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چکیده
زمینه و هدف :امروزه در دانش پزشکی ،روشهای تشخیص عالئم و کشف بیماریها ،بسیار وسیع و گسترده شده است .درنتیجه ،تحلیل کلیه عوامل دخیل در
یک بیماری ،اغلب چالشبرانگیز است؛ بنابراین به یک سیستم مکانیزه برای کمک به کشف قوانین ،شناسایی الگوهای موجود و پیشبینی رخ دادهای آینده ،کامالً
احساس میشود .در این تحقیق قصد داریم با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری چندهدفه ،روشی را ارائه کنیم که بتواند توالیهای تنظیمی
 )Elementsبا طول متغیر از ژنوم را کشف و استخراج کرده و برهمکنشهای بین آنها را نیز شمارش کند .درواقع این توالی تنظیمی میتوانند نقش قابلتوجهی
در بروز و تشدید بیماری سرطان ایفا کنند.
( Regulatory

نرمافزار  Matlabپیادهسازی شده است .همچنین ،جهت سنجش عملکرد و کارایی روش پیشنهادی ،الگوریتم موردنظر بر روی مجموعه دادههای
 )Datasetمربوط به بیماران مبتال به سرطان سینه در دو رده سلول خونی  GM12878و  CD34+معرفیشده توسط میفسود و همکاران ،اجرا گردید.

نتایج :اجرای روش پیشنهادی با روش  HiCUPمورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان میدهند که روش  MSAREدر کشف توالیهای تنظیمی ،عملکرد بهتری
را نسبت به روش  HiCUPداشته است.
نتیجهگیری :در این پژوهش ،بررسیهای تجربی نشان میدهند که دو پروموتر  BLC6و  HOTTIPکشفشده توسط روش پیشنهادی در هر دو سلول خونی
 GM12878و  CD34+در بروز و تشدید بیماری سرطان سینه تأثیر معنیداری داشتهاند.
کلمات کلیدی :توالی تنظیمی ،الگوریتم فراابتکاری ،پروموتر  ،BLC6پروموتر
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مواد و روشها :در این پژوهش ،از یک متد پیشنهادی جهت کشف توالی تنظیمی در ژنوم بیمار مبتال به سرطان سینه استفادهشده است .متد پیشنهادی در
Hi-C ( Hi-C

مقدمه

*نویسنده مسئول :حمید پروین ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،نورآباد ممسنی ،ایران

Email: parvin@iust.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-4877-182X

journal.fums.ac.ir

0202

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2020.10.1.5.5

تنظیم ژن ( )gene regulationفعالیتی است که منجر به بیان
ژن میشود و یا برعکس میتواند بیان ژن را متوقف کند .عواملی
مانند (پروموتر ،تشدیدکننده) میتوانند بر روی عملیات تنظیم
ژن تأثیر داشته باشند ،به این عوامل توالیهای تنظیمی گفته

میشود .درصورتیکه این توالیهای تنظیمی شناسایی شوند،
آنگاه عمالً میتوان تنظیم بیان ژن را مشخص و تعیین نمود.
امروزه ابزارها و تکنولوژیهایی به وجود آمدهاند که میتوانند
توالیهای تنظیمی را شناسایی کنند .همچنین این ابزارها توانایی
آن را دارند که برهمکنشهای مختلف بین این توالیهای تنظیمی
را نیز شناسایی کنند ( Hi-C .)1یکی از این تکنولوژیها است.
این تکنولوژی ،به جهت کشف برهمکنشهای بیشتر در توالیهای
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مواد و روشها
در این مقاله ،قصد داریم با استفاده از الگوریتمی چندهدفه
مبتنی بر شبیهسازی تبرید توالیهای تنظیمی با طول متغیر را
در ژنوم بیماران سرطانی کشف و استخراج کنیم .توالیهای
تنظیمی کشفشده میتوانند پروموتر/تشدیدکنندههای بالقوهای
باشند که در بیماری سرطان مؤثر بودهاند .جهت سنجش عملکرد
و کارایی الگوریتم پیشنهادی ،الگوریتم موردنظر بر روی مجموعه
دادههای  Hi-Cمعرفیشده توسط میفسود و همکاران مربوط به
سلولهای خونی  GM12878و  CD34+در چهار طول فرگمنت
( 500Kbp ،100Kbp ،10Kbp )Fragment sizeو ،1Mbp
اجراشده است .در ادامه ابتدا تابع تناسب مورداستفاده در الگوریتم
پیشنهادی توضیح داده میشود .سپس نحوه اجرای الگوریتم
پیشنهادی و نتایج اجرای آن بر روی مجموعه داده  Hi-Cمربوط
به این دو نوع سلول خونی توضیح داده خواهد شد.
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 HiC-benchهمانند  HiC-Proمیتوانست بهصورت موازی بر
روی چند سیستم اجرا شود .ابزار پیشنهادی آنها ،قادر بود،
توالیهای تنظیمی و برهمکنشهای بین آنها را در مدتزمان
محدودی کشف و استخراج کند (.)12
مطابق تحقیقات انجامشده در سالهای گذشته ،تکنولوژی Hi-
 Cو ابزارهای آن میتوانند دادههای  Hi-Cرا بهعنوان ورودی
گرفته و تعداد برهمکنشهای بین توالیهای تنظیمی موجود در
هر کروموزوم را شناسایی کند ()13؛ اما این تکنولوژی و ابزارهای
مورداستفاده در آن ،تنها میتوانند با قطعات ( )Fragmentsبا
طول ثابت ( )Fix-bin sizeاز ژنوم (که تشکیل توالیهای تنظیمی
را میدهند) کشف و استخراج کرده و برهمکنشهای بین آنها
را شمارش کنند .در این صورت ،خروجی این ابزارها که تنها قادر
هستند ،با فرگمنتهای به طول ثابت کار کنند ،نمیتواند بهینه
باشد .درواقع ،دلیل بهینه نبودن این ابزارها ثابت نبودن طول
توالیهای تنظیمی و متغیر بودن طول آنها است (.)15 ،14
حال ،در این تحقیق قصد داریم با ارائه یک الگوریتم چندهدفه
مبتنی بر شبیهسازی تبرید روشی را بیان کنیم که بتواند
فرگمنتهای با طول متغیر از ژنوم که تشکیل توالیهای تنظیمی
با طول متغیر را میدهند کشف و استخراج کرده و برهمکنشهای
بین آنها را شمارش کنیم .درواقع این توالیهای تنظیمی می-
توانند پروموتر/تشدیدکنندههای بالقوهای باشند که نقش
قابلتوجهی در بروز و تشدید بیماری سرطان را ایفا کنند.
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تنظیمی به وجود آمد ( .)2این تکنولوژی برای اولین بار توسط
آیدین و همکاران در سال  2001جهت شبیهسازی همه برهم-
کنشهای کروموزومی در یک آزمایش خاص مطرح گردید (.)3
در حقیقت ،تکنولوژی  Hi-Cبه همراه ابزارهای آن ،برهمکنش-
های بین نقاط مختلف ژنوم را در یک ساختار سهبعدی ارائه می-
دهد .این نقاط ،میتوانند توالیهای تنظیمی باشند .بدین معنی
که ازنظر ساختاری کدام توالی از ژنوم با کدام توالی دیگر از ژنوم
برهمکنش دارد ( .)4این اطالعات میتوانند دانش زیادی را
درزمینهٔ ساختار برهمکنش ژنوم ارائه کند و بسیار گرانقیمت
نیز میباشند .امروزه از تکنولوژی  ،Hi-Cبرای شناسایی توالیهای
منظم ،خصوصاً شناسایی پروموتر/تشدیدکنندهها استفادهشده
است ( .)5مقاالت ( )6-8با استفاده این تکنولوژی توانستهاند
پروموتر/تشدیدکنندههای جدید را کشف کنند ،که با یکدیگر
برهمکنش داشته و بیان ژن را تنظیم میکنند.
در سالهای گذشته ،پژوهشهای زیادی در این زمینه صورت
گرفته است که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره میشود.
کابروس و همکاران در سال  ،2015الگوریتمی جهت تشخیص
اجماعی بر روی دادههای  Hi-Cدر ساختار  DNAموش و انسان
بکار بردند .الگوریتم پیشنهادی آنها قادر به کشف اجماعها در
 DNAبهصورت پویا بود ( .)1میفسود و همکاران در سال ،2015
در مقالهای به کشف و استخراج پروموترها در سلولهای انسانی
با استفاده از تکنولوژی  HiCUPدر رزولوشن باال پرداختند .آنها
در این پژوهش ،از ضبط  (Chi-C) Hi-Cجهت کشف برهمکنش-
های موجود بین توالی ژنوم در  2نوع از سلولهای خونی انسان
استفاده کردند ( .)10سروانت و همکاران در سال  ،2015در
مقالهای ابزار  HiC-Proرا جهت کشف توالی تنظیمی و برهم-
کنشهای بین آنها در کروموزومهای انسانی ارائه دادند .ابزار
پیشنهادی آنها میتوانست برهمکنشهای یک توالی خاص از
ژنوم را با دیگر توالی از ژنوم به دست آورد .همچنین HiC-Pro
میتوانست بهصورت موازی اجرا شود؛ بنابراین سرعت تحلیل و
آنالیز مجموعه دادههای  Hi-Cدر آن باالبود ( .)11چاراالمبوس و
همکاران در سال  ،2017در مقالهای ،ابزاری بنام  HiC-benchرا
جهت تجزیهوتحلیل مجموعه دادههای  Hi-Cارائه کردند .این
ابزار ،عالوه بر آنکه قادر به کشف توالی تنظیمی شامل
پروموتر/تشدیدکننده بود ،میتوانست ،برهمکنش بین آنها را نیز
کشف و ضبط کند .کارایی عملکرد این ابزار در برخورد با مجموعه
دادههای  ،Hi-Cهمانند  HiCUPو  HiC-Proاست .همچنین

کشف توالی تنظیمی در ژنوم
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پارامترها

تابع تناسب
تابع تناسب برای دو توالی کشفشده بهعنوان پروموتر و
تشدیدکننده بالقوه در یک کروموزوم ،مطابق با فرمول  ،1برابر با
جمع تمامی برهمکنشهای موجود بین این دو توالی تقسیمبر
مجموع طول هر دو توالی پروموتر و تشدیدکننده است .مقدار
تابع تناسب عددی در بازه [ ]0،1است؛ و هرچقدر این مقدار
بیشتر باشد نشان میدهد که این دو توالی با یکدیگر برهمکنش
باالتری داشته و مقدار تابع تناسب آنها بهتر است.
مجموع برهمکنشهای بین دو توالی کشف شده
مجموع طول هر دو توالی

= تابع تناسب

الگوریتم پیشنهادی در محیط  Matlab 2017aپیادهسازی شده
است .اجرای الگوریتم پیشنهادی جهت حصول نتایج ،بر روی
سرور با مشخصات ( 3 CPU Cor i7, 16 G RAM, 2 T H.D.D,
 )Winodws Server 2016انجام گردیده است .الگوریتم
پیشنهادی ازنظر عملکرد بر اساس مقدار تابع تناسب ،همچنین
کشف توالیهای پروموتر/انهسر بالقوه و شمارش برهمکنشهای
بین آنها با روش استفادهشده در میفسود ( )HiCUPمقایسه شده
است .در ادامه ،تجزیهوتحلیل هر یک از نتایج حاصله در قالب
جداول و نمودارها توضیح داده میشود.
در جدول  ،1میانگین مقدار تابع تناسب مربوط به هر کروموزوم
در مجـمـوعـه دادههـای  Hi-Cورودی با فرگمنتهـای بـه طول
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نتایج
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الگوریتم موردنظر یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر  SAبه نام
Multi-objective Simulation Annealing ( MSARE
 )Regulatory Elementجهت کشف و استخراج توالیهای منظم،
در مجموعه دادههای  Hi-Cاست .الگوریتم  MSAREعالوه بر
کشف و استخراج این عناصر قادر به شمارش تمامی برهمکنش-
های بین آنها نیز است .ورودیهای الگوریتم مجموعه داده Hi-
 Cشامل اطالعات برهمکنشهای بین ژنومی در هر کروموزوم،
بیشینه تکرار ( )Maxitrو بیشینه زیر تکرار ( )Itrاست .در مرحله
پیشپردازش عملیات توالیسازی ( )Sequencingو حذف برهم-
کنشهای برون کروموزومی بر روی مجموعه داده ورودی انجام
میگیرد .سپس بهاندازه بیشینه تکرار ،جمعیت اولیه بهصورت
تصادفی جهت کشف توالیهای تنظیمی ایجاد میشود .جمعیت
ورودی موردنظر ،بر اساس مشخص کردن ابتدا و انتهای پروموتر
و ابتدا و انتهای تشدیدکننده تنظیم میشود .در مرحله بعد با
استفاده از تابع تناسب هر یک از جمعیت ورودی مورد ارزیابی
قرار میگیرد .پس از محاسبه تابع تناسب برای هر عضو ،جمعیت
ورودی موردنظر جهت انجام پردازش بعدی وارد فاز الگوریتم
شبهسازی تبرید میشود .در این فاز ،بهاندازه بیشینه زیر تکرار،
 20همسایه پیرامون بهترین عضو از جمعیت ورودی مرحله قبل
ایجاد میشود .سپس هر یک از همسایههای ایجادشده ،با استفاده
از فرمول  1مورد ارزیابی قرار میگیرند .سپس ،بهترین پاسخ یافته
شده در هر تکرار که دارای بهترین مقدار تابع ارزیابی است ،ذخیره
میشود .بهترین پاسخ در هر تکرار ،نشاندهنده توالیهای
تنظیمی بهینه کشفشده در مجموعه داده ورودی است .در
مرحله آخر تمامی توالیهای تنظیمی کشفشده در مجموعه داده
بهعنوان خروجی نمایش داده میشود.

در الگوریتم پیشنهادی ،بیشینه تکرار برابر با  ،1000تعداد زیر
تکرار برابر با  ،20تعداد جمعیت اولیه  25و تعداد همسایگان
قابلکشف در نزدیکی جواب بهینه  20در نظر گرفتهشده است.
همچنین در الگوریتم شبیهسازی تبرید نیز دمای اولیه برابر با 10
و میزان کاهش دما  0/11تنظیمشده است .برای هر عضو از
جمعیت ورودی با استفاده از فرمول  ،1مقدار تابع تناسب آن
محاسبه میشود .سپس از بین جمعیت ورودی ،عضوی که نشان-
دهنده پروموتر/تشدیدکننده بالقوه با بهترین مقدار تابع تناسب
است بهعنوان بهترین پاسخ فعلی در نظر گرفته میشود .حال
بهاندازه بیشینه تکرار ،مراحل زیر تکرار میگردد .در نزدیکی پاسخ
بهینه موجود بهاندازه  20همسایه ،جمعیت جدید تولید میشود،
سپس مقدار تابع تناسب هر عضو از آن جمعیتی محاسبه می-
گردد .در مرحله بعد ،مقدار تابع تناسب هر عضو از جمعیت
همسایه با بهترین پاسخ حاصله مقایسه میشود .حال اگر پاسخ
جدید از بهترین پاسخ یافته شده بهتر بود ،پاسخ جدید را بهعنوان
بهترین پاسخ در نظر گرفته میشود ،اما اگر بهتر نبود ،آن را با
درصد احتمالی بهصورت پاسخ مشروط در نظر میگیرد .سپس
الگوریتم موردنظر ،بهترین پاسخ یافته شده را بهروزرسانی کرده
و کاهش دما نیز بهعنوان آخرین مرحله انجام میگیرد .گردش
کار موردنظر ،بهاندازه تعداد تکرار ادامه پیدا میکند و در هر تکرار
پاسخ بهینه (شامل بهترین توالی پروموتر/تشدیدکننده بالقوه
کشفشده) ،ذخیره میشود.
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 500Kbp ،100Kbp ،10Kbpو  1Mbpبه تصویر کشیده شده
است .همانطور که مشاهده میکنید ،به دلیل اینکه ،روش
پیشنهادی قادر به کشف پروموتر/تشدیدکنندههای بالقوه با طول-
های متغیر است؛ بنابراین ،مطابق با جدول زیر ،میانگین مقدار

0202

تابع تناسب الگوریتم پیشنهادی در هر کروموزوم نسبت به روش
 HiCUPبهتر است؛ بنابراین میانگین مقدار تابع تناسب درروش
پیشنهادی نسبت به روش  HiCUPکه پروموتر/تشدیدکنندههای
بالقوه با طول ثابت را استخراج میکند ،بهتر بوده است .در حقیقت
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الگوریتم پیشنهادی ،توالیهای پروموتر/تشدیدکننده بالقوه با
طولهای متغیر را که تابع تناسب آنها نسبت به حالت با طول
ثابت بهتر باشد ،استخراج میکند .بهتر بودن تابع تناسب بدین

0202

معنی است که تعداد برهمکنشهای بین پروموتر/تشدیدکننده
بالقوه استخراجشده با طول متغیر بیشتر از حالت با طول ثابت
باشد .همچنین مطابق با جدول  ،1میانگین مقدار تابع تناسب
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به ترتیب شامل فرگمنتهای به طول ،100Kbp ،10Kbp
 500Kbpو  1Mbpکه روش  HiCUPقادر به کشف آنها نبوده
است را به تفکیک هر کروموزوم نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،تعداد  606توالیهای پروموتر/تشدیدکننده
بالقوه در فرگمنتهای مختلف توسط روش پیشنهادی استخراج
گردیده است که روش میفسود قادر به کشف و استخراج آن نبوده
است .مطابق با این جدول ،در بین این  606توالی کشفشده،
تعداد  305توالی به تفکیک هر کروموزوم در مجموعه داده با
فرگمنت  ،10 Kbpتعداد  111توالی مربوط به مجموعه داده با
فرگمنت  100 Kbpتعداد  71توالی در مجموعه داده با فرگمنت
 500 Kbpو در آخر تعداد  23توالی در مجموعه داده با فرگمنت
 1Mbpاست .همچنین این نتایج نشان میدهند که در مجموعه
دادههای با طول فرگمنت پایین روش پیشنهادی نسبت به روش
میفسود در کشف برهمکنشها عملکرد بهتری را دارا است.
در ادامه دو پروموتر کشفشده توسط روش پیشنهادی که در
بروز و تشدید بیماری سرطان سینه تأثیر داشتهاند را بررسی می-
کنیم .طبق تحقیقات انجامشده توسط میفسود و همکاران در
( )10دو پروموتر  BLC6و  HOTTIPدر هر دو سلول خونی
 GM12878و  CD34+تأثیر زیادی در بروز و تشکیل بیماری
سرطان سینه داشتهاند .مطابق با شکل  ،1پروموتر  BLC6کشف-
شده توسط روش پیشنهادی ،در هر دو سلول خونی GM12878

جدول  ،3تعداد توالیهای پروموتر/تشدیدکننده بالقوه کشف-
شده توسط روش پیشنهادی در مجموعه دادههای  Hi-Cورودی،

و  CD34+در توالی  186000000تا  186500000در کروموزوم
 3است که با توالی  187000000تا  187500000از همان
robustness
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شکل  -1پروموتر  BLC6کشفشده توسط روش پیشنهادی ،در هر دو سلول خونی  GM12878و  CD34+و برهمکنشهای آن
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روش پیشنهادی در فرگمنتهای با طولهای 100Kbp ،10Kbp
و  500Kbpاز روش  HiCUPبیشتر است .در مقابل ،در مجموعه
داده با فرگمنت  1Mbpمقدار میانگین این تابع درروش
پیشنهادی تقریباً در همه کروموزومها نزدیک به روش HiCUP
است .این نشاندهنده میدهد که روش پیشنهادی در فرگمنت-
های با طول کوچکتر نسبت به روش  HiCUPعملکرد بهتری را
در کشف پروموتر/تشدیدکنندههای بالقوه دارد .همچنین به دلیل
اینکه میانگین مقدار تابع تناسب مربوط به توالیهای تنظیمی
کشفشده توسط روش پیشنهادی در هر فرگمنت بهتر بوده است.
درنتیجه ،تعداد برهمکنشهای شمارششده بین آنها نیز
درروش پیشنهادی نسبت به روش مورد مقایسه بهتر است.
جدول  ،2میانگین تعداد برهمکنشهای شمارششده بین
توالی پروموتر/تشدیدکننده بالقوه کشفشده مربوط به هر
کروموزوم مجموعه دادههای  Hi-Cورودی ،به ترتیب شامل
فرگمنتهای به طول  500Kbp ،100Kbp ،10Kbpو  1Mbpرا
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میکنید ،میانگین تعداد
برهمکنشهای شمارششده درروش پیشنهادی بر اساس هر
کروموزوم در همه فرگمنتها بهتر از روش  HiCUPاست.
درنتیجه ،توالیهای تنظیمی کشفشده توسط روش پیشنهادی
میتواند قابلاطمینانتر 1از توالیهای تنظیمی کشفشده توسط
روش میفسود باشند.
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کروموزوم برهمکنشهای زیادی را داشته است .توالیای که
پروموتر مذکور با آن برهمکنش دارد تقریباً در توالیای به فاصله
 1Mbpنسبت به توالی پروموتر قرارگرفته است .روش پیشنهادی،
توالی تنظیمی 2را که پروموتر  BLC6در آن قرار دارد توالی
 186000000تا  187500000از کروموزوم  3کشف و استخراج
کرده است؛ اما در مقابل میفسود و همکاران با بهکارگیری
 ،HiCUPتوالی تنظیمی را که این پروموتر موردنظر در آن قرار
دارد توالی  185800000تا  181400000از کروموزوم  3کشف
و استخراج کردهاند .این نشان میدهد که روش پیشنهادی به-
صورت بهتری نسبت به روش میفسود قادر به کشف این پروموتر
و برهمکنشهای مؤثر آن بوده است.
پروموتر  ،HOTTIPپروموتر کشفشده توسط روش پیشنهادی
است که در بروز و تشدید سرطان سینه مؤثر بوده است .مطابق
با شکل  ،2پروموتر  HOTTIPکشفشده توسط روش پیشنهادی،

کشف توالی تنظیمی در ژنوم

مقابل میفسود و همکاران با بهکارگیری  ،HiCUPتوالی تنظیمی
را که این پروموتر موردنظر در آن قرار دارد توالی  25600000تا
 21200000از کروموزوم  7کشف و استخراج کردهاند .این نشان
میدهد که روش پیشنهادی در کشف این پرموتر و
برهمکنشهای آن نیز همانند پروموتر قبل عملکرد بهتری نسبت
به روش میفسود داشته است.

بحث و نتیجهگیری
امروزه در علم ژنتیک به اثبات رسیده است که توالیهای
تنظیمی در کروموزومهای یک انسان بیمار که با یکدیگر برهم-
کنش دارند ،دارای طول ثابت ( )Fix-bin sizeنمیباشند بلکه
طول آنها میتواند متغیر باشد ( .)14-16همچنین تاکنون ،در
مطالعات انجامگرفته در ( )6-8روشهایی پیشنهادشدهاند که
توالی ثابت ژنوم که با یکدیگر برهمکنش دارند را کشف و استخراج
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شکل  -2پروموتر  HOTTIPکشفشده توسط روش پیشنهادی ،در هر دو سلول خونی  GM12878و  CD34+و برهمکنشهای آن
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در هر دو سلول خونی  GM12878و  CD34+در توالی
 26000000تا  26500000در کروموزوم  7است که با توالی
 27500000تا  28000000از همان کروموزوم برهمکنشهای
زیادی را داشته است .توالیای که پروموتر مذکور با آن برهمکنش
دارد تقریباً در توالیای به فاصله  1/1Mbpنسبت به توالی پروموتر
در کروموزوم  7قرارگرفته است .روش پیشنهادی توالی تنظیمی
را که پروموتر  HOTTIPدر آن قرار دارد توالی  27000000تا
 28000000از کروموزوم  7کشف و استخراج کرده است؛ اما در

میکنند .در این صورت ممکن است توالیهای تنظیمی کشف-
شده (که این توالیها میتوانند پروموتر/انهسرهای بالقوه باشند)،
بهینه نبوده و شمارش برهمکنشهای بین آنها دقیق نباشد .در
این پژوهش ،روشی مبتنی بر شبیهسازی تبرید جهت حل مسئله
استخراج توالیهای تنظیمی با طولهای متغیر ارائه گردیده است.
روش پیشنهادی میتواند توالیهای تنظیمی با طول متغیر را
کشف و استخراج کند .همچنین این روش قادر به شمارش برهم-
کنشهای بین این توالیها ،نیز است .ازجمله مزایا روش

محمدجواد حسین پور و همکاران

موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهند که دو پروموتر
 BLC6و  HOTTIPکشفشده توسط روش پیشنهادی در هر دو
سلول خونی  GM12878و  CD34+در بروز و تشدید بیماری
سرطان سینه تأثیر معنیداری داشتهاند .مطابق مطالعات صورت
گرفته توسط میفسود و همکاران در ( )10این دو پروموتر در هر
دو سلول خونی تأثیرگذار در بروز و تشکیل بیماری سرطان سینه
بودهاند .درنتیجه ،روش پیشنهادی عملکرد قابل قبولی در کشف
توالی تنظیمی دخیل در بروز سرطان را داشته است .مطابق نتایج
و بررسیهای صورت گرفته در بخش قبلی ،توالی کشفشده
پروموتر  BLC6در کروموزوم  3و همچنین توالی کشفشده
پروموتر  HOTTIPدر کروموزوم  7توسط روش پیشنهادی دقیق-
تر از روش میفسود بوده است .در همین راستا ،شمارش برهم-
کنشهای هر دو پروموتر با توالیهای دیگر از کروموزوم  3و 7
نیز توسط روش پیشنهادی دقیقتر از روش میفسود است .این
نشان میدهد که روش پیشنهادی بهصورت بهتری نسبت به روش
میفسود قادر به کشف این پروموترها و برهمکنشهای مؤثر آنها
بوده است؛ بنابراین روش پیشنهادی که عملکرد بهتری در کشف
و استخراج این توالیها را دارد ،میتواند بهعنوان ابزاری جهت
بهبود تشخیص بیماری سرطان به کار گرفته شود.

تشکر و قدردانی
مقاله موردنظر مستخرج از رساله دکتری با کد
 12041006151003انجامشده توسط محمدجواد حسین پور به
راهنمایی دکتر حمید پروین و دکتر صمد نجاتیان در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد یاسوج است .لذا نویسندگان از کلیه افرادی که
در این مقاله همکاری نمودهاند کمال تشکر را دارند.
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پیشنهادی میتوان به همین دو مورد (اول ،کشف و استخراج
توالیهای تنظیمی با طول متغیر و دوم ،شمارش برهمکنشهای
بین آنها) اشاره کرد؛ که میتواند دقت در تشخیص این نواحی
را باال ببرد .همچنین سرعتپایین اجرای روش پیشنهادی نیز
ازجمله عیبی است که در این روش وجود دارد .نتایج و مقایسه-
های انجامگرفته ،حاکی از عملکرد باال و بهینه روش پیشنهادی
در کشف توالیهای تنظیمی با طول متغیر نسبت به روش بکار
رفته در میفسود ( )HiCUPاست .درواقع روش  HiCUPبهعنوان
ابزاری قدرتمند در آنالیز دادههای  Hi-Cبشمار میرود؛ اما این
روش توانایی کشف توالیهای تنظیمی با طول متغیر را ندارد.
به دلیل اینکه ،روش پیشنهادی قادر به کشف توالیهای
تنظیمی با طولهای متغیر است؛ بنابراین ،در همه طول
فرگمنتهای مورد آزمایش ،میانگین مقدار تابع تناسب الگوریتم
پیشنهادی در هر کروموزوم نسبت به روش  HiCUPنیز بهتر
است .در حقیقت الگوریتم پیشنهادی ،توالیهای تنظیمی با طول-
های متغیر را که تابع تناسب آنها نسبت به حالت با طول ثابت
بهتر باشد ،استخراج میکند .بهتر بودن تابع تناسب بدین معنی
است که تعداد برهمکنشهای بین توالیهای تنظیمی
استخراجشده با طول متغیر بیشتر از حالت با طول ثابت باشد.
نتایج مربوط به میانگین مقدار تابع تناسب نشان میدهد که روش
پیشنهادی در مجموعه داده با فرگمنتهای به طول کوچکتر
نسبت به روش  HiCUPعملکرد بهتری را در کشف توالیهای
تنظیمی با طول متغیر دارد .همچنین تعداد برهمکنشهای
شمارششده بین این توالیها درروش پیشنهادی نسبت به روش
مورد مقایسه نیز بهتر است.
در پایان ،عملکرد روش پیشنهادی در تشخیص و استخراج
توالیهای تنظیمی دخیل در بروز و تشدید بیماری سرطان سینه
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Abstract
Background & Objectives: Nowadays, in medical sciences, the amount of data on symptoms of
people affected with various illnesses on one hand, and finding assistive techniques for the diagnosis
of those diseases on the other, has been widespread. Consequently, the analysis and consideration of
all factors involved in a disease are often challenging. Thus, a mechanized system to help discover the
rules, identify patterns, and predict future events is absolutely needed. In this research, we intend to
use a multi-objective algorithm to provide a method capable of detecting, extract sequences of
variable-length from the genome, and count the interactions among them. In fact, these regulatory
elements could play a significant role in the incidence and exacerbation of cancer.
Material & Methods: In this research, a proposed method for the detection of regulatory elements in
the genome of a breast cancer patient has been used. The proposed method is implemented in
MATLAB software. Also, to measure the performance and effectiveness of the suggested method, the
proposed algorithm is implemented on HiC dataset, regarding patients with breast cancer in two
blood cells GM12878 and CD34+ introduced by Mifsud et al.
Results: The results of implementing the proposed method are compared with the HiCUP method.
The results show that the MSARE method has a better performance in detecting regulatory elements
compared to the HiCUP method.
Conclusion: Experimental studies have shown that the two promoters BLC6 and HOTTIP discovered
by the proposed method have had a significant effect on the incidence and severity of breast cancer
in both blood cells GM12878 and CD34+.
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