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 پذیرش مقاله97/3/22 :

مقدمه :سرطان به عنوان يكي از شايعترين انواع بیماریها ،سالمت بسیاری از انسانها را تحت تأثیر قرار داده است .هدف اصلي در اين
مقاله ،ارائه يک الگوريتم تكاملي چندهدفه ميباشد .اين الگوريتم ،با استفاده از اطالعات برهمکنش بین ژنومي در کروموزومهای افراد
مبتال به سرطان ،ناحیههای بالقوه پروموتر/انهنسر را کشف و استخراج ميکند .استخراج صحیح اين ناحیهها ميتواند به علم پزشكي در
تشخیص زودهنگام بیماری سرطان کمک کند.
روش :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفي ميباشد .در اين پژوهش از مجموعه داده  Hi-Cشامل اطالعات مربوط به
برهمکنشهای بین ژنومي ،در سلول  GM12878استفاده شد .جهت کشف و استخراج پروموتر/انهنسرهای بالقوه از الگوريتمي تكاملي
و چندهدفه استفاده شد .الگوريتم مذکور با استفاده از نرمافزار متلب پیادهسازی گرديد .همچنین کارايي اين الگوريتم نیز ،با استفاده از دو
معیار مورد ارزيابي قرار گرفت .معیار اول ،تابع تناسبي است که میزان برهمکنشهای بین ژنومي نسبت به طول نواحي ژنوم را محاسبه
ميکند و معیار دوم تعداد پروموتر/انهنسرهای بالقوه کشف شده ميباشد.
نتایج :نتايج و مقايسههای انجام گرفته در اين پژوهش ،نشان از کارايي باال و بهینه بودن روش پیشنهادی در کشف پروموتر/انهنسر با
طول متغیر نسبت به روش  HiC-Proميباشد؛ بنابراين روش پیشنهادی ميتواند پروموتر/انهنسرهای بالقوهای را کشف کند که روش
 HiC-Proقادر به کشف آن نیست.
نتيجهگيري :با توجه به نتايج به دست آمده ،الگوريتم پیشنهادی قادر به کشف و استخراج بهینه پروموتر/انهنسرهای بالقوه با طول
متغیر ميباشد ،که ميتواند در تشخیص زودهنگام سرطان کمک شاياني به علم پزشكي کند.
كليد واژهها :پروموتر ،انهسر ،مجموعه داده  ،Hi-Cالگوريتم شبیهسازی تبريد چند هدفه  ،MOSAروش HiC-Pro
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استخراج برهمكنشهاي پروموتر/انهنسر

در سالهای گذشته پژوهشهای زيادی در اين زمینه صورت
گرفته است Jin .و همكاران ،در مقالهای نگاشتي از
برهمکنشهای سه بعدی کروماتینها در سلولهای انساني
ارائه کردند .در اين پژوهش آنها يک نگاشت از برهم-
کنشهای کروماتین ايجاد شده در فیبروبالستهای انساني با
استفاده از يک روش تحلیل  C3با ژنوم گسترده ( )Hi-Cبه
دست آوردند .همچنین بیشتر از يک میلیون برهمکنشهای
کروماتین با دامنه طويل در فرگمنتهای  10-15kbتعیین
شد و اصول کلي سازمان کروماتین را در انواع متفاوت
ويژگيهای ژنومي مشخص گرديد .مشاهدات آنها پیشنهاد
ميدهد که چشم انداز کروماتین سه بعدی (زماني که در يک
نوع سلولي خاص ايجاد شد) تقريباا ثابت است و ميتواند بر
انتخاب يا فعالسازی ژنهای مقصد توسط يک فعال ساز
رونويسي موجود در همه جا به يک روش خاص سلول تأثیرگذار
باشد [ Cabreros .]8و همكاران ،الگوريتم تشخیص اجماعي
بر روی دادههای  Hi-Cجهت کشف اجماعي از نواحي در
ساختار سه بعدی دیانای موش و انسان به کار بردند.
الگوريتم پیشنهادی آنها قادر به کشف تعداد متغیری از اجماع
بود .همچنین اين الگوريتم ،ميتوانست اجماعي از مكانهای
دیانای که در دور و نزديک از هم قرار دارند ،را به صورت
دنبالهای کشف کند [ Mifsud .]9و همكاران ،در مقالهای
نگاشت تماسهای پروموتر با طول دامنه باال در سلولهای
انساني با ضبط  Hi-Cبا کیفیت باال ارائه کردند .آنها در اين
پژوهش در آزمايشگاه ژنتیک از ضبط )( Hi-C (Chi-Cيک
آزمايش ژنوم اتخاذ شده) استفاده کردند تا تعامالتي با دامنه
طويل ،تقربیاا  22000پروموتر را در  2نوع سلولهای خون
انسان مورد سنجش قرار دهند .اين رويكرد ميتواند تواليسازی
عمیق ناحیه خاص را مشخص کرده و باعث شود تا نگاشت
برهمکنشها با کیفیت باال بین مناطق انجام شود [.]10
 Servantو همكاران ،در مقالهای ابزاری به نام HiC-Pro
جهت کشف برهمکنشهای بین ژنومي در کروموزوهای انساني
ارائه دادند .ابزار پیشنهادی آنها ميتوانست برهمکنشهای
يک ژنوم خاص با ديگر ژنوم را به دست آورد .همچنین HiC-
 Proقابلیت اجرا به صورت موازی نیز داشت ،که منجر به
سرعت باالی آن در آنالیز مجموعه دادههای  Hi-Cشده بود
[ Fotuhi .]5و همكاران ،در مقالهای يک الگوريتم خوشهبندی
چند منظوره برای مجموعه دادههای به دست آمده از پیكربندی
کروموزوم جهت شناسايي مدلهای برهمکنشهای کروموزومي
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مقدمه
امروزه در دانش پزشكي میزان دادههای مربوط به عالئم
بیماران سرطاني و روشهای کمكي برای تشخیص اين
بیماریها ،بسیار وسیع و گسترده شده است ،به طوری که
ال تحلیل و در نظرگرفتن کلیه عوامل دخیل ،دشوار به
معمو ا
نظر ميرسد .در واقع سرطان يكي از شايعترين انواع بیماریها
در انسان است که خیلي از انسانها را در مراحل مختلف زندگي
تحت تأثیر قرار ميدهد .در سالهای اخیر ،میزان شیوع سرطان
روند رو به رشدی داشته و بررسي دادهها نشان ميدهد که
میزان بقای بیماران تا پنج سال پس از تشخیص 88 ،درصد و
ده سال پس از تشخیص  80درصد بوده است []1؛ بنابراين
الزم است که اين بیماری سريع تشخیص داده شود .يكي از
روشهای تشخیص زودهنگام سرطان کشف برهمکنشهای
غیر معمول موجود در ژنوم افراد بیمار و استخراج نواحي درگیر
در اين برهمکنشها است .در واقع ژنومهای انساني دارای دو
عنصر پروموتر ( )Promoterو انهنسر ( )Enhancerهستند.
حال ،زمانيکه يک ژن بخواهد بیان ()Gene Expression
شود و فعالیتي را انجام دهد ،اين دو عنصر بايد با يكديگر
برهمکنش ( )Interactionداشته باشند .دراينصورت اگر آن
ژن ،مربوط به تومور سرطاني در شخص بیمار باشد ،باعث
ميشود که آن ژن در آن فرد سرطاني بیشتر فعالیت کرده و
گسترش پیدا کند [ .]2حال تشخیص دادن اين نواحي راهانداز/
انهنسر مسئله مهمي است که به علم پزشكي در تشخیص
زودهنگام سرطان کمک کرده و همچنین در درمان اين بیماری
ميتواند مؤثر باشد .در اين راستا ،تكنولوژی Hi-Cبه جهت
کشف برهمکنشهای بیشتر در ژنوم به وجود آمد .اين
تكنولوژی برای اولین بار توسط آيدين و همكاران جهت
شبیهسازی کردن همه برهمکنشهای کروموزومي در يک
آزمايش خاص مطرح گرديد .در حقیقت تكنولوژی  Hi-Cبه
همراه ابزارهای آن برهمکنشهای بین نقاط مختلف ژنوم را در
يک ساختار سه بعدی ارائه ميدهد [ .]3بدين معني که از نظر
ساختاری چه ناحیهای از ژنوم با چه ناحیهای از ژنوم ديگر
برهمکنش دارد .اين اطالعات ميتوانند دانش زيادی را در
زمینه ساختار برهمکنش ژنوم ارائه کند و بسیار گران قیمت نیز
ميباشند .از جمله ابزارهای  Hi-Cميتوان به ( Humer,
 ) HiCup, HiC-Pro, etc..اشاره کرد ،که در تحقیقات
گذشته [ ]7-4بهمنظور کشف پروموتر/انهنسر و برهمکنشهای
موجود بین آنها مورد استفاده قرار گرفته است ،که در بین
آنها کارايي ابزار  HiC-Proاز ديگر ابزارها باالتر ميباشد.

حسين پور و همکاران
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روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفي ميباشد .در اين
پژوهش ،با استفاده از الگوريتمي چندهدفه مبتني بر شبیهسازی
تبريد نواحي با طول متغیر پروموتر/انهنسر را ژنوم بیماران
سرطاني کشف و استخراج شد و تمامي عملیات الگوريتم
پیشنهادی بر روی مجموعه داده  ،Hi-Cکه اطالعات مربوط
به برهمکنشهای بین ژنومي در سلول  GM12878انساني
ميباشد ،انجام گرفت.
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طرح مسئله
اگر مجموعه داده را به صورت  nقلم داده در نظر گرفته شود.
در
اينجا نشاندهنده يک ناحیه از ژنوم موجود در يک کروموزوم
است .حال هدف مسئله يافتن اقالم پرتكرای مانند
که  Pو  Eبه شكل زير باشد:

نواحي بهم پیوسته از ژنوم يک کروکوزوم
تا
در اينجا
تا
ميباشد که مشخص کننده يک پروموتر بالقوه و
نیز نواحي بهم پیوسته از ژنوم يک کروکوزوم است که مشخص
کننده يک انهنسر بالقوه ميباشد .مجموعه داده مورد استفاده در
اين تحقیق مجموعه داده  Hi-Cميباشد ،که اين مجموعه
داده برهمکنشهای بین نقاط مختلف ژنوم را در افراد سرطاني
نشان ميدهد .اگر مجموعه داده  Hi-Cرا برابر با در نظر
گرفته شود .مسئله مورد نظر يافتن رابطه برهمکنش
مي باشد ،که هر يک از نواحي  Pبا تمامي نواحي  Eبرهم-
کنش داشته باشند .که در اين رابطه پروموتر و انهنسر در
نظر گرفته ميشود.
كشف پروموتر/انهنسر چندهدفه
در اين بخش روش پیشنهادی به منظور کاوش و استخراج
پروموتر/انهنسر در ژنوم افراد سرطاني توضیح داده ميشود.
رويكرد پیشنهادی بر اساس الگوريتم شبیهسازی تبريد
چندهدفه ميباشد ،که در اين بخش هر يک از اهداف مورد
استفاده در الگوريتم پیشنهاد شده آورده شد .بهمنظور تشريح
مطابق با آنچه در
هريک از اهداف فرض ميشود که
بخش قبل توضیح داده شد ،يک جواب مسئله ميباشد.
هدف اول :ضریب نسبيت()Ratio
ضريب نسبیت ،برابر با جمع تمامي برهمکنشهای هر قلم داده
در مجموعه  Pبا هر قلم داده در مجموعه  Eتقسیم بر جمع
تمامي برهمکنشهای موجود در مجموعه  Pبا ديگر قلم داده
های موجود در مجموعه ميباشد .مقدار ضريب اطمینان در
بازه [ ]0،1ميباشد و هر چقدر اين مقدار بیشتر باشد ضريب
نسبیت بهتری را ارائه ميدهد.
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ارائه کردند .در اين مقاله روش ( Arboretum-Hi-Cروش
خوشهبندی طیفي چند منظوره) برای شناسايي جنبههای
مشترک و در زمینه خاصي از ساختار ژنوم ارائه گرديد .در
مقايسه با روش خوشهبندی استاندارد ،روش Arboretum-
 Hi-Cالگوهای بیولوژيكي را که برای نگهداری سازگارتر
بودند ،به دست آورد .همچنین خوشههايي که اين الگوريتم
خوشهبندی ارائه داد بهتر از روشهای استاندارد بود [.]11
Charalamposو همكاران ،ابزار  HiC-benchجهت آنالیز
مجموعه دادههای  Hi-Cارائه کردند .اين ابزار ،عالوه بر کشف
پروموتر/انهنسر ،برهمکنشهای بین آنها را نیز استخراج
ميکند .همچنین ابزار پیشنهادی قادر به اجرا به صورت موازی
بر روی چند سیستم ،مصورسازی نتايج (،)visualizeکشف
برهمکنشهای دورن و بین کروموزومي و اجرا در سريعترين
زمان ممكن ميباشد [.]12
اما مشكل اصلي موجود در مقاالت مورد بررسي اين استکه،
فناوری  Hi-Cو ابزارهای آن تنها ميتوانند فرگمنتهای با
طول ثابت( )Fix-bin sizeاز ژنوم جهت تشكیل پروموتر و
انهنسر کشف و استخراج کرده و برهمکنشهای بین آنها را
شمارش کنند .در اين صورت خروجي اين ابزار و روشهای
ارائه شده قبلي ،که با فرگمنتهای با طول ثابت کار ميکنند،
نميتوانند بهینه باشد .در اين صورت ارائه يک راهحل که بتواند
پروموتر/انهنسر با طول متغیر را کشف و استخراج کرده و
برهمکنشهای بین آنها را شمارش کنند ،حس ميشود.
در اين تحقیق يک الگوريتم چندهدفه مبتني بر شبیهسازی
تبريد ارائه شد که بتواند فرگمنتهای با طول متغیر از ژنوم که
پروموتر و انهنسر بالقوه()potential promoter/enhancer
ميباشند را کشف و استخراج کرده و برهمکنشهای بین آنها
را شمارش کند.

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم
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تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

()1
هدف دوم :ضریب پيوستگی

ضريب پیوستگي ،برابر با حاصلضرب طول تمامي قلم
دادههای موجود در مجموعه موردنظر ( Pيا  )Eدر محدوديت

پیوستگي ( CL)Continuous Limitationآن مجموعه.

محدويت پیوستگي اقالم داده يک متغیر نوع منطقي
( )Booleanميباشد ،که در صورت پیوسته بودن اقالم
مجموعه مورد نظر مقدار  1و در غیر اينصورت مقدار  -1را
ميگیرد .پیوسته بودن ،بدين معني است که مجموعهای از ژنوم
که تشكیل پروموتر يا انهسر را دادهاند به صورت ناحیهای
پیوسته از کروموزوم مربوطه باشند.
تابع تناسب()Fitness

تابع تناسب برابر است با حاصل تقسیم ضريب نسبیت بر
مجموع ضريب پیوستگي مجموعههای  Pو  .Eدر حقیقت اين
معیار ضريب برهمکنشهای بین مجموعه اقالم با مجموعه
اقالم را محاسبه ميکند .مقدار تابع تناسب عددی بین  -1تا
 1است که هر چه به  1نزديکتر باشد مقدار تابع تناسب بهتر
خواهد بود و نشاندهنده وجود برهمکنش بیشتر بین هر دو
نواحي  Pو  Eميباشد.

()3

الگوریتم پيشنهادي

تعداد جمعیت اولیه در الگوريتم پیشنهادی برابر با  ،25بیشینه
تكرار برابر با  ،100تعداد زير تكرار برابر با  20و تعداد
همسايگان قابل کشف در نزديكي جواب بهینه  10ميباشد.
ورودی الگوريتم ،مجموعه داده  Hi-Cحاصل از برهمکنش
موجود بین ژنوم و تعداد کل فرگمنتهای مورد استفاده در
مجموعه داده ميباشد.
در مرحله پیش پردازش سادهسازی مجموعه داده Hi-C
انجام ميگیرد .سادهسازی بهمنظور حذف تمامي
برهمکنشهای بین کروموزمي اجرا ميشود .در اينصورت
مجموعه داده موردنظر شامل تمامي برهمکنشهای درون
کروموزمي ميباشد .بعد از مرحله پیشپردازش ،جمعیت اولیه به
صورت تصادفي ساخته ميشود ،سپس اين جمعیت توسط تابع
تناسب مطابق با فرمول  3ارزيابي ميشوند .پس از ارزيابي،
فردی از جمعیت ورودی که نشاندهنده پروموتر/انهنسر با
بهترين مقدار تابع تناسب است بهعنوان بهترين پاسخ فعلي در
نظر گرفته ميشود .سپس دمای اولیه  T0نیز تنظیم ميشود که
در اين جا T0= 10و میزان کاهش دما نیز AlphA= 0/99
در نظر گرفته شد .حال به اندازه بیشینه تكرار ،مراحل زير را

تكرار شد .در نزديكي جواب بهینه حاصله موجود به اندازه 10
همسايه ،جمعیت جديد را به وجود ميآيد ،سپس توسط مقدار
تابع تناسب هر يک از جمعیت تولیدی جديد را با بهترين جواب
حاصله مقايسه شد .اگر پاسخ جديد از بهترين پاسخ يافته شده
بهتر بود ،پاسخ جديد را به عنوان بهترين پاسخ جديد در نظر
گرفته شد؛ اما اگر بهتر نبود آن را با درصد احتمالي به صورت
پاسخ مشروط در نظر گرفته ميشود .سپس بهترين پاسخ يافته
شده را بهروزرساني کرده و کاهش دما نیز به عنوان آخرين
مرحله انجام ميگیرد .حال اين روند به اندازه تعداد تكرار ادامه
پیدا ميکند و در هر تكرار پاسخ بهینه ذخیره ميشوند .در هر
تكرار پاسخ بهینه ،بهترين پروموتر/انهنسر را نشان ميدهد ،که
ميتواند مؤثر در بر همکنشهای بین ژنومي در بیماران
سرطاني باشند.
ساختار یک عنصر از جمعيت ورودي الگوریتم پيشنهادي

ساختار هر فرد ( )Individualاز جمعیت ورودی الگوريتم
پیشنهادی به صورت زير ميباشد .در ادامه هريک از
قسمتهای اين ساختار توضیح داده ميشود.
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 راه انداز :مشخصکننده ابتدای ژنوم تشكیل دهنده
پروموتر ميباشد.
 طول راهانداز :مشخص کننده طول پروموتر ميباشد،
که بهصورت تصادفي درنظر گرفته ميشود.
 انهنسر :مشخص کننده ابتدای ژنوم تشكیل دهنده
انهنسر ميباشد.
 طول انهنسر :مشخص کننده طول انهنسر ميباشد،
که بهصورت تصادفي در نظر گفته ميشود.
مجموعه داده
در اين تحقیق از مجموعه داده  Hi-Cاستفاده شد .مجموعه
داده مورد بررسي ،حاوی  250میلیون رکورد مربوط به اطالعات
برهمکنشهای بین ژنومي در سلول  GM12878افراد مبتال
به سرطان ميباشد .سلول  GM12878يک سلول
لیمفوبالستوئیدی ( )lymphoblastoidتولید شده از خون
انسان با استفاده از تبديل (EBD)Epstein-Barr virus
ميباشد .همچنین مجموعه داده مورد نظر در مطالعات متنوع
ژنتیكي مانند [ ]10،13استفاده شده است.
شكل  ،1میانگین تابع تناسب مربوط به روش پیشنهادی و
روش  HiC-Proدر همه کروموزومها بر روی مجموعه داده
مورد نظر بهتصوير کشیده شده است .مطابق اين شكل روش
پیشنهادی در همه کروموزومها بهتر از روش  HiC-Proمي-
باشد .در ادامه ،مطابق شكل  ،2روند محاسبه تابع ارزيابي با
يک مثال در هر دو روش پیشنهادی و  HiC-Proتوضیح
داده شده است.
همانطور که شكل (2الف) نشان ميدهد ،ناحیه  38960000تا
 38970000از کروموزوم  21را بهعنوان يک پروموتر بالقوه
تشخیص ميدهد؛ اما ناحیهای که بهعنوان انهنسر در نظر
گرفته است ،ناحیه  38980000تا  38900000از کروموزوم 21

ميباشد .شكل (2ب) ،يک فرد از جمعیت ورودی الگوريتم
پیشنهادی را نشان ميدهد .دراينجا مقدار اول ابتدای راهانداز،
مقدار دوم طول راهانداز ،مقدار سوم ابتدای انهنسر و مقدار
چهارم طول انهنسر را بیان ميکند .مطابق اين ورودی،
الگوريتم پیشنهادی ،وجود برهمکنش بین پروموتر و انهنسر را
بر روی مجموعه داده  Hi-Cبررسي کرده و مطابق آن تابع
تناسب مربوط به آن را محاسبه ميکند (در شكل (2ج) روند
محاسبه تابع تناسب به تصوير کشیده شده است) .حال اگر
مقدار تابع تناسب مربوط به برهمکنش بین نواحي
پروموتر/انهنسر جديد از مقادير تابع تناسب هرکدام از
برهمکنشهای قبلي موجود در مجموعه داده بهتر بود ،ناحیه
جديد که حاصل ادغام دو ناحیه قبلي است را به عنوان انهنسر
جديد در نظر ميگیرد و برهمکنش بین اين دو ناحیه را کشف و
استخراج ميکند .اين نشان ميدهد که ،روش پیشنهادی در
کشف نواحي پروموتر/انهنسر بالقوه توانايي بهتری نسبت به
روش  HiC-Proدارد .چون روش ،HiC-Pro
ناحیه 38960000تا  38970000را به عنوان پروموتر و
ناحیههای  38980000تا  38990000و  38990000تا
 3900000را به عنوان دو انهنسر که هريک با پروموتر دارای
برهمکنش جداگانه هستند در نظر گرفته است و مقدار تابع
تناسب حاصل از هر برهمکنش ،به ترتیب  6.00E-06و
 8.00E-06ميباشد؛ اما روش پیشنهادی ،ناحیه 38960000
تا  38970000را به عنوان پروموتر و ناحیه  38980000تا
 3900000را به عنوان انهنسر در نظر ميگیرد ،که مقدار تابع
تناسب حاصل از برهمکنش بین آنها  9.33E-06ميباشد و
از هريک از دو مقدار تناسب ثبت شده در روش HiC-Pro
بهتر است و اين نشان ميدهد که ناحیههای مذکور برهمکنش
شديدتری نسبت به ناحیههای کشف شده در روش HiC-Pro
دارند؛ بنابراين ناحیه پروموتر/انهنسر کشف شده در روش
پیشنهادی دقیقتر از نواحي کشف شده در روش HiC-Pro
است.
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شکل  :1مقایسه روش پيشنهادي با روش  HiC-Proبر روي مجموعه داده

الف)
Fitness Value= 8.00e-06

Fitness Value= 6.00e-06
HiC-Pro Method

............

Choromosome 21
............

............
3900000

38990000

38980000

38970000

38960000

Fitness Value= 9.33e-06
MOSA Method

Choromosome 21
............

............

38980000

3900000

ب)

38970000

............
38960000

Individual Population in proposed method

20000

38980000

10000

36960000

ج)
HiC-Pro Method:
P: Promoter, E=Enhancer

MOSA Method:

شکل  :2الف) یک نمونه كشف شده از پروموتر/انهنسر بالقوه با طول متغير توسط روش پيشنهادي در كروموزوم  21سلول  GM12878در مقایسه
با روش  HiC-Proكه با فرگمنتهاي با طول ثابت كار میكند .ب) یک نمونه جمعيت ورودي الگوریتم جهت كشف پروموتر/انهنسر بالقوه شکل
الف .ج) محاسبه تابع ارزیابی مربوط به پروموتر/انهنسر بالقوه كشف شده در روش پيشنهادي و روش .HiC-Pro
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ميانگين مقدار تابع تناسب

ميانگين مقدار تابع تناسب

تعداد برهمکنش روش

شماره

روش HiC-Pro

روش پيشنهادي

پيشنهادي

كروموزوم

0
0
0
0
1.52E-06
1.83E-06
0
2.61E-06
0
1.85E-06
2.06E-06
5.06E-06
2.40E-06
3.10E-06
2.46E-06
2.55E-06
2.57E-06
2.51E-06
2.88E-06
3.50E-06
5.27E-06
5.23E-06
3.68E-06
0.00E+00
0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00
2.03E-06
2.44E-06
0.00E+00
3.48E-06
0.00E+00
2.78E-06
2.88E-06
6.75E-06
3.39E-06
4.29E-06
3.28E-06
3.87E-06
3.74E-06
3.61E-06
4.23E-06
4.92E-06
7.42E-06
7.07E-06
4.91E-06
0.00E+00
0.00E+00

همانطور که مشاهده ميکنید بیشترين تعداد برهمکنشهای
کشف شده مربوط به کرموزوم  ،Xبعد از آن مربوط به
کروموزومهای  16،18،20،21و کمترين آن مربوط به
کروموزومهای  1تا  9در مجموعه داده مورد مطالعه ميباشد.
شكل  ،3میانگین مقدار تابع تناسب روش پیشنهادی در کشف
برهمکنشهای نواحيهای پروموتر/انهنسر بالقوه به تفكیک
هرکروموزوم در مقايسه با روش  HiC-Proدر همان نواحي را
نشان ميدهد.
310

0
0
0
0
1
1
0
3
0
1
4
2
4
4
5
14
12
15
10
17
18
7
33
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
X
Y
M

مطابق شكل  ،3همانطور که مشااهده ميشاود ،مقاادير تاابع
تناسب برهمکنشهای استخراج شده توسط روش پیشنهادی در
اکثر کروموزومها بهتر از روش  HiC-Proميباشد .اين بدين
معني است که ،برهمکنشهای استخراج شده توساط الگاوريتم
پیشنهادی در ايان ناواحي از هار کروماوزوم کاه بیاان کنناده
پروموتر/انهنسر بالقوه ميباشد ،در مقايسه باا روش HiC-Pro
بهینه خواهد بود.
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در ادامه روش پیشنهادی با روش  ،HiC-Proمورد استفاده در
[ ،]7-4مقايسه شده است .روش  HiC-Proاز ساير روشها،
مانند  HiClib ،Homer ،HiCdat ،HiCUPو ...در
آنالیز مجموعه داده  HiCقدرتمندتر ميباشد .جدول  ،1تمامي
برهمکنشهای کشف شده توسط روش پیشنهادی که روش
 HiC-Proقادر به کشف آنها نبوده است را به تفكیک
کروموزم نشان ميدهد .همچنین میانگین مقدار تابع تناسب
مربوط به هر کروموزوم حاصل از برهمکنشهای کشف شده در

الگوريتم پیشنهادی نسبت به میانگین مقدار تابع تناسب در
روش  HiC-Proدر همان کروموزوم نیز بیان شد.
مطابق با جدول  ،1روش پیشنهادی تعداد  151برهمکنش که
روش  HiC-Proقادر به کشف آنها نبوده را کشف کرده
است .برهمکنشهای کشف شده حاصل از وجود برهم-
کنشهای بین نواحي پروموتر/انهنسر بالقوه با طول متغیر
ميباشد که روش  HiC-Proقادر به کشف آنها نیست.
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بحث و نتيجهگيري
امروزه ،علم ژنتیک ثابت کرده است که ،نواحي پرموتر/انهنسر
در کروموزمهای انساني که با يكديگر برهمکنش دارند ،دارای
طول ثابت ( )Fix-bin sizeنميباشند ،بلكه طول آنها
ميتواند متغیر باشد [ .]14همچنین تا به امروز ،تحقیقات انجام
شده [ ]5،6،15قادر به کشف برهمکنشهای بین نواحي ثابت
ژنوم ميباشند ،که ممكن است ناحیههای کشف شده
(پروموتر/انهسرهای بالقوه) دقیق نبوده و برهمکنشهای
شمارش شده بین آنها صحیح نباشد.
در اين پژوهش ،يک الگوريتم فراابتكاری چند هدفه مبتني بر
شبیهسازی تبريد جهت حل مشكل فوق ارائه شد .الگوريتم
پیشنهادی قادر به کشف پروموتر/انهنسرهای بالقوه با طول
متغیر و شمارش برهمکنشهای بین آنها ميباشد .نتايج و
مقايسههای انجام گرفته نشان از کارايي باال و بهتر بودن روش
پیشنهادی در کشف پروموتر/انهنسر با طول متغیر نسبت به
روش  HiC-Proاست .در واقع روش  HiC-Proيكي از
ابزارهای قدرتمند آنالیز دادههای  HiCميباشد ،که قادر به
کشف پروموتر/انهسر با طول متغیر نميباشد.
روش پیشنهادی ،قادر به کشف تعداد  151برهمکنش در تمامي
کروموزومها ميباشد ،که روش  HiC-Proنميتواند آن را
کشف کند .برهمکنشهای کشف شده حاصل از وجود
برهمکنشهای بین نواحي پروموتر/انهنسر بالقوه با طول متغیر
ميباشد که روش  HiC-Proقادر به کشف آنها نیست.
همچنین میانگین مقدار تابع تناسب روش پیشنهادی در کشف
برهمکنشهای نواحيهای پروموتر/انهنسر بالقوه به تفكیک هر
کروموزوم در مقايسه با روش  HiC-Proدر همان نواحي را
نشان ميدهد .همانطور که مشاهده شد ،مقادير تابع تناسب
برهمکنشهای استخراج شده توسط روش پیشنهادی در اکثر
کروموزومها بهتر از روش  HiC-Proميباشد .اين بدين معني

است که ،برهمکنشهای استخراج شده توسط الگوريتم
پیشنهادی در اين نواحي از هر کروموزوم که بیان کننده
پروموتر/انهنسر بالقوه ميباشد در مقايسه با روش HiC-Pro
بهینه خواهد بود.
نتايج بهدست آمده نشان ميدهند که ،روش پیشنهادی نسبت
به روش  HiC-Proموفق بوده است .روش  ، HiC-Proيكي
از ابزارهای قدرتمند در زمینه آنالیز دادههای  Hi-Cميباشد
[ .]5کارايي اين ابزار در آنالیز مجموعه دادههای  Hi-Cاز ديگر
ابزارهای معرفي شده [ ]12-7،9-4که در بخش مقدمه ذکر
گرديد ،باالتر ميباشد .همچنین روش پیشنهادی قادر به کشف
و استخراج نواحي با طول متغیر از ژنوم است که اين نواحي به
صورت بالقوه ميتوانند پروموتر/انهنسر باشند .عالوهبراين،
روش پیشنهادی توانايي شمارش تمامي برهمکنشهای بین
اين نواحي را دارد .تشخیص دادن ناحیههای پروموتر/انهنسر که
با يكديگر برهمکنش داشته باشند ،مسئله مهمي است که به
علم پزشكي در تشخیص زودهنگام سرطان کمک کرده و
همچنین در درمان اين بیماری ميتواند مؤثر باشد؛ بنابراين
پیشنهاد ميشود ،روش ارائه شده که قادر به استخراج صحیح
اين نواحي ميباشد ،بتواند جهت بهبود تشخیص بیماری
سرطان بهکار گرفته شود.
تشکر و قدردانی
مقاله مورد نظر مستخرج از پاياننامه دکترای تحت عنوان
«کشف و استخراج برهمکنشهای پروموتر/انهنسر و اجماعي از
آنها در ژنوم افراد سالم و ژنوم افراد سرطاني با استفاده از
الگوريتمهای فراابتكاری جديد» ميباشد و از تمامي زحمات
دکتر حمید علينژاد رکني عضو هیأت علمي دانشكده پزشكي
دانشگاه ولز جنوبي سیدني استرالیا بهخاطر در اختیار گذاشتن
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 شماره دوم، دوره پنجم،1397 تابستان

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

تضاد منافع
بدينوسیله نويسندگان تصريح مي¬نمايند که هیچگونه تضاد
.منافعي در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

 نیز تشكرGM12878  مربوط به سلولHi-C مجموعه داده
.و قدرداني ميگردد
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Introduction: Cancer, as one of the most common diseases, has influenced the health of many
people. The main aim of this study was to present a multi-objective evolutionary algorithm. The
algorithm is capable of detecting and extracting potentially promoter/enhancer areas in the
chromosomes of the affected people using the information concerning inter-genomic interactions.
The correct extraction of these areas can help early diagnosis of cancer.
Methods: In this applied and descriptive research, Hi-C data set including information on intergenomic interactions in the GM12878 cell was used. Multi-objective evolutionary algorithm was
used in order to discover and extract potential promoter /enhancer interactions. The mentioned
algorithm was implemented using MATLAB software. Furthermore, the efficiency of this algorithm
was evaluated using two criteria. The first criterion is a proportional function that calculates the
magnitude of inter-genomic interactions relative to the length of the genome regions; and the second
criterion is the number of discovered potential promoters/enhancers.
Results: The results and comparisons showed higher efficiency and optimality of the suggested
method in discovering promoter/Enhancer interactions with variable length in comparison to HiCPro method. Therefore, the suggested method is able to discover the potential promoter/ enhancer
interactions that cannot be discovered by HiC-Pro method.
Conclusion: The suggested algorithm is able to optimally discover and extract potential promoter/
enhancer with variable length. This is a great help in medical science for early diagnosis of cancer.
Keywords: Promoter, Enhancer, Hi-C Dataset, Multi-Objective Simulation Annealing Algorithm
(MOSA), HiC- Pro Method

 Citation: Hosseinpoor MJ, Parvin H, Nejatian S, Rezaie V. Detection and Extraction of Potential Promoter/Enhancer Interactions
in Genome of Cancer Patients using an Evolutionary Multi-Objective Algorithm. Journal of Health and Biomedical Informatics
2018; 5(2): 304-313.
1. Ph.D. student in computer engineering, Computer Engineering Dept., Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2. Ph.D. in Computer Engineering - Artificial Intelligence, Assistant Professor, Computer Engineering Dept., Nourabad Mamasani
Branch, Islamic Azad University, Nourabad Mamasani, Iran
3. Ph.D. in Electrical Engineering, Assistant Professor, Electrical Engineering Dept., Yasooj Branch, Islamic Azad University,
Yasooj, Iran
4. Ph.D. in Mathematics, Assistant Professor, Mathematics Dept., Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
5. Member of Young Researchers and Elite Club, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.
6. Member of Young Researchers and Elite Club, Nourabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Nourabad Mamasani, Iran.
*Correspondence: Electrical Engineering Dept., Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.
 Tel: 09173414008
 Email: nejatian@iauyasooj.ac.ir

