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O etVe
Ozetce

Proteinlerin i,levsel ve yapisal siniflara ayrilmasinda en
onemli nokta amino asit dizilerinin gosterimidir. Gosterim,
proteinin birincil dizisinde sakli biyolojik olarak anlamli
bilgiyi i,ermeli ve temsil edebilmelidir. Korunmu, veya
benzer altdiziler i,levsel ve yapisal benzerlik i,in kuvvetli
belirtilerdir. Bu qali*mada, protein dizilerindeki altdizilerinin
modellerini hesaba katan bir oznitelik e,lemesi sunulmaktadir.
Sakli Markov kari*im modeli ile birlikte bir Tahmin-Azami
algoritmasi verilen bir ktime proteinin altdizilerini demetlemek
ve modellerini ogrenmek i,in kullanilmi*tir.
Abstract
Representation of amino-acid sequences constitutes the key
point in classification of proteins into functional or structural
classes. The representation should contain the biologically
meaningful information hidden in the primary sequence of the
protein. Conserved or similar subsequences are strong
indicators of functional and structural similarity. In this study
we present a feature mapping that takes into account the
models of the subsequences of protein sequences. An
expectation-maximization algorithm along with an HMM
mixture model is used to cluster and learn the models of
subsequences of a given set of proteins.

1. Giris
I,lemsel biyolojide en onemli sorunlardan birisi proteinlerin,
birincil dizilerine dayanarak i,levsel ve yapisal siniflarina
ayri*tirilmasidir. Dogada 20 degi,ik amino asit vardir ve
dolayisiyla protein dizileri 20 harflik bir alfabeden uretilmi,
degi,ik uzunluklardaki kelime dizileri (string) olarak
goruilebilirler. Proteinin i,lev ve yapisi hakkinda onemli bilgi
birincil dizide saklidir. Protein siniflamadaki en buiyuk sorun
bu fark gozetici ozniteliklerin 9ikartilmasidir. Farkli protein
dizileri arasinda korunmu, altdiziler i,levsel ve yapisal
benzerlik i,in kuvvetli belirtilerdir, ancak bunlarin
farkedilmesi ,ok gu,ctur; cunku korunmu, altdiziler farkli
uzunluklarda olabilir ve dizinin farkli yerlerinde
bulunabilirler. Yazinda bu sorunu ,cozmek i,cin gosterilen
gayretler dort sinifta toplanabilir: hizalama (alignment)
tabanli yontemler, model tabanli yontemler, orge (motif)
tabanli yontemler ye ayirtedici (discriminative) yontemler.
Hizalama tabanli yontemler [1, 2, 3], ozellikle de ,coklu
dizi hizalama (C,DH) [3], ,cok,ca kullanilmaktadir ye dizi
benzerligi yuksek oldugunda tuirde,slik (homology) bulmakta
iyi ,cali,smaktadir. flununla birlikte C,DH NP-zor bir sorundur
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ve uzak turde,lik sozkonusu oldugunda yani dizi benzerligi
%40'in altinda oldugunda iyi sonu, alinamamaktadir. Bu
durumda, CDH yontemleri en uygun hizalamanin daha
dui,isgiunui bulabilmektedirler. Model tabanli yontemlerde,
ornegin bir protein ailesinin profilinin olasiliklsal modelini
tammlamak i,in bir sakli Markov model (SMM)
kullanilmi*tir [4,5]. Orge tabanli yontemler i,levsel ve yapisal
ozelliklerle ilintili oldugu bilinen yuksek derecede korunmu,
kisa altdiziler olarak tanimlanan orgelerden yararlanirlar [6].
Orgeler sinifi bilinen bir grup protein dizisinden 9ikartildiktan
sonra siniflari bilinmeyen dizilerde bu qikartilmi* olan
orgelerin olup olmadigi sinanir. Bununla birlikte bir,ok
protein sinifi i,in o sinifi tanimlayan orgeler henuiz
belirlenmemi,tir ve hatta bazi siniflar i,cin hi9 orge de yoktur.
Ayrica, orge 9ikartmak da kolay bir i, degildir. Orgeler
mutasyon veya eksik kalinti (residue) i,erdiginden genellikle
tam dogru degildir [7]. Bunun da 6tesinde, tek bir orge bir
proteinin i,levini belirlemek i,in yeterli de olmayabilir [6].
Bu ana kadar bahsedilen yontemlerde sadece bir siniftan
olumlu ornek diziler kullanilmi*tir ve yeni bir dizinin
siniflandirilmasi, olumlu ornek dizilerden yaratilan modele
benzerligine gore yapilir. Onceki u,c yontemin tersine,
ayritedici siniflandiricilar hem olumlu hem de olumsuz olarak
etiketlenmi, dizileri girdi olarak kullanir ve sonu, olarak bir
karar siniri belirlerler. Destek vektor makina (DVM)
siniflandiricilari uygun oznitelik gosterimi veya ,ekirdekle
birle,tirildiginde uzak tuirde,lik belirlemede guinuimuizde en iyi
ba*arima
ula*maktadirlar [8, 9]. Fisher-DVM yontemi [8],
,ekirdek tanimlamak i,in profil SMM kullanmaktadir. Ilk
olarak hedef aile i,in profil bulan SMM in,a edilir. Ardindan
profil SMM'nin olasiliksal modelinin parametreleri vektor
olarak duizenlenir. Bir dizi girdi olarak verildiginde, bu
vektorui dogrudan kullanmak yerine Fisher skoru denilen
model parametre degerlerinden farkliligi hesaplanmaktadir ve
bu Gausyen ,ekirdegine oznitelik vektorui olarak
siruilmektedir. Bu gosterim, verilen ailenin olasiliksal profil
modeline hizalama bilgisini i,erir. Bu yontemle onemli bir
iyile,tirme elde edilmi,tir ve SCOP veritabaninda tanimli
ailelerin uzak tuirde,lerinin belirlerlenmesinde en iyi ba*arima

ula*ilmi*tir [10].

Leslie vd. DVM i,in uyumsuz e,lemeli dizi e,le,tirme
,cekirdegi onermektedir [9]. Uyumsuz e,sle,stirme ,cekirdegi,
sabit uzunluktaki tuim olasi amino asit altdizilerini gosteren
vektorleri kapsayan oznitelik uzayinda tanimlanir. K-mer adi

verilen herbir k uzunlugundaki altdizi buradan en fazla m
mevki farkeden-yani m yanli,s e,sle,stirme kordinatina katkida
bulunur. flu seyrek oznitelik vektorlerini bulmak yerine Leslie
vd. Verilen iki dizi arasindaki ortak (4,m) uyumsuz e,sle,stirme
altdizilerini sayarak bu ,cekirdergi hesaplar. Ku,cuik k ye m

degerleri-tipik olarak k i,in 5 ve m i,in 1 i,in i,lemsel olarak
verimli olan bu yontem, Fisher DVM'in ba*arismna yakin bir
ba*ari elde etmektedir.
Bititn yontemler oyle yada boyle protein siniflari arasinda
korunmu,, ayirtedici altdizilerin 9ikartilmasina odaklanmi*tir.
Bu bildiride anlatilan yontem altdizileri degil de onlari
uiretmi, olabilecek modelleri bulmaya qali*ir. Ana duI,sInce,
ortak bir ozelligi payla*tigi bilinen bir protein dizisi kuimesi
verildiginde, bu ortak ozellikle ilgili ozel altdiziler varsa ve
eger verilen dizileri uygun bir ,ekilde bolebilirsek, bu ozel
altdizilere ,ok,a rastlanmasi gerektigidir. Tahmin-azami
(expectation-mazimization-TA) algoritmasini kullanarak [11],
tamamen gozetimsiz bir ,ekilde boylesi altdizilerin modelleri
belirlenmektedir. Modellerin gosterimi i,in 20 durumlu,
birbiriyle tamamen bagli, ergodik bir kuime SMM
kullanilmaktadir. Gozlenme olasiliklari amino asit benzerlik
matrisi kullanarak sabitlenmi,tir ve bu nedenle bir altdizinin
modeli amino asit durumlari arasinda izledigi yoldur.
Boylece, bir protein dizisinin oznitelik uzayindaki gosterimi
altdizilerinin SMM kari*im modeli uizerindeki dagilimi
,eklinde tanimlanabilir. Buradaki ana sorun dizilerin uygun
boluinmesidir. Bu sorun, alt par9alarinin degi,ik modeller
tarafindan uiretilmi, bir i,aretin altpar9alarina boluitlenmesi
olarak dui,isnuilebilir. Ba*langiqta modeller bilinmemektedir
ve TA algoritmasi ile ogrenilmesi beklenmektedir. SMM'lerin
ergodik olmasiyla sorun daha da karma*ik hale gelmekte ve
bu durumda SMM'ler her uzunluktaki altdizileri

durumlari arasinda izledigi yoldur. SMM'ler hakkinda ayrintli
bilgi i,in [13]'e basvurulabilir.
Kari*im modelinde SMNM'lerin sayisi olan C algoritma
qali*maya ba,lamadan once belirlenmelidir. Bu sayi, verilen
bir kume protein dizilerinin altdizilerinin olu*turacagi demet
sayisi olarak di,isnuilebilir. Eger C kui,ick se,ilirse, bazi farkl
ayirtedici altdiziler ayni SMM'ye atanmaya zorlanacaklardir.
I,leme zamani C ile dogrudan orantili olarak artar. TA
algoritmasinin ana hatlari a*agida verilmektedir.
1. Durma ol,cutitne kadar yap:
a. SMM'lerden elde edilen benzerlik bilgisine gore her
diziyi altdizilerine bMl.
b. Herbir altdiziyi onu en yuksek olasilikla yaratmi*
olabilecek SMM'e ata.
c. Atanmi* altdizilerle SMM'leri egit (yakinsamaya
kadar degil de dizilerin uistuinden sadece bir kez
ge,erek).
l.c adimi iyi bilinen Baum-Welch algoritmasi ile yerine
getirilmektedir [14]. Nazik adim, I.a.'da belirtilen dizilerin
boluitlenmesidir. Verilen bir dizinin nitelik uzayi gosterimi
herbir SNM'e dui,en altdizilerin benzerlik degerlerinin
toplami olarak tanimlandi. Sonu, olarak, C kari*im
modelindeki SMM sayisi olmak uizere C boyutlu bir oznitelik
uzayi yaratilmi* oldu.

uiretebilmekte veya kabul edebilmektedir. Bu bildiride

boluitleme i,lemi i,in de yontem 6nermektedyiz.
Burada sunulan yakla*imin pek ,ok yarari vardir. Dizi
benzerligi dui,isk oldugunda sorunlu oldugu ve en iyinin altini
verdigi bilinen ,oklu dizi hizalamasi gerekmemektedir. Bu
anlamda, Jakkola vd. qali*masi en iyi olmayan hizalamaya
meyillidir. Bundan da 6nemlisi, olasi altdiziler i,in herhangi
bir sabit uzunluk kisintisi getirilmemi,tir ve yontem biyolojik
olarak makul kabul edilen yanli* e,le,tirme ve mutasyonlara
izin vermektedir. Ornegin, orge dizilerinde sik9a rastlanan
ancak yanli* e,le,tirme ,ekirdegi i,in uimitsiz bir vaka olan 20
amino asitlik bir altdizide 5 yanli* e,lemeye izin vermektedir.
Bunlara ek olarak da, altdizi modellerimizi kullanarak en
ayirtedici altdizileri bulma ve herbir uzay boyutunun (kari*im
modelindeki herbir SMM'nin) DVM siniflandiricisina
katkisini inceleyerek orgeleri ke,fetmek olasiligi vardir. Bu da
biyoloji ara*tirmacilarinin sistemi daha iyi anlamasina
yardimci olabilir.

2. Yontem
Uretici modellerden olu,an vektor oznitelik haritasi olarak
kullanilmaktadir. Oznitelik uzayinda herbir dizi altdizilerinin
bu uiretici modeller uizerindeki dagilimi ile temsil
edilmektedir. Altdizilerin modellerini temsil edebilecek ozel
SMM'ler tasarlanmi*tir. Herbir SMM birbiriyle tamamen
bagli 20 durumdan olu*maktadir. Dogada 20 amino asit
bulunmaktadir; bu nedenle herbir durum bir amino asiti temsil
etmektedir. Bir durumun simge salma olasiligi amino asitlerin
birbirlerinin yerine konma (substitution)
matrisi ile
sabitlenmi,tir [12]. Amino asitlerin birbirlerinin yerine konma
matrisi, bir amino asitin zaman i,cinde diger herbir amino asite
degi,sme hizinin olasiligini tahmin eder. flu da modelimizde
herhangi bir yanli,s e,slemeye degil de biyolojik olarak makul
olanlarmna izin verir. Durum ge,ci,s olasliklari ba,slangi,cta
rastgele degerler olarak verilmi,stir ye TA algoritmasi ile
Ogrenileceklerdir. fir altdizinin modeli aslinda SMM

3. Dizilerin Bolutlenmesi
Tanimlanmi, olan SMM'lerin davranislarini ,czumlemek i,in
bir seri deney yapilmi*tir. En iyi boluitlemenin verilmi,
oldugunu varsayarak, SMM kari*im modelinin demetleme
ba*arimi incelenmi,tir. Rastgele olu,turulan 4000 dizinin
yanisira 30 degi,ik proteinden 12 degi,ik metabotropik
glutamat GPCR imza orgesinden olu,turulmu, 360 dizi ile bir
veri kuimesi hazirlanmi*tir. Rastgele dizilerin uzunluklari 5 ile
30 arasinda degi,tirilmi,tir. TA algoritmasi, l.a adimi
atlanarak l.b adimindaki atamalardaki degi,im belli bir e,igin
altina dui,ene kadar C=20 ile ko,turduk. Sonu,lar beklendigi
gibi oldu: rastgele dizilerin SMM'ler uizerindeki dagilimi
olduk,a muntazamdi; oysa ayni orgeden gelen diziler birlikte
obeklenmi,lerdi. Bolutlenmenin nasil olabilecegi hakkinda
fikir edinmek i,in rastgele uiretilmi, dizleri az sayida orgelere
ilave edip kari*im modelindeki 20 SMM ile uiretilme logbenzemelerini (log-likelihood) inceledik. ,ekil 1 omekleme
ilave edilmi, dizilerin rastgele bir yerinden ba*ladiginda elde
edilen log-benzerliklerini gostermektedir. Ote yandan, ,ekil 2
ilave edilmi, dizilerde bir orgenin ba*langicindan
ba*landiginda elde edilen log-benzerliklerini gostermektedir.
Dikkat edilmelidir ki log-benzeme degerleri uzunluga gore
rastgele model kullanilarak normalle*tirilmi*tir. Log-benzeme

a*agidaki ,ekilde tanimlanmi*tir.
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Formuil 1l'de X altdiziyi, Urn HM4M modeli ye Ho rastgele

modeli temsil etmektedir. Normalle,stirme terimi olarak
rastgele model altdizinin o anda incelenen SMMN'ye
uygunlugunu incelemek i,cin bir ba,svuru degeri vermektedir.
Daha da onemlisi, bu yakla,sim degi,sik uzunluklardaki

altdizilerin benzerlik degerlerinin kar*ila*tirilmasina olanak
saglamaktadir. Kullanilan rastgele model herbir amino asitin
egitim kuimesindeki sikliklaridir.
4
2

/<

0
-2
.3

4

5L
-6 O0

5

1I100

11~5

20
20

25
25

SMM i,in %90'a

30
30

$ekil 1: Rastele bir noktadan ba*landiginda olu,an logbenzerliklerin dizi uzunluguna gore degerleri.
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Tarti~ma

Bir proteinin i,levi ve yapisi hakkinda onemli bilgi birincil
dizisinde saklidir. Dizi benzerliginin dui,isk oldugu uzak
bulma durumunda, bazi korunmu, altdiziler
tuirde,
proteinlerin ozellikleri hakkinda onemli ipu9lari verir. Protein
siniflandirmada en onemli sorun sakl oznitelikleri ve
korunmu, altdizileri bulmaktir. Bu ama,la, bu qali*mada
altdizileri iureten modelleri ogrenmeye dayanan ortak ozellik
ta*iyan bir sinif proteinin paylaslian ozniteliklerini bulmaya
yarayan bir yontem anlatilmaktadir. Bu qali*mada anlatilan
SMM yapilari farkli uzunluklardaki altdizileri
modelleyebilecek kabiliyettedir. Buna ek olarak, bir altdizide
biyolojik olarak olasi muitasyonlara izin vermektedir ve bu da
,ok nazik orgelerin bulunmasina olanak vermektedir.
Kolay bir siniflandirma problemi uizerinde yapilan
deneyler, bu gozetimsiz yontemin, verilen bir kume proteinde
istatistiksel olarak onemli (,ok sayida) 6ruintuiyu bulmaya
kabiliyetli oldugunu gostermi,tir. Bir sonraki adim olarak,
yontem SCOP degerlendirme veritabani gibi ger,ek biyolojik
veri izerinde sinanmalidir [10]. Orge bulmakta kullanip
kullanilamayacagini gormek i,in egitimden sonra SMM'ler
incelenmelidir. Kullanilan boluitleme yontemi bulu*saldir. Bu
baglamda, en iyi boluitlemeyi bulabilecek bir matematik
,er,evebulmak iyi bir ilerleme olacaktir. TA algoritmasi en
dui,isk yerel degere takilmaya egilimli oldugundan dolayi her
TA tabanli algoritmasinda oldugu gibi, ba*langiq degerleri ve
durumu ba*arimi ,ok etkilemektedir. Bunu a,manin bir
yontemi BLAST yada PSI-BLAST [4, 15] benzeri bir hizli
hizalama yontemi kullanarak kari*im modelindeki bazi
SMMleri ba,latmak olabilir. Bu da modelin bazi kolayca
hizalanabilen altdizilere duyarli olmasini guivence altina
alacaktmr.Geri kalan SMM'ler de, hizalama yontemi ile
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Bahsedilen yontemin ba*arimmni ol,mek i,in iki farkli sinifa
ait 200 dizi i,eren bir yapay veri kuimesi olu,turduk.
Oncelikle, herbir sinif i,in bir tane olmak uizere iki kuime orge
yararttik. Herbir kuime iki farkli tipte orgeye sahipti. Bir
sinifin uiyeleri rastgele yerlere konu*landirilmi* ilintili bir
veya iki orge ile birlikte rastgele uiretilmi, amino asit
dizilerini i,ermektedir. Herbir 6rnekte, 0'dan 8'e degi,en
~uzunluklarda olasi muitasyon vardir ve orge uzunlugu 13'ten
30'a degi,mektedir. Sonu,ta ortaya 9ikan dizilerin uzunluklari
130 ile 220 arasindadir.
5 SMM kar*im modeli ve 20 SMM kari*im modeli olmak
.. ,izere iki kari*im modeli egitilmi*tir. Egitimden sonra her dizi
05 ve 20 boyutlu uzaya e,lenmi,tir. Cok hizlica yapilan k-orta
algoritmasi uygulamasi sonucunda ayni sinifin elemanlari 5SMM ile %70 oraninda birlikte
Ayni oran 20-
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$ekil 2: Belirli bir orguinuin ba*mndan ba*landiginda
olu,an log-benzerliklerin dizi uzunluguna gore
degerleri

,ekil 1 ve 2'de goruilebilecegi gibi SMM'ler onemli
altdizilerin ba,slangilarina hassas olmalarina ragmen rastgele
altdizilerin
bala
duyarli hale
uretilmi,

langssllarina

gelmemi,lerdir. SMM'lerneyazikki, altdizilerinbsonlarina da
duyarli degillerdir. Gozlemlerimizden birisi kazanan
SMM'nin diger SMM'lerden farkinln en yuksege yaklazank
SM
kmasider.flu gozlemlere dayanarak,
amino asit ciyarinda
olasi
balangsidnoktalarinin yerlerini saptayarak
balutlemenin

ger,ekle,tirebilecegi soylenebilir. Dizideki tium konumlar i,in

o konumdan ba,layarak 5 uzunlugundaki altdizilerin logbenzerliklerini uirettik ve kazanan SMM'in benzerlik

degerinin diger SMM'lerin benzerlik degerlerinden farkinin
toplaminin tepe yaptigi yerleri i,aretledik. Diziler i,aretlenmi,
yerlerden boluinduiler ve altdizi uzunlulari 5 ile 30 arasina
sinirlandirildi.

Deneyler
4.4. Deneyler

hizalanmamca

altdizilerin olu,sturdugu uzayda aramayapmaya

yarayacak rastgele ba,latilmi, bazi SMM'ler olacaktir.
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