico da Figura 16 com o 

número de genes correspondentes a 50% de expressão por tecido com a base de dados 

Fantom, para análise dos genes proeminentes. Para esse gráfico, foi necessário normalizar os 

dados CAGE/FPKM para TPM (Transcritos por milhão - Tradução livre). Portanto, foi 

realizada a seguinte equação em toda a matriz de dados:  

 

     
                 

                           
             

 

 Maiores detalhes podem ser lidos no artigo correspondente (Wagner, Kin, & Lynch, 

2012). 

  

4.6 Determinação dos genes proeminentes 

  

 Para determinação dos genes proeminentes, ou mais expressos do tecido, as tabelas de 

tecidos de EST e GEO foram agrupadas para os dados de expressão ficarem em uma tabela só 

como em RNASeq e foi gerado um script para nos dizer por gene, em qual tecido ele é mais 

expresso e qual a sua expressão. Expresso é entendido o gene com pelo menos 1 EST/100K 

ou 1 contagem de microarranjo ou 1 FKPM para RNASeq. 

                                                           
12
 Acesso em 12 de janeiro de 2017. 
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 Foi observado então, que para as plataformas analisadas, o padrão da curva é o 

mesmo. Genes mais expressos primeiro, e à medida que a expressão vai diminuindo, os genes 

formam um platô e a expressão segue de forma contínua, conforme Figura 11. Nas três 

abordagens (EST, microarranjo e RNASeq) o perfil típico da curva de expressão obtido é 

logarítmico, sendo assim, nos referimos aos genes com pelo menos 100 EST's por 100K 

(normalizando o tamanho das bibliotecas de ESTs por 100.000), 1000 contagens em 

microarranjo (sinal reportado na plataforma) ou maior que 500 FKPM em RNASeq como 

“genes proeminentes”, pois esse limiar inclui os genes de expressão muito alta e o início do 

platô, antes que os dados comecem a divergir de uma curva arbitrariamente ajustada. Análises 

da expressão tecido a tecido (não mostrado) também foram realizadas para se escolher esse 

limiar, procurando-se agrupar um número de genes proeminentes suficiente para análises 

subsequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Determinação dos genes proeminentes (Dados de EST). 

Este mesmo perfil de expressão foi observado nas três bases analisadas na etapa 
I: EST, GEO e RNASeq. O perfil é logaritmo, portanto, os genes começam em 
valores muito expressos e aos poucos vão diminuindo sua expressão até que a 
curva forme um platô. Em destaque, a expressão dos genes proeminentes em 
ovário presentes na plataforma Unigene EST. 
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4.7 Determinação dos genes tecido-específicos  

  

 Foram considerados genes tecido-específicos (TS), aqueles expressos em apenas um 

tecido. Estes também são chamados genes exclusivos e podem ser interessantes para analisar 

especificidade de um tecido especialmente se a base de dados contiver tecidos 

fisiologicamente diferentes. Porém, como os resultados demonstram, foi necessário utilizar 

outros subgrupos de dados classificados como tecido-enriquecidos ou genes-elevados.  

 

4.8 Determinação dos genes tecido-enriquecidos 

 

 Genes tecido-enriquecidos (TE) foram classificados por Uhlen et. al (2015) como 

sendo os genes expressos cinco vezes mais em um tecido que em todos os demais. Os autores 

explicam que eles não utilizam o termo tecido-específico porque a definição depende de um 

nível de cuttoff arbitrário, além de, várias proteínas descritas na literatura como TS estarem 

expressas em vários tecidos em seus experimentos (Uhlen et al., 2015).  

 O termo TE foi utilizado na etapa II deste trabalho sob um conceito diferente. Como a 

base de dados HPA possui vários tecidos relacionados fisiologicamente e com um grande 

número de genes expressos compartilhados (acima de 95%, dados não mostrados), foram 

considerados genes TE, aqueles expressos em 1, 2 e 3 tecidos. Não foi possível utilizar nessa 

etapa, apenas os genes TS porque tecidos fortemente relacionados perderiam genes 

importantes em sua composição. 

 

4.9 Determinação dos genes housekeeping e ubíquos 

  

 Foram utilizados dois conceitos para genes expressos em todos os tecidos: (1) genes 

ubíquos foram considerados aqueles expressos em todos os tecidos (> 1 FPKM, 1 contagem 

de microarranjo ou 1 EST/100K); (2) genes housekeeping (HK), foram considerados aqueles 

expressos em todos os tecidos e presentes na lista curada de Eisenberg e Levanon (2013). 

Como definição dos próprios autores: "Genes HK são genes de manutenção envolvidos na 

manutenção celular do organismo, e portanto, espera-se que estes mantenham seus níveis de 

expressão em todas as células e condições." 
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4.10 Perfil de expressão do organismo e rede de co-expressão gênica 

 

 Referente à etapa II, os dados normalizados em FPKM foram transformados em log2 

ou log2(FPKM+1) em alguns gráficos apresentados no item Resultados, para melhor 

visualização. Na análise do perfil de expressão gênica, incluindo os heatmaps, foi utilizado 

clusterização não supervisionada das amostras baseadas na expressão de todos os genes. Para 

tanto, foi calculada a distância baseada em correlação de Spearman e a função hclust do R. 

Esta clusterização foi feita para todas as 116 réplicas dos 32 tecidos da base de dados HPA 

utilizando a média de expressão entre as réplicas.  

 Para criação da rede de co-expressão gênica foi calculada a correlação de Spearman 

par-a-par para todos os genes expressos ao longo das 116 amostras e selecionados apenas 

aqueles com correlação >= 0.85. Foi feita validação cruzada (crossvalidation) desses valores 

e, selecionadas duas amostras randomicamente para cada tecido (32 tecidos x 2 amostras 

randômicas = 64 amostras) e novamente, calculada a correlação de Spearman para este novo 

subgrupo de dados. Este passo foi necessário porque os tecidos apresentaram diferentes 

número de réplicas, variando de duas como pâncreas a cinco de testículo. O algoritmo foi 

executado 100 vezes e anotava para cada par de genes aqueles com coeficiente de correlação 

>= 0.85. Ao final, somente esses genes altamente correlacionados foram selecionados, 

resultando em uma rede composta por 2.298 genes e 20.005 interações. A ferramenta utilizada 

para manuseio e visualização dos dados foi o Cytoscape e, para identificação de sub-redes 

formadas por grupos gênicos foi utilizado o algoritmo MCODE do próprio Cytoscape 

(Shannon, 2003). Este algoritmo realiza uma avaliação da topologia da rede e encontra 

regiões densamente conectadas definindo assim, seus módulos.  

 

4.11 Recursos computacionais e softwares utilizados 

 

 Foram utilizados um servidor de banco de dados, e um computador localizados no 

Laboratório de Biodados da UFMG para as etapas I e III: 

 Servidor de banco de dados MySQL com 2 TB de espaço em disco rígido, 8 GB de 

memória RAM, 6 núcleos (cores) e Sistema Operacional Linux CentOs 6.5. 

 Computador local com 1TB de espaço em disco rígido, 8 GB de memória RAM, Dual 

boot com os Sistemas Operacionais Windows 7 e CentOs 7. Uso dos programas putty 

e winscp para conexão via ssh nos servidores Linux. 
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 Servidor Biodados: Servidor de aplicativos com 150 GB de espaço em disco, 4 GB de 

memória RAM, processador AMD com 4 núcleos de processamento e Sistema 

Operacional Linux CentOs 6.5. 

  

 Durante o Doutorado Sanduíche, onde foi realizada a Etapa II deste trabalho foram 

utilizados os seguintes recursos computacionais: 

 

 Computador situado no Centro de Investigación Dél Cáncer (CIC) da Universidade de 

Salamanca: Processor Xeon E5-2620v2, 64GB de memória RAM, HD com 1 TB de 

armazenamento e monitor de 24 polegadas para visualização da rede ao final das 

análises.  

 Storage para backups, também localizado no CIC: NAS Server, Synology Disk 

Station, 6x4HD SATA-600, 6 x 4TB (RAID 0), WD Green WD40EZRX.  

 

 Os scripts foram criados em shell para manipulação dos arquivos provenientes dos 

downloads das bases de dados, SQL para o SGBD armazenar os resultados, python e R para 

manuseio de dados e geração de gráficos.  

  

4.12 Disponibilização dos dados 

 

 Resultados referentes a esta tese estão disponíveis para download e portanto, podem 

ser utilizados pela comunidade científica.  

 Link de acesso: https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-016-

3062-y  

 Código QR para smartphone:  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os dados foram analisados em três diferentes etapas, a medida que fomos evoluindo 

no conhecimento da evolução de subconjuntos dos genes expressos em diferentes tecidos, 

resumidas a seguir. Etapa I: análise inicial dos genes proeminentes, fatores de transcrição 

tecido-específicos, e genes ubíquos, utilizando para determinação de ancestralidade o 

agrupamento de ortólogos do UEKO, uma base derivada do Kegg Orthology por 

enriquecimento, com procedimento do laboratório de Biodados. Etapa II: análise global do 

organismo Homo sapiens com uso da ferramenta OMA para agrupamentos de ortólogos, que 

agrupa todos os genes codificadores humanos. Etapa III: determinação e análise mais 

criteriosa de genes tecido-específicos, sendo esta última dividida em três diferentes estratégias 

de determinação de genes tecido-específicos: (1) por grupos (clusters) de tecidos; (2) por 

classificação em níveis de tecido de acordo com suas categorias fenotípicas e; (3) utilizando 

os oito tecidos em comum nas quatro bases de dados utilizadas, cada qual pertencente a um 

grupo distinto. As três etapas são descritas a seguir. 

 

5.1 Etapa I: Análise inicial dos genes proeminentes 

 

Nesta etapa foram utilizados todos os tecidos das bases de dados correspondentes, ou 

seja, 45 tecidos em Unigene (base de ESTs), 36 em uma série de microarranjo da base GEO e 

27 em um experimento comparativo de RNASeq. Os resultados que se seguem, foram obtidos 

através da ordenação dos dados de expressão gênica, conforme descrito em Materiais e 

Métodos. Em uma análise geral desses dados, foi possível observar que o gene mais expresso 

em bibliotecas de EST produz a proteína Albumina sintetizada no fígado com 5.773 ESTs por 

100K. Em microarranjo os genes mais expressos são da hemoglobina alfa 1 e 2 na medula 

óssea com 16.949,2 contagens e em RNASeq a Trypsin 1 do pâncreas apresentou a expressão 

mais alta da plataforma com 183.740 FPKM.  

A Figura 12 apresenta o perfil típico de expressão gênica em EST, microarranjo e 

RNASeq, respectivamente. Foi observado que os genes mais expressos e mais representativos 

do tecido, genes que chamaremos de “proeminentes”, estão localizados na parte acentuada da 

curva do gráfico, enquanto que a maioria dos genes de expressão basal forma um platô e são 

expressos de maneira contínua para as três plataformas. Esse fato é importante para a 

verificação da dinâmica evolutiva do tecido porque ao incluirmos todos os genes expressos, 
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passamos a ter uma visão geral do organismo (mostrado adiante) e não mais uma visão por 

tecido. Buscamos assim entender a dinâmica evolutiva de subconjuntos. 

 A Figura 12 apresenta ainda, no canto inferior direito, o gráfico de expressão para os 

genes “proeminentes” do ovário como exemplo de um tecido, porém, o comportamento é o 

mesmo para as bases GEO e RNASeq (não mostrado). Portanto, apesar dos dados serem 

provenientes de três diferentes abordagens e formas de sequenciamento, a expressão gênica é 

uma medida que aumenta em uma taxa específica. Assim, a curva de potência se adéqua bem 

aos resultados e os valores de R-quadrado de 0,897 para EST, 0,867 para microarranjo e 0,922 

para RNASeq, demonstram que o ajuste da curva aos dados pode ser considerado satisfatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 12: Perfil típico de expressão gênica em EST,  microarranjo e RNASeq.  

Em destaque nas caixas, uma pequena descrição do gene mais expresso em cada uma das bases de dados e sua 
expressão. Após o corte para uso somente dos genes proeminentes, a curva de expressão dos genes a serem utilizados 
passa a ser como a curva do ovário, demonstrada no gráfico final. 
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5.1.1 Genes relacionados a fatores de transcrição 
 

 Segundo Jolma et al., “... para que possamos entender o funcionamento das redes que 

controlam a transcrição, bem como os processos fisiológicos e patológicos é necessário que 

seja feita a catalogação de cada fator de transcrição em diferentes condições ambientais e de 

desenvolvimento” (Jolma et al., 2013). Essa catalogação já existe para humanos e alguns 

outros organismos modelo como Drosophila melanogaster e Caenorhabditis elegans e neste 

trabalho, foram identificados quais os fatores de transcrição conhecidos estavam presentes nos 

dados de microarranjo e RNASeq. 

 A lista de fatores de transcrição utilizada foi retirada do site Kegg Orthology (Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes), módulo Brite. Com essa lista no banco de dados em 

MySQL, foi possível identificar a partir do “gene_name” quantos genes de fatores de 

transcrição estão presentes nas bases GEO e RNASeq. Para a análise quantitativa foram 

utilizados os tecidos: testículo, placenta e próstata. A lista oficial do Kegg possui 414 

identificadores únicos. A base GEO apresenta 66 genes de fatores de transcrição em comum 

entre os três tecidos, sendo 16 presentes apenas em próstata, 13 em testículo e 3 unicamente 

na placenta. Em RNASeq foram encontrados 126 genes em comum, 7 unicamente na próstata, 

22 no testículo e 5 na placenta.   

 Em seguida foi feita a análise por tempo de aparecimento desses fatores de transcrição 

com LCA a partir dos uniprots obtidos. Analisando testículo, próstata e placenta de GEO e 

RNASeq, fica evidente que não há uma diversificação evolutiva considerável com uso desse 

conjunto de dados. Há uma diferença no primeiro clado em relação à curva total do 

organismo, devido à ausência deles em procariotos, mas no surgimento dos vertebrados em 

Teleostomi, essas curvas se igualam. As Figuras 13A e 13B apresentam os resultados para 

GEO e RNASeq, respectivamente. 

 Os resultados sugerem que os genes relacionados a fatores de transcrição seguem a 

curva de expressão do organismo e, portanto, sua dinâmica evolutiva. Esse subconjunto de 

centenas de genes não é específico o suficiente para denotar histórias evolutivas para os 

tecidos ensaiados aqui. Portanto, a próxima etapa consistiu em verificar os genes tecido-

específicos e housekeeping. 
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5.1.2 Genes tecido-específicos e housekeeping 
 

 Definir gene tecido-específico não é algo trivial, porém, o que foi feito para RNASeq 

inicialmente, foi uma primeira aproximação: definir genes tecido-específicos como aqueles 

expressos em apenas um tecido, ou seja, genes expressos exclusivamente em um tecido. 

 Sendo assim, o próximo passo foi verificar os genes específicos de cérebro com 

expressão maior que 1 FPKM em comparação com os genes proeminentes, ao longo da 

dinâmica evolutiva do organismo. Os resultados foram promissores. Mesmo considerando 

genes de expressão basal, a área da curva é visivelmente menor e esses genes possuem uma 

ancestralidade mais recente. A Figura 14 apresenta os dados de cérebro onde, a linha verde 

representa os genes proeminentes, a linha roxa os genes tecido-específicos e a sombra cinza é 

a dinâmica evolutiva de humano. 
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 Assim como para o cérebro, o mesmo ocorre com os demais tecidos (dados não 

mostrados). A curva dos genes específicos apresenta um desenvolvimento característico de 

genes mais recentes. Ou seja, o que esses dados sugerem é que os genes específicos tendem a 

ser mais recentes na linhagem evolutiva humana. 

 

 

 

Figura 13: Fatores de transcrição com dados de microarranjo e RNASeq. 

Foram analisados os genes fatores de transcrição em duas diferentes plataformas, nas bases de 
dados GEO e RNASeq, com uso de 3 tecidos: placenta, testículo e próstata. a) Fatores de 
transcrição em microarranjo. b) Fatores de transcrição em RNASeq. Nota-se que, independente 
dos tecidos, as curvas são praticamente as mesmas. 
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 Outro aspecto observado foram os genes housekeeping. Existe na literatura uma lista 

atualizada de genes housekeeping humanos dos pesquisadores Eisenberg e Levanon com 

3.804 desses (Eisenberg & Levanon, 2013). A base de dados de RNASeq do HPA utilizada 

nesta etapa apresenta 6.780 genes expressos na sua totalidade de tecidos, ou seja, em 27 

tecidos. Esses genes são chamados ubíquos e apresentam uma interseção de 3.176 genes com 

a lista de Eisenberg.  

 Verificando a origem desses genes ubíquos (Figura 15), foi possível observar que são 

originados de maneira mais rápida que o conjunto de genes do organismo, provavelmente por 

exercerem funções basais para manutenção celular, além de constituírem um conjunto 

subtraído de genes tecido-específicos, que apresentam origem mais lenta ao longo da 

evolução humana. Todavia, nem todos os genes housekeeping são tão remotos quanto a 

origem dos organismos celulares ou eucarióticos, como se poderia supor. A coleção só fica 

completa no clado Vertebrata. 

 

 

 

Figura 14: Genes proeminentes versus genes tecido-específicos em dados de RNA-Seq. 

Eixo x representa a linhagem humana, eixo y contém a porcentagem de kos analisados e a sombra cinza 
representa a curva do organismo. Os genes proeminentes (ou seja, os mais expressos) em RNASeq, são aqueles 
com expressão maior que 500 FPKM. Em verde, genes proeminentes de cérebro e em roxo, os genes tecido-
específicos. 
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5.1.3 Discussão referente à etapa I 
  

 Referente à análise de expressão gênica, foi utilizada a mesma metodologia para os 

bancos de dados das três plataformas apresentadas - EST, GEO e RNASeq 27 tecidos - e os 

perfis de expressão se adequam satisfatoriamente à linha de tendência de potência conforme 

apresentado. Porém, apesar da determinação de um cutoff para uso dos genes proeminentes foi 

possível observar com uso da base de dados Fantom (Figura 16), que esse cutoff não era 

satisfatório para diferenciação de perfil evolutivo por tecido, pois frequentemente eram 

selecionados pouquíssimos genes. A Figura 16 foi feita com dados normalizados em TPM 

(Transcripts per million) e apresenta o número de genes mais expressos correspondentes a 

50% de expressão por tecido. Em azul estão representados os genes ubíquos e em vermelho os 

genes não ubíquos. Como a maior quantidade dos genes proeminentes são também ubíquos, 

esse conjunto de dados não deverá ser utilizado em análises futuras para diferenciação da 

dinâmica evolutiva por tecido visto que, genes proeminentes podem ser entendidos como um 

subconjunto enriquecido de genes expressos em todos os tecidos. No entanto, permanece a 

conclusão de que eles têm dinâmica evolutiva mais rápida que a global do organismo. 

 

Figura 15: Genes expressos em todos os tecidos da base de dados HPA com 27 tecidos.  

Os genes ubíquos (genes expressos em todos os tecidos) aparentemente são originados de maneira mais rápida 
que o conjunto dos genes do organismo. Este fato se deve principalmente por eles exercerem funções celulares 
basais constituintes até mesmo em organismos procariotos. Outra hipótese se deve ao fato de, os genes 
ubíquos, constituírem um conjunto subtraído de genes tecido específicos, que têm origem mais lenta ao longo 
da evolução.  
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 A respeito dos genes relacionados a fatores de transcrição, os resultados sugerem que 

esses seguem a curva de expressão do organismo e, portanto, sua dinâmica evolutiva. Não 

houve grande diferenciação entre tecidos, como cérebro, placenta e próstata, nem mesmo 

entre tecnologias de sequenciamento como em microarranjo e RNASeq. Portanto, os fatores 

de transcrição devem ser considerados para o organismo, não para um órgão ou tecido em 

particular (Figuras 13A e 13B). 

 Os resultados dos genes tecido-específicos e ubíquos foram promissores. Os dados de 

RNASeq apresentam 6.780 genes expressos em todos os tecidos (27), sendo que 3.176 desses 

intercedem com a lista de genes housekeeping de Eisenberg e Levanon. Mais interessante, 

porém, são os 4.875 genes expressos em apenas um tecido. Resultados comparativos entre 

genes tecido-específicos e proeminentes demonstraram que a dinâmica evolutiva dos tecido-

específicos é diferenciada (Figura 14).  

 As análises de subgrupos de dados são importantes porque quando são utilizados todos 

os genes expressos, mesmo que separadamente por tecido, não há uma diferenciação na 

dinâmica evolutiva tecidual e o que se observa é o perfil evolutivo do organismo, neste caso, 

o do Homo sapiens (Figura 17). O mesmo resultado foi observado em bases de dados de 

diferentes tecnologias de sequenciamento, portanto, para assinatura do tecido é importante 

considerar um subconjunto de genes constituintes do tecido como, por exemplo, os genes 

exclusivos ou tecido-específicos.  

 

Figura 16: Número de genes correspondentes a 50% de expressão por tecido.  

Representação dos genes mais expressos por tecido, chamados genes proeminentes. Os dados de FPKM estão normalizados 
para valores de TPM (Transcripts per million). Azul: Genes ubíquos (Ubg) ; Vermelho: Genes não ubíquos (Non Ubg).  
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Figura 17: Gráfico cumulativo por tecido para representação da dinâmica evolutiva.  

Note que, quando são utilizados todos os genes expressos (FPKM>=1), mesmo que separadamente, não é 
possível diferenciar tecidos e analisar a dinâmica evolutiva de cada um porque as curvas se convergem ao 
proteoma humano (sombra cinza). O resultado se repete para as demais bases de dados.   
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5.2 Etapa II: Análise global do organismo Homo sapiens 

 

 A análise global do transcriptoma humano foi baseada na expressão gênica de 116 

amostras provenientes de 32 tecidos normais da base de dados HPA. A Figura 18 apresenta 

um heatmap e dendrograma para cada uma das amostras, utilizando todos os genes expressos 

(18.545 genes com expressão >= 1 FPKM). As distâncias entre tecidos foram calculadas pelo 

coeficiente de correlação de Spearman, método não paramétrico para cálculo de distância e 

similaridade. O heatmap apresenta agrupamentos entre amostras de mesmo tecido, ou seja, 

ocorre agrupamento de réplicas biológicas, além de evidenciar a proximidade entre tecidos 

relacionados fisiologicamente como, por exemplo: baço, linfonodos e amígdalas (tecidos 

relacionados ao sistema linfático); ou estômago, duodeno, cólon e reto (tecidos relacionados 

ao sistema digestivo). No canto superior esquerdo da Figura 18 é possível visualizar a barra 

de cores com as escalas para interpretação do heatmap. Vermelho escuro corresponde à 

mínima distância (máxima correlação) e azul escuro corresponde à máxima distância (mínima 

correlação). A cor branca corresponde a valores médios, e os valores dentro das barras 

demonstram que grande parte das comparações entre tecidos possuem valores em torno de r = 

0.80 - 0.85. Esses resultados também revelam que alguns tecidos possuem um perfil de 

expressão diferente de outros (como o testículo), produzindo assim um ramo totalmente 

separado no cladograma. Essa comparação vai ser considerada para o estudo do subgrupo de 

genes tecido-específicos. 

 

5.2.1 Genes tecido-enriquecidos e housekeeping 
 

 Diferentemente da etapa I onde foi definido que os genes tecido-específicos seriam 

aqueles expressos exclusivamente em um tecido (e de fato o são), nesta segunda etapa foi 

necessário utilizar outra classificação, porque, como foi mostrado na Figura 14, alguns tecidos 

são altamente correlacionados fisiologicamente e, portanto, possuem um grande número de 

genes expressos em comum. Por exemplo, como definir genes tecido-específicos quando a 

base de dados possui tecidos muito correlacionados como reto e duodeno ou coração e 

músculo esquelético? Não basta simplesmente selecionar genes exclusivos porque podem 

estar sendo retirados genes constitutivos do grupo de tecidos. Portanto, utilizando o termo 

apresentado por Úhlen et. al nós classificamos os genes expressos em até três tecidos como 

genes tecido-enriquecidos (Uhlen et al., 2015).  
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 A Figura 19A apresenta o número de genes expressos por tecido, sendo 1.353 genes 

expressos em apenas um tecido, 637 em dois, 469 em três e assim por diante, até 8.961 genes 

expressos em todos os 32 tecidos. Esse gráfico nos apresenta ainda dois subgrupos a serem 

utilizados nesse trabalho. A caixa vermelha demarca o número de genes expressos em até três 

tecidos, totalizando 2.459 genes tecido-enriquecidos (do inglês, tissue enriched) e a caixa azul 

demarca os genes ubíquos: 8.961 genes expressos em pelo menos uma réplica de cada tecido. 

Foi observado que destes genes, 7.668 estão expressos em todas as 116 amostras e a 

interseção dessa lista com a lista de housekeeping de Eisenberg resulta em uma interseção de 

3.524 genes, de fato housekeeping (Figura 19C), indicando uma sobreposição de 93%. Para 

identificar o quão relevante este resultado é, foi calculado o odd ratio (OR) e foi obtido um 

valor significante de OR=32.09 (com intervalo de confiança de 95 % = 28.27–36.43).  

 

 

Figura 18: Agrupamento de perfis em dados de expressão gênica por amostras.  

Heatmap e dendrograma de 116 amostras de 32 tecidos humanos normais.  A escala com barra de cores indica que a cor 
vermelho escuro corresponde à mínima distância (ou seja, máxima correlação de Spearman) e azul escuro à máxima 
distância (mínima correlação). A cor branca corresponde a valores médios e a distribuição dentro das barras de cores 
mostra a densidade de pares de tecidos comparados presentes em cada intervalo de valores de correlação. 
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 Por fim, a comparação global da distribuição de expressão gênica entre genes 

housekeeping e tecido-enriquecidos indica que os genes tecido-enriquecidos apresentam 

valores de expressão significativamente mais baixos que os housekeeping (Figura 19B). Para 

demonstrar essa diferença foram feitos dois testes estatísticos, teste-T e Wilcoxon. Nos dois 

casos os valores de p-value são muito baixos (<1e-10) e a diferença de expressão entre esses 

dois subgrupos é de 1.61 em escala log2. Esses resultados indicam que essa diferença não se 

deve ao acaso, mas ocorre devido à diferença real na regulação de expressão entre os genes 

tecido-enriquecidos e housekeeping. Os boxplots também demonstram que a variabilidade no 

nível de expressão em genes tecido-enriquecidos (valores abaixo de 1 e acima de 12 em escala 

log2) foi maior que a variabilidade encontrada em genes housekeeping. Portanto, essa 

observação indica que os genes tecido-enriquecidos apresentam uma maior diferenciação nos 

valores de expressão ao longo de diferentes tecidos, enquanto que os housekeeping 

apresentam uma regulação gênica mais conservada.   

  

 

Figura 19: Número de genes expressos ao longo de 32 tecidos provenientes de Uhlen et. al.  

a) Número de genes expressos com FPKM >= 1 por número de tecidos. b) Comparação da distribuição de expressão gênica 
entre HKg e TEg. c) Diagrama de Venn com a interseção entre genes ubíquos (7.668) e genes housekeeping da lista de 
Eisenberg e Levanon (3.804). Ao final, os dados  de transcriptoma analisados, apresentaram 3.524 genes housekeeping.  
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5.2.2 Marcos evolutivos humano 
 

 Para análise evolutiva global foi utilizado o método de filoestratigrafia (Domazet-Loso 

et al., 2007) e datação do período geológico, porém, foi mantida a abordagem cladística (a 

sessão Materiais e Métodos pode ser consultada para maiores detalhes). Como grupos de 

ortólogos, foram considerados os agrupamentos da base de dados OMA. Para inferência da 

origem gênica foi utilizado um algoritmo desenvolvido no laboratório de Biodados que 

determina o LCA, dada a distribuição taxonômica dos ortólogos do grupo OMA respectivo. 

Foram utilizados todos os 18.545 genes expressos do transcriptoma, sendo estes mapeados em 

17.437 proteínas. Em seguida, foram analisados os dois subgrupos apresentados 

anteriormente: 2.459 genes tecido-específicos mapeados em 2.157 proteínas e 3.524 

housekeeping mapeados em 3.393 proteínas. A Figura 20 apresenta as épocas 

filoestratigráficas que consideramos marcos evolutivos de surgimento de genes em humanos 

(setas). A linha preta corresponde ao conjunto total de genes mapeados (17.437). A linha 

vermelha representa os genes tecido-enriquecidos (2.157) e a linha azul apresenta os 

resultados para os housekeeping (3.393 genes).  

 A análise do gráfico da Figura 20 revela a presença de alguns marcos evolutivos com 

maior surgimento de genes em humanos, conforme indicado pelas setas (nomeados como 

Hallmarks no artigo de Lopes et. al 2016). Também é possível observar a curva com todas as 

proteínas humanas (linha preta) e notar o perfil evolutivo do organismo, neste caso, do Homo 

sapiens. Porém, outras verificações podem ser feitas, por exemplo, quando se observa a curva 

referente aos genes housekeeping, é possível perceber que já no início da linhagem, em 

organismos procariotos, há um salto considerável para este subgrupo de genes, enquanto que 

para os genes tecido-enriquecidos esse salto ocorre somente ao final da linhagem humana com 

o surgimento dos mamíferos. É notável, no entanto que nem todos os genes housekeeping são 

extremamente remotos. Outro ponto a ser considerado é que a área da curva é visivelmente 

diferente para os três conjuntos de dados. Assim como discutido na etapa I, os genes 

housekeeping de fato apresentam um perfil evolutivo mais rápido que o perfil evolutivo 

humano global, enquanto que os genes mais especializados, tecido-específicos, apresentam 

uma dinâmica com genes mais recentes.  

 A linhagem humana inclui 31 clados filogenéticos, iniciando em Cellular organisms e 

terminando em Homo sapiens. Porém, conforme citado anteriormente, foi possível observar 

oito marcos evolutivos na Figura 20 com maior concentração de surgimento de genes, e, 

portanto, esses estágios foram agrupados e nomeados em 8 diferentes estágios (st): st1) 
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Cellular organisms  (genes compartilhados com Prokaryota); st2) de Cellular organisms até 

Eukaryota; st3) de Eukaryota até Metazoa; st4) de Metazoa até Vertebrata; st5) de Vertebrata 

até Euteleostomi; st6) de Euteleostomi até Mammalia; st7) de Mammalia até Primates e; st8) 

de Primates a Homo sapiens. A Figura 17 apresenta todos os genes mapeados em cada um 

desses estágios evolutivos. 

 A análise dos marcos evolutivos revela ainda outra característica interessante: os genes 

housekeeping são mais antigos que os genes tecido-enriquecidos. O gráfico da Figura 20 e a 

tabela inclusa na Figura 21 apresentam claramente a diferença entre esses dois subconjuntos 

de genes. Os genes housekeeping apresentam o maior surgimento de genes no estágio st2 

(Prokaryota a Eukaryota), com 1.009 genes mapeados. Os genes tecido-enriquecidos, ao 

contrário, apresentam maior surgimento de genes no estágio evolutivo st7 (Mammalia a 

Primates) com 799 genes. Essas observações indicam que os genes housekeeping emergem no 

início da linhagem evolutiva e constituem um conjunto de genes mais antigos, o que reflete 

suas funções essenciais e constitutivas das células. Ao contrário, porém, a observação de que 

os genes tecido-específicos em humano emergem mais tardiamente na linhagem evolutiva 

pode revelar papéis celulares ou fisiológicos mais específicos implementados a nível 

molecular pelo aparecimento de novos genes.  
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Figura 20: Marcos evolutivos de genes que codificam proteínas humanas ao longo da escala temporal, mantendo a 
abordagem cladística. 

Para uma análise cladística, foram mostrados os níveis da linhagem evolutiva humana na legenda por cor como mapeados no
gráfico. As setas apontam para oito principais marcos evolutivos de surgimento de genes na linhagem humana. O eixo X 
apresenta a linha do tempo em Milhões de Anos Atrás (Mya) e o eixo Y corresponde ao número de proteínas em valores 
cumulativos. A linha preta representa 17.437 proteínas mapeadas em grupos de proteínas ortólogas do OMA. A linha azul 
representa os genes HK (3.393) e a linha vermelha se refere aos genes TE (2.157). 

 

Figura 21: Número de genes codificadores de proteínas agrupados em oito marcos evolutivos.  

Os estágios descritos na primeira coluna são os mesmos apontados pelas setas da Figura 5 e representam marcos importantes na 
evolução humana, devido ao seu número de genes mapeados. Os estágios correspondem aos seguintes intervalos: estágio st1) 
Cellular organisms; st2) de Cellular organisms até Eukaryota; st3) de Eukaryota até Metazoa; st4) de Metazoa até Vertebrata; 
st5) de Vertebrata até Euteleostomi; st6) de Euteleostomi até Mammalia; st7) de Mammalia até Primates; e st8) de Primates até 
Homo sapiens. As cores dos estágios serão utilizadas adiante para colorir a rede de co-expressão gênica. Os números estão 
representados para todos os genes mapeados em suas proteínas correspondentes (17.439), HK (3.393) e TE (2.157). Os 
principais acréscimos estão denotados por caixas. 
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5.2.3 Enriquecimento funcional dos genes em diferentes estágios evolutivos 
 

 Foi realizada individualmente a análise de enriquecimento funcional para os oito 

estágios evolutivos pré-estabelecidos conforme demonstrado na Figura 21. A tabela de dados 

completa está disponível no Material Suplementar, arquivo 5, disponível em 

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-016-3062-y13.  Em todos os 

estágios, a análise de enriquecimento apresenta resultados condizentes aos processos 

biológicos e provê um forte suporte à alocação desses processos na linhagem temporal 

humana. Abaixo, segue uma descrição sucinta para cada um dos estágios. 

 Estágio 1: compreende a origem da vida até os primeiros organismos celulares (genes 

compartilhados com Prokaryota). Determinando o LCA dos genes presentes no transcriptoma 

utilizado neste trabalho, verificou-se a presença de 1.178 genes codificadores de proteínas 

neste estágio, ou seja, 6.76% da totalidade de genes. A análise de enriquecimento funcional 

demonstra que este estágio está envolvido em vários processos metabólicos basais como 

glicólise (GO:0006007, glucose catabolic process), ciclo de Krebs (GO:0006099, 

tricarboxylic acid cycle) e oxidação lipídica (GO:0009062, fatty acid catabolic process). A 

análise de enriquecimento funcional demonstrou ainda a origem da primeira organela celular, 

a mitocôndria, e da maquinaria macromolecular mais antiga, o ribossomo.   

 Estágio 2, de Cellular organisms até Eukaryota: organismos eucarióticos podem ser 

unicelulares ou multicelulares e compreendem os grupos dos protistas, fungos, animais e 

plantas. Desta forma, é notável o enriquecimento em proteínas de poros nucleares, proteínas 

de importação nuclear, nucleossomo e proteínas da cromatina. Ainda foram encontradas 

várias proteínas envolvidas no metabolismo de ácidos nucleicos: processamento de mRNA e 

rRNA, splicing de mRNA, deselicoidação do DNA, atividades da DNA polimerase e 

DNA/RNA helicase. Este estágio também apresenta a origem da biogênese de alguns 

importantes complexos moleculares: o proteassomo (GO:0005839, proteasome core 

complex), o spliceosomo e o ribossomo (principalmente com a presença das proteínas da 

subunidade maior RPLs, em contraste com as proteínas ribossômicas da subunidade menor 

RPSs, alocadas majoritariamente no estágio st1). 

 Estágio 3, de Eukaryota até Metazoa: o terceiro estágio compreende organismos dos 

clados de Opisthokonta até Metazoa, com 1.395 genes codificadores de proteínas (27,25% 

acumulativo). Este estágio compreende os metazoários, fungos e protistas, além de outros 

                                                           
13
 Acesso em 25 de janeiro de 2017. 
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táxons multicelulares incluindo plantas e algas marrom e vermelha (Medina et al., 2003). De 

acordo com a análise de enriquecimento, este estágio envolve diferentes genes responsáveis 

pela transdução de sinal, como as GTPases. Alguns dos termos encontrados são: atividade da 

pirofosfatase, ligação a GTP, atividade de nicleosídeo-trifosfatases e transferência de grupos 

contendo fósforo. Todos esses termos indicam o possível momento em que o fósforo e o 

fosfato passaram a exercer um papel fundamental na função e regulação proteicas. Outras 

funções enriquecidas, como modificações pós-traducionais, ligação de cálcio a domínios e/ou 

motivos estruturais, transporte e localização proteica também indicam regulação celular. 

 Estágio 4, de Metazoa até Vertebrata: este estágio compreende os organismos dos 

clados Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata e Vertebrata com 2.333 

genes mapeados em seus grupos de ortólogos (40.63% acumulativo). As principais novidades 

deste estágio envolvem a origem de atividade de proteínas quinases, presença de fatores de 

crescimento e algumas proteínas específicas de sinalização, como as proteínas da família 

WNT. Todos os membros bioquimicamente caracterizados da superfamília WNT codificam 

enzimas que transferem ácidos orgânicos, tipicamente ácidos graxos, para grupos hidroxila de 

alvos inseridos na membrana celular (Hofmann, 2000). Outros termos enriquecidos nesta fase, 

por exemplo, sarcômero e contração fibrilar, sugerem a origem das estruturas musculares 

presente nos vertebrados (Neyt et al., 2000).  

 Estágio 5, de Vertebrata até Euteleostomi: este estágio representa o maior salto na 

linhagem humana com 5.070 genes codificadores de proteínas, correspondendo a um total de 

29% dos genes, abrangendo os organismos dos clados Gnathostomata (vertebrados 

mandibulados) e Teleostomi (peixes ósseos e tetrápodes) (Zhu et al., 2013). A análise de 

enriquecimento evidencia uma grande expansão funcional incluindo novos sistemas 

biológicos, como a origem do sistema neural e vascular-circulatório. Este fenômeno está 

representado nos seguintes termos: neurogênese, diferenciação de neurônios, axogênese, 

canais iônicos dependentes de voltagem e desenvolvimento de junção neuromuscular,  vasos 

sanguíneos e vasculatura, além do desenvolvimento e diferenciação de células mesenquimais, 

etc. Muitos outros genes são atribuídos à regulação biológica e a regulação de processos 

celulares, incluindo morte celular e apoptose. Finalmente, o aparecimento da grande família 

de proteínas homeobox. 

 Estágio 6, de Euteleostomi até Mammalia: nesta fase da linhagem evolutiva 

encontram-se os organismos dos clados Sacopterygii (peixes de nadadeiras lobadas, como o 

Celacanto) (Coates, 2009), Dipnotetrapodomorpha (novo clado incluso no NCBI que inclui 
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os peixes pulmonados), Tetrapoda (vertebrados terrestres que possuem quatro patas), Amniota 

(répteis, aves e mamíferos que depositam seus ovos em terra ou retém o óvulo fertilizado 

dentro da mãe) e o clado Mammalia. Com 1.953 genes, este estágio já acumula 80% dos 

genes ao longo da linhagem evolutiva. Os termos enriquecidos mais relevantes nesta fase 

estão relacionados ao sistema hematopoiético, onde denota-se a origem de leucócitos e 

linfócitos. Análises filogenéticas prévias baseadas em dados de expressão gênica também 

datam um número considerável de proteínas provenientes de leucócitos no período dos 

mamíferos (Hughes & Friedman, 2010). 

 Estágio 7, de Mammalia até Primates: este estágio compreende os clados Theria, 

Eutheria, Boreoeutheria, Euarchontoglires e Primates, representado pelos organismos 

vivíparos até os mamíferos placentários (Myers et al., 2016). 2.821 genes estão presentes 

nesta fase, representando um valor cumulativo de 97.08% na linhagem humana. A maioria 

desses genes estão enriquecidos com os termos referentes à regulação de expressão gênica e 

transcrição. Outros termos mais específicos estão relacionados a pele (diferenciação de 

células epidérmicas e epiteliais, queratinização) ou ao sistema reprodutor (geração de gametas 

masculinos, espermatogênese e reprodução sexuada). O estágio 7 também inclui a família de 

proteínas citocromo P450 (em torno de 23 proteínas presentes) e 6 proteínas da família de 

defensinas: DEFA1B, DEFA3, DEFA4, DEFA5, DEFA6 e DEFB4A. As defensinas são uma 

família de peptídeos antimicrobianos e contribuintes vitais para a resposta imune do 

hospedeiro. Compreendendo genes constitutivos ou induzidos, as defensinas têm demonstrado 

contribuir para a defesa inata do hospedeiro através da atividade bactericida direta, bem como 

à imunidade adaptativa através de funções efetoras e reguladoras (Dhople, Krukemeyer, & 

Ramamoorthy, 2006). 

 Estágio 8, de Primates até Homo sapiens: último estágio de desenvolvimento humano 

com 509 genes, apresenta um grupo de funções muito específicas desempenhadas por famílias 

de proteínas, tais como: hormônio somatotropina, citocromo P450, ativador de GTPase e 

resposta imunológica a fungos e bactérias através de histatinas. As histatinas HIS1 e HIS3 

foram encontradas apenas na saliva de humanos, macacos e alguns outros primatas, mas não 

em outros mamíferos. Essas são uma família de polipeptídeos ricos em histidina que 

provavelmente funcionam como parte do sistema de defesa do hospedeiro não-imune e 

apareceram tardiamente na evolução (Sabatini, Ota, & Azen, 1993). As proteínas citocromo 

P450 constituem uma super família que está presente em praticamente todas as espécies, 

desde organismos procariotos à seres humanos. A maioria dessas proteínas nas famílias 
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CYP1, CYP2, CYP3 e CYP4 codificam enzimas envolvidas no metabolismo e eliminação de 

compostos potencialmente tóxicos  como drogas ou xenobióticos externos e são induzíveis 

por vários estímulos ambientais. Esta última fase inclui um pequeno subconjunto de seis 

proteínas citocromo P450 que parecem ser específicas dos clados de primatas: CYP2A7, 

CYP2C9, CYP2D6, CYP2J2, CYP2S1 e CYP3A43. A origem tardia no processo evolutivo de 

alguns desses genes pode refletir sua especificidade funcional e sabe-se que eles 

desempenham um papel fundamental na saúde humana (Nebert, Wikvall, Miller, & B, 2013). 

 

5.2.4 Rede de co-expressão gênica  
 

 Até esta etapa do trabalho já foram apresentados os resultados referentes aos genes 

expressos, quais são eles, onde surgiram na linhagem evolutiva humana, quais funções 

possuem com correspondência a seus estágios, e agora será interessante apresentar como esses 

genes se relacionam. Quais genes codificadores de proteínas formam grupos corregulados? 

Esses grupos possuem características predominantes relacionadas à idade gênica? 

 Sendo assim, após a análise de enriquecimento funcional, foi desenvolvido um script 

com uso da linhagem R para criação da matriz de correlação gênica, utilizando o método de 

Spearman, para cada um dos 18.545 genes expressos. Foi feita a integração desse resultado 

com dados da análise evolutiva apresentados nas Figuras 20 e 21 utilizando as mesmas cores. 

Conforme descrito no item Materiais e métodos, para criação da rede foram utilizados apenas 

os pares de genes com correlação >= 0.85 em todas as 100 vezes que o algoritmo foi 

executado selecionando 2 amostras de cada tecido de maneira randômica. Ao final, foi 

possível obter uma robusta rede de co-expressão que inclui apenas os genes altamente 

correlacionados. A Figura 22 apresenta a figura da rede colorida de acordo com o LCA 

respectivo a cada estágio evolutivo conforme legenda no canto superior direito (stages) e 

quadro da Figura 21. A rede final inclui 2.298 proteínas e 20.005 interações, porém, para 

melhor visualização, a Figura 21 apresenta um subconjunto de 1.691 proteínas e 19.615 

interações, utilizando-se apenas as proteínas que apresentaram pelo menos cinco links em 

cada sub-rede ou agrupamento. Todas as tabelas de dados e o arquivo da rede para uso no 

software Cytoscape estão disponíveis no Material Suplementar do artigo publicado (Lopes, 

Campos-Laborie, Vialle, Ortega, & De Las Rivas, 2016).   

 Em seguida, para análise dos resultados, foi utilizado o algoritmo MCODE do 

software Cytoscape e este evidenciou a existência de 11 principais sub-redes. Além disso, foi 

possível observar que há predominância de determinadas cores presentes em algumas sub-
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redes. Por exemplo, a sub-rede cinco é a mais antiga com predominância de tons vermelhos e 

a sub-rede 11 é a sub-rede composta por genes mais recentes com cores predominantes em 

azul. Outra maneira de se visualizar esse resultado é por meio da Figura 23, onde a linha 

verde que representa a sub-rede cinco apresenta uma dinâmica composta por genes mais 

antigos, enquanto que, as sub-redes 8 e 11 apresentam uma dinâmica característica de redes 

formadas por genes mais recentes (cores azul e rosa). 
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 Três sub-redes podem ser destacadas aqui. A Figura 24 apresenta a sub-rede cinco 

composta por 55 proteínas e 349 interações. Estas proteínas estão relacionadas ao ribossomo e 

são predominantemente antigas. A sub-rede dez (Figura 25) apresenta 63 proteínas e 166 

interações, composta por proteínas mapeadas em diferentes épocas da linhagem humana. Tons 

avermelhados evidenciam os genes antigos presentes até mesmo em procariotos; genes 

coloridos em verde denotam os genes com ancestralidade no estágio quatro com organismos 

de Metazoa a Vertebrata e, por último, os genes com coloração roxa são muito recentes, 

presentes em Mammalia. A sub-rede onze, mais recente, possui 26 genes e 57 proteínas 

relacionadas a hematopoiese (Figura 26).  

  

 

Figura 22: Rede de co-expressão gênica correspondente a 1.691 proteínas e 19.615 interações. 

Estão presentes somente os genes codificadores de proteínas altamente relacionados utilizando-se correlação de Spearman. As 
cores dos nós representam as cores dos oito principais estágios evolutivos conforme legenda à esquerda do gráfico ou Figura 6. 
A partir da rede, com uso do algoritmo MCODE do Cytoscape foi possível identificar 11 sub-redes, e destas, três foram plotadas 
à esquerda para melhor visualização: sub-rede cinco composta por proteínas ribossomais, sub-rede dez com proteínas 
mitocondriais e sub-rede onze basicamente composta por proteínas hemopoiéticas.  
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Figura 24: Sub-rede cinco composta por 55 proteínas ribossomais e 349 interações. 

As cores avermelhadas evidenciam que esta é uma sub-rede composta de genes antigos, presentes inclusive em 
organismos procariotos.  

 

Figura 23: Composição das sub-redes de acordo com o mapeamento por idade.  

A sub-rede cinco é formada basicamente por genes antigos (cor verde), enquanto que, as sub-redes oito e 
onze são formadas basicamente por genes mais recentes (azul e rosa). 
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Figura 26: Sub-rede onze composta por 26 proteínas hemopoiéticas e 57 interações.  

Esta sub-rede é composta por genes mapeados no estágio cinco ou superior na linhagem humana. É a sub-rede mais 
recente encontrada neste estudo de transcriptoma.  

 

Figura 25: Sub-rede dez composta por 63 proteínas mitocondriais com 166 interações. 

Esta é uma sub-rede mista porque apresenta genes em diferentes estágios evolutivos. As cores avermelhadas 
evidenciam os genes mais antigos presentes até mesmo em organismos procariotos; genes marcados em verde 
possuem ancestralidade no estágio quatro de Metazoa a Vertebrata e; genes de coloração próximas ao roxo estão 
bem avançados na escala evolutiva, em Mammalia.   
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 Assim como foi feita a análise de enriquecimento funcional para os estágios 

evolutivos, também foi feita para cada uma das 11 sub-redes. Novamente, os resultados das 

funções enriquecidas se mostraram coerentes: sub-rede (1) resposta imune; (2) ciclo celular; 

(3) cito-esqueleto; (4) processamento de RNA; (5) Ribossomo; (6) Matriz extra celular; (7) 

músculo e contração; (8) gametas e processo reprodutivo; (9) junção e adesão celular; (10) 

mitocôndria e síntese de ATP; (11) angiogênese e vasculogênese. Maiores detalhes estão 

descritos na Figura 27, com inclusão dos termos enriquecidos, valores de p-value e z-score. 

Portanto, foi possível observar que proteínas com idades relacionadas tendem a apresentar 

expressão co-regulada e funções semelhantes. 

 Como foi demonstrado, o estudo da correlação dos perfis de expressão gênica ao longo 

dos 32 tecidos, permitiu a construção de uma rede de co-regulação onde foram encontrados 

módulos com significado funcional e biológico. Além disso, o mapeamento da idade dos 

genes codificadores de proteínas nestas redes demonstrou a existência de ligações estreitas 

entre as proteínas relacionadas com idade na linhagem evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Análise de enriquecimento funcional das principais sub-redes.  

Sumário com os principais resultados da análise de enriquecimento para as 11 sub-redes encontradas em um contexto maior 
conforme a Figura 7. O número de proteínas (p) e interações (i) foram incluídos ao lado esquerdo da figura.  
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5.2.5 Discussão referente à II etapa 
  

 A análise de marcos evolutivos além de apresentar o número de genes expressos e 

mapeados em seus grupos de ortólogos para cada estágio evolutivo, também revelou que os 

genes housekeeping são mais antigos que os genes tecido-enriquecidos. A ideia de que 

funções genéticas essenciais estão associadas a genes mais antigos tem sido relatada em 

diferentes estudos, por exemplo, em leveduras (Abrusán, 2013) e genes de mamíferos (Alba 

& Castresana, 2004). Em contraste, porém, as observações de que os genes tecido-específicos 

surgiram mais tardiamente na evolução podem revelar funções celulares ou fisiológicas mais 

específicas com o surgimento de novos genes.  

 Em seguida, os resultados da análise de enriquecimento funcional apresentaram 

termos e anotações coerentes para cada grupo de genes mapeados em seus estágios 

evolutivos. Por exemplo, no estágio st1 foram encontrados termos essenciais de processos 

metabólicos, como respiração aeróbica e atividade mitocondrial; no estágio st2 as funções 

enriquecidas estão relacionadas a núcleo celular e regulação genômica, como cromatina e 

nucleossomo, replicação de DNA e processamento de RNA.  

 Por último, por meio da rede de co-expressão, foi possível verificar como os genes 

codificadores de proteínas se relacionam e a qual estágio da linhagem humana estes genes 

pertencem. O algoritmo MCODE evidenciou a existência de 11 sub-redes e evidenciou a 

existência de ligações estreitas entre proteínas de mesmo estágio evolutivo.  

 Após finalizada a análise global do Homo sapiens a questão que surge é: é possível 

mapear na linhagem evolutiva, a ordem de surgimento dos tecidos? Quando surgiram os 

genes expressos no coração, pulmão ou placenta? Como discutido na etapa I, utilizar o grupo 

de todos os genes expressos em um tecido não diferencia tecido ou órgão, portanto, a etapa 

que se segue apresenta três diferentes abordagens para discutir essas questões. 
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5.3 Etapa III: Determinação e análise de genes tecido-específicos  

 

 Os resultados referentes a genes tecido-específicos nas etapas I e II foram promissores. 

Conforme apresentado na Figura 14, a curva do gráfico referente a cérebro diferencia-se da 

curva do organismo e da curva dos genes proeminentes. No entanto, definição de gene tecido-

específico não é trivial devido à quantidade de genes em comum que ocorrem em tecidos 

fisiologicamente relacionados. Por exemplo, nossas análises com as bases de dados Fantom e 

Gtex apresentaram valores médios de 96% de genes em comum entre tecidos altamente 

correlacionados, como entre tecidos neurais. Sendo assim, foram definidas três diferentes 

estratégias para análise de genes tecido-específicos, além do estudo de uma categoria de genes 

denominados genes elevados (do inglês elevated genes). Determinação de genes tecido-

específicos foi conduzida: (1) por agrupamentos (clusters) de tecidos; (2) por classificação em 

níveis de tecido de acordo com suas categorias fenotípicas e; (3) utilizando os oito tecidos em 

comum nas quatro bases de dados utilizadas. Em todas as estratégias mencionadas foram 

utilizadas quatro bases de dados: HPA (32 tecidos), IBM (16), Fantom (56) e Gtex (53), os 

resultados são concordantes entre si, embora nem todos estejam mostrados neste documento. 

 

5.3.1 Análise de gene tecido-específicos versus genes tecido-elevados 
  

 Existem diferentes maneiras de classificar genes tecido-específicos e esta classificação 

depende, em muitos dos casos, dos dados que estão sendo analisados. Portanto, como nesta 

etapa do trabalho estão sendo utilizadas quatro diferentes bases de dados de transcriptoma 

com diferente número de tecidos, ficou definido que os genes tecido-específicos serão aqueles 

expressos em apenas um tecido. Para análise de outros subgrupos de genes foram criados 

scripts em R e utilizada a definição de Uhlen et. al (2015) conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2: Classificação de genes codificadores de proteínas. 

Tabela adaptada de (Uhlen et al., 2015). 

Categoria Descrição 

Tecido enriquecido Níveis de mRNA de um tecido em particular, pelo menos 5x mais 

expressos que em todos os outros tecidos 

Grupo enriquecido Níveis de mRNA pelo menos 5x mais que em um grupo de 2 - 7 

tecidos 
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Tecido enhanced Níveis de mRNA de um tecido em particular, pelo menos 5x mais 

expressos que a média em todos os outros tecidos 

Total elevado Número total de genes presentes nos grupos tecido-enriquecido, 

grupo enriquecido e tecido enhanced. 

  

 A Figura 28 apresenta a diferença encontrada entre os genes tecido-específicos e 

tecido-elevados para a base HPA, porém, os resultados são equivalentes nas demais bases de 

dados (não mostrado). O eixo x dos gráficos A e B representam a linhagem humana por meio 

da classificação cladística; o eixo Y é a porcentagem de genes codificadores de proteínas em 

valores acumulados. Foram representados oito tecidos apenas para melhor visualização, 

porém, foram utilizados todos os tecidos das bases, sendo: 16 tecidos na base de dados IBM, 

32 em HPA, 53 na base Fantom e 56 na Gtex. A Figura 28A apresenta o número cumulativo 

de genes tecido-específicos, onde é possível notar o pequeno número de genes expressos 

nessa categoria. Por exemplo, pulmão e ovário apresentam 10 genes, próstata e coração 12 

genes e cólon não possui gene tecido-específico em HPA pela semelhança fisiológica com 

outros tecidos como intestino delgado e reto.  

 Outra abordagem, utilizando o mesmo conjunto de dados de todos os tecidos, foi 

verificar os genes tecido-elevados e assim foi possível aumentar o número de genes quando 

comparados aos tecido-específicos. Como citado anteriormente, cólon não possui tecido-

específico na base HPA, porém, possui 179 genes elevados (Figura 24B). Além do cólon, os 

demais tecidos também apresentaram um acréscimo de genes como, por exemplo, coração 

apresenta 270 genes elevados, próstata possui 266, pulmão 268 e ovário 245. Esses resultados 

são promissores devido ao fato de que não foi necessário excluir tecidos da análise para 

utilização de um número considerável de genes. Além disso, foi possível observar que cérebro 

e coração apresentam genes antigos em sua composição, com a dinâmica evolutiva acima da 

dinâmica de humano (linha preta com todo o proteoma) e que, por outro lado, testículo e 

próstata possuem uma dinâmica diferente, bem abaixo do perfil do organismo, embora 

testículo apresente um número de genes expressos muito superior aos demais (782 genes 

tecido específicos e 3.712 genes tecido elevados).  

 Contudo, para verificação de outras formas de definição de genes tecido-específicos 

seguem os resultados para três diferentes estratégias. 
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Figura 28: Diferença entre genes tecido-específicos (specifics) e tecido-elevados (elevated). 

a) Número cumulativo de genes tecido-específicos com uso da abordagem cladística. b) Número cumulativo de 
genes tecido-elevados. Foram representados os 8 tecidos em comum nas bases de dados, porém, foram considerados 
todos os demais para esta análise, sendo: 16 tecidos na base de dados IBM, 32 em HPA, 53 na base Fantom e 56 na 
Gtex. Note que é possível aumentar o número de genes quando considerados os elevados em comparação com os 
genes tecido-específicos, como o cólon, que não possui gene tecido-específico na base HPA, mas possui 179 genes 
elevados.  

B 

A 
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5.3.2 Estratégia I: determinação de genes tecido-específicos por grupos de tecidos 
 

 A primeira estratégia consiste em utilizar apenas um tecido de cada agrupamento 

(cluster). A Figura 29 apresenta um heatmap e cladogramas baseados em correlação de 

Spearman para a base de dados Fantom, porém, outras bases também apresentam um padrão 

parecido para os tecidos, principalmente Gtex e HPA devido ao maior número de tecidos 

humanos (não mostrado). Visualizando os 56 tecidos da base Fantom é possível perceber a 

quantidade de tecidos com funções fisiológicas correlatas e grande número de genes em 

comum, como os 22 tecidos cerebrais agrupados (Figura 29A). Outros tecidos também são 

muito co-relacionados, por exemplo, há um grupo formado por próstata, músculo liso, ovário, 

útero e cervix, além de outros como válvula mitral e pulmonar ou coração, átrio esquerdo e 

ventrículo direito.  

 Utilizando apenas um tecido por grupo, o número de genes expressos em comum 

diminui e por consequência, as redundâncias também. A Figura 29B apresenta o resultado 

após seleção de um tecido por grupo. Ao final foi possível utilizar 16 tecidos para a base 

Fantom, 14 para HPA, 11 em IBM e 14 em Gtex. Como é possível perceber comparando-se o 

histograma do canto superior esquerdo das Figuras 29A e 29B, foi possível reduzir o número 

de tecidos com correlação de Spearman > 0.9.  

 Os resultados dessa primeira estratégia podem ser visualizados na Figura 30, para os 

dados da base HPA. Retirando-se os tecidos com alta correlação de Spearman foi possível 

observar a dinâmica evolutiva por tecido. Da mesma maneira que os resultados dos genes 

elevados, cérebro e coração apresentam uma dinâmica evolutiva mais alta que a dinâmica do 

proteoma humano, agora sendo possível visualizar que amígdala também apresenta esse 

comportamento. Por outro lado, testículo e placenta possuem genes mais recentes e continuam 

seu desenvolvimento até o clado Hominidae. Outro tecido que também vale a pena comentar é 

o rim, com uma dinâmica evolutiva intermediária entre os tecidos do gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 29: Heatmaps e cladrogramas baseados em correlação de Spearman para a base de dados Fantom. 

a) Visualizando os 56 tecidos da base Fantom é possível perceber a quantidade de tecidos com funções fisiológicas correlatas e 
grande número de genes em comum, como o grande número de tecidos cerebrais agrupados . b) Utilizando apenas um tecido 
por cluster, foi possível eliminar redundâncias e baixar o número de tecidos com correlação de Spearman > 0.9 como evidencia 
o histograma à direita superior do gráfico. 

A 

B 
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5.3.3 Estratégia II: por classificação em níveis de tecido de acordo com suas categorias 
fenotípicas 

 

 Outra estratégia utilizada foi verificar cada tecido de acordo com sua categoria 

fenotípica. Alberto Risueño Pérez classificou os tecidos em três níveis, sendo um o nível mais 

específico e três o nível mais abrangente (Figura 27) (Pérez, 2012). Para verificação dos genes 

tecido específicos foi selecionado em nossa base de dados, um tecido para cada categoria do 

nível três, por exemplo, apenas um tecido para a categoria tecido epitelial, um para tecido 

nervoso e assim por diante. Para a base HPA foram utilizados 13 tecidos nessa estratégia, 17 

em Fantom, 10 em IBM e 14 em Gtex. Não são necessariamente os mesmos tecidos utilizados 

na seleção por agrupamento por correlação de Spearman, mas o resultado verificado 

 
Figura 30: Estratégia I para análise de genes tecido-específicos: Análise de um tecido por grupo, resultando em 14 
tecidos da base de dados HPA. 

Eixo X representa a linhagem evolutiva humana e o eixo Y o cumulativo de percentagem dos genes. Com uso da estratégia 
para utilização de apenas um tecido por grupo foi possível observar a diferença da dinâmica evolutiva para cada tecido. 
Observe que cérebro é um tecido com maior quantidade de genes antigos, enquanto rim tem uma dinâmica evolutiva 
intermediária (possui sua curva de genes no meio dos outros tecidos apresentados) e a placenta continua se desenvolvendo até 
clados muito recentes como Homininae. A linha preta representa a dinâmica evolutiva do Homo sapiens baseada no proteoma 
completo.  
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anteriormente prevalece: cérebro e coração são tecidos de dinâmica evolutiva composta por 

genes mais antigos, mantendo sua curva acima da curva do organismo, rim apresenta 

dinâmica intermediária, e placenta e próstata são compostos por genes mais recentes na 

linhagem evolutiva. Na Figura 32 também é possível verificar que outros dois tecidos são 

compostos por genes mais recentes, sendo estes pele e medula óssea, embora eles finalizem 

sua composição gênica antes que placenta e próstata, em  Catarrhini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Classificação de tecidos em 3 níveis por Pérez, 2012.  

Fonte: (Pérez, 2012) 
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5.3.4 Estratégia III: Determinação de genes tecido-específicos utilizando apenas os oito 
tecidos em comum nas quatro bases de dados 

 

 Considerando que a base de dados IBM possui apenas 16 tecidos e que estes não 

possuem uma alta relação fisiológica entre si, selecionar os tecidos em comum nas demais 

bases parece ser uma boa estratégia. A Figura 33 apresenta os oito tecidos em comum: 

cérebro, cólon, coração, rim, pulmão, ovário, próstata e testículo. Portanto, para esta estratégia 

(Estratégia III) foram excluídos os demais tecidos e de fato, considerados os dados de 

expressão gênica apenas para esses oito tecidos em conjunto.  

 Confirmando os resultados das duas estratégias anteriores, é possível verificar que 

cérebro e coração possuem a maioria de genes antigos em sua composição, rim apresenta uma 

dinâmica evolutiva intermediária e testículo e próstata apresentam surgimento de genes ao 

 
Figura 32: Estratégia II para verificação de genes tecido-específicos: Selecionados um tecido presente no nível três de 
abstração conforme descrito por Alberto (Pérez, 2012). 

Cérebro é um tecido composto por genes antigos, enquanto rim tem uma dinâmica evolutiva intermediária e a placenta 
continua se formando até bem recente na linhagem humana. A linha preta corresponde ao proteoma completo de humano 
(17.020 proteínas com ancestralidade mapeadas).  
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longo da evolução até Hominidae. Outra característica que pode ser observada na Figura 34 é 

que esses tecidos podem ser divididos em três grupos: (1) Grupo dos tecidos compostos por 

genes antigos e com dinâmica evolutiva mais rápida que o proteoma humano: cérebro e 

coração; (2) Grupo de dinâmica evolutiva intermediária: rim, ovário e cólon; e (3) Tecidos 

compostos por genes mais recentes: próstata, testículo e pulmão. Uma importante observação 

é que pulmão apresenta um surto de aparecimento de novos genes entre Tetrapoda e Theria e 

passaria então a compor o grupo de dinâmica evolutiva intermediária se a medida considerada 

fossem os clados finais da linhagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33: Número de tecidos em cada base de dados. 

Existem oito tecidos em comum nas quatro bases de dados, são eles: cérebro, 
cólon, coração, rim, pulmão, ovário, próstata e testículo. 
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Figura 34: Estratégia III para análise de genes tecido-específicos: utilização apenas dos tecidos em comum nas bases de 
dados. 

Os tecidos analisados foram: cérebro, cólon, coração, rim, pulmão, ovário, próstata e testículo. Visualizando os clados 
Euteleostomi e Sarcopterygii observa-se três grupos de tecidos: (1) tecidos com genes mais antigos como cérebro e coração; 
(2) tecidos com uma dinâmica evolutiva intermediária, sendo estes, rim, ovário e cólon e; (3) Tecidos com genes mais novos 
como próstata, pulmão e testículo. Porém, nesse caso, o número de genes em testículo é muito superior aos demais tecidos.  
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5.3.5 Discussão referente à III etapa 
 

 Em todas as três estratégias para definição de genes tecido-específicos apresentadas 

foi possível diferenciar os tecidos e analisar a dinâmica evolutiva do mesmo em comparação 

com a dinâmica evolutiva do organismo. Contudo, algumas considerações devem ser feitas, 

por exemplo, a Tabela 3 apresenta a ordem de surgimento dos tecidos juntamente com a 

porcentagem de genes acumulados no clado Sarcopiterygii para os genes “elevados”. 

Considerando-se que nesta avaliação foram utilizados todos os tecidos de todas as bases de 

dados, os resultados são concordantes principalmente entre as bases de dados Gtex, HPA e 

IBM. Os tecidos coração, cólon, rim, pulmão, ovário e próstata não surgem exatamente na 

mesma ordem, mas existe uma pequena alternância entre eles. Um resultado interessante, 

porém, é o cérebro, formado por genes mais antigos, entre 74 - 78% dos genes no clado 

Sarcopiterygii em todas as bases de dados, incluindo Fantom. Comportamento similar ocorre 

com o testículo, pois este tecido apresenta genes mais novos em sua composição também para 

as 4 bases de dados, com valores acumulados entre 44 - 58%. 

 A mesma tabela foi criada para as demais estratégias e o melhor resultado corresponde 

à estratégia III: seleção dos oito tecidos em comum. Com uso desta estratégia todas as bases 

de dados apresentam resultados altamente concordantes (Tabela 4). Nas quatro bases de dados 

utilizadas a ordem de surgimento dos tecidos considerando o clado Sarcopiterygii é a mesma. 

Os tecidos que possuem genes mais antigos são cérebro e coração, enquanto rim, cólon e 

ovário possuem uma dinâmica intermediária comparada aos demais tecidos e por último, com 

genes mais recentes estão os tecidos: pulmão, próstata e testículo. Porém, conforme 

mencionado no item Resultados, pulmão apresenta um grande surgimento de genes e alterna 

sua ordem na escala evolutiva com a próstata. 

  

Tabela 3: Ordem de surgimento dos tecidos observados em Sarcopiterygii para os genes elevados.  

Onde 1 é o tecido mais antigo e 8 mais recente.  

Tecidos Fantom Gtex HPA IBM 

Cérebro 1 (77,12%) 1 (76,79%) 1 (78,44%) 1 (74,16%) 

Cólon 4 (68,87%) 5 (62,97%) 6 (60,00%) 5 (55,11%) 

Coração 3 (69,23%) 2 (76,61%) 2 (74,77%) 2 (70,90%) 

Rim 2 (70,93%) 4 (64,22%) 3 (70,80%) 3 (65,88%) 

Pulmão 6 (60,53%) 7 (51,23%) 5 (60,65%) 7 (47,94%) 
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Ovário 5 (66,08%) 3 (66,91%) 4 (70,65%) 4 (60,77%) 

Próstata 7 (60,47%) 6 (53,04%) 7 (59,60%) 6 (50,00%) 

Testículo 8 (58,11%) 8 (45,56%) 8 (47,55%) 8 (44,36%) 

 

Tabela 4: Ordem de surgimento dos tecidos observados em Sarcopiterygii para os genes tecido-específicos da 

estratégia III (8 tecidos em comum).

Onde 1 é o tecido mais antigo e 8 mais recente. 

Tecidos Fantom Gtex HPA IBM

Cérebro 1 (80,32%) 1 (77,22%) 1 (74,74%) 1 (75,00%) 

Cólon 4 (68,05%) 4 (57,38%) 4 (54,96%) 4 (51,52%) 

Coração 2 (72,26%) 2 (70,69%) 2 (72,86%) 2 (70,18%) 

Rim 3 (71,60%) 3 (62,68%) 3 (57,14%) 3 (64,25%) 

Pulmão 7 (53,76%) 7 (46,33%) 7 (41,46%) 8 (35,47%) 

Ovário 5 (65,31%) 5 (52,78%) 5 (54,76%) 5 (51,19%) 

Próstata 6 (61,40%) 6 (50,98%) 6 (44,59%) 6 (44,44%) 

Testículo 8 (49,89%) 8 (41,77%) 8 (39,38%) 7 (39,14%) 

 

 A verificação da quantidade de genes no clado Sarcopiterygii é interessante porque é 

um momento da história evolutiva que os tecidos humanos apresentam claramente sua 

dinâmica evolutiva comparável. Contudo, conforme demonstrado nos gráficos de 

filoestratigrafia, em Euteleostomi (clado anterior a Sarcopiterygii) ocorre um marco evolutivo 

concentrando a maior quantidade de surgimento de genes em humanos. Por esse motivo, 

foram criadas as Tabelas 5 e 6, para análise no clado Vertebrata, anterior ao grande marco 

evolutivo de Euteleostomi. Neste momento, a ordem de surgimento dos tecidos é totalmente 

diferente, por exemplo, cérebro contém 21 - 29% dos genes acumulados neste período, 

enquanto que em Sarcopiterygii este tecido apresenta valores entre 74 - 77% dos genes 

elevados. Da mesma forma o rim deixa de ser um tecido de dinâmica evolutiva intermediária 

e passa a ser um dos primeiros tecidos a emergir na linhagem, com valores entre 23 - 27% de 

genes tecido específicos.  
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Tabela 5: Ordem de surgimento dos tecidos observados em Vertebrata para os genes elevados. 

Tecidos Fantom Gtex HPA IBM 

Cérebro 4 (29,98%) 6 (21,43%) 4 (24,75%) 3 (24,69%) 

Cólon 5 (29,72%) 5 (22,45%) 7 (20,00%) 8 (16,00%) 

Coração 3 (30,34%) 2 (25,73%) 2 (27,06%) 2 (26,64%) 

Rim 2 (31,72%) 1 (30,79%) 1 (36,78%) 1 (27,51%) 

Pulmão 7 (26,61%) 8 (17,24%) 5 (24,54%) 6 (20,11%) 

Ovário 8 (25,15%) 4 (23,53%) 8 (19,40%) 4 (23,89%) 

Próstata 6 (26,74%) 7 (18,26%) 6 (23,74%) 7 (16,99%) 

Testículo 1 (36,41%) 3 (25,01%) 3 (25,44%) 5 (22,30%) 

 

Tabela 6: Ordem de surgimento dos tecidos observados em Vertebrata para os genes tecido-específicos da 

estratégia III (8 tecidos em comum).

Tecidos Fantom Gtex HPA IBM 

Cérebro 3 (28,28%) 4 (20,51%) 6 (18,42%) 2 (21,14%) 

Cólon 1 (30,45%) 5 (20,49%) 2 (22,90%) 7 (18,18%) 

Coração 6 (26,28%) 7 (15,52%) 7 (15,71%) 6 (19,30%) 

Rim 4 (27,78%) 1 (27,46%) 1 (23,43%) 1 (26,09%) 

Pulmão 8 (23,70%) 8 (14,69%) 8 (15,24%) 8 (10,94%) 

Ovário 5 (26,53%) 2 (25,00%) 5 (19,05%) 3 (20,24%) 

Próstata 7 (24,56%) 6 (19,61%) 3 (21,62%) 5 (19,44%) 

Testículo 2 (29,69%) 3 (21,59%) 4 (20,96%) 4 (19,96%) 

 

 Contudo, considerando a estratégia de melhor concordância de resultados entre as 

bases de dados, estratégia III, oito tecidos em comum, a ordem de surgimento dos genes que 

compõe seus respectivos tecidos humanos seria a seguinte: cérebro, coração, rim, cólon, 

ovário, próstata, pulmão e testículo (Figura 35). 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 35: Ordem de surgimento dos tecidos humanos. 

Baseando-se na estratégia III, com maior homogeneidade nos resultados, a ordem de surgimento dos genes que compõe seus 
respectivos tecidos em Homo sapiens, é a seguinte: cérebro, coração, rim, cólon, ovário, próstata, pulmão e testículo. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 O estudo do transcriptoma humano realizado neste trabalho, em diferentes plataformas 

de sequenciamento e, portanto, em diferentes bases de dados, apresentou uma análise global 

dos genes expressos e uma análise mais específica por tecido. Foi possível observar a 

associação de amostras entre tecidos fisiologicamente relacionados como tecidos do trato 

gastrointestinal (estômago, duodeno, intestino delgado, cólon e reto), tecidos hematopoiéticos 

e sistema linfático (medula, linfonodos, baço, amígdala e apêndice) e tecidos musculares 

(tecidos cardíacos e músculo esquelético).  

 A análise evolutiva com uso do método de filoestratigrafia revelou a existência de oito 

marcos evolutivos ao longo da linhagem humana, demonstrando que os genes housekeeping 

são mais antigos e os genes tecido-enriquecidos, mais recentes que a dinâmica evolutiva 

global do organismo. Em seguida, a análise de enriquecimento funcional encontrou grupos 

coerentes de termos associados à origem gênica para cada estágio evolutivo demarcado. Além 

disso, o estudo de correlação gênica com a criação de uma rede de coexpressão encontrou 

módulos com significados biológicos funcionais. O mapeamento da idade dos genes 

codificadores de proteínas demonstrou a existência de ligações estreitas entre proteínas de 

mesmo estágio evolutivo. 

 Finalmente, a análise realizada por tecido demonstrou que é necessária a utilização de 

um subgrupo de genes expressos para diferenciação da dinâmica evolutiva, porque quando 

são utilizados todos os genes expressos, mesmo separadamente por tecido, a curva do gráfico 

cumulativo tende a seguir a dinâmica evolutiva do organismo. Porém, o uso de genes tecido-

específicos, tecido-enriquecidos e tecido-elevados mostrou serem promissores e apresentaram 

bons resultados para diferenciação dos tecidos em humano. A abordagem que obteve maior 

concordância de resultados apresenta a seguinte ordem de surgimento dos genes que compõe 

seus respectivos tecidos em Homo sapiens: primeiro surgiram os genes específicos do 

cérebro, depois coração, rim, cólon, ovário, próstata, pulmão e testículo. 
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Discussão EXTRA sobre as cinco extinções em massa e a expansão do 

período Cambriano 
 

 Neste trabalho foram apresentados os resultados referentes à linhagem humana com 

uso da metodologia cladística, porém, acrescentando dados de eras geológicas provenientes 

do site TimeTree, conforme os Resultados apresentados referentes à Etapa II. Foi possível 

analisar oito diferentes marcos evolutivos com maior número de surgimento de genes. A 

partir deste mapeamento, começamos a questionar como isso ocorreu através das eras 

geológicas, ou seja, existe alguma correlação entre os oito marcos evolutivos com os períodos 

de surgimento ou extinção de espécies?  

 Primeiramente, foi examinada a questão referente às cinco grandes extinções que se 

tem conhecimento. Em um artigo histórico de 1983, Jack Sepkoski e David M. Raup 

identificaram esses grandes eventos e apresentaram métodos estatísticos utilizados baseados 

em fósseis de animais marinhos, vertebrados, invertebrados e protozoários (Raup & Sepkoski, 

1983). Contudo, atualmente acredita-se que a vida animal multicelular tem experimentado não 

somente grandes extinções como também algumas menores, e estas cinco grandes extinções 

parecem representar as maiores de um contínuo processo de extinção (Gould, 2004).   

 Portanto, segue abaixo uma sucinta descrição referente às cinco grandes extinções, 

como mapeadas na Figura 36:  

 Final do período Cretáceo: 66 milhões de anos atrás. Também conhecida como 

extinção K / T é famosa pela morte dos dinossauros (MACLEOD et al., 1997). No entanto, 

muitos outros organismos pereceram, incluindo as amonites, muitas plantas com flores e o 

último dos pterossauros.  

 Final do Triássico: ocorreu há 201,3 milhões de anos quando possuía um único 

continente, Pangéia (Baez, 2006). Durante o período final correspondente a 18 milhões de 

anos, ocorreram duas ou três fases de extinções que combinadas geraram o grande final do 

triássico. Mudanças climáticas e impacto de asteróides culminaram com a vida de 70 a 75% 

de todas as espécies (Baez, 2006). A maioria dos grandes anfíbios foi eliminada, deixando os 

dinossauros com pouca competição terrestre.  

 Final do Permiano: 252 milhões de anos atrás. Esta extinção também é conhecida 

como a "Grande morte" porque extinguiu 96% das espécies. Toda a vida na Terra hoje é 

descendente dos 4% das espécies sobreviventes (BBC, 2014). O artrópode marinho altamente 
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bem sucedido, trilobite, tornou-se extinto. A evidência nas plantas é menos clara, mas novos 

táxons tornaram-se dominantes após a extinção (McElwain & Punyasena, 2007). 

 Extinção Devoniana: 375 - 360 milhões de anos. Três quartos de todas as espécies na 

Terra morreram neste período, embora possa ter sido uma série de extinções ao longo de 

vários milhões de anos, em vez de um único evento. Uma série prolongada de extinções 

eliminou aproximadamente 19% de todas as famílias, 50% de todos os gêneros (Baez, 2006) e 

pelo menos 70% de todas as espécies (Briggs & Crowther, 2008). 

 Eventos de extinção do Ordoviciano-Siluriano: ocorreram entre 450-440 milhões de 

anos. Neste período, acredita-se que ocorreram dois eventos responsáveis por extinguirem 

27% de todas as famílias, 57% de todos os gêneros e 60% a 70% de todas as espécies (Baez, 

2006). Considerada a terceira maior extinção da história da Terra, a maior parte da vida estava 

no mar, por isso foram criaturas marinhas como trilobites, braquiópodes e graptolitas que 

foram drasticamente reduzidas em número (BBC, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a verificação desses eventos geológicos, a pergunta que surge é: nossos dados se 

relacionam com esses eventos? Assim, foi gerado o gráfico da Figura 37, com os mesmos 

dados das Figuras 20 e 21 apresentadas nos Resultados, porém, agora os números são 

absolutos. O eixo x do gráfico representa a linhagem humana em milhares de anos e o eixo y 

representa o total de genes codificadores de proteínas (17.437) presentes no transcriptoma da 

 
Figura 36: Eventos de extinção em massa. 

Datação das cinco grandes extinções conhecidas. Fonte: (Boundless, 2016). 
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base de dados HPA. As setas laranja indicam o período das cinco grandes extinções e os 

círculos vermelhos datam os maiores eventos vulcânicos noticiados. O que chama atenção 

nesse gráfico é o fato de que o grande marco evolutivo em Euteleostomi (~470 mya) com 

5.070 genes ocorre logo após a grande expansão cambriana que ocorreu entre 541 - 521 

milhões de anos.  

 A expansão cambriana é definida como uma explosão evolutiva de 540 milhões de 

anos que encheu os mares com uma surpreendente diversidade de animais (Fox, 2016). Este 

foi um evento evolutivo relativamente curto, durante o qual a maioria dos principais filos de 

animais apareceu, como indicado por registros fósseis. Com duração de 20 milhões (G. Budd, 

2013; Valentine, Jablonski, & Erwin, 1999) - a 25 milhões de anos (Erwin et al., 2011; 

KOUCHINSKY et al., 2012), resultou na divergência dos metazoários modernos. Além disso, 

o evento foi acompanhado por uma grande diversificação de outros organismos e a 

diversidade da vida começou a se assemelhar à de hoje. Inclusive, quase todos os atuais filos 

aparecerem durante este período (G. E. Budd, 2003; BUDD & JENSEN, 2007). Nossos 

resultados apresentam um grande marco evolutivo em Euteleostomi e este, pode estar 

relacionado à grande expansão do cambriano, devido ao grande número de surgimento de 

espécies, e por consequência, de seus genes.  

 Contudo, é necessário consideramos que atualmente, os bancos de dados públicos não 

apresentam um número satisfatório de proteoma de tubarões, o que poderia alterar o LCA 

para Teleostomi, sugerindo que esta intensa origem de genes esteja relacionada com o evento 

de duplicação do genoma neste período geológico (Venkatesh et al., 2014)(Donoghue & 

Purnell, 2005). Outro fator importante é a grande mudança fisiológica que foi preciso para 

suportar a origem de vertebrados mais complexos, como tubarões e peixes ósseos. Os dados 

sugerem que as adições posteriores são em menor grau, porém relevantes. 
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Figura 37: Linhagem evolutiva humana e a datação das cinco extinções em massa.  

Eixo x representa a linhagem humana em milhões de anos atrás (Mya = Million years ago). Eixo y: quantidade de 
genes por clado de acordo com grupos de ortólogos do OMA, totalizando 17.437 genes codificadores de proteínas. 
O gráfico de linhas azul é o mesmo resultado apresentado na Figura 20 com dados de transcriptoma do HPA 
(Uhlen et al., 2015),  e publicado como gráfico cumulativo (Lopes et al., 2016). As setas laranjas demarcam o 
período aproximado das 5 extinções em massa. Círculos vermelhos datam os maiores eventos vulcânicos. O 
grande pico em Euteleostomi com 5070 genes, ocorre logo após a grande expansão cambriana.  
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Abstract

Background: The development of large-scale technologies for quantitative transcriptomics has enabled
comprehensive analysis of the gene expression profiles in complete genomes. RNA-Seq allows the measurement
of gene expression levels in a manner far more precise and global than previous methods. Studies using this
technology are altering our view about the extent and complexity of the eukaryotic transcriptomes. In this respect,
multiple efforts have been done to determine and analyse the gene expression patterns of human cell types in
different conditions, either in normal or pathological states. However, until recently, little has been reported about
the evolutionary marks present in human protein-coding genes, particularly from the combined perspective of
gene expression and protein evolution.

Results: We present a combined analysis of human protein-coding gene expression profiling and time-scale
ancestry mapping, that places the genes in taxonomy clades and reveals eight evolutionary major steps
(“hallmarks”), that include clusters of functionally coherent proteins. The human expressed genes are analysed
using a RNA-Seq dataset of 116 samples from 32 tissues. The evolutionary analysis of the human proteins is
performed combining the information from: (i) a database of orthologous proteins (OMA), (ii) the taxonomy
mapping of genes to lineage clades (from NCBI Taxonomy) and (iii) the evolution time-scale mapping provided by
TimeTree (Timescale of Life). The human protein-coding genes are also placed in a relational context based in the
construction of a robust gene coexpression network, that reveals tighter links between age-related protein-coding
genes and finds functionally coherent gene modules.

Conclusions: Understanding the relational landscape of the human protein-coding genes is essential for
interpreting the functional elements and modules of our active genome. Moreover, decoding the evolutionary
history of the human genes can provide very valuable information to reveal or uncover their origin and function.
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Background
RNA-Seq allows the measurement of the gene expres-
sion levels in a manner far more precise than previous
methods. Studies using this approach have already al-
tered our view of the extent and complexity of the
eukaryotic transcriptomes [1]. Important analyses have
been performed based on transcriptomic data obtained
from multiple human tissues. The FANTOM project, for
example, presents the gene expression profiling of 56
human healthy tissues associated with the functional an-
notation of the mammalian genomes [2]. The Human
Protein Atlas applies RNA-Seq to 32 human tissues to
find the correlation between gene expression and protein
presence in the characterization of several parts of the hu-
man proteome: membrane proteome, druggable proteome,
cancer proteome, secretome and proteome involved in
metabolic processes [3]. The Genotype-Tissue Expression
(The GTEx Consortium) [4] provides an extensive resource
of human transcriptomic data permitting the inference of
different patterns across human tissues and individuals [5],
and the construction of tissue-specific gene co-expression
networks [6]. Other studies are more focused on specific
cells or tissue types, like the article entitled “A compre-
hensive analysis of the human placenta transcriptome”
that characterizes the transcriptome of placenta from
20 healthy women with uncomplicated pregnancies
using RNA-Seq [7].
The assembly of comprehensive maps of the human

transcriptome is essential for a clear identification of the
functional elements of our genome and to reveal the
molecular constituents of different cells and tissues [1].
Despite the accomplishment of many transcriptomic
studies, little has been reported until recently about the
evolutionary determinants of human cell identity, par-
ticularly from a joint perspective of protein evolution
and gene expression [8]. The evolutionary history of a
gene can be very informative about its function. Gene
age (i.e. the question How old is a gene?) is an important
piece of information that can be inferred in different
ways and has been used in some genome-scale studies
and in some studies on gene families [9]. Phylostratigra-
phy is the usual methodology applied to find the origin
and emergence of genes [10, 11]. Previous phylogenetic
studies showed that the evolutionary history of different
coding parts of the genome have relations with diseases
[12], codon usage [13], essentiality, interactions [14], stem-
ness and self-renewal [15]. Other studies have shown that
older genes evolve slower [16], encode longer proteins,
present higher expression levels, possess higher intron
density and are subject to stronger purifying selection [17,
18]. Several of these studies approach the question of gene
age in different ways, but most of them are not focused on
human genes or do not applied phylostratigraphy using
large-scale genomic data.

In this work, we address the key question about the
age of the human genes using a combination of comple-
mentary genome-wide data and databases that are ana-
lysed and integrated to achieve a map of the human
genes on the evolutionary time-scale. This integrative
analysis uses a comprehensive human tissue RNA-Seq
dataset that allows deep expression profiling of
protein-coding genes [3]; a database of orthologous
proteins that allows finding the oldest relatives to
each human protein along different species [19, 20];
the taxonomy mapping of genes to lineage clades
from the NCBI Taxonomy database (www.ncbi.nlm.
nih.gov/taxonomy); and the time-scale mapping pro-
vided by TimeTree resource (www.timetree.org) [21,
22]. The generation of clusters of orthologous pro-
teins built along multiple species is more accurate for
phylogenetic studies than simple sequence homology
search [19], because it does not look for singular best
homologous but it implies a conservation along the
evolutionary tree and can provide a way to date the
origin of protein modules involved in specific func-
tions or in specific biological pathways [23, 24]. Fi-
nally, to complete the view of the protein-coding
gene phylostratigraphy, we use the genome-wide ex-
pression data to produce a human gene network
based on a coexpression analysis of the transcriptomic
RNA-Seq profiles along multiple tissues and identify
the genes that can be considered House-keeping
(HKg) or Tissue-enriched (TEg). The allocation of
these gene subsets (HKg and TEg) on the evolution-
ary time map shows a clear difference in gene age, in-
dicating that house-keeping genes are older.

Methods
Gene expression data from human normal tissues
The genome-wide expression dataset used in this work
corresponds to a series of RNA-Seq analyses performed
with Illumina HiSeq 2000 paired end sequencing on
cDNA libraries prepared from samples of 122 human in-
dividuals from 33 different tissues [3] (ArrayExpress DB:
E-MTAB-2836). The data provided reads for 20,344
genes detected per sample, and 18,545 of these genes
showed relevant expression signal corresponding to
mean(FPKM) ≥ 1 in all the selected tissues. After
normalization and comparative analysis of the expres-
sion distributions of the samples from this dataset, we
selected a total of 116 samples with two to five biological
replicates for the following 32 tissues: adrenal gland (3
replicates), appendices (3), bone marrow (4), brain (3),
colon rectum (5), duodenum (2), endometrium (5),
esophagus (3), fallopian tube (5), adipose tissue (3), gall-
bladder (3), heart (4), kidney (4), liver (3), lung (5),
lymph node (5), ovary (3), pancreas (2), placenta (4),
prostate (4), rectum (4), salivary gland (3), skeletal
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muscle (5), skin (3), small intestine (4), smooth muscle
(3), spleen (4), stomach (3), testis (5), thyroid (4), tonsil
(3) and urinary bladder (2).

Expression profiling and coexpression data analyses
RNA-Seq expression data from all the tissue samples,
taken as normalized FPKM (Fragments Per Kilobase of
transcript per Million mapped reads) from [3], were log2
transformed to obtain the final expression values as:
log2(FPKM+ 1). Normalized expression distributions of
these samples can be seen in Additional file 1: Figures
S1 and S2. Unsupervised clustering of the samples based
in all genes expression was done using agglomerative
hierarchical clustering (with the hclust R function) and
calculating the distances based on: [1 – Spearman_corre-
lation]. This clustering was done for all the 116 samples
(Fig. 1) and just for the 32 tissues using the average ex-
pression of the replicates (Additional file 1: Figure S3).
The coexpression dataset was built calculating the pair-

wise Spearman correlation coefficient (r) of all the genes
along the 116 samples and only selecting, as positive
gene-pairs, the ones with a correlation coefficient ≥ 0.85.
Crossvalidation of these correlation values was applied
by a random selection of two sample replicates from
each tissue (i.e. 32 × 2 = 64 samples) and recalculating
again the Spearman correlation for these random sub-
sets of the data. This sampling was done 100 times, an-
notating for each gene-pair the number of times that its
r coefficient was ≥ 0.85. Only the gene-pairs validated
100 times in this sampling were selected. In this way, a
final set of highly correlated gene-pairs was produced
that included 2298 genes and 20,005 coexpression
interactions. This coexpression dataset is provided as
Additional file 2, indicating the names of all the gene-
pairs and their correlation value. A gene coexpression
network derived from the coexpression data was built
using Cytoscape (www.cytoscape.org) and we applied
the MCODE algorithm to identify clusters inside the

Fig. 1 Heatmap presenting the comparison of the transcriptomic profiles of 32 human tissues. Unsupervised clustering analysis of the global
expression correlation along 116 samples of 32 human normal tissues. The main plot presents the color heatmap and dendrogram produced by
the comparison of all the expressed genes (18,545) along all the samples. The pair-wise distances between samples are calculated using the
values of: 1 – Spearman correlation coefficient. The color bar with scales shows dark-red corresponding to minimum distances (i.e. maximum
correlation) and dark-blue to maximum distances (i.e. minimum correlation)
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network. This algorithm performs an analysis of the
topology of the network to find densely connected re-
gions that define modules. The coexpression network
built with Cytoscape including all the subnetworks
found (with information about the specific proteins in
each), as well as the parameters derived from the
graph analysis, is provided in Additional file 3.

Evolutionary analyses
For the evolutionary analysis and determination of Low-
est Common Ancestor (LCA), we used a database of
orthologous proteins: Orthologous MAtrix (OMA,
http://omabrowser.org/) [19, 20]. OMA includes a data-
base and resource with methods for the inference of
orthologous among complete genomes [19, 20]. We
downloaded the OMA database into a local MySQL
database and created Python scripts to search for the
Ensembl ID's from our transcriptomic data into this
local database and to calculate the LCA into each re-
spective ortholog group. In this way we obtained a
table with the number of protein-coding genes
assigned to each clade in the human taxonomy
lineage, as defined by the Taxonomy resource from
NCBI (Taxonomy ID 9606 for human, Homo sapiens;
database accessed 9 January 2016). Furthermore to
produce a time-scale, we integrated these data with
the TimeTree of life (www.timetree.org) [21, 22], that
includes the tree of living species calibrated to time.
The analysis of the number of genes placed along the
evolutionary time-scale allowed visualization of the
profile of human genes origin for the whole genome
(genome-wide) or for specific subsets of genes. In this
genes/time profile we calculated the number of
protein-coding genes that had LCA corresponding to
each clade (or level) in the taxonomy lineage –that for
human includes 31 consecutive levels– and we identi-
fied certain levels where major changes occur. These
are taken as most significant stages and proposed as
key evolutionary hallmarks including specific sets of
the human protein-coding genes that are identified.

Functional enrichment analysis and identification of gene
modules
For the functional enrichment analysis we used DAVID
(david.ncifcrf.gov) [25] and GeneTerm-Linker (gtlin-
ker.cnb.csic.es) [26] bioinformatic tools with the list of
genes from each evolutionary stage level of the human
lineage. In all cases the enrichment analyses were done
using a hypergeometric test and adjusting the p-values
for multiple testing with the Benjamini-Hochberg pro-
cedure [27]. In the same way, we also investigated the
functional enrichment of the subnetworks generated by
the clusters and modules found in the analysis of the
gene coexpression network.

General calculations and statistics
All the data analyses and graphics have been produced
in the R statistic environment. General functions as box-
plot, image, qplot (from ggplot2 library) or wilcox.test,
have been applied over the different data presented.
Some specific methods or algorithms are cited along dif-
ferent sections of this manuscript.

Results and discussion
Human global transcriptome profile based on expression
in multiple tissues
The unsupervised clustering analysis of the global ex-
pression correlation along 116 samples of 32 human
normal tissues is presented in Fig. 1. This plot shows the
color heatmap and dendrogram produced by the com-
parison of all the expressed genes (18,545) along all
samples. The pair-wise distances were calculated as: (1 –
Spearman correlation coefficient); that is a non-
parametric approach to calculate similarity and distance.
In this way, the heatmap shows a clear relationship be-
tween the samples from the same tissue (i.e. the bio-
logical replicates come together) and also presents the
proximity between the tissues that have strong biological
and physiological links, such as: spleen, lymph nodes
and tonsils (all related to the lymphatic system); or
stomach, duodenum, small intestine, colon and rectum
(all related to the digestive system). A color bar with
scales for the heatmap is included in Fig. 1, to indicate
that dark-red corresponds to minimum distance (i.e.
maximum correlation) and dark-blue to maximum dis-
tance (i.e. minimum correlation). White color corre-
sponds to medium values and the distributions inside
the color bars show that the major part of the compari-
sons have values around r = 0.80–0.85 (i.e. pale-red
colors). The results also reveal that some tissues have
transcriptomic profiles very different to the rest, being
testis the most different one that produces a clearly sep-
arated branch in the dendrogram.

House-keeping and tissue-enriched genes
The transcriptomic data allowed creation of two relevant
subsets of genes: House-keeping (HKg) and Tissue-
enriched (TEg) genes. Figure 2a shows the number of
genes expressed, with FPKM equal or higher than 1, per
number of tissues. This calculation allowed the identifi-
cation of 8961 ubiquitous genes present in at least one
replicate of all tissues, and 7668 genes expressed in all
the 116 samples (i.e. in all the biological replicates of all
tissues). The intersection of these 7668 genes with a cu-
rated dataset of 3804 house-keeping genes created by
Eisenberg et al. [28] gave a total of 3524 HKg (Fig. 2c),
indicating a large overlap of 93 %. To identify how rele-
vant was this, we calculated the odds ratio (OR) of such
overlap and obtained a very significant value of OR =
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32.09 (with 95 % confidence interval, CI, of the OR =
28.27–36.43). For the tissue-enriched genes we explored
the other side of the data in Fig. 2a and considered just
the genes that were expressed in only one, two or three
tissues (2459 genes). We did not take only one, but also
two or three tissues, because some tissues are physiolo-
gically very related and in fact presented high correlation
between them, for example: colon and rectum; small in-
testine and duodenum, etc. These observations indicated
that such tissues share a large number of common genes
in their expression profile. Finally, a global comparison
of the expression distributions of HKg versus TEg indi-
cated that the Tissue-enriched genes showed signifi-
cantly lower expression values than the House-keeping
genes (Fig. 2b). To demonstrate this difference, we made
two statistical tests, t-test and Wilcoxon. In both cases,
the p-values were very low (p-value < 1e-10) and the dif-
ference between the mean expressions of TEg and HKg
was 1.61 (in the log2 scale). Thus, we can conclude that
this difference is not by chance but due to a real differ-
ent expression regulation that should be considered in
further analyses. These boxplots also show that the glo-
bal variability of TEg (which presents values below 1 and
above 12 in the log2 scale) was larger than the global
variability of HKg. This observation indicates that the
TEg present a larger range of expression values along
different tissues and the HKg have a tighter regulation.

Human gene hallmarks on the evolutionary time-scale
For the evolutionary analysis, we used a phylostratigraphic
method for reconstruction of macro-evolutionary trends
based on the principle of “founder gene” formation [10].
Typically, these methods first identify the homologues of a
given gene and then use the divergence between the two
most distant to determine the gene age. Historically, such
studies have been using BLAST [29] for homology
searches. However, this approach was shown to introduce
some biases into the analyses [30, 31]. Another approach
is to use orthologous groups to determine the age of a
gene. Orthologues are believed to be functionally more
similar than paralogues [32] and by definition they trace
back to an ancestral gene that was present in a common
ancestor of the compared species [33]. The parameters
used for clustering orthologous groups affect the age
estimations for a gene; for example, restrictive parameters
tend to limit the set of possible progenitors [9]. Neverthe-
less, both approaches used for dating the gene origin
depend on the correct identification of homologues and/
or orthologues, but in the second case the accurate
reconstruction of orthologous families imposes a higher
stringency and it implies a conservation along the evolu-
tionary clades.
For our analysis, we identified the group of ortholo-

gues that corresponded to each of the 18,545 genes
detected in the transcriptomic study, mapping them

Fig. 2 Number of genes expressed along 32 tissues derived from RNA-Seq transcriptomic data. a Plot showing the number of genes expressed,
with FPKM equal or higher than 1, per number of tissues. The house-keeping genes are labeled as HKg and tissue-enriched genes as TEg.
b Comparison of the expression distributions of HKg versus TEg. c Venn diagrams showing the intersection of 7668 genes (expressed in all the
biological replicates of all tissues) with the dataset of 3804 house-keeping genes obtained from Eisenberg and Levanon (2013) [28]
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to the corresponding human protein-coding genes in
the OMA database [20] (i.e. mapping of 18,545 genes
to 17,437 proteins), and then assigning the Lowest
Common Ancestor (LCA) to each human protein ac-
cording to its orthologous family. The use of OMA in
comparison with BLAST homology approach gives us
a more detailed view of gene origin since, as we indi-
cated above, it uses a more restrictive grouping
method. Thereby, the number of genes dated on an-
cient clades is lower. Once we identified the LCA for
each human protein-coding gene we assigned such
protein/gene to the corresponding taxonomy level in the
human lineage as defined in NCBI (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=
9606), that includes 31 taxonomic groups as consecutive
clades from the first one, named cellular organisms, to the
last one Homo sapiens. Figure 3 presents these 31 taxo-
nomic clades placed along the time-scale (in million years
ago, Mya) from the origin to present. For each one of
these taxonomy levels we represented the cumulative per-
centage of proteins that are dated at such level. This is

done in the following way: first, plotting all the genes
mapped to OMA proteins (Fig. 3, black line in the graphic,
that includes 17,437 proteins); second, the same plot
is produced but including only the proteins that cor-
respond to House-keeping genes (Fig. 3, blue line in-
cludes 3393 proteins, HK); third, plot including only
the Tissue-enriched genes (Fig. 3, red line includes
2157 proteins, TE).
The analyses of these plots obtained with the phylos-

tratigraphic method revealed the presence of some
major differential steps on the emergence of protein-
coding genes along the evolutionary time-scale from ori-
gin to present. Looking at all the expressed coding
genes, we can see the global evolutionary profile of the
organism (human, in this case), but along this profile we
can identify some more prominent steps in the accumu-
lated relative number of genes (genes count) along time.
For example, looking at the plot of the HK a large in-
crease is observed at the start of the curve, from the first
taxonomy level (origin, Cellular organisms) to second
(Eukaryota) taxonomy level (i.e. the first phylostratum

Fig. 3 Evolutionary hallmarks of human protein-coding genes along time-scale. Plot presenting the number of human protein-coding genes (in
relative terms to the total, %) that are assigned to each of the 31 taxonomic clades (labeled in colors on the right). For each one of these
taxonomy levels the graph represents the cumulative percentage of protein-coding genes that are dated at such level. In this way, the 31 taxo-
nomic clades are placed as dots along the time-scale (in million years ago, Mya) from the origin to present. Line in black includes all the 17,437
proteins derived from the mapping of expressed genes in OMA. Line in blue includes only the HK genes: 3393. Line in red includes only the TE
genes: 2157
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Cellular organisms - Eukaryota). By contrast, the TE have
the major emergence of genes much later (around the
Mammalia) (Fig. 3). The complete timeline includes 31
phylogenetic clades (named in the figure legend), but by
analysing these points it was possible to identify eight major
steps or stage levels (named “hallmarks”) that appear on
the human gene profile along evolutionary time. Moreover,
we could assign the number of human protein-coding
genes that emerged along each one of these eight stages for
the three categories reported: all the expressed protein-
coding genes mapped to OMA, the HK and the TE. The
eight stage levels identified are: st1) Cellular organisms
(Prokaryota); st2) Cellular organisms to Eukaryota; st3)
Eukaryota to Metazoa; st4) Metazoa to Vertebrata; st5)
Vertebrata to Euteleostomi; st6) Euteleostomi to Mamma-
lia; st7) Mammalia to Primates; and st8) Primates to
Homo sapiens. All the numbers corresponding to the hu-
man protein-coding genes assigned to each of these eight
evolutionary hallmarks are included in Fig. 4, that indicates
how many are in each stage either considering the
complete human gene set or just the HK or the TE. All the
information about each one of the 17,437 human protein-
coding genes including the assignment to stages is also pro-
vided as Additional file 4.
The analysis of the hallmarks also reveals that the HK

genes are more ancient than TE genes. The plots in Fig. 3
and the data in Fig. 4 show clear difference between
them. The HK genes present a major increase or expan-
sion in stage 2 (Prokaryota to Eukaryota), with 1009
genes and a change of ≈ 30 % with respect to the total.
By contrast, the TE genes show a major increase in stage
7 (Mammalia to Primates) with 799 genes and a change
of ≈ 37 %. These observations seem to indicate that

house-keeping genes emerged early in evolution and are
older in age, knowing that they reflect more essential
and constitutive functions. The idea that gene essential-
ity is associated with older genes has been reported in
several studies, for example on yeast [14] and mamma-
lian genes [16]. By contrast, the observations that human
tissue-specific genes had emerged later in evolution may
reveal that human specific cellular or physiological roles
are implemented at molecular level by the appearance of
newer genes.

Gene age data comparison
As we indicated above, there are some studies that use
the phylostratigraphic method to explore the age of hu-
man genes, but most of these studies use sequence simi-
larity search (with algorithms like BLAST) to look for
the oldest homologues to the human [12, 16, 34]. To
compare the results on human gene age assignment
done in this work with other available age assignments,
we took the published data from Domazet-Lošo (2008)
[12] and from Neme (2013) [34], and we represented the
information about allocation to Lowest Common Ances-
tor (LCA) of the human genes in phylogenetic clades of
the evolutionary tree. The assignments were done using
15 common phylostratum to allow the comparison of
the data. The results of this comparison are included in
Additional file 1: Figure S4 and they show a general
similarity but some important differences. The most sig-
nificant difference corresponds to the fact that both
Domazet-Lošo [12] and Neme [34] placed a very large
number of genes on the first stage of the evolutionary
time-scale that goes from the origin of life to first cellu-
lar organisms (i.e. pre-eukaryota): 8285 of 22,845 (36 %)

Fig. 4 Evolutionary hallmarks of human protein-coding genes along time-scale. Table showing the numbers corresponding to the human
proteins found at each of the eight major evolutionary steps depicted from placing them on the time-scale. These eight stages provide the
evolutionary hallmarks of the human proteome. The stage levels correspond to: st1) Cellular organisms (Prokaryota); st2) Cellular organisms to
Eukaryota; st3) Eukaryota to Metazoa; st4) Metazoa to Vertebrata; st5) Vertebrata to Euteleostomi; st6) Euteleostomi to Mammalia; st7) Mammalia to
Primates; and st8) Primates to Homo sapiens. The numbers are presented for all the 17,437 protein-coding genes, for the 3393 HK genes and for the
2157 TE genes
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[12] and 7309 of 22,154 (33 %) [34]. This result denotes
a bias that, as we indicated above, can be due to the
methodology of using the homology search approach. In
any case, the idea suggested that one third of the human
proteoma may have emerged in evolutionary time before
the origin of eukaryotic cells needs deeper studies and it
is not what we observed in our analyses.
Another important difference is that the proposed age

mapping allocates the largest number of genes, first, to
the Chordata-Vertebrata-Euteleostomi phylostratums
(with 5070 genes) and, second, to the Mammalia-Eu-
theria (with 2172 genes) (Additional file 1: Figure S4).
From the evolutionary point of view these results make
a lot of sense since the time-scale of life [21, 22] reveals
two large expansions of the species precisely around the
vertebrates time (between 600 and 400 Mya) and around
the time of the mammals appearance (between 250 and
100 Mya). These expansions are well reflected in our
time-scale profile (Fig. 3). Finally, it is important to indi-
cate that the age mapping presented in our study only
considers human protein-coding genes that are included
in orthologous families (mapping a total of 17,437) and
in this way it has a lower coverage over human genes
than the other reported studies which include more than
22,000 genes in each case [12, 34].

Functional enrichment of the genes at different
evolutionary hallmarks
We performed functional enrichment analyses of the
sets of protein-coding genes included in each one of
eight major stages found in the evolutionary study. The
full results of these analyses are provided as Additional
file 5. In all the stages the functional enrichment makes
clear biological sense and provides a strong support to
the allocation of many biological processes in evolution-
ary time. In brief, we comment and discuss below some
interesting functions enriched in each stage.
Stage-1, from the origin of life to first cellular organ-

isms (i.e. Prokaryota). This stage comprises the genes
occurring over two major domains of life: Archaea and
Bacteria. Determining the LCA, our data shows that hu-
man has 6.76 % (1178) of the protein-coding genes
assigned to Prokaryotic age. Prokaryotes are organisms
that lack both membrane-bound organelles and nucleus.
Functional enrichment analysis showed that this stage
involved many basic metabolic processes like glycolysis
(GO:0006007, glucose catabolic process), the Krebs cycle
(GO:0006099, tricarboxylic acid cycle), and lipid oxida-
tion (GO:0009062, fatty acid catabolic process). The
enrichment also shows the appearance of the oldest
cellular organelle, the mitochondria, and the oldest
macromolecular machine, the ribosome, that are well re-
ported to be dated to Prokaryotic times.

Stage-2, Cellular organisms to Eukaryota. According
to basic literature, the defining feature of eukaryotic cells
is that they have membrane-bound organelles, especially
the nucleus, which contains the genetic material, and is
enclosed by the nuclear envelope. Protists, fungi, animals,
and plants all consist of eukaryotic cells. Eukaryotic cells
also contain other membrane-bound organelles such as
the Golgi apparatus. Eukaryotic organisms can be unicel-
lular or multicellular. The functional enrichment analysis
for the 2178 genes that emerged along this stage showed
well the formation of the principal complexes expected in
Eukaryotes. In this way it is remarkable the enrichment on
nuclear pore proteins, nuclear import proteins, nucleo-
some and chromatin proteins, as well as many proteins
involved DNA and RNA activity: mRNA and rRNA pro-
cessing, mRNA splicing, DNA unwinding, DNA polymer-
ase, DNA/RNA helicase. This stage also marks in time the
appearance and biogenesis of some major molecular com-
plexes: the proteasome (GO:0005839, proteasome core
complex), the spliceosome, and the ribosome (at this stage
mainly the proteins of the large subunit RPLs, in contrast
to the ribosomal proteins of the small subunit RPSs, that
were mostly allocated to Prokaryotic age).
Stage-3, Eukaryota to Metazoa. The third stage com-

prises organisms from Opisthokonta and Metazoan
clades with 1395 protein-coding genes (27.25 % cumula-
tive). The Opisthokonts are a broad group of eukaryotes,
including both the animal and fungi kingdoms, some-
times referred to as the “fungi/metazoan group” [35].
This stage comprises metazoan, fungal and protistan
taxa, and other multicellular taxa (such as plants, and
red and brown algae) [36]. They also include known
fungi and/or parasites of plants like: Ascomycota, Basid-
iomycota, Chytridiomycetes, Glomeromycota, Microspori-
dia, Urediniomycetes, Ustilaginomycetes and Zygomycota
[37]. According to our functional enrichment analysis, this
stage involves different genes responsible for signal trans-
duction like the GTPases. Some of the enriched terms are:
pyrophosphatase activity, nucleoside-triphosphatase activ-
ity, GTP binding, transferring phosphorus-containing
groups. All these functions indicate that it may be the time
when phosphorus and phospate acquired a key role in
protein function and regulation. Other enriched functions,
like post-translational protein modification, calcium-
binding EF-hand, protein transport and localization
also indicate cellular protein regulation.
Stage-4, Metazoa to Vertebrata. This stage includes

organisms from Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia,
Chordata, Craniata and Vertebrata with 2333 genes
(40.63 % cumulative). The main novelties of this stage
are the appearance of protein kinase activity, and the
presence of growth factors and some specific signaling
proteins like WNT. All biochemically characterized
members of the WNT superfamily encode enzymes that
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transfer organic acids, typically fatty acids, onto hydroxyl
groups of membrane-embedded targets [38]. Other
enriched terms in this stage, like sarcomere and con-
tractile fiber part, may indicate the emergence of the
muscular structures present in vertebrates [39].
Stage-5,Vertebrata to Euteleostomi. This stage represents

the largest step in the human lineage according to the
number of protein-coding genes assigned (5070), that cor-
respond to a 29 % of the total. The stage comprises organ-
isms from Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi
(bony fish and tetrapods) and Euteleostomi (bony verte-
brate) [40]. The enrichment analysis shows a large func-
tional expansion including new biological systems, like the
neural and the vascular-circulatory systems, represented in
enriched terms like: neurogenesis, neuron differentiation,
axogenesis, voltage-gated channels, neuromuscular junc-
tion development, blood vessel development, vasculature
development, mesenchymal cell development and differen-
tiation, etc. Many other genes are assigned to biological
regulation and regulation of cellular processes; including
cell death and apoptosis. Finally, the appearance of the
large family of homeobox proteins seems to be placed at
this stage.
Stage-6, Euteleostomi to Mammalia. In this stage there

are organisms from Sarcopterygii (lobe-finned fishes) [41],
Dipnotetrapodomorpha (new taxon from NCBI comprising
lungfishes), Tetrapoda (four-legged vertebrates), Amniota
(comprising the reptiles, birds and mammals that lay their
eggs on land or retain the fertilized egg within the mother)
and up to Mammalia clades. With 1953 genes at this stage,
the human lineage achieves 80 % of its gene composition.
The most relevant enriched terms are related to the
hematologic system, marking the appearance of the leuko-
cytes and the lymphocytes. Previous phylogenetic analyses
based on gene expression data also placed the date of many
proteins from leukocytes around the time of the mammals’
clade [42].
Stage-7, Mammalia to Primates. This stage comprises

clades of Theria, Eutheria, Boreoeutheria, Euarchonto-
glires and Primates, representing organisms that give
birth to live young without using a shelled egg up to pla-
cental mammals [43]. There are 2821 genes emerged on
this stage, adding up to 97.08 % of the cummulative pro-
file in the human gene lineage. A large amount of these
genes are enriched in the terms: regulation of gene ex-
pression and transcription. Other more specific terms
are related to the skin (epidermal and epithelial cell differ-
entiation, keratinization) or with the sexual reproductive
system (male gamete generation, spermatogenesis and
sexual reproduction). This stage also includes a family of
cytochrome P450 proteins (that are around 23) and the
mammalian defensins (that are 6): DEFA1B, DEFA3,
DEFA4, DEFA5, DEFA6, and DEFB4A. Defensins are a
family of antimicrobial peptides and vital contributors to

host immune response. Being constitutive or inducible
expressed genes, they have been shown to contribute to
innate host defense via direct bactericidal activity, as well
as to adaptive immunity through effector and regulatory
functions [44].
Stage-8, Primates to Homo sapiens. The last stage of

human development, with 509 genes, presents a group
of quite specific functions played by specific protein
families, such as: somatotropin hormone, cytochrome
P450, GTPase activator activity, defense response to fun-
gus and bacterium provided by histatins. HIS1 and HIS3
(histatin proteins) have been found only in saliva of
humans, macaques and some other primates but not in
any other mammals [45]. They are a family of histidine-
rich polypeptides that probably function as part of the
non-immune host defense system and appeared very late
in evolution [45]. Cytochromes P450 constitute a super-
family of proteins that existed in virtually all species
from prokaryotes to humans. Most of these proteins in
the CYP1, CYP2, CYP3 and CYP4 families encode en-
zymes involved in the metabolism and elimination of po-
tential toxic compounds like drugs or foreign xenobiotics,
and are inducible by various environmental stimuli [46].
This last stage includes a small subset of six cytochromes
P450 that seem to be very specific of the primates-human
clades: CYP2A7, CYP2C9, CYP2D6, CYP2J2, CYP2S1 and
CYP3A43. The appearance late in evolution of some of
these genes may reflect their functional specificity and it is
known that they play a key role in human health [46].

Network analysis reveals evolutionary age conservation
of coexpressed proteins
The global coexpression analysis of the human protein-
coding genes allowed the construction of a network in-
cluding highly correlated protein pairs. The integration
of these data with the data from the evolutionary ana-
lysis –that provided the identification of the eight stages
along evolutionary time– did allow mapping the age of
the genes on the network according to such stages.
These results are presented in Fig. 5 that shows a com-
plex network –like a galaxy– that includes 1691 protein
nodes associated by 19,615 interactions. This network
corresponds to a subset of the coexpression data, build
as indicated in Methods, which included 2298 proteins
and 20,005 interactions (this full coexpression data is
provided in Additional file 2, and the network in Add-
itional file 3). The subset is done with only the groups
that had at least five linked proteins, since we wanted to
provide in Fig. 5 a visible representation of the network
with a clear color mapping of the eight stages that were
identified in the evolutionary study. The colors of the
stages are also presented in the illustrated table, Fig. 4,
to allow better identification of the number and % of
proteins at each age hallmark. The analysis of the
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network (Fig. 5) done with the algorithm MCODE re-
vealed the existence of 11 major subnetworks, which can
be considered as major constellations in the galaxy of re-
lational nodes. The color code of this large graph indi-
cates that there is enrichment in certain colors in each
subnetwork. To prove this in a more accurate way, we
built a graphic representation for each one of the 11
subnetworks found to show the proportion of proteins
assigned to each of the eight evolutionary stages with
their corresponding color code (colors as in Figs. 4 and
5). This graphic is presented in Additional file 1: Figure
S5, that shows each subnetwork with its specific color
pattern, indicating that there are always some predomin-
ant colors: subnetwork 5 is the oldest with red
predominant colors and subnetwork 11 is the newest
with blue predominant colors. As a conclusion, these

results revealed that in the groups of highly coexpressed
proteins there is a tendency to include proteins of the
same evolutionary age.
Finally, we did a functional enrichment analysis of the

proteins forming the 11 subnetworks which again showed
a coherent biological enrichment in specific functions:
(subnetwork 1) immune response; (2) cell cycle; (3) cyto-
skeleton; (4) RNA splicing; (5) ribosome; (6) extracellular
matrix; (7) muscle and contraction; (8) gametes and repro-
ductive process; (9) cell junction and cell adhesion; (10)
mitochondria and ATP synthesis; (11) angiogenesis and
vasculogenesis. More detailed results for this analysis
are included in Additional file 1: Figure S6. Thus, we
observed that age-related proteins are predisposed to
present expression coregulation and to have close
functional links.

Fig. 5 Human coexpression network mapping the evolutionary age on highly correlated nodes. Representation of the coexpression complex
network –like a galaxy– that includes 1691 protein nodes related with 19,615 interactions. This network corresponds to a subset of the larger
coexpression network produced, which included 2298 proteins and 20,005 interactions (provided in Additional file 2). The subset is done to
include only the groups that had at least five linked proteins. The color mapping of the nodes correspond to the eight stages that were
identified in the evolutionary study (as reflected in the labels included at the top right). The network also includes numbers for 11 major
subnetworks –clusters of closely related proteins that include more than 20 nodes– considered as major constellations in the galaxy of nodes.
Three panels on the right show an enlarged view of three subnetworks corresponding to: ribosomal proteins (5), mitochondrial proteins (10)
and angiogenesis proteins (11)
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Combining age data, functional data and coexpression
data can provide a deeper view about the links and roles
of the human protein-coding genes. In this way, we ob-
served for example that subnetwork 5 (which contains
proteins related with ribosome and translation) pre-
sented as expected an overwhelming majority of ancient
genes from the Prokaryotic or Eukaryotic age (stages 1
and 2). On the other hand, subnetworks 1 (immune
response, leukocyte/lymphocyte activations), 8 (gam-
etes and reproductive process) and 11 (angiogenesis
and vasculogenesis) showed a higher proportion of re-
cent genes dated after Vertebrata (Additional file 1:
Figure S5). These results agree with studies based on
yeast protein physical interaction networks, arguing
that proteins preferentially interact with proteins of
same age and origin [47]. Moreover, it was previously
shown that coexpression networks can be conserved
over the evolutionary history, and these genes tend to
be functionally related and provide selective advan-
tages [48]. It has been also reported that coexpression
networks are found associated to functions like cell
adhesion, cell cycle, DNA replication and DNA repair
[49], and this is in agreement with functions found
enriched in subnetworks of our analyses: subnetwork 2
and 9 (Additional file 1: Figure S5).

Conclusions
The transcriptomic study of the human gene expression
distributions and profiles along 32 tissues provided a
global mapping of the activity of most human genes and
of the links between them, showing the expected associ-
ation of samples from common physiological regions,
i.e.: the gastrointestinal tract (stomach, duodenum, small
intestine, colon and rectum), the hematopoietic and
lymphatic system (bone marrow, lymph node, spleen,
tonsil and appendix) and the muscle (cardiac and
skeletal muscle).
The evolutionary study of the human protein-coding

genes placed them in the time-scale of the living species
and revealed eight distinct hallmarks along such time-
scale (i.e. eight major steps), showing that the HK genes
are more ancient than the TE genes. The HK genes
present the major emergence in stage 2 of the evolution-
ary profile, while the TE genes have the major emer-
gence in stage 7. The functional enrichment study found
coherent groups of terms and annotations assigned to
the genes placed at each evolutionary stage. For ex-
ample, in stage 1 there were many functional terms on
essential metabolic processes, like aerobic respiration
and mitochondrial activity; and in stage 2 there were
enriched functions related to the nucleus and genome
regulation, like chromatin and nucleosome assembly,
DNA replication, mRNA processing.

Finally, the study of the pair-wise correlation of the
gene expression profiles along tissues allowed building
human gene coexpression networks and find modules
with functional and biological meaning. The mapping of
the age of the protein-coding genes on these networks
demonstrated the existence of tight links between age-
related proteins.
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