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Bevezetés

A modern biológia tudománya egyre inkább elképzelhetetlen komoly számítógépes támogatás nél-

kül. A gén- és fehérjeszekvenálás egyre olcsóbbá válásával ezen adatok olyan sebességgel ke-

letkeznek, hogy feldolgozásukhoz mindenképpen szükség van hatékony algoritmusokra és azokat

implementáló programokra.

A disszertációm két nagyobb témakört ölel fel a bioinformatikán belül:

• többszörös szekvenciaillesztés

• speciális keresés nagy fehérje-adatbázisban.

A biológiai nagymolekulák (fehérje, DNS) többszörös illesztése régóta kutatott bioinformatikai

alap-feladat. A probléma NP-nehéz [?], ezért ha néhány szekvenciánál (lényegesen) többet szeret-

nénk összeilleszteni – és az exponenciális futásidő elfogadhatatlanul hosszú lenne – akkor olyan

hatékony módszerekre van szükség, amelyek heurisztikákat alkalmaznak.

A második témakör (fehérje-keresés) nem egy nagyon komplex algoritmust, hanem inkább egy

klasszikus adatbányászati megközelítést igényel.

A dolgozat felépítése a következő: az első, bevezető fejezetben nagy vonalakban ismertetem

a terület alapfogalmait (bioinformatika, adatbányászat), majd a másodikban a kapcsolódó eddigi

kutatási eredmények irodalmát.

A 3–5 fejezetek szólnak az elért új tudományos eredményekről. A harmadik fejezetben be-

mutatom a Reticular Alignment nevű, újszerű sarokvágási technikát alkalmazó szekvenciaillesztő

algoritmusunkat. Ehhez kapcsolódik a következő szakasz 1. és 2. tézise.

A következő, negyedik fejezet szintén a többszörös illesztés témaköréhez kapcsolódik: kifej-

lesztettünk egy olyan keretrendszert és DAG-alapú1 reprezentációt, amely lehetővé teszi, hogy sok

különböző, ugyanazon szekvenciákon értelmezett többszörös illesztést együtt kezelve statisztikailag

megalapozott következtetéseket vonjunk le a bemenő szekvenciák evolúciós kapcsolatairól.

A fehérje-keresés egy speciális esetével foglalkozik az ötödik fejezet. Itt az Alzheimer-kór kiala-

kulásában szerepet játszó egyik fehérjecsalád jellemző, de nem pozícióspecifikusan konzerválódott

mintázatát kerestük más fehérjecsaládokban.

A disszertáció alapjául szolgáló kutatás-fejlesztési projektek célja minden esetben az volt, hogy

új, hatékony és könnyen használható eszközt adjunk biológus-kutatóknak. A megoldásokat valós

adatokon teszteltük és validáltuk, valamint a kapcsolódó programkódok forrását publikusan elérhe-

tővé tettük.
1DAG: Directed Acyclic Graph, vagyis egy olyan hálózat/gráf, amely nem tartalmaz kört.
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Tézisek

Az új tudományos eredményeket az alábbi négy pontban foglalom össze.

1. Reticular Alignment: egy új sarokvágásos többszörös szekvenciaillesztő

módszer

Általában a többszörös szekvenciaillesztés gyorsítását célul kitűző sarokvágási technikák egy kon-

vex részét választják ki a teljes dinamikus programozási táblázatnak.

Ezzel szemben a mi módszerünk, a [RA 1]-ben leírt Reticular Alignment úgy működik, hogy

minden progresszív2 lépésnél egy olyan illesztés történik, ahol két eddigi al-illesztést összekom-

binálunk olyan módon, hogy nem csak a legjobbnak talált eredményt (illesztést) terjesszük tovább

magasabb szintekre, hanem náhány szub-optimális illesztést is.

Az illesztéseket az illesztett oszlopok mint csúcsok feletti DAG-okkal reprezentáljuk (lásd az

1. ábrát), így hatékonyan kezelhető az a gyakori eset, amikor a legjobb illesztések útvonalai nagy-

részt közösek a dinamikus programozási táblázatban.

1. ábra. Egy példa a Reticular Alignment algoritmus által felépített illesztési hálózatra, két szek-

vencia esetén. Az "ALLGVGQ" és "AVGQ" szekvenciák három különböző lehetséges illesztését
tartalmazza.

A Reticular Alignment algoritmus rendelkezik egy t paraméterrel („reticular threshold”), amely

azt szabályozza, hogy a progresszív lépések során az optimálisnak talált illesztés pontszámához

képest mennyivel kisebb pontszámú (jóságú) egyéb illesztési útvonakat válogassunk még be a há-

lózatba, amit majd a vezér-fa következő szintjére továbbítunk. Kisebb t érték gyorsabb futásidőt,

2A progresszív – más néven hiararchikus vagy vezérfa-alapú – illesztő módszerek – lényege az, hogy a többszörös
illesztés úgy alakul ki, hogy egy, az evolúciós kapcsolatokat jellemző vezérfa mentén a levelektől a gyökérig haladva
minden belső csúcsnál lényegében páronkénti illesztést végzünk. Ez a heurisztika a gyakorlatban nagyon jól alkalmaz-
ható.
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2. ábra. Illesztő algoritmusok összahasonlítása a BAliBASE v2.01 (Refs 1-5.) szekvencia-adatokon.

TC = „True Column”; SP = „Sum-of-Pairs” kiértékelés szerint.

de várhatóan kevésbé jó minőségű illesztést eredményez, mert a lehetséges illesztések terének egy

kisebb részét járjuk csak be.

A módszerünket a BAliBASE illesztés-adatbázison értékeltük ki. Összehasonlítottuk az eredmé-

nyeinket a legnépszerűbb, legjobb többszörös szekvenciaillesztő módszerekkel (ClustalW, MAFFT

és FSA), az eredményeket a 2. ábra foglalja össze. Azt találtuk, hogy a jelenleg legjobbnak el-

fogadott módszerekkel is felveszi a versenyt a Reticular Alignment, ha megfelelően szofisztikált

pontozási sémát alkalmazunk.

Megjegyezzük, hogy az általunk bemutatott progresszív algoritmus, amely minden lépésben a

választott pontozási módszer szerinti legjobb illesztési utakat használja és terjeszti tovább, már csak

egy még jobb illesztés-pontozással javítható tovább, vagy azzal, ha az illesztési oszlopok közötti

feltételezett függetlenség helyett egy intelligensebb heurisztikánk lenne.

2. A „reticular threshold” paraméter növelése a Reticular Alignment algorit-

musnál nem garantál jobb végső illesztést

A Reticular Alignment algoritmus méréseink szerint általában egyre pontosabb többszörös illeszté-

seket talált a t paraméter értékének növelésével, ami megfelelt a várakozásainknak, hiszen a heu-
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risztikus keresési terünket növeltük [RA 1]. Ami viszont meglepő volt, hogy a pontosság-növekedés

nem volt mindig monoton – lásd a 3. ábrát.

3. ábra. Az illesztések pontossága a (SP, vagyis Sum-of-Pairs kiértékelés szerint) a „reticular thres-

hold” paraméter függvényében.

Két különböző oka lehet annak, hogy egy megengedőbb keresés (magasabb t érték használata)

rosszabb végső illesztéshez vezet:

• a pontozási séma nem elég jó, és ezért – bár az illesztéskor használt pontozás szerint jobb lett

a végső megoldás a magasabb t értékkel, – a BAliBASE-ben látott elvárt illesztéstől mégis

távolabb kerültünk

• vagy a vezérfa alsóbb csúcsainál hozott lokális döntések miatt előfordulhat, hogy magasabb

t esetén több „zaj”, vagyis a végső elvárt illesztés szempontjából helytelen rész-illesztés ke-

rül a hálózatba, és ezek egy köztes lépésnél még mindig lokálisan jobbnak bizonyulva nem

hagynak helyet olyan utaknak, amik végül globálisan jobbak lennének. A 4. ábra szemléltet

egy ilyen helyzetet.
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4. ábra. Egy lehetséges magyarázata annak, hogy a végső illesztés miért nem lesz mindig jobb a

„reticular threshold” növelésével. Ebben a példában sa legyen a va csúcsnál levő legjobb illesztés
pontszáma, ha t = t1. Egy felsőbb szinten, konkrétan a vb csúcsnál, egy xb,1-hálózat generáló-
dik (sb,1 pontszámmal) az xa,1-hálózatra épülve. Ekkor a gyökérnél a legjobb illesztés pontértéke
sr,1. Ha most t értékét t1-ről t2-re növeljük, akkor a va csúcsnál levő legjobb illesztés nem válto-
zik, de a magasabb szintekre továbbvitt hálózat szélesebb lesz, több szub-optimális utat tartalmaz
(xa,2 > xa,1). Ebből a szélesebb DAG-ból lehetséges egy magasabb pontszámú illesztést találni a
vb csúcsnál, sb,2 > sb,1 pontértékkel. Ha sb,2 − xb,2 > sb,1 akkor az xb,2-hálózat annyira különböz-
het xb,1-től, hogy esetleg nincs is bennük közös illesztési útvonal. Ezért előfordulhat az, hogy az
xb,2-ből nyert végső illesztés a gyökérnél alacsonyabb pontszámú lesz (sr,2 < sr,1).

3. WeaveAlign: több többszörös szekvenciaillesztés hatékony reprezentációja

statisztikai következtetésekhez

Az előző tézisben egyetlen többszörös szekvenciaillesztés „alternatíváit” kezeltük együtt egy DAG

segítségével. Ebben a szakaszban ugyanezt az ötletet követjük, de több, egymástól független (de

ugyanazon bemeneti szekvenciahalmazon értelmezett) szekvenciaillesztés együttes reprezentálásá-

ra alkalmazunk egy hálózatos struktúrát. Itt is az illesztett oszlopokat jelentik a DAG háló csúcsai, a

felépítés hasonló, de a cél más: egyetlen illesztés bizonytalanságát (például függését a pontozási sé-

mától, egyéb paraméterektől) szeretnénk azzal kiküszöbölni, hogy sok illesztést kezelünk egyszerre.

Ezeket az illesztéseket statisztikailag aggregáljuk, illetve a lehetséges összekombinált illesztési út-

vonalak alapján statisztikailag megbízhatóbb következtetések levonását tesszük lehetővé a bemenő
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eredeti szekvenciák evolúciós kapcsolatára vonatkozólag.

Az alkalmazott DAG-os reprezentáció előnye, hogy a bejövő, eredetileg egymástól független

illesztések a közös illesztett oszlopok mentén összekapcsolhatók, így a hálózatban lehetséges bejár-

ható illesztési útvonalak száma az eredeti illesztések számának sokszorosa lehet, tipikusan néhány

nagyságrenddel nagyobb. Ezáltal az erre épülő statisztikák még több adaton dolgozhatnak.

Szerencsére a legtöbb, illesztéseken működő szokásos algoritmus – például a HMM (Hidden

Markov Model) „előre-hátra” algoritmusa – könnyen módosítható úgy, hogy egyetlen többszörös

illesztés helyett illesztések egy DAG hálózatát kezelje.

A keretrendszerünket és méréseinket a BMC Bioinformatics nyílt folyóiratban publikáltuk [ER 1],

illetve írtunk egy mellékletet a mérésekről [ER 2]. A Java nyelven implementált programkódok a

WeaveAlign csomag részei (https://github.com/statalign/WeaveAlign).

4. Egy új protokoll nem-pozícióspecifikusan konzerválódott fehérje-mintázatok

kereséséhez nagy fehérje-adatbázisban

Az Alzheimer-kór kialakulásában bizonyítottan szerepet játszó APP fehérjecsalád rendelkezik egy

bizonyos „mintázattal”: a transzmembrán szakasztól nem messze, a membránból kifelé nyúló, ren-

dezetlen szakaszban gyakran előfordul egy egyébként ritkának számító, HD aminosav-páros. A

célunk az volt, hogy hasonló tulajdonsággal rendelkező egyéb fehérje-csoportokat keressünk.

A publikus UniProt/SwissProt fehérje-adatbázist használtam, amely több mint félmillió fehérje

aminosav-szekvenciáját és különféle annotációit tartalmazza.

A javasolt protokoll a következő, külön-külön paraméterezhető lépésekből áll:

1. Transzmembrán (TM) fehérjék kiválogatása

2. A TM szakaszok és a kifelé nyúló (extracelluláris) részek kivágása a fehérje-szekvenciákból

3. A kiválogatott fehérjeszakaszok klaszterezése

4. A klasztereken belül többszörös szekvenciaillesztés és evolúciós fa építése

5. Olyan rész-fák keresése, ahol a keresett (HD) mintázat elég gyakori

6. Az eredmények vizualizációja, kézi elemzésének támogatása

A fenti feladatok megoldására két Java nyelvű programcsomagot írtam: az egyik a konfigurál-

ható kiválogató-szűrő és klaszterező lépéseket implementálja (ProteinSearch), a másik (PhyTreeSe-

arch) pedig a nagy evolúciós fák bejárását és különféle követelményeknek – adott mintázat jelenléte,

méret – megfelelő részfák lokalizálását, kiválasztását valósítja meg.

Az egész lépéssorozatnak egy konzisztens, és a példánkra (HD motívum keresése a TM fehér-

jék extracelluláris részében) alkalmazható felparaméterezését – szkriptek és konfigurációs fájlok –

egy harmadik kódbázisban gyűjtöttem össze és tettem publikussá, melynek neve APP-HD-pattern-

runner. Mindhárom projekt elérhető a GitHub-on (a pontos URL-ek lentebb olvashatóak).
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A további terveink között szerepel, hogy a fenti lépéssorozattal megtalált fehérjehalmazok bio-

lógiai relevenciájának kiértékelése után a módszert a BMC Bioinformatics folyóiratban publikáljuk

2016-ban.

Összegzés, a szoftvercsomagok elérhetősége

Ideális esetben egy kutatási folyamat során használt minden adat és szoftvereszköz nyílt és szabadon

hozzáférhető, az eredmények validálását bárki számára lehetővé téve.

Az általunk fejlesztett, többszörös illesztési algoritmust és reprezentációt megvalósító Java cso-

magok (a 3. és 4. fejezetekhez) elérhetőek a két projekt honlapjáról:

http://phylogeny-cafe.elte.hu/RetAlign/retalign-0.22a.zip

http://statalign.github.io/WeaveAlign/downloads.html

Az 5. fejezethez kapcsolódó kutatás-fejlesztési feladat során különös hangsúlyt fektettem arra,

hogy az eredmények könnyen reprodukálhatóak legyenek, ehhez a következő eszközöket alkalmaz-

tam:

• megosztottam egy teljes szoftverkörnyezetet a Docker segítségével

• minden általam/általunk írt programkódot nyílt licensszel (Apache License 2.03 ill. Unilicen-

se4) láttam el, és feltöltöttem a GitHub portálra:

https://github.com/ador/APP-HD-pattern-runner

https://github.com/ador/ProteinPatternSearch

https://github.com/ador/PhyTreeSearch

3http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
4http://unlicense.org
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