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RESUMO

As tecnologias analíticas de alto rendimento para gerar dados de alto conteúdo (tecnologias "omics") culminam com a geração de dados em larga 
escala e disponibilizados para acesso. Nesse contexto, a biologia computacional e a biologia de sistemas proveem a possibilidade de integração 
desses resultados e a caracterização molecular de amostras biológicas em condições fisiológicas e patológicas, ampliando significativamente o 
número de novas questões e hipóteses que podem ser formuladas a partir de um conjunto de estudos já realizados. Particularmente, abordagens 
de biologia de sistemas em imunologia buscam medir diversas atividades imunológicas como uma forma de definir novas relações funcionais, 
celulares e moleculares, e de descobrir fenômenos previamente desconhecidos. Além disso, essas abordagens formam uma ferramenta 
tecnológica inovadora que busca contribuir para uma compreensão mais integral do sistema imune. Assim, a análise dos perfis e níveis de 
transcrição gênica em uma determinada amostra, a partir de sequenciamento em uma escala que abrange todo o genoma, definida como 
transcriptoma, pode gerar uma visão global das complexas interrelações presentes no sistema imune. Contudo, nossos estudos preliminares 
sobre a disponibilidade de bases de dados que possam ser empregadas no estudo de amostras de enfermidades imunológicas em comparação 
com bancos de dados sobre pacientes com câncer, revelaram uma escassez de bancos de dados secundários que integrem informações 
experimentais sobre a expressão gênica de pacientes afetados por doenças de base imunopatológica. Dessa forma, decidimos investigar dados de 
expressão gênica de pacientes com doenças de fundo imunológico a partir da construção de uma base de dados que sirva como ferramenta 
online para promover o avanço da imunologia de sistemas. Inicialmente, avaliamos a disponibilidade de dados obtidos a partir experimentos de 
expressão gênica com amostras de pacientes com doenças de fundo imunológico e depositados nos bancos de dados primários do NCBI (National 
Center for Biotechnology Information). Foi realizada uma busca no banco de dados BioProject visando identificar e quantificar os experimentos de 
expressão gênica realizados com amostras de pacientes. Detectou-se 455 registros correspondentes a experimentos de transcriptoma com 
amostras de pacientes portadores de pelo menos uma das seguintes doenças de fundo imunológico: artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, 
distrofia muscular de Duchenne, esclerose múltipla, pênfigo foliáceo, vitiligo, esclerodermia, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Guillain-
Barré, psoríase, doença de Graves, miastenia gravis e vasculites. Dentre esses experimentos, foram encontrados 65 “bioprojects” presentes na 
base SRA, que correspondem a dados obtidos com a tecnologia de RNA-seq. As informações relativas aos experimentos, como a metodologia de 
sequenciamento e os dados clínicos dos pacientes, foram coletadas e sistematizadas em um único dataframe. Essa informação está sendo 
validada manualmente para compor o grupo de metadados que será introduzido na primeira versão da plataforma PExPID (“Platform for 
EXploring gene expression data from Patients with Imune-mediated Diseases”). Com base nesses metadados serão planejados experimentos de 
bioinformática com o intuito de indetificar genes diferencialmente expressos e redes de co-expressão gênica que podem revelar uma correlação 
com padrões de alterações de funções celulares no sistema imune em condições imunopatológicas. Em conjunto, o desenvolvimento de um 
banco de metadados associado a uma plataforma de acesso via web e as análises dos experimentos de transcriptoma podem resultar em avanços 
para estudos de sistemas em imunologia médica.
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