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Introducció

L'anàlisis o studi dels microarrays no és un problema senzill de resoldre, degut al 
gran nombre de mostres que inclouen i la relació sovint no linial que hi ha entre elles. 
Això fa que hi hagi nombrosos estudis diferents sobre l'anàlisis de microarrays. El que 
es preten en aquest projecte és aplicar una metodologia d'anàlisis fiable i més precisa 
que d'altres ja aplicades (la que proposen Delicado, Huerta i Cedano), sobre un conjunt 
gran de mostres de relació no linial, i proporcionar una eina per poder estudiar i 
determinar amb més precissió la relació que hi ha entre l'expressió de cada un dels gens 
de la cel·lula, davant dels estímuls als que s'ha sotmés aquesta, és a dir, estudiar què és 
el que provoca aquest procés de canvi d'un estat cel-lular a un altre. Això permetrà que 
els resultats obtinguts ajudin amb més precissió en aplicacions mèdiques per detectar i 
corregir certes patologies.

Breu intoducció a l'estat de l'art del tema proposat

Es pot considerar que el conjunt de la societat científica, dona per bó, que 
l'anàlisis dels microarrays és un objecte d'estudi molt important en la investigació sobre 
els estats cel.lulars i els processos que els provoquen,  La complexitat dels microarrays 
fa encara, avui en dia, que les metodologies que s'utilitzen no siguin generalitzades, i 
encara es busqui la manera d'obtenir uns resultats de manera ràpida i precisa. Un dels 
problemes és la relació no-linial que hi entre les diferents mostres. 

Delicado, P. en el seu estudi “Another look at principal curves and surfaces” 
publicat el 2001 al “Journal of Multivariate Analysis”[5], i al 2003 juntament amb 
Huerta, M. [6] fa que es faci plausible l'estudi sobre si el càlcul per PCOPs (Principal 
Curve of Oriented Points) en el conjunt de mostres donades pels microarrays es una 
bona eina per determinar una aproximació d'espais mostrals prou exacte.

La proposta que ens fa M.Huerta, J.Cedano i Enrique Querol [2][3][4][7] és una 
nova metodologia sobre l'anàlisis dels microarrays utilitzant els càlcul de PCOPs  com a 
eina principal en l'estudi dels estats cel·lulars i els processos que els provoquen.

Actualment disposem d'una serie d'eines web per l'anàlisis de microarrays basades en el 
càlcul de les PCOP [3][4][7] al servidor de la UAB: http://revolutionresearch.uab.es [1], 
pero no disposem de cap eina per obtindre automàticament els estats celulars utilitzant 
aquestes PCOPs.

http://revolutionresearch.uab.es/


Objectiu del PFC

L'objectiu del PFC té dues parts clarament diferenciades, que son:

○ Classificar els subespais de relació no linial obtinguts d'una fase anterior al 
projecte, i obtenir així la jerarquia de subespais mostrals, de tal forma que 
podrem tenir classificats els estats cel.lulars com a subprocessos o subespais 
d'altres estats cel·lulars. Aquesta classificació es farà amb métodología 
algorísmica de clustering.

○ Un cop s'hagin obtingut les jerarquies de subespais mostrals, es desenvoluparà 
una eina interactiva per poder consultar via web aquests resultats obtinguts.

Estat actual del projecte i planificació

El projecte d'anàlisis de microarrays que proposen M.Huerta, J.Cedano i E.Querol es 
troba actualment en la seva etapa final, encara que després, es puguin trobar altres 
variacions en la metodologia, aplicacions o propostes a fer per a la seva explotació i 
investigació. En les seves diferents parts, podem dir que:

 La obtenció de la relació linial o no linial entre cada parell de gens a partir del 
càlcul dels PCOP ja està finalitzada.

 El càlcul de la tendéncia de cada PCOP i la generació dels fitxers que descriuen 
a partir d'aquestes mostres els subespais trobats per cada una d'aquestes 
tendenències ja està finalitzada.

 La part final del projecte que consta de 2 fases i que és l'objectiu d'aquest PFC 
son:

○ Classificació de les configuracions de subespais trobats, per obtenir la 
jerarquia de subprocessos o subespais que formen cada un dels estats 
cel·lulars.

○ Desenvolupar una interface web que permiti l'estudi d'aquests resultats, 
podent buscar i analitzar interactivament quins sons els gens que intervenen 
en cada un dels estats cel.lulars.
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