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Abstract
The inference of Gene Regulatory Network (GRN) using gene expression data is significantly
important in order to understand gene dependencies, regulatory functions among genes, biological
processes, way of process occurrence and avoiding some unplanned processes (disease). The accurate
inference of GRN needs the accurate inference of predictor set. Generally, the main limitations of the
predictor set inference are the small number of samples, the large number of genes and also the
possibility influence of noise in gene expression data. Hence, providing efficient methods to infer
predictor set with high reliability is a serious need. In this paper, an efficient method is proposed to
infer predictor set using Gravitational Search Algorithm (GSA). A GSA is used for each target gene to
infer the predictor subset of the gene. In a population, a mass represents a predictor subset of the
associated gene. The initial population per target gene is generated by Pearson Correlation Coefficient
(PCC). In order to guide the GSA, Mean Conditional Entropy (MCE) is used as the assessment
criterion. Experimental results show that the proposed method has a good ability to infer the predictor
set with high reliability. In addition, we also compared the proposed algorithm with a recent similar
method based on genetic algorithm. Comparison results reveal the advantage of the proposed
algorithm on biological datasets with small data volumes and large network scales.
Key words: Gene Regulatory Network (GRN); Genomics; Mean Conditional Entropy (MCE); Gravitational
Search Algorithm (GSA); Pearson Correlation Coefficient
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چکیده
استنتاج شبکة تنظیمکنندة ژن ( )GRNبا استفاده از دادههای بیان ژن ،برای درک وابستگی و نحوة تنظیم ژنها ،درک فرآیندهای
زیستشناسی ،نحوة رخداد فرآیندها و همچنین جلوگیری از وقوع برخی فرآیندهای ناخواسته (بیماری) ،حائز اهمیت است .ساخت
صحیح  ،GRNنیازمند استنتاج صحیح مجموعة پیشبینیکننده است .بهطور کلی ،مهمترین محدودیت برای استنتاج صحیح مجموعة
پیشبینیکننده ،حجم عظیم ژنها ،کم بودن تعداد نمونهها و امکان نفوذ نویز در دادههای بیان ژن است؛ بنابراین ،ارائة روشهایی کارا
برای استنتاج پیشبینی کنندهها با قابلیت اطمینان باال ،یک نیاز جدی است .در این مقاله ،با استفاده از الگوریتم جستجوی
گرانشی) ،(GSAیک روش کارا برای استنتاج مجموعة پیشبینیکننده ارائه شده است .بهازای هر ژن هدف ،یک الگوریتم  GSAبرای
استنتاج زیرمجموعة پیشبینی کنندة آن ژن استفاده شده است .در هر جمعیت ،یک جرم نشان دهندة زیرمجموعة پیشبینی کنندة
مرتبط با آن ژن هدف است .جمعیت اولیه بهازای هر ژن هدف ،براساس ضریب همبستگی پیرسون تولید میشود .برای هدایت الگوریتم
 ،GSAاز معیار ارزیابی میانگین آنتروپی شرطی ) (MCEاستفاده شده است .نتایج تجربی حاصل از اعمال این روش روی دادههای
زیستشناسی نشان میدهد که ،روش پیشنهادی دقت باالیی برای استنتاج مجموعة پیشبینیکننده دارد .بهعالوه ،نتایج روی دادههای
زیستشناسی با مقیاس کوچک و بزرگ نشان میدهند که ،میزان دقت روش پیشنهادی برای استنتاج  GRNبیشتر از روشهای مشابه
است.
کلیدواژهها :شبکة تنظیمکنندة ژن ( ،)GRNژنومیک ،میانگین آنتروپی شرطی ( ،)MCEالگوریتم جستجوی گرانشی ( ،)GSAضریب
همبستگی پیرسون.

*نویسنده مسئول
نشانی :گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن+89 )23( 23523523 :
دورنگار+89 )33( 23523523 :
پست الکترونیکیghavami@uk.ac.ir :

© Copyright 2017 ISBME, http://www.ijbme.org

977

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،3شماره  ،4زمستان 5934

 -3مقدمه
مولکول بزرگی به نام پروتئین 5مسئول تمام عملکردهای یک
سلول است .پروتئین توسط ژن سنتز میشود و میتواند
بهعنوان عامل رونویسی تنظیم بیانِ ژن دیگر عمل کند.
بنابراین ،یک موجود زنده را میتوان مانند یک شبکة پیچیده
و بههم پیوسته از مولکولهای متصلشده توسط واکنشهای
بیوشیمیایی درنظر گرفت [ .]5مکانیسم تنظیمی حاصل از این
واکنشها ،به شکل یک سیستم پیچیده از ارسال و دریافت
سیگنالها درنظرگرفته میشود ،که میتواند برای شناسایی
مکانیسمهای کنترل سلول و روابط بین نهادهای مختلف
زیستشناسی بررسی شود .درک روابط بین ژنها و نحوة
تنظیم ژنها از طریق انتقال سیگنال ،هدفی مهم در سیستم-
های زیست شناسی است [.]6
هر پروتئین از زنجیرة اسیدآمینه ساخته شده است ،که توسط
ژن متناظر با آن تعیین میشود .تمام اطالعات ژنتیکی هر
شخص ،در  DNAآن شخص کدگذاری شده است .برای
ساخت پروتئین ،ابتدا  RNAاز روی  DNAرونویسی 6میشود
و در مرحلة بعد RNA ،به اسیدآمینه ترجمه 9میشود؛ سپس
زنجیرهای از اسیدآمینهها بهصورت سهبعدی در میآیند ،که به
این عمل تاشدگی 4میگویند .این حالتِ سهبعدی اسیدآمینه-
ها ،همان پروتئین است .این فرآیند ،بیان ژن 1نام دارد .شکل
 ،5نشاندهندة این بخش از فرآیند بیان ژن است .بهطور
خالصه ،ترتیب اسیدآمینهها در یک پروتئین توسط ژنِ مربوط
به آن تعیین میشود .درواقع ،ژنها آرایش پروتئینهای بدن را
تعیین میکنند .تغییر در ژنها ،به تغییر در پروتئینها منجر
میشود و با توجه به اینکه هر شخص اطالعات ژنتیک
منحصربهفرد دارد؛ درنتیجه این تنوع ژنتیک ،عامل پاسخ
متفاوت هر فرد به یک داروی یکسان است [.]2-9
بعد از توسعه تکنولوژیهایی برای استخراج عبارتهای بیان
ژن ،مانند  ]2[ SAGE ،]7[ Microarray DNAو RNA
 ،]3[Sequencingاندازهگیری دههاهزار عبارت ژنی بهصورت
همزمان ممکن شد .با افزایش دسترسی به دادههای بیان ژن،
توجه محققین به روابط بین ژنها و نحوة تنظیم آنها معطوف
شد [.]55 ,51

شکل -5فرآیندبیان ژن

تعامل و ارتباط بین ژنها ،در قالب یک شبکة پیچیده و بههم
پیوسته با عنوان شبکة تنظیمکنندة ژن ( )GRNمدل میشود،
که میتواند مدلی بسیار مؤثر برای شناسایی روابط بین ژنها
باشد و نیز ،نحوة تأثیر آنها بر یکدیگر را بهوضوح نشان دهد.
در  ،GRNپیشبینی کنندة 2یک ژن ،ژنی است که در تنظیم
آن نقش دارد؛ براین اساس ،زیرمجموعة پیشبینیکنندة 7هر
ژن به مجموعة ژنهایی گفته میشود ،که بهطور مستقیم در
تنظیم آن ژن شرکت دارند .مجموعة پیشبینیکننده2
همچنین شامل تمام زیرمجموعة پیشبینی کنندههای موجود
در یک  GRNاست که این مجموعه ،نشاندهندة توپولوژی
شبکه است [ .]59 ,56شکل  ،6مفهوم زیرمجموعة پیشبینی
کننده و مجموعة پیشبینی کننده در  GRNرا نشان میدهد.
در این شکل ،سه پیشبینی کننده برای هر ژن درنظرگرفته
شده است.
استنتاج  GRNبا استفاده از دادههای بیان ژن ،که به مهندسی
معکوس 3نیز معروف است؛ بهعنوان یکی از چالشبرانگیزترین
مسائل پژوهشی در زمینة بیوانفورماتیک مطرح شده است
[ .]54بزرگترین چالش برای استنتاج روابط بین ژنها ،حجم
عظیم ژنها ،کم بودن تعداد نمونهها و عدم دقت کافی در
اندازهگیری دادههای بیان ژن (نویزی بودن دادهها) است [,51
.]52
تاکنون ،روشهای مختلفی برای استنتاج  GRNمعرفی شده
است [ .]57در حوزة استنتاج  GRNبا استفاده از روشهای
انتخاب ویژگی ،لوپز و همکارانش [ ]52یک روش جستجوی
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شکل  -6زیرمجموعه پیشبینیکننده و مجموعه پیشبینیکننده در GRN

شناور برای استنتاج  GRNارائه کردهاند .این روش با استفاده
از یک روش کالسیک ،انتخاب ویژگی با عنوان انتخاب به جلو
شناور متوالی (SFFS)5و باانتخاب ریشههای متعدد در آغاز،
به جستجوی پیش بینی کنندهها میپردازد و همچنین معیار
ضریب تشخیص (CoD)6برای ارزیابی پیش بینی کنندهها
استفاده شده است .لوپز و همکارانش [ ]53با استفاده از روش
انتخاب ویژگی ،SFFSزیرمجموعه پیش بینی کننده را به ازای
هر ژن هدف مبتنی بر معیار ارزیابی میانگین آنتروپی شرطی9
((MCEانتخاب کردهاند .این روش
فضای جستجو را با استفاده از یک روش مقیاس آزاد برای
کاهش فضا ،جستجو میکند .همچنین ،در مرجع [ ]61عالوه
بر دادههای بیان ژن ،از سایر دادههای زیست شناسی نیز برای
افزایش دقت ساخت  GRNاستفاده شده است .در این روش ،با
ترکیب روش انتخاب ویژگی  SFFSو محاسبة  ،MCEبهعنوان
معیار ارزیابی ،با استفاده از دادههای بیان ژن و محاسبة معیار
امتیاز زیستشناسی (BS)4با استفاده از سایر دادههای
زیستشناسی ،روابط بین ژنها بهخوبی نتیجه شده است .در
[ ]65نیز ،روشی برای استنتاج مجموعة پیشبینی کننده با
استفاده از بهرة اطالعات ،ارائه شده است .همچنین در این
روش ،قیدی برای انتخاب پیشبینی کنندههای مرتبطتر
اعمال شدهاست.
در حوزة استنتاج  GRNبا استفاده از الگوریتمهای تکاملی،
مندوزا و همکارانش [ ]66با استفاده از الگوریتم ژنتیکGRN ،
را استنتاج کردهاند .در این روش از معیار آنتروپی ،Tsallis
برای ارزیابی کروموزومها استفاده شده است .همچنین ،شمارة

ژنهای پیشبینی کننده در هر کروموزوم نگهداری میشوند.
جیمنز و همکارانش [ ]69با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک
برای هر ژن بهطور مجزا GRN ،را استنتاج کردهاند؛ درنتیجه،
یک جمعیت اولیه برای هر ژن درنظرگرفته شده است .به
کمک انتخاب ویژگی اطالعات متقابل ،)MI( 1یکسری از
پیشبینیکنندههای مرتبط با هر ژن هدف انتخاب میشوند و
جمعیت اولیة هر ژن را تشکیل میدهند .این عمل ،برای تمام
ژنهای شبکه تکرار میشود و در مراحل بعد ،عملیات ترکیب
و جهش انجام میشوند .معیار اطالعاتی آکائیکه نیز بهعنوان
تابع برازندگی درنظرگرفته شده است.
شوکت و کبیر [ ]64با استفاده از الگوریتم تکاملی قدرت پرتو2
 SPEA2+و یک مدل خطی متغیر در زمان GRN ،را استنتاج
کردند .دراین روش ،پارامترهای مدل در هر کروموزوم
کدگذاری شدهاند .توابع برازندگی ،براساس میانگین مربعات
خطا 7و کمینه کردن تعداد روابط بین ژنها میباشند .لی و
همکارانش [ ]61با ارائة یک مدل ترکیبی از دو الگوریتم
ژنتیک و بهینهسازی ازدحام ذرات ،2به جستجوی بهترین
شبکه پرداختهاند؛ همچنین در این مقاله ،یک راهکار تقسیم و
غلبه برای مقابله با شبکههای بزرگ استفاده شده است.
بطورکلی ،تمام روشهای ذکرشده در یک یا چند مورد زیر
ضعف دارند:
 کم بودن قابلیت اطمینان شبکههای  GRNساختهشده
 عدم قابلیت توسعهپذیری برای دادههای بزرگ
 گیر کردن در بهینة محلی و سرعت همگرایی کم برای
مدلهای ارائهشده در حوزة الگوریتمهای تکاملی
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در این مقاله ،برای رفع برخی از مشکالت ذکرشده ،یک روش
جدید براساس الگوریتم جستجوی گرانشی )GSA( 5برای
استنتاج مجموعة پیشبینیکننده ارائه شده است .بهازای هر
ژن هدف ،یک  GSAبرای یافتن بهترین زیرمجموعة پیش-
بینیکنندة آن ژنِ هدف استفاده شده است .جمعیت اولیه
برای هر ژن هدف ،برای انتخاب بهتر پیشبینیکنندهها و
پایداری بیشتر پاسخها براساس ضریب همبستگی پیرسون6
تولید میشود .برای ارزیابی جرمها ،از تابع میانگین آنتروپی
شرطی )MCE(9استفاده شده است .نتایج حاصل از مقایسة
راهکار پیشنهادی و روش ارائهشده توسط جیمنز و همکارانش
[ ]69و نیز مندوزا و همکارانش [ ]66روی دادههای
زیستشناسی ،نشان میدهد که روش پیشنهادی میتواند
مجموعة پیشبینیکننده را در  ،GRNبا قابلیت اطمینان
باالتری استنتاج کند.
ادامة این مقاله به این صورت سازماندهی شده است؛ بخش
 ،6روش پیشنهادی استنتاج مجموعة پیشبینیکننده را
معرفی میکند؛ نتایج حاصل از اعمال روش ارائهشده ،در بخش
 9بیان میشوند؛ درنهایت ،بخش  4به نتیجهگیری مقاله
میپردازد.

ضریب همبستگی پیرسون بهازای هر ژن هدف و تکتک
ژنهای موجود در دادههای بیان ژن محاسبه میشود .بعد از
مرتبسازی مقادیر این ضرایب ،ژنها با همبستگی بیشتر
نسبت به ژن هدف (مقدار ضریب همبستگی بیشتر) انتخاب
میشوند و جمعیت اولیة آن ژن هدف را تشکیل میدهند.
ارزیابی هر جرم ،با استفاده از  MCEانجام میشود .محاسبة
 MCEنیز با استفاده از دادههای بیان ژن انجام میشود .بعد از
اجرای مراحل  ،GSAچنانچه شرط خاتمه برقرار باشد ،بهترین
زیرمجموعة پیشبینیکنندة جستجوشده برای آن ژن هدف،
بهعنوان خروجی برگردانده میشود .بهترین زیرمجموعة
پیشبینیکنندهها ،توپولوژی  GRNرا تشکیل میدهند .تمام
قسمتهای روش پیشنهادی در ادامه با جزئیات توضیح داده
میشوند.

 -3روش پیشنهادی برای استنتاج مجموعة
پیشبینیکننده در GRN
شمای روش پیشنهادی برای استنتاج مجموعة پیش-
بینیکننده ،در شکل  9نشان داده شده است .در این روش،
برای یافتن بهترین زیرمجموعة پیشبینیکنندة هر ژن هدف
از الگوریتم  GSAاستفاده شده است ،که نسبت به الگوریتم
 GAبه تنظیم پارامترهای کمتری نیاز دارد و همچنین ،سرعت
همگرایی بهتری دارد [ .]67 ,62در روش پیشنهادی ،یک
 GSAبهازای هر ژن هدف برای یافتن بهترین زیرمجموعة
پیشبینیکنندة آن ژن اجرا میشود .اگر  ،nتعداد ژنهای
هدف باشد؛ پس در این روش n ،الگوریتم  GSAاجرا میشود.
هر جرم 4در  ،GSAنشاندهندة یک زیرمجموعة پیشبینی-
کننده برای آن ژن هدف است .پیشبینیکنندهها برای هر ژن
هدف ،با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون انتخاب
میشوند .در حقیقت ،با استفاده از دادههای بیان ژن ،مقدار
5

Gravitational Search Algorithm
Pearson Correlation Coefficient
9
Mean Conditional Entropy
4
Mass
6

شکل  -9شمای روش پیشنهادی برای استنتاج

GRN
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-3-3الگوریتم جستجوی گرانشی
در الگـوریتم  ،]67 ,62[ GSAیافتن پاسخ بهینه ،براساس
قــوانین گرانشی و حرکت انجام میشود .تمام اشیا ،یکدیگر را
توسط نیروی جاذبه جذب میکنند .این نیرو ،باعث جنبش
سراسری تمام اشیا بهسمت اشیای با جرم سنگینتر میشود.
در  ،GSAمجموعهای از جرمها مسئول تشکیل جمعیت اولیه
هستند .هر جرم دارای چهار مشخصة موقعیت ،جرم اینرسی،
جرم گرانشی فعال و جرم گرانشی غیرفعال است .جرم گرانشی
فعال ،معیاری از میزان شدت نیروی گرانـشی حـول یـک
جـسم و جرم اینرسی ،معیـاری از مقاومـت جـسم در مقابـل
حرکـت است .مقدار دو مشخصة جرم گرانشی و اینرسی ،با
توجه به برازندگی هر جرم تعیین میشوند .موقعیت هر جرم،
نقطهای در فضا است که جـوابی از مسئله میباشد .اگر
سیستمی متشکل از  Nجرم (عامل) درنظرگرفته شود،
موقعیت عامل iام در  Dبعد بهصورت رابطة زیر است:
()5

) X i = (x1i , … , xid , … , xiD

نیروی وارده بر عامل iام از سمت عامل jام در زمان  ،tبهصورت
رابطة  6تعریف میشود [:]67
()6

Mpi (t) ∗ Maj (t) d
))(xj (t) − xid (t
R ij (t) + ℰ

)Fijd (t) = G(t

بهطوریکه Maj ،برابر با جرم گرانشی فعال مرتبط با عامل jام و
 Mpiنیز برابر با جرم گرانشی غیرفعال عامل iام است،G(t) .
ثابت گرانشی در زمان  ℰ ،tیک مقدار ثابت و  Rijنیز برابر با
فاصلة اقلیدسی بین دو عامل  iو jاست ،که از طریق رابطة 9
بهدست میآید [:]67
()9

2

‖)R ij (t) = ‖Xi (t), Xj (t

برای اعمال خاصیت اتفاق (تصادف) ،کل نیروی وارده به عامل
iام در بُعد  ،dبهصورت رابطة  4محاسبه میشود [:]67
N

()4

)= ∑ randj Fijd (t

)Fid (t

j=1,i≠j

که  ،randjیک عدد تصادفی را در بازة ] [0,1تولید میکند.
طبق قانون حرکت ،شتاب عامل iام در زمان  tو در جهت ،d
بهصورت رابطة  1محاسبه میشود [:]67
()1

)Fid (t
)Mii (t

= )adi (t

در رابطة  Mii ،1جرم اینرسی عامل iام است .موقعیت و سرعت
هر عامل در زمان  ،t+1بهترتیب توسط رابطههای  2و  7بیان
میشود [:]67
()2

)vid (t + 1) = randi ∗ vid (t) + adi (t

()7

)xid (t + 1) = xid (t) + vid (t + 1

در رابطة  randi ،2یک متغیر تصادفی یکنواخت در بازة
است .در ابتدا ،یک مقدار اولیه ( )G0به ثابت گرانشی  Gداده
میشود ،که این مقدار با گذر زمان برای کنترل دقت جستجو،
کاهش خواهد یافت .بنابراین  ،Gطبق رابطة  2تابعی از زمان و
مقدار اولیهاش خواهد بود [:]67
][0,1

()2

)G(t) = G(G0 , t

اگر  Miبرابر با جرم اینرسی یا گرانشی باشد ،مقدار مربوط به
این جرمها ،براساس مقدار تابع ارزیابی توسط روابط زیر
محاسبه میشود [:]67
)( 3

)fit i (t) − worst(t
= )mi (t
)best(t) − worst(t

)(51

)mi (t
Mi (t) = N
)∑j=1 mj (t

)(55

Mii = Mai = Mpi = Mi

در رابطة  worst(t) ،3و ) best(tبهترتیب بدترین و بهترین
مقدار تابع ارزیابی با توجه به نوع مسئله (بیشینه یا کمینه)
هستند و  fitiنیز برابر با مقدار تابع ارزیابی مربوط به عامل iام
در زمان  tاست [.]67

-3-3نحوة نمایش جرمها
هر جرم در الگوریتم  GSAبیانگر یک راه حل از مسئله است،
که این راه حل برای مسئلة استنتاج پیشبینیکنندهها در
 GRNرا میتوان یک گراف از وابستگیهای ژن هدف و سایر
ژنها در مجموعة دادههای بیان ژن دانست؛ بنابراین ،هر جرم
باید شامل اطالعاتی دربارة توپولوژی ژن هدف باشد .در روش
پیشنهادی ،هر جرم از مجموعهای با اندازة  kکه شامل تعدادی
شاخص است ،تشکیل شده است .هر شاخص ،بیانگر اندیس
ژن پیشبینیکننده است .در این مقاله k ،برابر با تعداد
پیشبینیکنندهها فرض شده است.
شکل  ،4مثالی از نحوة کدگذاری جرمها و مفهوم آن را نشان
میدهد .در شکل -4الف ،بهترین جرم ژنهای هدف 4 ،9 ،6 ،5
و  1نشان دادهشدهاست .همانطور که مشخص است ،ژنهای
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 1 ،5و  ،9پیشبینیکنندة ژن هدف  6هستند و ژن هدف ،9
با ژنهای  4 ،6و  1پیشبینی میشود؛بههمین صورت برای
سایر ژنهای هدف ،بهترین پیشبینیکنندهها مشخص شده-
اند .در شکل -4ب نیز این روابط نشان داده شده است.

3

5

1

1

3

5

1

2

5

4

2

3

5

1

4

4

1

4

2

5

i=1

i=1

برای ارزیابی هر زیرمجموعة پیشبینیکننده (هر جرم) ،تابع
هدف میانگین آنتروپی شرطی ( )MCEدرنظرگرفته شده
است .مقدار  MCEبهازای ژن هدف  Yو مجموعة
پیشبینیکنندة  ،Xبهصورت رابطة زیر محاسبه میشود [:]63

3

2

()51

-2-3جمعیت اولیه
هر جرم ،معادل با یک زیرمجموعة پیشبینیکنندة مرتبط با
ژن هدف درنظرگرفته شدهاست .برای انتخاب پیشبینی-
کنندههای مرتبطتر ،بهجای تولید تصادفی جمعیت اولیه ،از
روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .این عمل
باعث میشود که زیرمجموعة پیشبینیکنندهها ،امیدوارانهتر و
مطمئنتر انتخاب شوند و همچنین ،پاسخها پایدارتر باشند.
ضریب همبستگی پیرسون ،یک ضریب همبستگی خطی است.
اگر دو متغیر با یکدیگر همبستگی مثبت داشته باشند ،آنگاه
این ضریب به عدد یک ( )+5نزدیکتر است .چنانچه دو متغیر
با یکدیگر همبستگی منفی داشته باشند ،این ضریب به عدد
منفیِ یک ( )-5نزدیکتر است و اگر این دو متغیر هیچ
همبستگی به یکدیگر نداشته باشند ،این ضریب برابر با صفر
است .رابطة  ،56نشاندهندة این ضریب است [:]62
) ̅∑ni=1(Xi − X̅ )(Yi − Y
√∑ni=1(Xi − X̅ )2 . √∑ni=1(Yi − Y̅ )2

()54

)H(Y|X) = ∑ P(x)H(Y|x
x∈X

مقدار ) H(Y|xاز طریق رابطة  15محاسبه میشود [:]63

(ب)
شکل  -4نحوة کد کردن یک جرم در GSA

()56

()59

n

n

1
1
̅ = ∑ Xi , Y
̅ = ∑ Yi
X
n
n

 -3-3تابع هدف
1

4

که ̅𝑋 و̅𝑌 طبق رابطة  59تعریف میشوند و  Xiو  ،Yiمقادیر متغیرها
هستند (زوج دادهها برای بررسی میزان همبستگی) [:]62

در این روش ،ابتدا ژنها براساس مقادیر ضریب همبستگی
پیرسون ،بهازای هر ژن هدف ،مرتب میشوند (مقدار بیشتر این
ضریب ،همبستگی بیشتر را نشان میدهد)؛ سپس ،ژنها با
بیشترین میزان همبستگی ،بهعنوان پیشبینیکنندههای یک ژن
هدف انتخاب میشوند و جمعیت اولیه ژن را تشکیل میدهند
(مجموعهای از زیرمجموعة پیشبینیکنندههای ژن هدف).

(الف)

5

925

=r

)H(Y|x) = − ∑ P(y|x) log P(y|x
y∈Y

در رابطة  P(y|x) ،51برابر با احتمال شرطی است .مقدار کم
 ،Hنشاندهندة مقدار اطالعات بیشتر بهدست آمدة  Yبا
مشاهدة  Xاست.
برای جریمه کردن در مواردی که تعداد نمونهها اندک و تعداد
ژنها بسیار زیاد است ،راهکاری شامل نمونههای مشاهده
نشده در محاسبة معیار ارزیابی استفاده میشود MCE .با این
نوع از جریمه ،بهصورت زیر بیان میشود [:]63

()52

)α(M − N)H(Y
αM + s
∑N
) i=1(fi + α)H(Y|X = x i
+
αM + s

= )H(Y|X

که  Mبرابر با تعداد نمونههای ممکن بردار  Xو  ،Nتعداد
نمونههای مشاهدهشده است؛ بنابراین تعداد نمونههای مشاهده
نشده برابر با  M-Nاست ،fi .تعداد مشاهدات  xiو  ،sنیز تعداد
نمونهها است .جرم احتمال برای موارد غیرمشاهده شده توسط
 αبیان میشود.
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هر چه مقدار  Hکمتر باشد ،بهتر است؛ بنابراین این مسئله،
یک مسئلة کمینهسازی است .بهترین و بدترین مقدار تابع
برازندگی ،توسط روابط  57و  52بهدست میآید:
()57

}best(t) = min fit j (t) j ∈ {1, … , N

()52

}worst(t) = max fit j (t) j ∈ {1, … , N

مقادیر بیان ژن بهصورت پیوسته هستند و از طرفی روش
پیشنهادی براساس  ،MCEبه دادههای گسسته نیاز دارد؛
بنابراین ،قبل از استفاده از روش پیشنهادی ،یک مرحله
گسستهسازی روی دادههای بیان ژن نیاز است .قبل از گسسته
سازی نیز ،یک مرحله نرمالسازی نیاز است.
در این مقاله ،از انتقال نرمال برای نرمالسازی استفاده شده
است .اگر ) g(tبهطور فرضی یک ویژگی باشد ،فرآیند
نرمالسازی بهصورت رابطة  53بیان میشود [:]63
()53

))g(t) − E(g(t
))σ(g(t

= ))ƞ(g(t

که )) ،E(g(tامیدِ ریاضی ) g(tو )) σ (g(tنیز انحراف معیار است.

فرآیند گسستهسازی مبتنیبر روش ارائهشده در مرجع []63
است .ویژگی نرمالشده ،از حالت پیوسته به  mحالت گسسته
) (0,1,…,m-1نگاشت میشود .درواقع با درنظر گرفتن یک
حدّ آستانه g ،به  mبازه با اندازة مساوی تقسیم میشود؛
درنهایت ،دادههای واقعی (پیوسته) به این  mحالت گسسته،
نگاشت میشوند.

 -2یافتهها و بحث
در این بخش ،برای بررسی مؤثر بودن تولید جمعیت اولیه با
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در مقایسه با تولید
جمعیت اولیه بهطور تصادفی ،ابتدا آزمایشات بهدست آمده از
این دو روش ،تجزیه و تحلیل میشوند .در ادامه ،نتایج حاصل
از روش پیشنهادی با روش ارائهشده توسط جیمنز و
همکارانش [ ]69و نیز مندوزا و همکارانش [ ،]66با استفاده از
دو بانک دادة مختلف مقایسه میشود .در هر دو روش،
مجموعة پیشبینیکننده با استفاده از الگوریتم ژنتیک نتیجه
شده است .در مدل جیمنز و همکارانش ،یک الگوریتم ژنتیک
بهازای هر ژن هدف اجرا میشود و تابع اطالعات آکائیکه نیز،
بهعنوان تابع هدف درنظرگرفته شده است .در مدل ارائهشده
توسط مندوزا و همکارانش ،یک شبکة  GRNدر هر کروموزوم
کدگذاری شده است .همچنین ،تابع آنتروپی  Tsallisبهعنوان
تابع برازندگی فرض شده است .روش پیشنهادی در نرمافزار

 MATLABو روی ماشینی با پردازندة اینتل 2.50 GHz Core

 i5با  4GB RAMپیادهسازی شده است.
برای بررسی روش ارائهشده ،دو شبکه از رقابت  Dream3با
تعداد ژنهای مختلف انتخاب شده است .شبکة Dream100
 511ژن 511 ،نمونه و شامل  522رابطه در شبکة واقعی دارد
و شبکة دوم ،شبکة  SOS DNA Repairاست که  3ژن و 3
نمونه دارد [.]91
بعد از استنتاج مجموعة پیشبینیکننده ،برای ارزیابی میزان
دقت روش ارائهشده ،میزان شباهت شبکة بهدست آمده با
Gold
شبکة  Gold Standardمقایسه میشود .شبکة
 Standardشامل روابط بین ژنها در شبکة واقعی ا.
در این مقاله با استفاده از معیارهای شباهت ،PPV
 Sensitivityو  ،Similarityکه براساس تعداد روابط درست و
نادرست بین ژنها عمل میکنند ،روش ارائهشده را ارزیابی
میکنیم .این معیارها ،بهترتیب در رابطههای  65 ،61و 66
ارائه شدهاند [:]95
TP

()61

TP+FP
TP

()65
()66

TP+FN

= PPV
= Sensitivity

Similarity = √PPV . Sensitivity

که در این روابط ،مقدار  TPنشاندهندة تعداد روابطی (یال)
است که در شبکة  Gold Standardحضور دارند و در شبکة
ساختهشده نیز بهدرستی نتیجه شدهاند .مقدار  FPنیز بیانگر
تعداد روابطی است که در شبکة  Gold Standardحضور
ندارند؛ اما این روابط در شبکة ساختهشده بهدست آمدهاند.
بهطور مشابه ،مقدار  ،FNتعداد روابطی است که در شبکة
 Gold Standardحضور دارند؛ اما در شبکة ساختهشده
استنتاج نشدهاند .این روابط ،در جدول  5نشان داده شدهاند.
جدول  -5ماتریس سردرگمی
وضعیت یال در شبکة
واقعی

استنتاج شده

استنتاج نشده

حضور یال

TP

FN

عدم حضور یال

FP

TN

معیار  ،Similarityمیزان شباهت شبکة حاصل و شبکة
 Standardرا نشان میدهد .هر چه مقدار این معیار نزدیک به
 5باشد ،میزان شباهت این دو شبکه و درنتیجه دقت روش
ارائهشده ،بیشتر است.
Gold
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برای هر آزمایش ،اندازة جمعیت و تعداد تکرارهای
بهترتیب  511و  5111درنظرگرفته شده است .بهعالوه  ،برای
درنظر گرفتن اثرات تصادفی  ،GSAروش پیشنهادی 61 ،بار
برای هر آزمایش اجرا میشود؛ درنتیجه ،نتایج هر آزمایش،
حاصل میانگین  61بار اجرای روش پیشنهادی هستند.
شکلهای  1و  ،2نشاندهندة سرعت همگرایی الگوریتم برای
ژن اول در دو بانک دادة مختلف در  511نسل هستند.
GSA

مشاهده نمیشود؛ اما این تفاوت بهخوبی در شکل  7مشاهده
میشود .میتوان نتیجه گرفت که استنتاج  GRNبا روش
پیشنهادی ،یعنی تولید جمعیت اولیه با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون ،میتواند کیفیت باالتری از تولید تصادفی
داشته باشد.
0.06
0.055
0.05
0.045

0.8

0.04

0.6
0.5

0.03

Fitness
Value

Similarity

0.7
0.035

0.025
0.02

0.4

0.015

0.3

0.01

0.2
Proposed Method
)Framework(Random
Proposed
)(Random

0.1

100

80

40

60

20

0

0

Generation Number

شکل  -1سرعت همگرایی الگوریتم در  511نسل و بانک دادة
Dream 100

Proposed Framework
Proposed
Method

شکل  -7مقایسة روش پیشنهادی با تولید جمعیت اولیه با استفاده
از ضریب همبستگی پیرسون و تولید جمعیت اولیه بهطور
تصادفی ،با استفاده از معیار  Similarityو بانک دادة
Dream100
0.7

0.9
0.65

0.8
0.6

0.7

0.55

Fitness 0.5
Value

0.45

0.4

0.4

Similarity

0.6

0.5

0.35

0.3

0.3

0.2
0.25

0.1
0.2

100

80

60

40

20

0

0

Generation Number

شکل  -2سرعت همگرایی الگوریتم در  511نسل و بانک دادة
SOS DNA Repair

)Proposed Framework(Random

)Proposed Method (Random

Proposed Framework

Proposed Method

شکل  -2مقایسة روش پیشنهادی با تولید جمعیت اولیه با استفاده
از ضریب همبستگی پیرسون و تولید جمعیت اولیه بهطور
تصادفی ،با استفاده از معیار  Similarityو بانک دادة SOS
DNA Repair

برای بررسی نقش ضریب همبستگی پیرسون در تولید
پیشبینیکنندههای اولیه ،ابتدا جمعیت اولیه در روش
پیشنهادی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تولید می-
شود و سپس ،جمعیت اولیه بهطور تصادفی تولید میشود.
شکل  ،7نتایج بهدست آمده از دو روش با استفاده از بانک
دادة  Dream100را نشان میدهد .همانطور که در شکل
مشاهده میشود ،تولید جمعیت اولیه با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون ،عملکرد بهتری داشته است .شکل  ،2نیز
نتایج حاصل از بانک دادة  SOS DNA Repairرا نشان می-
دهد .در این شکل ،با توجه به اینکه بانک دادة استفادهشده
بسیار کوچک است ،تفاوت چندانی در تولید جمعیت اولیه
بهطور تصادفی یا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون،

شکل  ،3روش پیشنهادی و روشهایارائهشده توسط جیمنز و
همکارانش [ ]69و مندوزا و همکارانش [ ،]66را با استفاده از
معیار ارزیابی  Similarityو بانک دادة  Dream100مقایسه
میکند .همانطور که در شکل مشاهده میشود ،روش
پیشنهادی به مقدار  Similarityبیشتری رسیده است .در
شکلهای  51و  ،55نیز روش پیشنهادی و روشهای
ارائهشده توسط جیمنز و همکارانش و مندوزا و همکارانش
بهترتیب با استفاده از معیارهای ارزیابی  Sensitivityو PPV
مقایسه میشوند .بانک دادة استفادهشده در این شکلها،
 Dream100است .براساس نتایج  ،روش پیشنهادی ،دقت
بیشتری در استنتاج  GRNدارد.

© Copyright 2017 ISBME, http://www.ijbme.org

مینا جعفری :استنتاج مجموعة پیشبینی کننده در شبکة تنظیم کنندة ژن مبتنی بر الگوریتمجستجوی گرانشی

924

در جدول  ،6نیز روش پیشنهادی و روشهای ارائهشده توسط
جیمنز و همکارانش و مندوزا و همکارانش ،با استفاده از بانک
دادة  SOS DNA Repairمقایسه میشوند .در این جدول،
معیارهای ارزیابی برای مقایسه این دو روش ،Similarity
 FP ،TP ،PPV ،Sensitivityو  FNدرنظرگرفته شدهاند.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،روش پیشنهادی در
این بانک داده نیز به نتایج برتری دست یافته است و مقدار
معیار  ،Similarityتقریبا  %99افزایش یافته است.

جدول  -6مقایسة روش پیشنهادی و روشهای ارائهشده توسط
جیمنز و همکارانش و مندوزا و همکارانش با استفاده از معیارهای
ارزیابی  FP ،TP ،PPV ،Sensitivity ،Similarityو  FNو بانک دادة
( SOS DNA Repairاین نتایج ،حاصل میانگین  61بار اجرای روش
پیشنهادی میباشند)
تعداد
پیشبینیکننده-
ها

معیار ارزیابی

روش
پیشنهادی

Similarity

1/6171

1/6145 1/6145

Sensitivity

1/5675

1/5611 1/5611

PPV

1/9923

1/9999 1/9999

TP

2/5

0.05

0.04

دو

The Proposed Framework
Jimenez et al. Method
Mendoza et al. Method

0.045

0.035

0.02

Similarity

0.03
0.025

0.015
0.01
0.005

FP

55/3

56

56

FN

45/3

46

46

Similarity

1/4692

1/4251 1/9561

Sensitivity

1/9577

1/6712 1/6944

1/1242

1/4527

1/9255

TP

51/61

55/61

59

FP

55/71

51/71

54

FN

96/71

92/71

94/61

Similarity

1/1139

1/1555 1/9325

Sensitivity

1/4244

1/9299 1/9442

PPV

1/2412

1/4137

1/4462

TP

69/61

52/11

52/9

0.02

FP

56/71

53/41

52/71

0.01

FN

64/71

95/41

62/71

Similarity

1/2634

1/4715

1/1227

Sensitivity

1/2134

شکل  -3مقایسة روش پیشنهادی و روشهای ارائهشده توسط
جیمنز و همکارانش و مندوزا و همکارانش با استفاده از معیار
ارزیابی  Similarityو بانک دادة Dream100
0.06
The Proposed Framework
Jimenez et al. Method
Mendoza et al. Method

0.05

0
2

شکل  -51مقایسة روش پیشنهادی و روشهای ارائهشده توسط
جیمنز و همکارانش و مندوزا و همکارانش با استفاده از معیار
ارزیابی  Sensitivityو بانک دادة Dream100

پنج

5

4.5

3.5
4
Number of predictors

3

Sensitivity

0.03

چهار

0.04

2.5

0.04

1/1959 1/4116

PPV

1/21

1/4212

1/1427

TP

63/61

65/21

61/2

FP

51/71

69/51

61/24

FN

52/71

62/51

65/61

0.045
The Proposed Framework
Jimenez et al. Method
Mendoza et al. Method

2

2

PPV

سه

5

4.5

3.5
4
Number of predictors

3

2.5

0
2

نام روش
جیمنز و
همکاران

مندوزا و
همکاران

0.035
0.03

PPV

0.025
0.02
0.015
0.01

5

4.5

3.5
4
Number of predictors

3

2.5

0.005
2

شکل  -55مقایسة روش پیشنهادی و روشهای ارائهشده توسط
جیمنز و همکارانش و مندوزا و همکارانش با استفاده از معیار
ارزیابی  PPVو بانک دادة Dream100

براساس نتایج مشاهدهشده  ،روش پیشنهادی ،دقت و کارایی
بیشتری دارد .برخی از تفاوتهای این روش ،که به بهبود دقت
و کارایی آن نسبت به روشهای دیگر منجر شده است ،در زیر
ارائه شدهاند:
 سرعت همگرایی بهتر الگوریتم  ]67 ,62[ GSAو توانایی
حل مسائل بهینهسازی مختلف با کارایی باال []99 ,96
 تولید جمعیت اولیه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
 استفاده از میانگین آنتروپی شرطی بهعنوان تابع برازندگی
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 نتیجهگیری-3
) با استفاده از دادههایGRN( استنتاج شبکة تنظیمکنندة ژن
 از مسائل مهم در زمینة سیستمهای زیستشناسی،بیان ژن
 نیازمندِ استنتاج صحیح،GRN  استنتاج صحیح.است
 در این مقاله.زیرمجموعة پیشبینیکنندة هر ژنِ هدف است
 از الگوریتم جستجوی،برای استنتاج مجموعة پیشبینیکننده
) با تابع برازندگی میانگین آنتروپیGSA( گرانشی
 یکی از معایب استفاده از.) استفاده شده استMCE(شرطی
 در این مقاله. ناپایداری پاسخها است،الگوریتمهای تکاملی
 استفاده از ضریب همبستگی پیرسون،برای حل این مشکل
جایگزین روش تصادفی در تولید جمعیت اولیه بهجای روش
، نتایج حاصل با استفاده ازدادههای زیستشناسی.میشود
 روش. دقت باالیی دارد،نشان میدهند که روش ارائهشده
،ارائهشده میتواند بهراحتی موازی شود؛ بهاین صورت که
 (یکی برای هر ژن) را مستقل ازGSA میتوان هر الگوریتم
- زیرمجموعة پیشبینی، بهعبارت دیگر.دیگری پردازش کرد
 بهطور مستقل و همزمان با ژنِ هدف،کنندة هر ژنِ هدف
 مسئول، هر هستة پردازش،دیگر استنتاج شود؛ بنابراین
بهدست آوردن بهترین زیرمجموعة پیشبینیکننده برای یک
 شبکههای واقعی با وجود، در این صورت.ژنِ هدف است
. میتوانند بهسرعت استنتاج شوند،هزاران ژن
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