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Abstract

Identi�cation of evolutionarily related proteins (orthologs) is an important step
towards understanding protein function in living organisms. This problem is
di�cult in many cases because distantly related proteins have often too diver-
gent amino-acid sequences, so this relation may not be identi�ed by traditional
methods based mainly on sequence similarity. In these cases search should use
combination of structural and sequential features of protein.
In this thesis, we propose a new approach to the search for remote functional
orthologs, where important features of protein sequence and structure are rep-
resented by a descriptor created by human expert. This descriptor can be used
to search for described features in candidate protein sequences. For the prob-
lem of ortholog identi�cation with descriptor, we develop scoring scheme which
combines sequence pro�les and support vector machines to evaluate alignment
of the descriptor to the candidate sequence, and we develop algorithms which
that the best possible alignment.
We demonstrate our approach on the example of telomere-binding OB-fold
domain. Our method can distinguish between Telo_bind family members and
negatives, and also identi�es proteins containing a related OB-fold domain.

Keywords: protein ortholog identi�cation, support vector machines, integer lin-
ear programming, dynamic programming



Úvod

Základom fungovania ºivých organizmov je vyuºívanie genetickej informácie uloºenej v

chromozómoch na tvorbu rozli£ných proteínov. Biologická funkcia proteínu v bunke závisí

nielen od sekvencie aminokyselín, z ktorej sa skladá, ale aj od tvaru ²truktúry, ktorú zaujme

v trojrozmernom priestore. Niektoré proteíny napriek tomu, ºe vystupujú v esenciálnych

biologických procesoch, nemajú v rámci evolúcie výrazne zachovanú informáciu o biologic-

kej funkcii v sekvencii aminokyselín, ale v 3D ²truktúre, £o výrazne s´aºuje vyh©adávanie

týchto proteínov pomocou konven£ných metód zaloºených na sekven£nej podobnosti pro-

teínov.

V dizerta£nej práci sme popísali metódy, ktoré sa zaoberajú h©adaním konkrétnych

génov v evolu£ne príbuzných organizmoch, rozoberali sme naj£astej²ie pouºívané nástroje

pri tejto analýze a rôzne prístupy, ktoré sa pouºívajú na zlep²enie senzitivity tohto h©ada-

nia. Tieto metódy sú úspe²né pre ve©ké mnoºstvo génov, ale nie vºdy nájdu gény pre

evolu£ne vzdialenej²ie proteíny.

Preto je cie©om dizerta£nej práce vytvori´ reprezentáciu (deskriptor) ²trukturálnej domény

h©adaného proteínu (úsek sekvencie so ²peci�ckými vlastnos´ami) na základe zachovaných

spolo£ných prvkov v sekvencii a ²truktúre evolu£ne príbuzných proteínov. �alej je potrebné

vyvinú´ efektívny algoritmus pre identi�káciu proteínov s doménou popísanou týmto deskrip-

torom. Takýto prístup by mohol roz²íri´ senzitivitu h©adania na proteíny, ktoré sa sekven-

ciou výraznej²ie odli²ujú od známych proteínov s danou ²trukturálnou doménou.
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Kapitola 1

Problém h©adania ortologických

komplexov

Kompletná genetická informácia organizmu sa nazýva genóm.Gén je úsek genetickej sekven-

cie zodpovedajúci niektorej funk£nej jednotke (proteín, RNA gén a podobne). Z génov sa

v bunke syntetizujú proteíny procesmi, ktoré vedú od genetickej informácie uloºenej v

molekulách DNA (nukleotidové bázy) k proteínom.

Trojica nukleotidových báz sa nazýva kodón. Kodóny sa prekladajú na aminokyseliny,

ktoré tvoria druhú úrove¬ genetického kódu (20 písmenová abeceda). Funkcia proteínu

závisí od chemických vlastností aminokyselín, z ktorých sa skladá, ako aj od trojrozmernej

²truktúry, ktorú nadobudne poskladaný re´azec aminokyselín v priestore.

1.1 �truktúra proteínov a proteínové domény

Primárna ²truktúra proteínu predstavuje aminokyseliny, z ktorých sa skladá. Pod sekun-

dárnou ²truktúrou rozumieme popísanie tejto sekvencie z h©adiska lokálnych vodíkových

väzieb medzi susediacimi aminokyselinami. V¤aka týmto väzbám nadobúdajú £asti sekven-

cie pravidelný tvar (závitnica α-helix alebo vyrovnaný β-list). Identi�kovanie sekundárnej

²truktúry proteínu spo£íva v ozna£ení takýchto úsekov v primárnej ²truktúre. Pozície jed-

notlivých atómov v aminokyselinách proteínu v trojrozmernom priestore ur£ujú terciárnu

²truktúru.

Doména proteínu je úsek sekvencie aminokyselín, ktorý zodpovedá za ur£itú chemickú
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vlastnos´ proteínu alebo funkciu, ktorú proteín vykonáva (napríklad viaza´, fyzicky intera-

gova´ s inými proteínmi alebo viaza´ sa na jednovláknovú molekulu DNA). Úseky proteínu,

ktoré obsahujú dôleºitú doménu, sú menej náchylné na zmenu v priebehu evolúcie, pretoºe

£asto kódujú k©ú£ové vlastnosti proteínu.

1.2 Evolúcia, ortológy

Po£as evolúcie dochádza mutáciami k postupným zmenám v genetickom kóde, ktoré vedú

k vývoju rôznych ºivo£í²nych druhov. Mutácia ºivotne dôleºitého génu v organizme by

mohla vies´ k jeho znefunk£neniu a tým k úmrtiu bunky.

Duplikácia génu je £asto povaºovaná za hlavný mechanizmus, ktorý umoºnuje diverzi-

�káciu druhov (Taylor and Raes, 2004). Pri delení bunky sa môºe sta´, ºe £as´ kódujúca

niektorý gén sa skopíruje dvakrát a nová bunka bude obsahova´ dve kópie tohto génu.

Toto umoºní kumuláciu mutácií v niektorej z kópií génu pri zachovaní funk£nosti niekto-

rej z kópií. Takýmito zmenami postupne dochádza k vývoju nových ºivo£í²nych druhov

z pôvodného spolo£ného predka. Gény, ktoré vznikli zo spolo£ného predka, sa nazývajú

homologické.

Rozli²ujeme dva typy homológie medzi génmi, ktoré sa lí²ia udalos´ou, ktorá z pôvod-

ného génu v spolo£nom predkovi vytvorila dva rozdielne gény. Ortológy sú de�nované ako

gény, ktoré vznikli následkom speciácie dvoch rozdielnych druhov z jedného predka (Fitch,

2000). Na tieto gény sa dá pozera´ aj ako na �rovnaké gény� v rôznych organizmoch a

dá sa predpoklada´, ºe vykonávajú rovnakú funkciu. Dva gény sú paralogické, ak vznikli z

jedného génu jeho duplikáciou (Fitch, 2000)

Zmapova´ tieto v´ahy medzi génmi, je uºito£né, pretoºe tieto gény si po£as evolúcie

zachovali niektoré spolo£né vlastnosti. To znamená, ºe informácie, ktoré sú platné o jed-

nom géne z dobre preskúmaného organizmu, sa dajú pouºi´ na predikciu rôznych vlastností

jeho ortológu v inom organizme. Spracova´ údaje o geneteckých informáciách rôznych or-

ganizmoch je kvôli ich objemu náro£né, preto je vhodné pouºi´ na ich analýzu informatické

metódy.
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Kapitola 2

Metódy h©adania ortologických génov

Pretoºe vz´ah ortológie medzi proteínmi vyplýva z ich evolu£nej príbuznosti (vyvinuli sa

mutáciami z jedného génu v spolo£nom predkovi), ortologické proteíny majú £asto do

ve©kej miery podobnú genetickú sekvenciu. Pre nájdenie vz´ahu ortológie medzi evolu£ne

vzdialenej²imi proteínmi je nutné zobra´ do úvahy aj ¤al²ie dáta ako napríklad pozície

génov v ich genóme, £i interakcie kódovaných proteínov s ostatnými proteínmi v danom

organizme.

Ak sekvencie pochádzajú zo spolo£ného evolu£ného predka, dá sa predpoklada´, ºe sa

lí²ia len v ur£itom po£te mutácií, a teda ºe sú z vä£²ej £asti rovnaké. Po£as evolúcie sa v

sekvencii predka mohli zmeni´ jednotlivé bázy, £asti sekvencie mohli by´ vypustené alebo

naopak mohli by´ ur£ité £asti do sekvencie pridané.

Pri ur£ovaní podobnosti dvoch sekvencií sa h©adá také ich zarovnanie, ktoré medzi nimi

ur£í najvä£²iu zhodu. Táto zhoda sa vä£²inou vyjadruje cez skóre, ktoré danému zarovnaniu

priradí zvolená skórovacia schéma. Tieto schémy berú do úvahy d¨ºky medzier v sekvencii

alebo vlastnosti aminokyselín a s tým spojený dopad zmeny jednej aminokyseliny na inú.

Na skórovanie mutácie jednej aminokyseliny na druhú sa pouºíva skórovacia matica.

Prvky skórovacej matice popisujú skóre pre zarovnanie kaºdej moºnej dvojice písmen

z abecedy (pre proteíny 20 aminokyselín) zarovnávaných sekvencií. Riadky aj st¨pce mat-

ice predstavujú jednotlivé písmená z pouºívanej abecedy. Skórovacie matice vychádzajú z

porovnania pravdepodobnosti výskytu aminokyselín v dvoch evolu£ne príbuzných sekven-

ciách a pravdepodobnosti výskytu aminokyselín v náhodnej sekvencii.
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Globálne a lokálne zarovnanie

Vo v²eobecnosti sa uvaºujú dva problémy zarovnania sekvencií. Pri globálnom zarovnaní je

snaha nájs´ podobnos´ medzi sekvenciami ako celkami. Zarovnanie len ur£itých úsekov sa

nazýva lokálne zarovnanie. Toto zarovnanie sa pouºíva napríklad pri h©adaní jednotlivých

génov v sekvencii celého genómu alebo h©adaní domén v proteíne.

Pri h©adaní týchto zarovnaní vychádzame z dobre ²tudovaného informatického prob-

lému spolo£ných podpostupností re´azcov. Rovnako ako pre tento problém sa pri h©adaní

oboch typov zarovnania pouºívajú algoritmy zaloºené na princípe dynamického progra-

movania. Needleman-Wunschov a Smith-Watermanov algoritmus (Smith and Waterman,

1981; Needleman and Wunsch, 1970) nájdu optimálne globálne a lokálne zarovnanie pre

dané dve sekvencie a dané skórovacie parametre (matica, penalizácia za medzery). Tieto

algoritmy sú príli² £asovo náro£né pre ve©ký po£et dlh²ích sekvencií.

Sada programov BLAST (Altschul et al., 1990) vyuºíva na h©adanie signi�kantných

lokálnych zarovnaní pod©a danej skórovacej schémy heuristický prístup a snaºí sa dosiahnu´

optimálne výsledky, ktoré by dosiahli algoritmy dynamického programovania.

H©adanie ortologických sekvencií

Najpriamo£iarej²ie pouºitie BLASTu na h©adanie ortológov je metóda reciprocal best hit -

najlep²ích vzájomných hitov (výsledkov h©adania). Podstatou tejto metódy je predpoklad,

ºe dva ortologické gény v dvoch organizmoch, budú navzájom najpodobnej²ie, pretoºe

vznikli zo spolo£ného predka. Gén x z genómu X je najlep²ím vzájomným hitom (rbh) pre

gén y z genómu Y, ak najlep²í výsledok h©adania BLASTom s query x v genóme Y je gén

y a zárove¬ pri obrátenom h©adaní s query génu y v genóme X bude najlep²í BLAST hit

gén x.

Pri analýze BLAST hitov pri RBH metóde je potrebné odlí²i´ h©adané ortológy od

paralógov, ktoré vznikli duplikáciou e²te pred speciáciou. V genómoch okolo predpokladanej

dvojice ortologických proteínov sa o£akáva prítomnos´ ¤al²ích podobných ortologických

dvojíc.Tento predpoklad poskytne ¤al²ie kritérium pre ur£enie vz´ahu ortológie.
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H©adanie ortologických sekvencií pomocou pro�lov a motívov

Na ur£enie úsekov zachovaných medzi viacerými sekvenciami sa pouºíva viacnásobné zarov-

nanie sekvencií (nástroje CLUSTALW (Larkin et al., 2007) a MUSCLE (Edgar, 2004)).

Z výstupov týchto nástrojov sa dajú identi�kova´ zachované úseky medzi jednotlivými

sekvenciami. Kaºdý st¨pec zarovnania predstavuje prvky (prípadne medzery) vyskytujúce

sa na danom mieste v jednotlivých sekvenciách. Zhoda prvkov v st¨pci pre vä£²inu sekven-

cií nazna£uje, ºe aj pri ¤al²ích sekvenciách patriacich do rovnakej skupiny sa dá o£akáva´

na danej pozície práve rovnaký prvok, ako u vä£²iny zarovnaných sekvencií. Na reprezen-

tovanie spolo£ných £¯t skupiny génov sa následne pouºívajú ²truktúry, ktoré umoº¬ujú

rozdielne skórovanie zhody medzi danou sekvenciou a modelom v závislosti na pozícii. Na

dosiahnutie takejto reprezentácie sa pouºívajú napríklad pozi£ne ²peci�cké skórovacie mat-

ice (position speci�c scoring matrix - PSSM ) (Gribskov et al., 1987) alebo pro�lové skryté

Markovovské modely (pro�le Hidden Markov Model - HMM ) (Krogh et al., 1994).

Jedno z moºných pouºití HMM je, ºe nastavením týchto parametrov sa dajú vytvori´

modely, ktoré reprezentujú ur£itú skupinu sekvencií. Pro�lové HMM sú ²peciálny prí-

pad skrytých Markovovských modelov, ktoré svojou architektúrou umoº¬ujú z viacná-

sobného zarovnania vyjadri´ spolo£né vlastnosti evolu£ne príbuzných biologických sekven-

cií. Následne sa takýto model dá pouºi´ na vypo£ítanie pravdepodobnosti príslu²nosti

danej sekvencie k modelovanej skupine tak, ºe sa vypo£íta pravdepodobnos´ vygenerovania

tejto sekvencie týmto modelom. Na základe tejto pravdepodobnosti sa dá posúdi´, £i daná

sekvencia patrí do skupiny príbuzných sekvencií, ktoré boli pouºité na tvorbu modelu. Táto

pravdepodobnos´ sa dá získa´ ²tandardným forward algoritmom pre HMM (Durbin et al.,

1998). Pre posúdenie relevantnosti danej sekvencie je nutné porovna´ výslednú pravde-

podobnos´ s pravdepodobnos´ou vygenerovania danej sekvencie náhodným modelom.

�iroko pouºívaným nástrojom je napríklad HMMER (Eddy, 1998), ktorý poskytuje celý

rad moºností ako pouºi´ pro�lové HMM (h©ada´ hity pre HMM, emitova´ z HMM sekvencie

at¤). Pouºítím tohto nástroja bola tieº vytvorená databáza Pfam (Finn et al., 2007), ktorá

obsahuje modely rodín príbuzných proteínov, vytvorených z viacnásobných zarovnaní.
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Kapitola 3

H©adanie domén kombináciou

sekven£ných a ²trukturálnych motívov

Pre zachovanie biologickej funkcie môºe by´ dôleºitej²ia trojdimenzionálna ²truktúra, do

ktorej sa proteín poskladá, neº samotné aminokyseliny tvoriace sekvenciu proteínu. V pro-

teíne, ktorý je poskladaný v priestore, interagujú navzájom aj aminokyseliny, ktoré sú od

seba zna£ne vzdialené v rámci sekvencie. Takéto väzby môºu spája´ jednotlivé úseky v

sekundárnej ²truktúre do vä£²ích útvarov (napríklad viac β-listov spojených do β-barelu).

Takéto útvary v ²truktúre proteínu sa nazývajú ²trukturálne motívy a ich identi�kovanie

umoº¬uje zvý²i´ citlivos´ vyh©adávania domén so silnej²ie zachovanou ²truktúrou.

Z dostupných informácií môºu odborníci ru£ne zostavi´ deskriptor, reprezentáciu domény,

ktorá sa zameria na dôleºité vlastnosti ²trukturálneho motívu. Deskriptor nebude vhodný

pre kaºdú doménu, zvý²enú citlivos´ h©adania môºe prinies´ tento prístup pre domény, v

ktorých je ²truktúra výraznou charakteristikou a sekvencia nie je dostato£ne konzervovaná

pre pouºitie ²tandardných metód.

Teloméry sú nukleoproteínové komplexy umiestnené na oboch koncoch lineárnych chro-

mozómov. Pri porovnaní s inými proteínovými sekvenciami medzi druhmi je moºné po-

zorova´ rýchlu evolúciu týchto proteínov napriek tomu, ºe vykonávajú v bunkách rovnakú

esenciálnu úlohu a o£akávate©ná by bola vy²²ia zachovanos´ sekvencií (Linger and Price,

2009). Rýchla evolúcia týchto proteínov zniºuje ²ance identi�kácie ortológov týchto pro-

teínov v iných organizmoch len na základe sekven£nej podobnosti. Na týchto skupine týchto
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proteínov sme testovali citlivos´ metód pracujúcich so sekven£nou podobnos´ou.

Výsledky na²ej ²túdie ukazujú, ºe metódy zaloºené na sekven£nej podobnosti sú vhodné

na automatické identi�kovanie ortológov pre ve©ké mnoºstvo h©adaných proteínov. V ur£itých

prípadoch v²ak tieto metódy nenájdu ºiadne ortológy napriek tomu, ºe ich prítomnos´ je

predpokladaná na základe dôleºitosti biologickej funkcie h©adaného proteínu. Príkladom

takýchto proteínov sú napríklad CDC13 a EST3, ktoré obsahujú OB-fold doménu. Táto

doména zaujíma v priestore charakteristickú ²truktúru a uvedené výsledky nazna£ujú vhod-

nos´ domény OB-fold ako relevantného kandidáta pre vytvorenie deskriptora charakterizu-

júceho ²trukturálne vlastnosti h©adanej domény.

Deskriptor pre proteínové domény

Deskriptor pre proteínové domény je vytvorený rozdelením aminokyselinovej sekvencie

proteínu na segmenty, ktoré popisujú základné bloky v sekundárnej ²truktúre domény.

Základom deskriptora teda je postupnos´ segmentov, ktoré zodpovedajú úsekom sekven-

cie s ur£itou sekundárnou ²truktúrou (α-helix, β-list alebo ºiadna ²truktúra (coil). Pre

kaºdý z týchto segmentov je potrebné de�nova´ minimálnu a maximálnu d¨ºku. V prí-

pade, ºe segment obsahuje dobre zachovaný sekven£ný motív, môºeme pre¬ ²peci�kova´

PSSM maticu. Druhá £as´ deskriptoru popisuje hydrogénové väzby, ktoré vznikajú medzi

β-listami po poskladaní sa v priestore. Tieto väzby reprezentujeme hranami medzi dvoma

segmentami typu B, pri£om kaºdá takáto hrana má ur£ený smer, mená interagujúcich seg-

mentov a d¨ºku. Smer hrany (paralelný alebo antiparalelný) je ur£ený pod©a vzájomného

smeru dvoch interagujúcich β-listov. Jedna aminokyselina môºe vystupova´ najviac v jed-

nej väzbe. Medzi dvoma aminokyselinami patriacimi k rovnakej hrane je vºdy práve jedna

aminokyselina. Takto de�novaný deskriptor stanovuje minimálnu d¨ºku sekvencie, ktorá

obsahuje doménu: sú£et minimálnych d¨ºok pre v²etky segmenty. Okrem tohto obmedzenia

nie sú v deskriptore ¤al²ie striktné podmienky a deskriptor môºeme zarovna´ k ©ubovo©nej

vstupnej sekvencii aminokyselín.

Zarovnaním deskriptora ku sekvencii rozumieme ur£enie za£iato£ného bodu pre deskrip-

tor na sekvencii, ¤alej ur£enie rozmeru pre kaºdý segment deskriptora, ur£enie za£iato£ného
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bodu pre kaºdý sekven£ný motív ²peci�kovaný pre segmenty a za£iato£ný pár aminokyselín

pre kaºdú hranu.

S daným deskriptorom a skórovacou schémou, ktorá ur£í ako ve©mi vstupná sekven-

cia vyhovuje o£akávaniam vyplývajúcim zo zarovnania deskriptora na sekvenciu, je moºné

nájs´ najlep²ie zarovnanie k vstupnej sekvencii a skóre tohto zarovnania pouºi´ na rozhod-

nutie, £i vstupný proteín obsahuje doménu popísanú deskriptorom.

Skórovanie zarovnania deskriptoru ku sekvencii

Deskriptor ²peci�kuje vlastnosti primárnej, sekundárnej a terciárnej ²truktúry popisovanej

domény. Skóre zarovnania S je preto ur£ené lineárnou kombináciou týchto troch zloºiek.

S = a ∗ SecStr + b ∗ SeqMot+ c ∗HydBond

, kde a, b a c sú váhy pre jednotlivé zloºky skóre.

• Skóre za sekundárnu ²truktúru SecStr - Táto zloºka hodnotí, ako dobre ko-

re²pondujú typy sekundárnej ²truktúry segmentov s predikovanou ²truktúrou vstup-

ného proteínu na mieste, kde bol zarovnaný deskriptor.

• Skóre za sekven£né motívy SeqMot - Táto zloºka skóre vyjadruje zhodu medzi

vstupnou sekvenciou a sekven£nými motívmi ²peci�kovanými pre niektoré segmenty.

Tieto motívy predstavujú podmienky na o£akávanú primárnu ²truktúru sekvencie,

ktorá by mala obsahova´ doménu popísanú deskriptorom.

• Skóre za hydrogénové väzby HydBond - Táto zloºka skóre hodnotí kompati-

bilitu segmentov vystupujúcich v hranách deskriptora vytvori´ hydrogénové väzby,

ktoré sa po poskladaní vytvoria v doméne popisovanej deskriptorom. Pre skom-

pletovanie skórovacej schémy potrebujme spôsob ako ohodnoti´ páry interagujúcich

aminokyselín, £o je obsahom kapitoly 4.
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Obr. 3.1: Nákres deskriptoru pre OB-fold doménu.

Deskriptor pre Telo_bind doménu

Popísaný typ deskriptoru sme vytvorili pre Telo_bind doménu z rodiny OB-foldových

domén, do ktorej patria proteíny CDC13 a EST3 z prípadovej ²túdie pre telomérické pro-

teíny. Táto doména, podobne ako ostatné z rodiny OB-fold, sa skladá z piatych β-listov

sformovaných do β-barelu, ktorý je zvä£²a uzavretý α-helixom (Arcus, 2002) a β-listy v

barele sú zapojené v poradí (1-2-3 5-4-1) (Theobald et al., 2003).

Na obrázku 3.1 je zobrazená schéma deskriptora pre Telo_bind doménu, ktorý má

5 β segmentov, jeden α segment a 4 coil segmenty. Sekven£né motívy boli na základe

HMM modelu pre rodinu Telo_bind z databázy Pfam (Finn et al., 2007) de�nované pre

6 segmentov (4 β-listy a 2 coil segmenty), ktoré obsahovali úseky s ve©kou zhodou medzi

doménami v zarovnaní. Väzby a ich d¨ºky boli odvodené na základe analýzy 3D modelu

Telo_bind domény v proteíne CDC13 z kvasinky Saccharomyces Cerevisiae uloºeného v

databáze PDB (Rose et al., 2011). Väzby medzi jednotlivými segmentami sú v schéme

zobrazené ²edými preru²ovanými £iarami.
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Kapitola 4

Rozpoznávanie aminokyselín spojených

hydrogénovou väzbou pomocou SVM

Pre ú£ely na²ej deskriptorovej metódy sme vytvorili klasi�kátor, ktorý ohodnotí ©ubovo©nú

dvojicu aminokyselín v proteíne z h©adiska o£akávanej tendencie vytvori´ väzbu. Pre na²e

analýzy sme pouºili údaje o ²truktúre 101642 proteínov z databázy Protein Data Bank

(Rose et al., 2011). V sekvenciách sme h©adali trojice spárovaných aminokyselín v β-listoch,

ktoré nasledovali v sekvencii striedavo za sebou. Takéto trojice párov sa dajú reprezentova´

párom úsekov sekvencie d¨ºky 5, kde vo väzbách vystupujú prvá, tretia a piata aminoky-

selina v úseku. Na základe týchto údajov sme natrénovali dve skórovacie matice, ktoré

vyjadrujú pravdepodobnos´, ºe dve aminokyseliny budú interagova´. Kaºdý z SVM mod-

elov bol natrénovaný pre paralelný a antiparalelný smer, s polynomiálnym a radiálnym

kernelom s rôznymi parametrami.

Pod©a trénovacích sád a pouºitých atribútov môºeme rozdeli´ vytvorené SVM klasi�ká-

tory na tri skupiny:

• SVM pre spárované trojice aminokyselín (M5) - Príklady v trénovacích mnoºinách

sú páry úsekov sekvencie s d¨ºkou pä´ aminokysein. V pozitívnych príkladoch obsaho-

vali tri hydrogénové väzby medzi aminokyselinami v týchto dvoch úsekoch. V tomto

prípade bol vytvorený aj model ozna£ený M5 MIX, ktorý obsahuje paralelné aj an-

tiparalelné prípady.

• SVM pre spárované trojice aminokyselín s vynechanými pozíciami (M3) -

11



Obr. 4.1: Porovnanie ROC kriviek pre natrénované SVM modely a skórovacie matice.

Vynechali sme zo vstupov nespárované aminokyseliny a vstupy v týchto modeloch

kódujú iba tri interagujúce páry aminokyselín.

• SVM pre spárované aminokyseliny so spárovaným susedom (M5B) - Tieto

modely obsahujú medzi pozitívnymi príkladmi aj okrajové príklady, to znamená páry

sekvencií, v ktorých sú len dve väzby.

Najlep²ie klasi�kátory z jednotlivých skupín sme ¤alej porovnali pomocou ROC krivkiek.

Výsledky tohto porovnania sú zobrazené na obrázku 4.1. Z porovnania vyplýva, ºe obe

skórovacie matice, rovnako ako klasi�kátor zloºený z M3 modelov, nemajú dostato£nú

klasi�ka£nú silu na odlí²enie pozitívnych príkladov od negatívnych. Výsledky klasi�ká-

tora zloºeného z modelov M5 sú výrazne lep²ie. Klasi�kátory s modelmi M5 B, ktoré

boli natrénované na sadách roz²írených o okrajové prípady, majú e²te mierne lep²ie výs-

ledky. Podobné výsledky dosiahol aj model M5 MIX. Na základe tohto porovnania sme sa

rozhodli pouºi´ pre skórovanie o£akávaných hydrogénových väzieb medzi aminokyselinami

SVM modely M5 B s polynomiálnym kernelom s parametrom delta = 7.

12



Kapitola 5

Zarovnávanie deskriptorov pomocou

celo£íselného lineárneho programovania

Pre nájdenie domény pomocou deskriptora musíme nájs´ jeho najlep²ie zarovnanie k vs-

tupnej sekvencii po¤la danej skórovacej schémy. Jedná sa teda o optimaliza£nú úlohu, v

ktorej maximalizujeme skóre zarovnania a dá sa rie²í´ jednou zo ²tandardných metód:

celo£íselným lineárnym programovaním.

Úlohou je ur£i´, ktoré aminokyseliny sekvencie zodpovedajú ²trukturálnym segmentom

a sekven£ným motívom v deskriptore, ako aj pozíciu hrán rprezentujúcich interakcie medzi

segmentami. Takéto zarovnanie deskriptora k vstupnej sekvencii popí²eme ²tyrmi sadami

binárnych premenných:

• Premenné pre umiestnenie segmentov xij: premenná xij má hodnotou 1 práve

vtedy, ke¤ na pozícii i v sekvencii je zarovnaný j -ty segment deskriptora.

• Premenné pre umiestnenie sekven£ných motívov mij: premenná mij má hod-

notu 1 práve vtedy ke¤, na pozícii i v sekvencii za£ína sekven£ný motív j -teho seg-

mentu deskriptora.

• Premenné pre spárované segmenty yijkl, zijkl: premenná yijkl má hodnotu 1 práve

vtedy, ke¤ medzi segmentami j a l je paralelná hrana, ktorá za£ína párom aminoky-

selín i (v j -tom segmente) a k (v l -tom segmente).

• Pomocné premenné pre kontrolu prekrývania väzieb pijl: Podmienky s týmito
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premennými zaru£ia, ºe jedna aminokyselina nebude vystupova´ v dvoch rôznych

väzbách.

Ú£elová funkcia binárneho programu vygenerovaného pre daný deskriptor a vstupnú

sekvenciu má tvar: ∑
i,j

(eijxij + fijmij) +
∑
i,j,k,l

(gijklyijkl + hijklzijkl)

,

kde eij je skóre pre zhodu medzi o£akávanou sekundárnou ²truktúrou aminokyseliny i

a sekundárnou ²truktúrou segmentu j, mij je skóre zhody sekven£ného motívu segmentu

j a sekvencie na úseku za£ínajúceho aminokyselinou i, gijkl (hijkl) je skóre paralelnej (an-

tiparalelnej) hrany medzi segmentami j a l, ktorá za£ína spárovanými aminokyselinami i

a k. Skóre pre páry interagujúcich aminokyselín sa získa z natrénovaných SVM.

Aby uvedené sady binárnych premenných kódovali prípustné zarovnanie deskriptora ku

sekvencii, musia premenné zárove¬ sp¨¬a´ sadu podmienok, ktoré zabezpe£ia, ºe segmenty

budú súvislé a v správnom poradí, budú ma´ správnu d¨ºku a jedna aminokyselina bude

patri´ do jedného segmentu, kaºdý motív a väzba je správne umiestnená. Tieto podmienky

zabezpe£ujú, ºe priradenie hodnôt 0 alebo 1 ku sadám premenných zodpovedá zarovnaniu

deskriptora k vstupnej sekvencii. Maximalizovaním ú£elovej funkcie programu dostaneme

optimálne zarovnanie vzh©adom na na²u skórovaciu schému.

Výsledky

Takýto celo£íselný program sme pouºili narie²enie problému zarovnania deskriptora OB-

fold domény ku sade proteínových sekvencií, ktorá obsahovala 10 proteínov s OB-fold domé-

nou a 13 náhodne vybraných proteínov bez tejto domény. Pre ú£ely testovania celo£íselného

programu sme z proteínov vybrali úseky sekvencie obsahujúce OB-fold doménu s d¨ºkou

men²ou neº 200 (pre negatívne proteíny boli pouºité náhodné úseky danej d¨ºky).

Pre vygenerovanie celo£íselného programu pre daný deskriptor a vstupnú sekvenciu

sme vytvorili program v jazyku Java, ktorý z deskriptora pre OB-fold domény, sekvencie
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proteín d¨ºka P/N skóre £as
domain_A2QSY5 155 N 12.863 3d 14h 42m 39s
domain_Q9MUM1 155 N 12.2327 18h 20m 9s
domain_C6DDH0 155 N -1.0506* >18d
domain_P23180 155 N 6.2340 16d 21h 29s
domain_B0UU36 155 N 20.1410 6h 55m 27s
domain_B7LAR7 155 N 6.7946 1d 14h 6m 59s
domain_Q230X8 155 N 2.6504 3d 2h 57m 24s
domain_Q2YMQ2 155 N -1.8042 1d 12h 34m 9s
domain_Q5M1N8 120 N 3.5389 1d 8h 6m 43s
domain_Q72U22 155 N -0.6774* >18d
domain_B0K889 155 N 21.7818 15d 1h 34m 41s
domain_Q90229 155 N 8.3781 18d 22h 17m 3s
domain_Q5A455 155 N 29.9385 1h 21s
domain_TEBH_EUPCR 155 P 44.3315 32m 55s
domain_POT1_SCHPO 146 P 39.355 36m 41s
domain_POTE1_CHICK 131 P 44.7688 4m 18s
domain_POTE1_HUMAN 131 P 45.4261 3m 12s
domain_POTE1_MOUSE 131 P 43.6156 5m 42s
domain_TEB EUPCR 120 P 47.3266 47s
domain_TEBA_OXYNO 160 P 51.1779 22m 43s
domain_TEBA_STYMY 160 P 51.2706 29m 47s
domain_CDC13_YEAST 195 P 54.7663 2m 12s
domain_POTE1_MACFA 131 P 45.2819 2m 47s

Tabu©ka 5.1: Výsledky pre h©adanie zarovnania pomocou ILP. St¨pec P/N vyjadruje, £i
bola skúmaná doména pozitívnym príkladom alebo nie. V niektorých prípadoch sa výpo£et
neskon£il za vä£²í po£et dní. Znak * pri skóre indikuje najlep²ie nájdené celo£íselné rie²enie
za daný £as.

aminokyselín s predikovanými pravdepodobnostami pre jednotlivé typy sekundárnej ²truk-

túry a natrénovaných SVM modelov vygeneroval podmienky k celo£iselnému programu pre

zarovnanie a vypo£ítal koe�cienty v ú£elovej funkcii. Následne sme takto vygenerovaný

celo£íselný program rie²ili solverom CPLEX.

Výsledky pre najlep²ie zarovnanie sú v tabu©ke 5.1 a rozdiel medzi skóre, ktoré do-

siahli pozitívne a negatívne príklady je dostato£ne ve©ký na korektnú separáciu pozitív-

nych a negatívnych príkladov. Av²ak £asová náro£nos´ výpo£tu je ve©mi ve©ká, obzvlá²´

pri negatívnych príkladoch.

Ke¤ºe na tento problém narazíme uº pri testoch na krátkych úsekoch proteínov, dlhý

£as výpo£tu znemoº¬uje praktické pouºitie celo£íselného programovania na h©adanie OB-

fold domény v celých proteínoch. Z tohto dôvodu sme museli nájs´ výrazne rýchlej²iu

metódu na ur£ovanie najlep²ieho zarovnania.
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Kapitola 6

Zarovnávanie deskriptorov pomocou

dynamického programovania

6.1 Relaxovaný problém

V²eobecne formulovaný problém zarovnania deskriptoru ku sekvencii môºe popisova´ ©ubo-

vo©né interakcie medzi vzdialenými segmentami, pri£om pozície spárovaných aminokyselín

nemajú ºiadne ¤al²ie obmedzenia. Rie²enie takto v²eobecne formulovaného problému teda

môºe by´ £asovo ve©mi náro£né. Ak zavedieme ¤al²ie obmedzenia na kon�guráciu interak-

cií medzi segmentami popísanými v deskriptore, je moºné vyuºi´ toto zúºenie problému a

nájs´ rýchlej²ie rie²enie pre ur£itú mnoºinu deskriptorov.

Ak medzi dvoma segmentami s1 a s2 existuje v deskriptore hydrogénová väzba, budeme

túto skuto£nos´ ozna£ova´ s1 ∼ s2. Ak segment s1 leºí v deskriptore s2, ozna£ujeme túto

skuto£nos´ ako s1 < s2. Segment s je osamelý, ak nevystupuje v ºiadnej hydrogénovej

väzbe. Deskriptor sp¨¬a obmedzenie na kon�guráciu väzieb ak pre kaºdé dva segmenty

s1 < s2, pre ktoré s1 ∼ s2, platí, ºe v²etky segmenty s leºiace medzi s1 a s2 (s1 < s < s2)

sú osamelé.

Deskriptory, ktoré uvaºujeme v relaxovanom probléme zarovnania, sp¨¬ajú obmedzenie

a teda vyjadrujú len jednoduch²iu ²truktúru väzieb medzi segmentami. Tieto ²truktúry

tvoria men²ie navzájom nezávislé oblasti deskriptora, £o umoº¬uje rie²i´ problém zarovna-

nia deskriptora pomocou dynamického programovania. Deskriptor pre OB-fold domény

popísaný v kapitole 3 nesp¨¬a obmedzenie , pretoºe väzba B1 ∼ B4 pokrýva väzbu
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B2 ∼ B3 a má spolo£ný za£iatok s väzbou B1 ∼ B2. Z tohto dôvodu budeme v dynam-

ickom programovaní pouºíva´ deskriptor, ktorý neobsahuje túto väzbu. Týmto spôsobom

dostaneme odhad optimálneho rie²enia pre kompletný deskriptor.

Dynamické programovanie

Najlep²ie zarovnanie zjednodu²eného deskriptoru k danej sekvencii dokáºeme vypo£íta´

v polynomiálnom £ase prostredníctvom dynamického programovania. Dynamickým pro-

gramovaním budeme rie²i´ problém, ako dosta´ najlep²ie zarovnanie pre prvých n seg-

mentov deskriptora, za predpokladu, ºe poznáme najlep²ie zarovnanie pre prvých n − 1

segmentov. Matica dynamického programovania bude ma´ tvar A[n, k, f ′, k′, r] a bude obsa-

hova´ skóre pre najlep²ie zarovnanie prvých n segmentov kon£iace na pozícii k. Parametre

f ′, k′ a r sú potrebné pre po£ítanie skóre pre hydrogénové väzby, ktoré spájajú vzdialené

aminokyseliny.

Dynamické programovanie pre problém zarovnania deskriptoru ku sekvencii pre zjed-

nodu²ené deskriptory má £asovú zloºitos´ O(nmfl4), kde n je d¨ºka vstupnej sekvencie, m

je po£et segmentov, f je d¨ºka maximálneho rozdielu medzi dvoma interagujúcimi segmen-

tami a l je maximálna d¨ºka segmentu v deskriptore. Pamä´ová zloºitos´ tohto algoritmu

je O(nmfl2) je ur£ená rozmermi matice dynamického programovania.

Orezávanie

Skórovanie potenciálnych párov interagujúcich aminokyselín pomocou SVM je £asovo na-

jnáro£nej²ou £as´ou ná²ho algoritmu. Aminokyseliny, ktoré nepatria do ºiadneho β-listu,

pravdepodobne nebudú sú£as´ou niektorej z väzieb medzi β-listami. Ak nebudeme vyhod-

nocova´ páry, kde je aspo¬ jedna takáto aminokyselina, výrazne obmedzíme po£et vstupov

do SVM klasi�kátora, a teda aj £as potrebný na výpo£et zarovnania.Preto sme zaviedli

orezávacie pravidlo, ktoré vyradí z vyhodnocovania SVM páry aminokyselín, kde aspo¬

jedna aminokyselina má predikovanú pravdepodobnos´ príslu²nosti do β-listu men²iu ako

50 %.
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proteín d¨ºka P/N skóre bez orezávania skóre s orezávaním
A2QSY5 281 N 18.8356 18.4966
Q9MUM1 446 N 13.3688 orezané
C6DDH0 302 N 17.5898 orezané
P23180 465 N 34.2771 orezané
B0UU36 334 N 20.6194 orezané
B7LAR7 200 N 15.5853 orezané
Q230X8 423 N 27.5368 27.1412
Q2YMQ2 435 N 5.4542 orezané
Q5M1N8 241 N 13.5218 orezané
Q72U22 307 N 7.2892 orezané
B0K889 233 N 21.3008 21.27
Q90229 280 N 61.1585 orezané
Q5A455 762 N 44.3158 44.3154
TEBH_EUPCR 460 P 45.9458 45.9458
POT1_SCHPO 555 P 44.3967 44.3967
POTE1_CHICK 778 P 55.247 55.247
POTE1_HUMAN 634 P 45.5979 45.5979
POTE1_MOUSE 640 P 42.3972 42.3972
TEB EUPCR 420 P 49.2403 49.2403
TEBA_OXYNO 495 P 52.2969 52.2398
TEBA_STYMY 493 P 52.5483 52.3672
CDC13_YEAST 924 P 58.9341 58.7209
POTE1_MACFA 634 P 46.7132 46.7132

Tabu©ka 6.1: Tabu©ka popisuje skóre najlep²ieho zarovnania (s orezávaním a bez neho)
deskriptoru pre Telo_bind doménu (vi¤ kapitola 3) ku sekvenciám 23 proteínov. St¨pec
P/N indikuje,£i je daný proteín pozitívnym príkladom (P) a je v ¬om prítomná doména
popísaná deskriptorom alebo £i daný proteín takúto doménu nemá (N).

Experimentálne overenie metódy

Klasi�ka£nú silu h©adania ²peci�ckých domén v proteínoch pomocou deskriptora sme overili

na reálnych dátach. Dynamickým programovaním sme h©adali doménu Telo_bind z rodiny

domén OB-fold. Dynamické programovanie umoº¬uje v krat²om £ase spo£íta´ zarovnanie

aj pre dlh²ie sekvencie, zarovnávali sme deskriptor k celým proteínom a nie len k vybraným

úsekom proteínu.

Na skóre zarovnaní opä´ vidno dobrú separáciu negatívnych a pozitívnych príkladov

výskytu h©adanej domény v proteíne. Skóre zarovnania s orezávaním pozícií, ktoré majú

malú pravdepodobnos´ príslu²nosti k β-listu môºeme porovna´ so skóre zarovnania bez

tohto orezávania. Vidíme, ºe rozdiely medzi týmito skóre sú minimálne a v niektorých

prípadoch obe metódy nájdu to isté zarovnanie.

Pri ¤al²om teste sme z databázy Pfam (Finn et al., 2007) vybrali 50 proteínov, ktoré

obsahujú h©adanú doménu Telo_bind a 50 proteínov bez nej. Následne sme z rovnakej
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Obr. 6.1: Výsledky pre h©adanie Telo_bind deskriptor. Na osi x sú jednotlivé skupiny
proteínov pouºité v testovacej mnoºine. Na grafe v©avo sú na osi y je umiestnenie proteínov
(rank) z danej skupiny vo výsledkoch h©adania. Na grafe v pravo je na osi y vyzna£ené
skóre, ktoré dosiahli zarovnanie deskriptoru na jednotlivých proteínoch z danej skupiny.

databázy vybrali 20 proteínov pre ²tyri rodiny príbuzné k Telo_bind. Takýmto spôsobom

sme zostavili mnoºinu 180 proteínov rôznej d¨ºky, na ktorých sme deskriptorom h©adali

Telo_bind doménu.

Výsledky tohto h©adania sú zobrazené na obrázku 6.1. Z výsledkov vyplýva, ºe táto

metóda dokáºe spo©ahlivo separova´ negatívne príklady od proteínov obsahujúcich OB-fold

domény a zárove¬ dokáºe odlí²i´ ²peci�ckú doménu Telo_bind od príbuzných rodín s OB-

fold doménami. Proteíny s príbuznou doménou, ktorá nepatrila do rodiny Telo_bind majú

skóre blízko k Telo_bind proteínom, £o je výhoda, pretoºe to indikuje moºnos´ vyuºitia

deskriptora na h©adanie vzdialených ortológov a proteínov s príbuznou doménou.

6.1.1 Porovnanie s programom Hmmer

Klasi�ka£nú silu na²ej metódy sme porovnali s nástrojom Hmmer (Eddy, 2011), pomocou

ktorého bola vytvorená databáza Pfam. V prípade OB-fold proteínov z rodín vzdialenej²ie

príbuzných k rodine Telo_bind nástroj Hmmer nedetekuje podobnos´ a vo výsledku sú
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Obr. 6.2: Výsledky pre h©adanie OB Fold domén pomocou Hmmeru. Na osi x sú jednotlivé
skupiny proteínov pouºité v testovacej mnoºine. Na osi y je umiestnenie proteínov (rank)
z danej skupiny vo výsledkoch h©adania.

tieto proteíny nerozlí²ite©né od negatívnych príkladov proteínov bez OB-fold domény. Toto

poukazuje na výhodu ná²ho prístupu, ktorý ich dokáºe odlí²i´ od negatívnych príkladov.

6.1.2 Celogenómové h©adanie OB-Fold proteínov

Ako ¤al²í test sme skúsili h©ada´ proteíny s Telo_bind doménov v proteóme kvasinky

Yarrowia lipolytica. Deskriptor pre OB-fold doménu sme zarovnali k 6292 proteínom z

kvasinky Yarrowia lipolytica. Ve©ká vä£²ina (4656) z týchto proteínov bola orezaných vy²²ie

popísanou podmienkou ako proteíny, na ktoré sa nedá deskriptor zarovna´. Pre zvy²ných

1636 proteínov bolo vypo£ítané najlep²ie zarovnanie.

Výsledky sme usporiadali pod©a zloºky skóre za hydrogénové väzby a sústredili sme sa

na zarovnania, ktoré sú v prvej stovke najlep²ie hodnotených proteínov pod©a tejto zloºky,

a zárove¬ patria do mnoºiny 80 proteínov s celkovým skóre viac ako 38. Týmto spôsobom

sme dostali 14 proteínov vhodných na ¤al²iu analýzu. Výsledky experimentu demon²trujú,

ºe metóda h©adania ²trukturálnych domén pomocou deskriptora je aplikovate©ná na úrovni

celého genómu a môºe slúºi´ ako �lter pre ve©ké mnoºstvo sekvencií.

20



Záver

Na rie²enie problému identi�kovania ortologických proteínov sme de�novali reprezentá-

ciu domén pomocou ru£ne zostavených deskriptorov, ktoré kombinujú viaceré typy informá-

cií o ²truktúre popisovanej domény. Na rie²enie problému zarovnania sme najskôr navrhli

celo£íselný lineárny program. Zarovnania proteínov, ktoré obsahovali doménu popísanú

deskriptorom, dosahovali výrazne vy²²ie skóre, ako proteíny bez h©adanej domény, takºe

táto metóda dokázala identi�kova´ prítomnos´ h©adanej domény v proteínoch. Av²ak ohod-

notenie negatívnych príkladov bolo príli² £asovo náro£né, výpo£et pre ve©kú £as´ z týchto

príkladov trval nieko©ko dní. Pouºitie tejto metódy je teda nepraktické v prípadoch, kedy

je potrebné zarovna´ deskriptor k ve©kému mnoºstvu sekvencií.

Problém zarovnania sme zjednodu²ili zavedením obmedzenia na prípustné väzby v

deskriptore. Tento zjednodu²ený problém sme rie²ili pomocou dynamického programova-

nia, ktoré dokázalo nájs´ zarovnanie deskriptora aj k dlh²ím sekvenciám v prijate©nom

£ase. V¤aka tomuto zjednodu²eniu je moºné aplikova´ h©adanie deskriptorom aj na úrovni

celého genómu.

Pomocou tohto algoritmu sme otestovali deskritor pre Telo_bind doménu na sade 180

proteínov a porovnali sme na²e výsledky s programom Hmmer, ktorý pouºíva na reprezentá-

ciu domény pro�lové HMM. Metóda h©adania domén pomocou deskriptora dokáºe korektne

rozlí²i´ proteíny s doménou Telo_bind od proteínov bez tejto domény. Navy²e výhodou

na²ej metódy je jej schopnos´ identi�kova´ aj proteíny s doménami, ktoré sú príbuzné k

h©adanej doméne Telo_bind. Túto metódu je moºné pouºi´ na analýzu celých genómov,

£o sme demon²trovali na genóme kvasinky Yarrowia lipolytica.
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