Liet. matem. rink, 47, spec. nr., 2007, 21–28

Kai kurie matematikos uždaviniai genetikoje
Marijus RADAVIČIUS (MII), Tomas REKAŠIUS, Jurgita ŽIDANAVIČIŪTĖ (VGTU)
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1. Ivadas

Genetika ir ypač su ja susijes
 bioinformatikos mokslas šiuo metu labai sparčiai vystosi. Dėl milžiniško duomenu ir informacijos kiekio šis vystymasis būtu neimanomas

be plataus kompiuteriu panaudojimo, nauju algoritmu,
 o tuo pačiu ir nauju matematiniu metodu bei modeliu. Šioje apžvalgoje trumpai supažindinama su keliais aktualiais matematiniais uždaviniais, iškylančiais apdorojant genetinius duomenis. Uždaviniu pasirinkima pirmiausia nulėmė autoriu moksliniai interesai, tačiau atsižvelgta
ir i Lietuvos genetikos ir bioinformatikos mokslu vystymosi artimiausias perspektyvas. Netrukus turėsime irang
a genetiniams (DNR ir baltymu)

 lustams gaminti. Taigi,
šios technologijos pagrindu gautu duomenu apdorojimas jau aktualus ir Lietuvoje.
3.1 skyrelyje pateikta viena iš galimu čia iškylančiu uždaviniu formuluočiu.
 Neinformatyviu genetiniu seku, kitaip tariant, „genetinio triukšmo“ problema aptariama
3.2 skyrelyje, toliau trumpai aprašytas seku sulyginimo (alignment) uždavinys. Paskutinis skyrius skirtas genetiniu seku vizualizacijos problemai.
2. Genetinės sekos
Šiame skyrelyje pateiksime kelis genetikos mokslo faktus, kuriais toliau remsimės.
Apsiribosime tik nukleotidu (DNR) sekomis, nors betarpiškai taikymams žymiai aktualesnės baltymu sekos. Formaliai matematinei analizei tarp ju skirtumas mažas: baltymu sekos yra sudarytos iš 20 „raidžiu“
 alfabeto, o DNR sekos turi tik 4 skirtingas
„raides“: jas sudaro nukleotidai adeninas (A), citozinas (C), guaninas (G) ir timinas
(T) (arba jo pakaitalas uracilas (U) RNR molekulėje). Kiekvienam iš ju būdingos dvi
savybės: jungčiu skaičius ir molekulės tipas. Nukleotidai A ir T turi 2 jungtis, o C ir G
turi 3 jungtis, A ir G yra purinai, o C ir T yra pirimidinai. Nukleotidai dviguboje DNR
grandinėje sudaro komplementarias poras: A ↔ T ir C ↔ G.
DNR grandinėje nukleotidu sekos skirstomos i koduojančias (genus), nekoduojančias ir reguliavimo (genu raiška reguliuojančias) sekas. Genas yra baltyma koduojanti nukleotidu seka, o DNR sekos tarp genu vadinamos nekoduojančiomis
genomo sekomis. Genai išsidėste abiejose DNR grandinės pusėse, gali būti pavieniai ar
grupėse, gali persikloti vienas su kitu. Tokia organizmo savybes nusakanti nukleotidu
seku visuma vadinama genomu.
Kiekviena gena koduojanti seka turi START kodona – triju nukleotidu „žodi“
 ATG,
TAA,
TAG
arba
TGA.
o geno pabaiga žymi vienas iš triju STOP kodonu:
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1 pav. Nukleotidu savybės.

2 pav. DNR grandinė ir jos sritys: koduojančios, nekoduojančios ir reguliuojančios.

Genomu „statistika“: paprasčiausiu organizmu – bakteriju – genome yra apie
0,5–10·106 nukleotidu, kuriame yra keletas tūkstančiu genu. Žmogaus genome yra
apie 3,12 · 107 nukleotidu ir apie 30000 genu, o nekoduojančios sekos užima ≈ 97%
viso genomo.
3. Aktualūs uždaviniai
Trumpai aptarsime 3 uždavinius: genu raiškos analizė, genetinio triukšmo problema ir
genetiniu seku sulyginimas. Pirmasis ir trečiasis uždavinys ypač aktualūs taikymams
medicinoje. Genetiniu seku vizualizavimo problemoms skirtas atskiras skyrius.
3.1. Genu raiškos analizė
Šis uždavinys iškilo visu pirma ryšium su nauja DNR ir baltymu lustu gamybos technologija, suklestėjusia maždaug prieš 10 metu ir skirta genu raiškos (gene expresūs (matesion), ju aktyvumo tyrimui. Genu raiškos duomenu analizei naudojami ivair

matiniai) metodai: regresinė ir dispersinė analizė, klasterizacija ir klasifikacija, laiko
eilučiu modeliai, neryškiu aibiu (fuzzy sets) metodologija ir kiti.
Vienas iš paprasčiausiu uždavinio formulavimu atrodytu taip. Turime dvi imtis:
n.v.p. X1 , . . . , XN ∼ Nn (µ1 , V1 ) ←→ sergantys vėžiu,
n.v.p. Y1 , . . . , YM ∼ Nn (µ2 , V2 ) ←→ sveiki.
Reikia patikrinti hipoteze H0 : µ1 = µ2 ir nustatyti tas vidurkiu µ1 ir µ2 komponentes,
kurios nelygios, jeigu H0 atmetama. Tai klasikinis dispersinės analizės uždavinys,
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tačiau realiuose tyrimuose, pavyzdžiui, N = M = 100, n = 1500 ir skiriasi tik 2 ar
3 vidurkiu µ1 ir µ2 komponentės.
Galimi supaprastinimai: Vi yra diagonalinės, V1 = V2 arba Vi = σ In (pastaroji
prielaida nerealistiška). Tačiau aišku, kad net ir šiomis prielaidomis supaprastinus uždavini, jis reikalauja iš principo nauju metodu. Apie genu raiškos analize rašoma labai
daug, plačiau apie tai galima pasiskaityti apžvalginiuose straipsniuose (Wolfgang Huber (2003), Daxin Jiang and Aidong Zhang (2003)).
3.2. Neinformatyvios genetinės sekos: „genetinis triukšmas“
Norint atsakyti i klausima, ar duotoje DNR sekoje yra biologiškai svarbios informacijos, kur ji yra, kaip užkoduota ir kaip ja išgauti, visu pirma reikia atsakyti i klausima,
kaip „atrodo“ simboliu seka, kurioje tos informacijos nėra.
Problema: Ka reiškia „neinformatyvi genetinė seka“? Kaip apibrėžti „genetini
triukšma“,
 t.y. seka,
 kuri neturi genetiškai ar biologiškai reikšmingos informacijos?
Šis, atrodytu, gana teorinis uždavinys turi tiesiogini ryši su taikymais.
1. DNR sekos fragmento informatyvumas paprastai nustatomas pagal tai, kiek jis
tam tikroje metrikoje skiriasi nuo „neinformatyvaus“ tos sekos fragmento. Pastarasis
paprastai gaunamas kaip atsitiktinis tiriamo DNR fragmento perstatinys. Ar tai tinkamas būdas generuoti neinformatyvia seka?

2. DNR sekos tikimybinis modelis nusakomas jos evoliucijos laike modeliu, o šis
yra filogenetiniu medžiu sudarymo pagrindas. Filogenetiniai medžiai – tai biologiniu
rūšiu atsiradimo ir raidos pavaizdavimas grafu. Biologinės rūšys yra pavaizduotos kaip
to grafo viršūnės ir kelias grafe tarp dvieju rūšiu tuo ilgesnis, kuo ilgesnis pagal priimta evoliucijos modeli (vidutinis) laikas, reikalingas vienai iš ju transformuotis i kita.
Metodas iš esmės remiasi evoliucijos apverčiamumo prielaida, dėl to filogenetini grafa
galima laikyti neorientuotu ir kelio ilgis tarp viršūniu nepriklauso nuo to, kuri iš ju yra
pradinė.
Evoliucija laike ir erdvėje. Natūralu laikyti, kad DNR sekos evoliucija laike aprašo
diskretaus laiko homogeninė Markovo grandinė
X(t) = X[1,n](t) := {Xl (t), l = 1, . . . , n} ∈ An ,

t ∈ T.

Čia T = {0, 1, . . .} yra laikas, A yra kiekvienos komponentės xl (t) galimu būsenu aibė
(alfabetas); DNR sekoms A = {A, C, G, T }. Pažymėkime raide  Markovo grandinės
{X(t), t ∈ T } perėjimo tikimybiu matrica. Patogu naudoti tokia terminologija: DNR
sekos evoliucija laike aprašo perėjimas


X(t) −→ X(t + 1),
o jos evoliucija erdvėje fiksuotu laiko momentu t nusako taisyklė, pagal kuria prie
duotos k ilgio sekos X[1,k] (t) prisijungia naujas elementas Xk+1 (t). Evoliucija erdvėje
tam tikra prasme imituoja DNR grandinės susidaryma. Stacionariu atveju atsitiktinės
sekos X(t) skirstinys nepriklauso nuo t. Pažymėkime ji Q, ir tegu X yra pagal ji
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pasiskirsčiusi atsitiktinė seka iš An . Tuomet galima nagrinėti sekos X = (Xl , l =
1, . . . , n) evoliucija erdvėje: Xl → Xl+1 .
Duomenys apie DNR sekos evoliucija laike yra retenybė, paprastai turime stebėjimus tik vienu laiko momentu, t.y. tik viena sekos X realizacija.
Uždavinys. Iš Markovo evoliucijos laike stacionaraus skirstinio atstatyti jos
perėjimo matrica arba tos matricos savybes.
Šis uždavinys yra nekorektiškasis (ill-posed). Bendru atveju jis turi (be galo) daug
sprendiniu, ir sprendinio radimui reikia papildomu prielaidu arba reguliarizavimo
metodu. Kai seka {X(t), t ∈ T } apverčiama ir  priklauso tik nuo (santykinai) mažo
nežinomu parametru skaičiaus, tai sprendini nesunku gauti iš lokalaus balanso lygties:
Qx xy = xy Qy ∀x, y ∈ An .
Neinformatyvios genetinės sekos matematinis modelis turėtu būti suderintas su žinomais genetikos mokslo faktais. Siūlomas „genetinio triukšmo“ apibrėžimas remiasi
tokiomis biologinėmis prielaidomis.
(primityvios) biolo1. Nekoduojantys DNR fragmentai (tarpai) tiesiogiai neitakoja

ginės rūšies (ir individo) išlikimo. Vadinasi, ju savybes salygoja
daugiau
negyvosios

gamtos dėsningumai, o ne biologinė atranka. Jie nėra tokie reikšmingi biologiškai.
Vadinasi, neinformatyviu seku reiktu „ieškoti“ nekoduojančiose DNR sekose.
2. Nekoduojančiu DNR fragmentu evoliucija laike turi paprasta struktūra ir ja
veikia tik lokalūs atsitiktiniai veiksniai. Pavyzdžiui, laikoma, kad nėra DNR fragmentu
iterpim
u ar išmetimu, o vyksta tik nukleotidu pasikeitimas, ir kiekvieno nukleotido

pasikeitimo tikimybė priklauso tik nuo jo artimiausiuj
 u kaimynu (paprasta lokali evoliucija). Nors ši prielaida yra gana natūrali ir argumentuota, tačiau ji nėra nei būtina,
nei pilnai pagrista.

3. Tariama, kad nagrinėjamos DNR sekos evoliucijos laike procesas yra nusistovėjes,
 stacionarus. Nestacionariu atveju, kai viskas keičiasi, bet kuri genetinės sekos
vieta gali pasidaryti informatyvia.
Nekoduojančio DNR fragmento nukleotidu paprastos lokalios evoliucijos laike stacionaruj
 i skirstini natūralu traktuoti kaip „neinformatyvu“.

A PIBR ĖŽIMAS . Tegu DNR sekos X(t) ∈ An evoliucija laike {X(t), t ∈ T } yra
(diskretaus laiko) homogeniška Markovo grandinė su (paprastos struktūros ir lokalios
perėjimo tikimybiu matrica . Tarkime, kad egzistuoja jos stacionarusis
saveikos)

skirstinys Q aibėje An . Tada atsitiktinė seka X su skirstiniu Q vadinama neinformatyviaja
 arba tiesiog genetiniu triukšmu.
T EIGINYS (žr., pvz., Jensen (2005); laikas tolydus). Tarkime, kad DNR evoliucija laike X(t), t ∈ T , yra apverčiama Markovo grandinė ir kiekvieno nukleotido mutavimo tikimybės priklauso tik nuo jo gretimu nukleotidu ir nepriklauso nuo jo vietos.
Tada jos stacionarusis skirstinys Q aprašo 1-os eilės Markovo grandine X (erdvėje).
Išvada. Iš ergodinės teoremos Markovo grandinėms išplaukia, kad sekos X nariu
eksponentiškai atstumo tarp ju poziciju sekoje atžviltarpusavio priklausomybė gesta

giu.
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Ši išvada prieštarauja žinomiems stilizuotiems faktams (stylized facts). Skaitlingi
(empiriniai) tyrimai rodo, kad tarp nukleotidu yra „ilga priklausomybė“ tiek koduojančiose, tiek ir nekoduojančiose DNR sekos srityse ir pastarosiose ji išreikšta labiau.
naudoHursto eksponentė, nusakanti ilgos priklausomybės gesimo greiti, ivertinama

Tirti
ilgas
priklausomybes
ypač
mėgsta
fizikai
(žr.,
pavyzdžiui,
Yu,
jant R/S analize.

Anh ir Lau (2001), Usatenko ir Yampol’skii (2003) ir nuorodas šiuose straipsniuose).
Gal mutacijos priklauso ne vien nuo artimiausiuj
 u kaimynu?
 O gal evoliucija laike
{X(t), t ∈ T } neapverčiama? Kol kas atsakymas i ši klausima autoriams nežinomas,
tačiau jie linke laikytis antrosios prielaidos.
3.3. Seku sulyginimas
Genetikoje ir medicinoje labai aktualus uždavinys: pagal baltymo koda atstatyti jo
biologines funkcijas.
Genetikos ir bioinformatikos aksioma teigia, kad panašios genetinės (baltymu)

sekos turi panašia (erdvine baltymu)
 molekulės struktūra,
 o panašios struktūros salygo
ja ir panašia paskirti bei panašias biologines funkcijas. Ši aksioma greičiau uždavinio
formulavimas: kaip išmatuoti seku panašuma pagal ju biologine prasme?

Dažniausiai (bio)informatikoje taikomas Levenshtein’o atstumas bei jo modifikacijos ir apibendrinimai (Levenshtein (1965), Navaro (2001), Deonier et al. (2005)).
Levenshtein’o atstumas d(x, y) tarp seku x ∈ Am ir y ∈ An (nebūtinai vienodo ilgio!) apibrėžiamas kaip minimalus redagavimo (edit) operaciju, kurias reikia atlikti,
ištrynorint iš sekos x gauti seka y, skaičius. Galimos operacijos: simbolio iterpimas,

nimas arba pakeitimas kitu simboliu. Todėl jis dar dažnai vadinamas redagavimo atstumu (edit distance). DNR sekoms šios operacijos atitinka nukleotidu mutacijas. Jeigu
lyginamos sekos yra vienodo ilgio ir jose galimi tik simboliu pakeitimai, tai Levenshtein’o atstumas sutampa su Hamming’o atstumu, kuris yra lygus tu seku, lyginant
jas paelemenčiui, nesutampančiu simboliu skaičiui.
Genetikoje ir bioinformatikoje skaičiuojant atstuma tarp baltymu ar DNR seku
natūralu skirtingiems simboliams priskirti skirtingus svorius. Garsiojo BLAST algoritmo versijos remiasi Levenshtein’o tipo atstumu su specialiai baltymams sudaryta
svoriu matrica BLOSUM (Henikoff and Henikoff (1992)).
Toliau aptarsime kita uždavini, kuriame atstumas tarp simboliu seku vaidins svarbu
vaidmeni.
4. Genomo parašas
Ar galima pamatyti visa genoma?

Atsižvelgiant i dvi nukleotidu savybes, jungčiu skaičiu ir molekulės tipa, natūralu
raides pervesti i skaičius, apibrėžiant abipus vienareikšmi atvaizdavima Z: A → A1 ×
A1 , A1 := {0, 1},

 

Z(A), Z(C), Z(G), Z(T ) = (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0) .
(1)
Tuomet nukleotidu seka s = (s1 , . . . , sn ) ∈ An galima sutapatinti su dvimate 0 ir
1 seka Z(s) = (Z(s1 ), . . . , Z(sn )), o i ja galima žiūrėti kaip atitinkamo taško vienetiniame kvadrate užrašyma dvejetainėje sistemoje. Duotam k ∈ N apibrėžkime
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Uk : An1 → [0, 1], U := U∞ ,
Uk (z) =

k∧n


zn+1−j · 2−j ,

z = (z1 , . . . , zn ) ∈ An1 .

(2)

j =1

Tuomet U (Z(s)) yra tik taškas vienetiniame kvadrate [0, 1] × [0, 1], bet vienareikšmiškai nusako visa seka s ∈ An . Sekos s, r ∈ An , n > 10, kuriu pirmieji 10 nariu
sutampa, vizualiai neatskiriamos, nes atstumas tarp U (Z(s)) ir U (Z(r)) yra mažesnis
iki begalinės sekos
už 10−3 . Formaliai sutapatinkime seka s ∈ An su jos pratesimu

(A) (A) (A)
(A)
s (A) = {. . . , s−1 , s0 , s1 , . . .} ∈ A∞ , kuriai sj =’A’, kai j < 1 arba j > n, ir
sudarykime dvimate „laiko eilute“



x(t) = x(t|s, k) = Uk Z(Lt s) , t = 0, 1, . . . .
(3)
 
Čia Lt žymi postūmio operatoriu Lt r j = rj −t , r ∈ A∞ . Gauname tašku viene

tiniame kvadrate seka X = X(s, k) = x(t|s, k), t = 0, 1, . . . , n , kuri vadinama
genomo s parašu (genome signature, Russel et al. (1976), Jeffrey (1990)). Formaliai
X apibrėžime reiktu imti k = ∞, bet X(s, ∞) ≈ X(s, k) pakankamai dideliems k,
sakykim k > 10.
3 pav. aiškiai matosi fraktalinė struktūra. Atstumas vienetiniame kvadrate tarp
tašku, atitinkančiu sekas ’AAAAAAAAAAC’ ir ’CCCCCCCCCCA’, mažesnis
√ už
10−3 , o sekoms ’CAAAAAAAAAA’ ir ’ACCCCCCCCCC’ jis didesnis už 2(1 −
2 · 10−3 ). Tarkime, kad d(s, r) yra duotas (natūralus) atstumas tarp seku s, r ∈ An .
Tuomet prasminga reikalauti, kad atvaizdavimas U ◦ Z: An → [0, 1]2 ir jam atvirkštinis būtu tolydūs. Tačiau taip nėra, ir tai pagrindinis „genomo parašo“ trūkumas.
Šia problema galima suvesti i toki žinoma matematini uždavini. Tegu duoti: atstumu
(skirtingumo) matas d(z, u), z, u ∈ Ak1 , klasė  (paprastu)
u ψ: Ak1 → R
 atvaizdavim
 




bei nuostoliu funkcija  ·, · . Paprastai  a, b = |a − b| arba  a, b = (a − b)2 .

3 pav. Genomo parašas.
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Reikia rasti uždavinio





 |ψ(z) − ψ(u)|, d(z, u) −→ min

ψ∈

z,u∈Ak1
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(4)

sprendini. Apytikriai imant, reikia rasti toki ψ ∗ ∈ , kad |ψ ∗ (z) − ψ ∗ (u)| ≈
d(z, u) ∀ u, z ∈ Ak1 . Statistikoje tai yra daugiamačio mastelio parinkimo (multidimensional scaling) uždavinys (klasikiniu atveju (a, b) = (a − b)2 , o  yra tiesiniai
atvaizdavimai). Informatikoje (computer science) atitinkamas uždavinys dažnai formuluojamas truputi kitaip: kaip apytikslės idėties
(approximate embending) teoremos.

Pačios reikšmės ψ ∗ (z), z ∈ Ak1 , nėra labai svarbios, svarbesnė yra aibės Ak1 elementu
tvarka, kuria nusako funkcija ψ ∗ . Patogu apibrėžti nauja transformacija Gk taip, kad
ji išlaikytu ψ ∗ nusakyta Ak1 elementu tvarka ir reikšmės Gk (z), z ∈ Ak1 , būtu tolygiai
išsidėsčiusios intervale [0, 1]. Gauname tašku vienetiniame kvadrate seka
   
Y = Y (s, k) = Gk Z Lt s , t = 0, 1, . . . , n , s ∈ An ,
kuria vadinsime modifikuotu sekos s parašu.
Problema. Kaip parinkti atstuma d(z, u)? Deja, ir Hamming’o ir Levenshtein’o
atstumas šiuo atveju netinka, nes redagavimo operaciju suma (beveik) nepriklauso nuo
redaguojamu vietu konteksto (gretimu simboliu).

Diskretus Sobolevo normos analogas. Tarkime, kad realaus kintamojo t funkcija f yra m kartu diferencijuojama ir jos išvestinės f (j ) (t) = ∂ j f (t)/∂t j kvadratu
sumuojamos. Sobolevo tipo norma
f

2

:=

m


wj

2

f (j ) .

j =0

4 pav. Genomo parašo ir modifikuoto genomo parašo palyginimas.
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Čia w0 > 0, wm > 0, wj  0, j = 1, (m − 1), yra duoti svoriai. Diskretus šios normos
analogas x sekai x ∈ Rk gaunamas išvestines pakeičiant sekos x nariu atitinkamos
eilės skirtumais. Apibrėžkime
d(z, u) := z − u ,

z, u ∈ Ak1 .

Modifikuoto genomo parašo iliustracija pateikta 4 pav. Jis yra žymiai glodesnis ir turi
daug aiškesne struktūra negu tradicinis genomo parašas.
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SUMMARY
M. Radavičius, T. Rekašius, J. Židanavičiūtė. Some mathematical problems in genetics
After an introduction to genetic basics three problems are briefly discussed: microarray data analysis, a
definition of noninformative DNA sequence, and genetic sequence alignment. More atention is paid to
DNA sequence visualization and regularization of a genome signature.
Keywords: alignment, discrete Sobolev norm, DNA sequence, genetic noise, Markov chain, microarray,
multidimensional scaling, noninformative sequence, regularization, stationary distribution.

