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RESUMO

As abordagens de pesquisa fundamentadas na utilização de tecnologias de alto rendimento, com geração de resultados de alto conteúdo em um 
determinado sistema biológico, têm apresentado grande impacto para o avanço da ciência. A pesquisa científica com essas abordagens 
tecnológicas apresenta o requerimento central de grande poder de captura, armazenamento e integração de dados produzidos em larga escala a 
partir de um conjunto de diferentes estudos. Dentre esses estudos, destacam-se os de análises genômicas dos perfis de transcrição gênica, com 
medidas quantitativas e qualitativas. É importante ressaltar ainda que essas metodologias fornecem um grande número de dados primários que 
detalham informações fenotípicas relevantes e que apresentam o potencial de lançar novas hipóteses e definições de novas vias de processos 
moleculares e celulares em um dado sistema. Particularmente, a imunologia, uma ciência de natureza interdisciplinar com geração de 
conhecimento em ritmo exponencial, já apresenta diversos estudos obtidos a partir dessas tecnologias, e têm revelado que as pesquisas de 
complexas questões imunológicas podem ser eficientemente abordadas a partir desses trabalhos científicos. Nesse contexto, o presente projeto 
propõe a exploração de bancos de dados já disponibilizados e a utilização de abordagens de bioinformática em análises de transcriptoma (estudos 
experimentais com a tecnologia de RNA-seq) de amostras de pacientes com doenças de base imunopatológica. Esses estudos buscam identificar 
genes diferencialmente expressos que se correlacionam com padrões de alterações de funções celulares no sistema imune em condições 
imunopatológicas. Nossas primeiras buscas indicam uma escassez de bases de dados organizadas por doenças de fundo imunológico, o que 
contrasta com a disponibilidade ampla de dados clínicos e experimentais de amostras de pacientes com câncer. Assim, nossas análises 
preliminares consistiram de pesquisa exploratória do banco de dados SRA (“Sequence Read Archive”) do NCBI (National Center for Biotechnology 
Information; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra), para uma sistematização dos estudos já disponibilizados de sequenciamento em alta escala 
relacionados a doenças de fundo imunológico. As buscas específicas para estudos sobre as doenças esclerose múltipla, artrite reumatoide e 
distrofia muscular de Duchenne revelaram, respectivamente, um total de 1.666, 739 e 197 corridas de RNA-seq disponíveis a partir do ano de 
2010. Desse total, 1.561, 420 e 173 corridas são referentes a amostras humanas referentes às respectivas doenças. Além disso, é importante 
ressaltar a existência de claro aumento progressivo da disponibilização anual de dados em diferentes estudos (denominados “Bioprojects”). Dessa 
forma, esses dados deveraão contribuir para uma exploração satisfatória desses estudos visando à busca por um padrão de genes
diferencialmente expressos em pacientes com doenças de fundo imunológico.
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