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مقدمه :ویژگیهای یک سلول را میتوان با بررسی ماتریس بیان ژنی مربوط به آن سلول تعیین کرد .اگر بتوان ماتریسهای بیان ژنی
مربوط به سلولهای فرزند آینده را پیشبینی کرد ،در حقیقت ویژگیهای سلولهای آینده پیشبینی شدهاند .هدف مطالعه حاضر ،طراحی
یک شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی ماتریسهای بیان ژنی برای سلولهای فرزندی است که از تقسیم/تمایز سلولهای بنیادی
هماتوپویتیک در آینده به دست خواهند آمد.
روش :شبکه عصبی طراحیشده ماتریس بیان ژنی یک سلول بنیادی هماتوپویتیک والد را به عنوان ورودی میگیرد و ماتریسهای بیان
ژنی مربوط به سلولهای فرزند آینده آن را تولید میکند .یک کدگذار زمانی برای کدگذاری سری زمانی اصلی و یک کدگذار مکانی برای
کدگذاری سریهای زمانی ثانویه پیشنهاد میشود.
نتایج :برای آن که پیشبینی قابل پذیرشی انجام شود ،باید ماتریسهای بیان ژنی مربوط به دستکم چهار مرحله اولیه از تقسیم/تمایز
مشخص باشند .شبکه عصبی طراحیشده از نظر خطای پیشبینی و تعداد مراحل تقسیم/تمایز که به درستی پیشبینی شده باشند ،نسبت
به شبکههای عصبی موجود بهتر عمل میکند .طرح پیشنهادی این مطالعه میتواند پیشبینی را برای صدها مرحله از تقسیم/تمایز سلولی
انجام دهد .خطای طرح پیشنهادی برای پیشبینی  64 ،16 ،4 ،1و  128مرحله از تقسیم/تمایز به ترتیب برابر با ،7/83 ،5/5 ،3/76 ،3/04
و  11/06درصد بوده است.
نتيجهگيري :با داشتن ماتریس بیان ژنی مربوط به یک سلول هماتوپویتیک والد میتوان ماتریسهای بیان ژنی مربوط به فرزندان آن
را تا صدها مرحله از تقسیم/تمایز پیشبینی کرده و در صورت لزوم ،به موقع چارهای برای روبهرو شدن با مشکالت ژنتیکی آینده اندیشید.
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استخراج ویژگی چندمتغيره براي پيشبينی ماتریس بيان ژنی آینده

مقدمه
سلولهای بنیادی هماتوپویتیکک (Stem Hematopoietic
 HSC )Cellsبه عنوان سلولهای چندتوان ( Multipotent

 )Cellsدر نظر گرفته میشوند که امکان تکثیر به نوع خکود و
یا تمایز به چند سلول هماتوپویتیک والکد (Hematopoietic
 HPC )Progenitor Cellsرا دارند .تولید سلولهای خکون
از روی سلولهای بنیادی هماتوپویتیک شامل چند گام تقسیم
/تمایز سلولی است که از طریق این گامها چند سکلول بنیکادی
هماتوپویتیک چندتوان به صورت اجداد تکفرزند یا دوفرزنکد و
در پایان به صورت سلولهای خون متمایز میشوند [ .]1مسیر
تمایزی که سلولهای بنیادی هماتوپویتیک برمیگزینند هنکوز
به طور کامل شناخته نشده است []1؛ اما نوع سکلول فرزنکدی
که توسط یک سلول والد تولید میشکود ،از بیکان ژنکی سکلول
تأثیر میگیرد که میتواند تحت تأثیر سیگنالهای برونسلولی
قرار گیرد [.]2
وضعیت ژنها در یک سلول را میتکوان بکا انکدازهگیکری
مککاتریس بیککان ژنککی (Gene Expression Profile
 )Matrixمربوط به آن سلول بررسی کرد .ماتریس بیان ژنکی
برای یک سلول مشخص توسط یک ماتریس 𝑃 قابل نمایش
است (شکل  .)1هر سطر از این ماتریس متنکارر بکا یکک ژن
است .فرض میکنیم به تعداد 𝑀 ژن در هر سلول وجکود دارد.
مقدار 𝑔𝑝 (واقع در سطر 𝑔 از ماتریس) نشکان دهنکده سکط
بیان ژن شماره 𝑔 است ( } 𝑀 .) 𝑔 ∈ {1,2, … ,
 p1  Gene1


 p 2  Gene2
P
... 
...


 p  GeneM
 M
شکل  :1یک ماتریس بيان ژنی با ابعاد Mx1

هماتوپویتیک والد را بگیرد و ماتریسهای بیان ژنی مربوط بکه
سلولهای فرزند آینده آن را پیشبینی کند .بکه کمکک چنکین
ماشککین یادگیرنککده مککیتککوان وضککعیت سککلولهککای آینککده را
پیشبینی کرد و چارهای بکرای روبکهرو شکدن بکا مشککلهای
ژنتیکی آنها برداشت .برای نمونه ،ممکن اسکت ایکن ماشکین
پیشبینی کند که این سلولهای بنیادی با این شرایط ژنتیکی
که اکنون دارند ،در آینده سبب یکک بیمکاری ژنتیککی در فکرد
بیمار خواهند شد.
فرض میکنیم سلولهای بنیادی هماتوپویتیک در محیط
یک ررف کشت داده میشکوند .آنهکا در حکالی ککه تعکدادی
سلول فرزند تولید میکنند ،تقسکیم یکا متمکایز میشکوند .ایکن
سلولهای فرزند ممکن اسکت بیشکتر تقسکیم/متمایز شکوند و
نسلهای آینده سلولها را با ژنوتایپها و ویژگیهای فنوتایکپ
خاصتر تولید کننکد .یکک زیستشکنا مکاتریس بیکان ژنکی
سلولهای موجود در ررف را در نقکاط زمکانی مختلک انکدازه
میگیرد .فرض میشود زمان سپریشده بین دو نقطکه زمکانی
پشککتسککرهم ثابککت اسککت کککه آن را یککک بککرش زمککانی
( )Timeslotمینامیم .پس برش زمانی 𝑡 را میتکوان بکرای
𝑁  𝑡 = 1,2, … ,در نظککر گرفککت ،جککایی کککه 𝑁 تعککداد
برشهای زمانی است.
زیستشنا ماتریس بیان ژنی مربکوط بکه نقکاط زمکانی
پشتسرهم را گردآوری کرده و آنها را داخکل یکک مکاتریس
𝑀 در 𝑁 قرار میدهکد (شککل  .)2ککه آن مکاتریس (Gene
 GES )Expression Sequenceنامیککده میشککود .هککر
ستون از ماتریس  GESیک ماتریس بیان ژنی اسکت ککه در
یک نقطه زمانی از رکرف انکدازهگیکری میشکود .سکتون اول
متعلق به سلولهای بنیکادی اولیکه اسکت .در مکاتریس GES
سطر  gنشان دهنکد سکطوح بیکان ژن 𝑔 اسکت ،ککه ∈ 𝑔
}𝑀  .{1,2, … ,سطر  gرا میتوان بکه عنکوان یکک سکری
زمانی در نظر گرفت که نشان میدهد سط بیکان مربکوط بکه
ژن شماره  gچگونه در طول تقسیم /تمایز سلول تغییر میکند.
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شکل  :2یک ماتریس  GESبا اندازه 𝐌 در 𝐍
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در این پژوهش ،این واقعیت در نظر گرفته شکد ککه نکوع،
رفتار و ویژگیهای یک سلول را میتوان با استفاده از ماتریس
بیان ژنی مربوط به آن سلول تعیین کرد .پکس میتکوان یکک
ماشین یادگیرنده طراحی نمود که ماتریس بیان ژنی متعلق بکه
یک سری سلول بنیادی هماتوپویتیک والد و سلولهای فرزنکد
آنها را بخواند .ماشین با این کار یاد میگیرد که ماتریس بیان
ژنی چگونه در طول هر تقسکیم/تمایز سکلولی تغییکر میکنکد؛
بنابراین پس از یک تعداد کافی از گامهای آموزش ،آن ماشین
میتواند ماتریس بیکان ژنکی مربکوط بکه یکک سکلول بنیکادی
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داده بیان ژنی مشاهدهشده پیشبینی میکند .برای این کار ،از
محاسبات آماری استفاده کرده و میانگین و واریکانس را بکرای
داده بیان ژنی آینده حد میزنکد .آن روش تنهکا متککی بکر
نقاط زمانی قبلی است و مشخصات سلول را در نظر نمیگیرد.
در این مطالعه طکرح  Bhattacharjee2019نامیکده شکد و
مورد ارزیابی قرار گرفت.
مسئله  HGEPبه شکل یک مسئله پیشبینکی سکری زمکانی
چندمتغیره مدلسازی شده است .روشهای مختلفی برای حل
این مسئله وجود دارد .براسکا روشهکای موجکود پیشبینکی
سریهای زمانی چندمتغیره بررسی شد و نتایج نشکان داد ایکن
این روشها که بر پایه شبکه عصبی مصنوعی طراحی شدهاند،
نمیتوانند ویژگیهای عصبی را به درستی از سریهای زمکانی
ورودی استخراج کنند .در نتیجه ،نمیتوانند به دقت پیشبینکی
باالیی دست یابند.
تعداد انکدکی مطالعکه در زمینکه پیشبینکی سکری زمکانی
چندمتغیره غیرخطی وجکود دارد ککه از ماشکینهای یادگیرنکده
استفاده میکنند .برای پیشبینی عنصکر بعکدی سکری زمکانی
اصلی با استفاده از یک شبکه عصبی ،پیشنهاد شده اسکت ککه
نه تنها از سری زمانی اصلی بلکه از سریهکای زمکانی ثانویکه
هم اسکتفاده شکود [ .]7پرسکپترون چندالیکه (Multi Layer
 MLP )Perceptronبککرای پیشبینککی روزانککه تشعشککعات
خورشیدی به عنوان سری زمانی اصکلی اسکتفاده شکده اسکت
[ Rao .]8و  Srivastavaاز حاالت توییتر بکه عنکوان سکری
زمانی ثانویه جهت پیشبینی قیمت بازار به عنوان سری زمانی
اصککلی ،اسککتفاده کردهانککد [ .]10از شککبکه عصککبی فککازی
خودسازماندهی برای پیشبینی سری زمانی چندمتغیره استفاده
شده است که با شامل نمودن سکریهکای زمکانی مربکوط بکه
حالتهای توییتر ،دقت پیشبینکی افکزایش خواهکد یافکت [.]9
طککرحهککای  ]11[ DA-RNNو  ]12[ EA-LSTMبککرای
پیشبینککی سککری زمککانی چنککدمتغیره اراهککه شککدند .آنهککا از
شکبکههای توجکه ( )Attention Networksبکرای کشک
وابستگیها بین سکریهکای زمکانی اسکتفاده میکننکد Bu .و
 Choیکک مکککانیزم توجککه چندمسککیره اراهککه دادهانککد کککه آن
مکانیزم همراه بکا الیکههای کانولوشکنی ( )Convolutionو
الیککههای (LSTM )Long Short Term Memory
برای پیشبینی مصرف انرژی به کار رفته اسکت [Yuan .]13
و همککاران یک شبکه توجه چندمسیره ککه کیفیکت اطالعکات
اراهه شده توسکط هکر مسکیر را در نقطکههای زمکانی مختلک
بررسکی مکیکنکد را اراهکه دادهانکد [ Hu .]14و  Zhengیکک
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 ]3[ HGEP )Predictionتعدادی مجموعه داده آموزشی
به ما داده میشود که هر کدام دارای یکک مکاتریس GES
کامل مانند شککل  2هسکتند .همکه ماتریسهکای  GESدر
مجموعههای داده دارای 𝑀 سطر هستند که تخصکیص ژن
یکسانی دارند؛ اما تعداد ستونهای آنها متفاوت است .همکه
مقادیر در این ماتریسهکای  GESآموزشکی شکناخته شکده
هستند .اکنون یک ماتریس  GESناقص با ابعاد 𝑀 در 𝑁
به نام 𝑌 در نظر گرفته میشکود ککه در آن تنهکا مقکادیر 𝑘
ستون اول شناخته شدهاند (𝑁 < 𝑘) .بر پایه ماتریسهکای
 GESآموزش کی داده شککده ،مقککدارهای موجککود در سککتون
( )𝑘 + 1از ماتریس 𝑌 را پیشبینی کنید.
یک رویکرد استدالل مبتنکی بکر مثکال (Case-based
 )reasoningبرای پیشبینی نتیجه تمایز سلول بنیادی ایکن
است که ویژگیهای سلول بنیادی که باید پیشبینی شود را با
ویژگیهای یک پایگاه داده از سلولهای بنیادی که در گذشته
متمایز شدهاند ،مقایسه شود .اگر یک سلول بنیکادی در پایگکاه
داده خود یافت شود که از نظر ژنتیکی (در شرایط آزمایشگاهی
یکسان) مانند سلولهای بنیکادی مکوردنظر جهکت پیشبینکی
باشد ،آن گاه به این نتیجه میرسیم که سلول بنیادی موردنظر
به طور احتمالی ،نتایج تمایز سلول بنیادی یافتشده را خواهند
داشت .این رویکرد میتواند یک دید بلندمدت از آینکده سکلول
بنیادی که باید پیشبینی شوند را به ما بدهد.
برخی پژوهشگران با استفاده از رویکرد استدالل مبتنی بر
مثال ،تعدادی سرنخ و ویژگی را کش نمودهاند که اگکر آنهکا
در یک سلول بنیادی مشاهده شوند ،آن گاه آن سلول بکا یکک
احتمال باال به یک نوع مشخص از سلولهکا متمکایز میشکود.
برای نمونه ،پتانسیل تمایز سلول بنیادی جنین انسان به سمت
سلولهای غدد جنسی نر را میتوان با آنالیز کردن شرایط رشد
و آنککالیز بیککان ژنککی پیشبینککی کککرد [ Yanagihara .]4و
همکاران [ ]5یک روش بکرای پیشبینکی گکرایش سکلولهای
بنیادی پرتکوان در تمکایز بکه سکمت سکلولهای کبکدی اراهکه
کردهاند .هر کدام از این مطالعات بر یک حالت ویکژه از تمکایز
سلولی تمرکز کردهانکد و یکک پتانسکیل تمکایز بسکیار ویکژه را
یافتهاند؛ بنکابراین ایکن روشهکا نمیتواننکد بکرای آن گونکه از
سلولهای بنیادی پیشبینی انجکام دهنکد ککه در پایگکاه داده
محدود آنها وجود ندارند.
 Bhattacharjeeو  Vishwakarmaبتکککازگی یکککک
روش [ ]6اراهه دادهاند که داده بیان ژنی آینده را بکا اسکتفاده از
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پارامتر برای محاسبه تأثیر مختل برای هر سری زمانی ثانویه
پیشنهاد دادهاند [ .]15یک شبکه کانولوشکنی زمکانی بکر پایکه
توجه اراهه شده است که آن نقطههای زمانی ورودی را در نظر
میگیرد که در خروجیهای آینده بیشترین تأثیرگذاری را دارند
[ .]16دو شبکه عصبی بکه نکامهکای  HSCPو  EHSCPدر
[ ]3پیشنهاد شدهاند .طرح  HSCPاز سه گره  LSTMسری
تشکیل شده است و تنها سری زمانی اصلی را در نظر میگیرد.
طرح  EHSCPبر پایه  HSCPطراحی شده اسکت ،بکا ایکن
تفاوت که هم سری زمانی اصلی و هم سریهای زمانی ثانویه
را در محاسبات خود در نظر میگیرد.
در این پژوهش برای افزایش دقت پکیشبینکی در مسکئله
 ،HGEPیک شبکه عصبی مصنوعی طراحی شکد ککه روش
جدیدی را اراهکه میکنکد ککه بتکوان یکک ویژگکی چنکدمتغیره
( )Multivariate Featureرا با ترکیب سکریهکای زمکانی
ثانویه استخراج کرد .این ویژگی سبب میشود ککه طکرح ایکن
مطالعه بتواند تأثیر سریهای زمکانی ثانویکه بکر سکری زمکانی
اصلی را محاسبه کند .در نتیجه ،شکبکه عصکبی ایکن مطالعکه
میتواند پیشبینی دقیقتری اراهه کند .نکوآوریهکای دیگکر در
این پژوهش عبارت اند از:
 در شبکه عصبی پیشنهادی ،مسیرهای داخلکی اختصاصکی
به عنصرهای مهم از سریهای زمکانی ورودی اختصکاص
پیدا میکند.
 شبکه عصبی پیشنهادی به این صکورت طراحکی شکد ککه
میتواند هزاران سری زمکانی ثانویکه را در نظکر بگیکرد در
حالی که روشهای موجود نمیتوانند بکیش از صکد سکری
زمانی ثانویه را در نظر بگیرند.
 تعدادی پارامتر داخلی در شبکه عصبی پیشکنهادی در نظکر
گرفته شد که با پیکربندی آنها میتوان خطای پیشبینکی
را تنظیم نمود.
 شبکه عصبی پیشنهادی با اسکتفاده از  155مجموعکه داده

اسکندریان و همکاران

آموزش داده و در  39مجموعه داده ارزیابی شد.
 ارزیابیهای پژوهش حاضر مقدار بهینه بکرای پارامترهکای
داخلی طرح پیشنهادی را مشخص کرده و نشان میدهنکد
شبکه عصبی طراحیشده از نظر خطای پیشبینی و تعکداد
مراحل تقسیم/تمایز که به درستی پیشبینی شکده باشکند،
نسبت به روشهای موجود بهتر عمل میکند.
 ارزیابیهای این مطالعه نشان میدهنکد طکرح پیشکنهادی
میتواند پیشبینی را برای صکدها مرحلکه از تقسکیم/تمایز
سلولی انجام دهد.
 بر پایه ارزیابیهایی که انجام شد ،اگر بخواهیم یک مرحله
از تقسیم/تمایز پیشبینی شود ،طرح پیشکنهادی انکدکی از
نظر دقت پیشبینی روشهای موجود را بهبود داده اسکت.
اگر تعداد زیادی از مرحلههای تقسیم/تمایز باید پیشبینکی
شوند ،آنگاه طرح پیشنهادی بکه طکور قابکلتوجهی دقکت
پیشبینی را در مقایسه با طرحهای موجود بهبود میدهد.
روش

در ایککن بخککش ،یککک ماشککین یادگیرنککده جدیککد بککه نککام
(Input-efficient Attention-based Multivariate

 IAMTSP )Time Series Predictionاراهککه شککد.
الگککوریتمهککای پیشبینککی و آمککوزش در ایککن طککرح هماننککد
الگوریتمهای پیشبینی و آموزش در  HSCPاست [.]3
ماشین یادگیرنده در طرح  IAMTSPبه صکورت حالکت
کلی نمایش داده شده در شکل  3طراحکی شکد .یکک ماشکین
یادگیرنده به هر ژن اختصاص داده شد ،به طوری ککه ماشکین
𝑔 عنصر بعدی در سری زمانی 𝑔 را پیشبینی میکند (= 𝑔
}𝑀  .){1,2, … ,برای ژن 𝑔 در ماشین 𝑔 ،سری زمکانی 𝑔
به عنوان سری زمانی ورودی اصکلی و ( )M-1سکری زمکانی
دیگر (متعلق به ژنهای دیگر) بکه عنکوان سکریهکای زمکانی
ورودی ثانویه در نظر گرفته میشوند.
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شکل  :3طراحی كلی ماشين شماره  gدر طرح پيشنهادي

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

طراحی ماشين یادگيرنده
یک ماشین یکادگیری طراحکی شکد ککه در شککل  4مشکاهده
میشود .دو مجموعه مسیر جداگانه به سریهای زمانی اصکلی
و ثانویه اختصاص داده شد .در برش زمانی  ،tماشکین yˆ g ,t 1
را پیشبینی میکند که مقکدار پیشبینکی شکده بکرای y g ,t 1
است .در هر برش زمانی ،به تعکداد  Tعنصکر از سکری زمکانی
اصلی و یک عنصکر از هکر سکری زمکانی ثکانوی وارد ماشکین

پایيز  ،1400دوره هشتم ،شماره سوم

میشوند .آنها از بخشهای داخلی شبکه عبکور میکننکد و در
پایان  yˆ g ,t 1تولید خواهد شد T .یک پارامتر قابل پیکربندی
در ماشککین اسککت کککه میتککوان آن را بککا یککک عککدد دلخککواه
مقداردهی کرد .اگر  y g ,t 1در ماتریس  Yوجود داشته باشکد،
آنگاه از  yˆ g ,t 1چشمپوشی میشود و  y g ,t 1در برش زمکانی
بعدی برای ورود به ماشین استفاده میشود.

شکل  :4ساختار داخلی ماشين شماره  gبراي برش زمانی  tدر طرح پيشنهادي
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این ماشین دارای دو مرحله است:
مرحله  :1این مرحله شامل تعدادی الیه عصبی برای

کدگذاری سریهای زمانی ورودی به شکلی است که توسط
مرحله دوم قابل استفاده باشد .همچنین ،این مرحله عنصرهای
قبلی از سریهای زمانی ورودی را به خاطر میسپارد.
مرحله  :2این مرحله شامل یک الیه عصبی برای

استخراج ویژگیهای چندمتغیره از سریهای زمانی ورودی و
سپس پیشبینی عنصر بعدی از سری زمانی اصلی است.
این ماشین حاوی سه بخش اصلی است:
کدگذار زمانی :به تعداد  Tعنصر از سری زمانی اصلی


در نقطه زمانی 𝑡 وارد این بخکش میشکوند .ایکن عنصکرهای
ورودی شامل  y1,t T , y1,t T 1,..., y1,tهسکتند .ایکن بخکش
ورودیهای سری قبلی را به خاطر میسکپارد و  z g ,tرا تولیکد
میکند که میتکوان آن را بکه عنکوان پیشبینکی اولیکه بکرای
 y g ,t 1لحاظ کرد .کدگذار مکانی :یکک عنصکر از هکر سکری
زمانی ثانویه در نقطه زمانی 𝑡 وارد این بخکش میشکود .همکه
این عناصر ورودی متعلق به نقطه زمانی 𝑡 هستند .این بخکش
مقادیر فعلی سریهای زمانی ثانویه را میگیکرد و آنهکا را بکه
شکل یک ویژگی چندمتغیره یکسکان بکا نکام  bg ,tکدگکذاری
میکند.

استخراج ویژگی چندمتغيره براي پيشبينی ماتریس بيان ژنی آینده

 :TLSTM ایککن واح کد ت کأثیرات  y g ,tو
 z g ,tبرای پیشبینی  yˆ g ,t 1را در نظر میگیرد.
در ایککن مطالعککه از واحککد  LSTMاسککتاندارد و واحککد
 Attentionافزایشکککی اسکککتفاده شکککده اسکککت [.]11 ،17
 TLSTMیک واحکد  Child-sum Tree-LSTMاسکت
که تنها یک فرزند سمت چپ و یک فرزند سکمت راسکت دارد
[.]18
پککارامتر  bg ,tرا میتککوان بککه عنککوان یککک فککاکتور در
 TLSTMدر نظر گرفت که مقدار افزایش یا کاهش در z g , t
برای تولید  yˆ g ,t 1را نشان میدهد .در طول آموزش ،ماشکین
یاد میگیرد که در هکر نقطکه زمکانی چکه چیکزی را بکه bg ,t
تخصیص دهد تا  z g ,tافزایش یا کاهش یابد .به عنوان مثکال،
 bg ,tمیتواند منجر به افزایش شدید در  z g ,tشود .با آموزش،
کدگذار عصبی مصنوعی یاد میگیرد که برخکی از سکریهکای
زمانی ثانویه تأثیر قابلتوجهی بکر  yˆ g ,t 1ندارنکد و وزنهکای
کمی به آنها تخصیص میدهد .همچنین ،یکاد میگیکرد چکه
bg , t

بککر روی
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وزنهایی به سریهای زمانی ثانویه دیگر بدهد ککه تکأثیرات
بیشتری بر  yˆ g ,t 1داشته باشند.
كدگذاري سري زمانی ورودي
با توجه به سری زمانی اصلی در شکل  5در نقطه زمکانی
 ،tبه تعداد  Tعنصر آخر از سکری زمکانی اصکلی وارد ماشکین
میشوند .الیه  LSTMاین عنصکرها را بکه  Tمقکدار میکانی
تبدیل میکند .همچنین ،عنصرهای قبلی را در حافظکه داخلکی
خود به یاد میسپارد .سپس الیه  Attention/Softmaxهر
کدام از این مقدارهای میکانی را در یکک وزن مناسکب ضکر
میکند .سرانجام ،مقدار  z g ,tتولید میشود ککه نشکاندهنکده
عنصرهای سری زمانی اصلی است که یک ضکریب وزنکی بکه
عنوان درجه اهمیت در هر یک از آنها ضر شکده اسکت .در
این طراحی ،به تعداد  Tعنصر از سری زمانی اصلی مسیرهای
اختصاصی به سمت مرحله دوم از ماشین را به دست میآورند.
این برخالف روشهای موجود مانند طرح  DA-RNNاسکت
که از تعداد کمی مسیر مشترک برای سریهای زمانی اصلی و
ثانویه استفاده میکنند.

شکل  :5كدگذاري سري زمانی اصلی براي برش زمانی 𝒕 در ماشين g
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هزاران عنصر از سریهای زمانی ثانویه میآیند .برخکی از
این عنصرها اطالعات مهمی در مورد سریهای زمانی اصکلی
اراهه میدهند که میتوان در مرحله  2برای پیشبینی دقیکق از
آن استفاده کرد؛ اما عنصرهای زیادی نیز بین آنها وجود دارند
که دارای اطالعات سودمندی برای این هدف نیستند .کدگکذار
مکککانی عنصککرهای بککیارزش را از عنصککرهای ورودی حککذف
میکند تا عنصرهای ورودی به یک ویژگی تبدیل شوند.
ویژگیهاي طرح
طراحککی ایککن مطالعککه در شکککل  4از ویژگککیهککای زیککر
برخوردار است:

 سریهکای زمکانی اصکلی و ثانویکه را در پیشبینکی
لحاظ میکند.
 وابسککتگیهای درون سککریهککای زمککانی و بککین
سریهای زمانی را در پیشبینی لحاظ میکند.
 دو مسیر جداگانه برای سریهای زمانی اصلی و ثانویه
در شبکه عصبی خود لحاظ میکند؛ یکی بکرای  Tعنصکر
آخر از سری زمانی اصلی و مسیر دیگر برای عناصر آخر از
 Mسری زمانی ثانویه .با این کار ،طرح ما اولویت بیشتری
به سری زمانی اصلی نسبت به سکریهکای زمکانی ثانویکه
میدهد.

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 طرح ما به تعداد  Tعنصر آخر از سری زمانی اصلی را
در نظر میگیرد تا  z g ,tرا تولید کند .با این کار ،تعداد ککافی
از عناصر سری زمانی اصلی امککان تکأثیر بکر  z g ,tرا پیکدا
میکنند.
 برای تولید  yˆ g ,t 1در  ،TLSTMهمکه سکریهکای
زمانی ورودی در نظر گرفته میشوند.
 در روشهای قبلکی (بخکش  ،)1همکه عناصکر ورودی
تقریباً دارای شانس یکسکانی بکرای گکذر از تعکدادی مسکیر
مشترک هستند .این یعنی یک عنصر ورودی مهم تنها با بکه
دست آوردن وزنهای داخلی باال در مؤلفههای شبکه عصبی
میتواند یک مسیر به خروجی به دست آورد .برای به دسکت
آوردن یک مسیر با وزنهای داخلی یک آمکوزش انحصکاری
مککورد نیککاز اسککت .بککرعکس IAMTSP ،بککا تخصککیص
مسیرهای اختصاصی به سمت خروجی برای عناصکر ورودی
مهم ،این مشکل را حل کرده است .به همین دلیل است که
 IAMTSPسریعتر از روشهکای دیگکر بکه یکک آمکوزش
بهینه میرسد.
نتایج
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محاسبه میشوند جایی که 𝑛 تعداد عناصر پیشبینی شکده در
همه مجموعههای داده ارزیابی است 𝐴̂𝑖 .مقدار پیشبینیشکده
و 𝑖𝐴 مقدار واقعی است.
()1
| 𝑖̂𝐴 𝑀𝐴𝐸 = (1/𝑛). ∑𝑛𝑖=1|𝐴𝑖 −
()2
𝑀𝐴𝑃𝐸 = (100%/𝑛). ∑𝑛𝑖=1|(𝐴𝑖 −
| 𝑖𝐴𝐴̂𝑖 )/
مجموعههاي داده
تعکککداد  194مجموعکککه داده از پایگکککاههکککای  GEOو
 ArrayExpressگردآوری گردید که شکامل مکاتریس بیکان
ژنی مربوط به سلولهای بنیادی هماتوپویتیکک بودنکد ککه در
بیش از یک نقطه زمانی اندازهگیری شده بودند .بکرای نمونکه،
میتککوان بککه شناسککههای مجموعککه داده ماننککد ،GSE4655
 GSE12407 ،GSE10584از پایگککاه  GEOاشککاره کککرد.
مجموعههای داده برگزیده به طور تقریبی در شرایط آزمایشکی
همانند فراهم شدهاند .همه مجموعههای داده که استفاده شکد،
متعلککق بککه گونککه  Homo-Sapiensبککوده و بککا اسککتفاده از
تکنولوژی  Affymetrix-GeneChipتولید شدهاند.
از  80درصد از مجموعههای داده برگزیده برای آمکوزش،
 10درصد برای اعتباربخشی و  10درصد برای ارزیابی اسکتفاده
شد .همه مجموعههای داده برگزیده در محدوده عکددی []0،1
نرمالسازی گردید .طول برش زمانی برابر با  5سکاعت تعیکین
شد .اگر چه این طول برای تمایز سلول کمی کوتاه اسکت ،امکا
سبب شده است مجموعههای داده پکس از درج سکتون ،یکک
تعداد کافی از ستونها را به دست آورند .پس از انتخا طکول
برش زمانی ،این نیاز وجود دارد که تعدادی ستون به برخکی از
مجموعههای داده افزوده شود [.]3
سناریوهاي ارزیابی
برای ارزیابی طرح پیشکنهادی ،چهکار سکناریو تعریک ککرده و
پارامترهای موردنیاز برای اجکرای هکر یکک از ایکن سکناریوها
تعیین شد .جدول  1این پارامترها را نشان میدهد .در سناریوی
یک ،پارامتر  kدر هکر بکار اجکرای برنامکه تغییکر داده شکد .در
سناریوی دو ،پارامتر  Dدر هر بار اجرای برنامه تغییر داده شکد
تا تأثیر تعداد مرحلههای پیشبینی در عملکرد طرح پیشنهادی
و درست بودن خروجی آن سنجیده شود .در سناریوی سکه ،در
طرح  ،IAMTSPپارامتر  Tدر هر بار اجرای برنامه تغییر داده
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در این بخش ،درصد خطای پیشبینیهایی ایکن طکرح در
شرایط گوناگون ارزیابی شد .برای مقایسه با ماشین پیشنهادی،
دو طرح  ]11[ DA-RNNو  ]3[ EHSCPانتخا شکد ککه
از بهترین و جدیدترین ماشینهای یادگیرنده بکرای پیشبینکی
سریهای زمانی چندمتغیره هسکتند .همچنکین ،ایکن طکرح بکا
روش آمکککاری  ]6[ Bhattacharjee2019مقایسکککه شکککد.
همچنین این طرح به زبان  Pythonنسخه  3و با اسکتفاده از
کتابخانه  Kerasدر سیستم عامل  Linuxپیادهسکازی شکد.
برای واحد  LSTMاز  LSTMاستاندارد پیادهسازی شکده در
 Kerasاستفاده شد.
تعری  :پکارامتر 𝐷 بکه عنکوان فاصکله سکتونی ککه بایکد
پیشبینی شود با ستون 𝑘 در ماتریس 𝑌 تعری شد .این یعنی
این که 𝐷 تعداد مراحل تقسیم/تمایز سلولی است ککه پکس از
برش زمانی 𝑘 در ماتریس 𝑌 پیشبینی شد.
خطای پیشبینی در نمودارهای خود بکه کمکک دو معیکار
 MAE )Meanو (Mean
Absolute
(Error
 MAPE )Absolute Percentage Errorنمککایش داده
شد .هر چه این دو معیار به صکفر نزدیککتکر باشکند ،درسکتی
پیشبینی افزایش مییابد .این دو معیکار بکه صکورت ( )1و ()2

پایيز  ،1400دوره هشتم ،شماره سوم

استخراج ویژگی چندمتغيره براي پيشبينی ماتریس بيان ژنی آینده

شد تا تأثیر این پارامتر را بر روی درستی خروجی در این طکرح
پیشککنهادی سککنجیده شککود .در سککناریوی چهککار در طککرح
 ،IAMTSPهمانند سناریوی دو رفتار شد ،ولی تعداد مختلفی

اسکندریان و همکاران

از سریهای زمانی در نظر گرفته شد تا تأثیر تعداد سریهکای
زمانی در عملکرد طرح پیشنهادی و درست بکودن خروجکی آن
سنجیده شود.

جدول  :1پارامترهاي ارزیابی در سناریوهاي تعریفشده
Scenario IV

Scenario III

Scenario II

Scenario I

8
10،100،1000
1،4،16
10

8
100
1
1،2،4،8،16،32

8
100
1،4،16،64،128
10

1،2،4،8،16
100
1
10

نتایج در سناریوي یک
در آغاز ،روش این مطالعه در سناریوی یکک ارزیکابی شکد
که در آن ،تعداد مختلفی از سکتونهکای نخسکت در مکاتریس
 GESکه باید پیشبینی شود ،شناخته شکده هسکتند .اگکر 𝑘
بزرگ باشد ،ماشکین مکیتوانکد شکرایطی را ککه سکلولها (یکا
سریهای زمانی) در آن قرار دارنکد بهتکر درک کنکد؛ بنکابراین
پیشبینی دقیقتری برای ستون ( )𝑘 + 1اراهه دهد.
جدول  2نتکایج سکناریوی یکک را نشکان میدهکد .همکه
روشهای ارزیابیشده برای  𝑘 ≥ 4دقت قابل قبکولی دارنکد.
از هیچ طرحی انتظار نمیرود که بکرای  k≤2دقکت بکاالیی از
خود نشکان دهکد .دلیکل ایکن اسکت ککه اگکر تعکداد ککافی از
ستونهای اولیه از ماتریسی که باید پکیشبینکی شکود ،معلکوم

k
M
D
T

نباشند ،آنگاه ماشین نمیتواند به شناخت کافی از سری زمکانی
ورودی برسککککد .بککککرای  ،𝑘 = 8طککککرح  EHSCPبککککه
 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 3.07%دست یافته است .طرح IAMTSP
در مقایسه با چهار روش دیگر برای  𝑘 ≥ 4خطکای کمتکری
در پیشبینککیهککا داشککته اسککت .ایککن نتککایج ثابککت میکننککد
 IAMTSPمیتوانککد برخککی اطالعککات ارزشککمند دربککاره
عنصرهای سریهای زمانی ورودی را به دست آورد که DA-
 RNNاز آنها چشمپوشکی میکنکد .همچنکینIAMTSP ،
تالش میکند ویژگیهای چنکدمتغیره بیشکتری از سکریهکای
زمانی ورودی استخراج کند ،در حالی که بر سری زمانی اصلی
تأکید میکند.

جدول  :2خطاي پيشبينی در برابر 𝒌 براي پيشبينی یک مرحلهاي
Bhattacharjee 2019
0/096
0/063
0/026
0/0190
0/017

MAE
DA-RNN
0/059
0/047
0/020
0/017
0/016

IAMTSP
0/064
0/040
0/020
0/016
0/015

EHSCP
0/067
0/038
0/020
0/016
0/015

IAMTSP
11/49
7/5
3/76
3/04
2/91

EHSCP
12/63
7/41
3/84
3/07
3/02

k
1
2
4
8
16

 ،Dخطای پیشبینکی بکه تکدریج در طکرحهکای ارزیکابیشکده
افزایش مییابد ،ولی این افزایش در  EHSCPو IAMTSP
نسبت به دو روش دیگر کمتر است .این نشان میدهد که این
دو طرح توانایی بیشتری در کارهای زیر دارند:
 شناسایی وضعیت سری زمانی اصلی
 به یاد سپردن عنصرهای پیشین در سری زمانی
اصلی
 شناسایی وضعیت سریهای زمانی ثانویه
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نتایج در سناریوي دو
در سناریوی دو ،طرح پیشنهادی با بررسی تعکداد مراحکل
تقسیم/تمایزی که به درستی پیشبینکی ککرده اسکت ،ارزیکابی
شد .به تعداد  𝑘 = 8سکتون نخسکت از مکاتریس  Yمعلکوم
هستند .به ازای 𝐷  ،𝑙 = 1,2, … ,بکرای پیشبینکی سکتون
( 𝑙  ،)𝑘 +در واقع به تعداد ( )𝑘 + 𝑙 − 1ستون نخست بکه
صورت سریال به ماشین داده شد.
جدول  3نتایج سناریوی دو را نشان میدهکد .بکا افکزایش

Bhattacharjee 2019
18/17
12/15
5/14
3/85
3/44

MAPE
DA-RNN
11/05
8/82
3/92
3/29
3/1
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :3خطاي پيشبينی در برابر فاصله ستون پيشبينیشده از ستون 𝒌
Bhattacharjee
2019
0/020
0/029
0/061
0/109
0/205

MAE
DARNN
0/017
0/021
0/040
0/066
0/095

IAMTSP

EHSCP

0/016
0/02
0/031
0/045
0/068

0/016
0/020
0/029
0/056
0/074

دو طرح  EHSCPو  IAMTSPدر سکناریوی یکک بکا
 D = 1نسبت به روشهای دیگر کمی بهتر عمل میکننکد؛
امککا سککناریوی دو (جککدول  )3نشککان میدهککد کککه دو طککرح
 EHSCPو  IAMTSPدر حککالتی کککه  Dاز  16بککزرگتککر
باشد ،بهبود چشمگیری در مقایسه با طرحهکای موجکود اراهکه
میدهند؛ یعنی تعداد بیشتری از مراحکل تمایز/تقسکیم سکلولی
میتواند پیشبینی شود .با این حال ،طرح  IAMTSPخطای
کمتری نسبت به طرح  EHSCPدر پیشبینیها داشته است.
نتایج در سناریوي سه
در این سناریو ،مقدارهای مختلفی برای  Tاستفاده شدهاند

Bhattacharjee
2019
3/85
5/51
11/07
18/44
31/29

MAPE
IAMTSP
DARNN
3/04
3/29
3/76
4/06
5/5
7/52
7/83
11/75
11/06
16/38

EHSCP

D

3/07
3/89
5/62
8/44
12/28

1
4
16
64
128

ولی  Mثابت است .میخواهیم بررسی کنیم ککه آیکا انتخکا
یک  Tبزرگتر منجر به بهبود دقت پیشبینی میشود یا خیر؟
در جدول  4مشکاهده میشکود هنگکامی ککه  Tافکزایش
مییابد ،خطای پیشبینی کاهش پیدا میکند؛ زیرا بکا انتخکا
یک  Tبزرگتر ،اطالعات عنصرهای بیشتری از سری زمکانی
اصلی در ماشین اسکتفاده میشکوند .آن گکاه ماشکین میتوانکد
دانککش بیشککتری دربککاره سککری زمککانی اصککلی داشککته باشککد و
پیشبینی دقیقتری از  y g ,k 1اراهه دهد؛ اما مشاهده شد ککه
 MAPEدر نقطه  𝑇 = 8به یک مقدار نزدیکک بکه بهینکه
دست مییابد ،به طوری ککه افکزایش بیشکتر در  Tمنجکر بکه
کاهش چشمگیری در  MAPEنمیشود.

جدول  :4خطاي پيشبينی در برابر  Tدر طرح IAMTSP
T
MAPE in IAMTSP
0
9/12
5/44

2

3/73

4

3/04

8

2/91

16

2/89

32
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با افزایش در پارامتر  ،Tتعداد عنصکرهایی از سکریهکای
زمانی ورودی افزایش داده شد که در برش زمانی جاری ،مسیر
مستقیم به خروجی نهایی ماشین دارند .این به آن معنی نیست
که تنها  Tعنصکر آخکر از سکری زمکانی اصکلی میتواننکد بکر
خروجی نهایی ماشین تأثیر بگذارند؛ زیکرا واحکدهای LSTM
در مسیرهای سری زمانی اصلی و سریهای زمانی ثانویه جای
داده شد .هرکدام از این واحدهای  LSTMدارای یک سکلول
حافظه داخلی هستند ککه میتوانکد همکه عنصکرهای قبلکی از
سری زمانی ورودی خود را به صورت یک مقدار تکی به خاطر

بسپارد .این یعنی این ککه همکه عنصکرهای موجکود در همکه
سریهای زمانی ورودی میتوانند بر خروجی نهایی ماشکین در
برش زمانی جاری تأثیر بگذارند.
نتایج در سناریوي چهار
طرحهای گذشتگان در پیشبینی سری زمانی چنکدمتغیره
به گونهای طراحی شدهاند که به ازای هر سری زمانی ورودی،
یک  LSTMجداگانه در نظر میگیرند؛ بنکابراین نمکیتواننکد
هزاران سری زمانی ورودی داشته باشند .اکنکون در سکناریوی
چهار ،طرح پیشنهادی در حالتی که تعداد سطرهای ماتریسها

استخراج ویژگی چندمتغيره براي پيشبينی ماتریس بيان ژنی آینده

برابر با  100 ،10و  1000باشد ،ارزیابی شد.
جدول  5نتایج سناریوی چهار را نشان میدهد .با افکزایش
 ،Dخطای پیشبینکی بکه تکدریج در طکرحهکای ارزیکابیشکده
افزایش مییابد ،اما برای یک  Mبزرگتر ،سرعت این افزایش

اسکندریان و همکاران

کمتر است .علت آن است که برای یک  Mبکزرگتکر ،تعکداد
سریهای زمکانی ثانویکه بیشکتر اسکت .در نتیجکه ،اطالعکات
بیشتری برای پیشبینی سری زمانی اصلی وجود دارد.

جدول  :5خطاي پيشبينی در برابر فاصله ستون پيشبينیشده از ستون 𝒌
MAPE in IAMTSP
M=1000
2/95
3/68
5/83

M=100
3/04
3/76
6/02

در حالت  M=1000نسبت به حالت  ،M=10مقدار  Mصکد
برابر شده است ،ولی زمان موردنیاز برای آموزش شبکه عصبی
در طرح  IAMTSPحدود  6/5برابر افزایش یافته است .دلیل
این است که با افزایش مقکدار  ،Mتعکداد ورودیهکای شکبکه
عصبی با همان نسبت افزایش پیدا میکند ،ولی تعداد گرههای
موردنیاز در شبکه عصکبی بکا نسکبت بسکیار کمتکری افکزایش
مییابد.
بحث و نتيجهگيري

1
4
16

پیشنهادی ،به تعداد  Tعنصر از سری زمانی اصکلی را در نظکر
میگیرد .با این کار تعکداد ککافی از عنصکرهای سکری زمکانی
اصلی امکان تأثیر بکر  yˆ g ,t 1را خواهنکد داشکت .بکرای تولیکد
 ، yˆ g ,t 1همه عنصرهای سریهای زمانی ورودی در پیشبینی
در نظر گرفته میشوند ،اگر چه برخکی از ایکن عنصکرها مکورد
تأکید هستند.
در روشهککای موجککود ،همککه عنصککرهای ورودی دارای
شانس برابری برای گذر از تعدادی مسیر مشترک دارنکد .ایکن
یعنی این که یک عنصر ورودی مهم میتواند تنها با به دسکت
آوردن وزنهای داخلی باال در بخشهای شبکه عصکبی ،یکک
مسیر به سمت خروجی به دست آورد .بکرای بکه دسکت آوردن
یک مسیر با اسکتفاده از وزنهکای داخلکی ،بکه یکک آمکوزش
طاقتفرسککا نیککاز اسککت .بککه جککای آن ،طککرح  IAMTSPبککا
تخصیص دادن مسیرهای اختصاصی به سمت خروجکی بکرای
عنصر ورودی مهم ،این فرآیند را آسان کرده است .بکه همکین
دلیل است ککه انتظکار مکیرود طکرح  IAMTSPسکریعتر از
روشهای موجود به یک نقطه آموزش بهینه برسد.
اگر چه برای سکلولهای بنیکادی هماتوپویتیکک از طکرح
پیشنهادی استفاده شد ،میتوان این طکرح را بکرای پیشبینکی
انواع دیگر سلولهای بنیادی نیز به کار برد ،ماننکد سکلولهای
بنیککادی جنککین و یککا سککلولهای Induced Pluripotent
 .Stem Cellهمچنین ،به عنوان یک موضکوع پژوهشکی در
آینده میتوان آموزش طرح پیشنهادی توسکط مجموعکههکای
داده متعلق به همه انواع سلولهای بنیادی را بررسی کرد ،بکه
طوری که طرح پیشنهادی به یک ماشین جامع تبدیل شود که
بتوانکد تقسککیم/تمایز همککه انکواع سککلولها را پیشبینککی کنککد.
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بککا توجککه بککه ناکارآمککدیهککای طرحهککای موجککود در حالککت
چندمتغیره ،ماشین  IAMTSPطراحی شد که قدرت بیشتری
در استخراج ویژگیهای سریهکای زمکانی ورودی دارد .طکرح
 IAMTSPتالش میکند تأثیر سریهای زمکانی ثانویکه بکر
روی سری زمانی اصلی را در نظر گیرد .این تأثیر بکه صکورت
یک ویژگی از سریهای زمکانی ثانویکه تولیکد میشکود .طکرح
 IAMTSPسریهای زمانی ورودی را به دو بخکش تقسکیم
میکند :یک بخش برای کدگذاری زمانی سری زمانی اصلی و
بخش دیگر برای کدگذاری سریهای زمانی ثانویه .این طکرح
وابستگی درون سری زمانی و بین سکری زمکانی را بکه شککل
کارآمدی در نظر میگیرد .برخالف روشهکای موجکود ککه بکا
گذراندن ویژگیهای چندمتغیره از یک مسیر یکسکان آنهکا را
سرکو میکنند ،طرح  IAMTSPتالش میکند مسکیرهای
داخلی اختصاصی به عنصرهای مهکم از سکری زمکانی اصکلی
اختصاص میدهد.
طرح  IAMTSPدر پیشبینی سریهای زمانی اصلی را
بر سریهای زمانی ثانویه ترجی میدهد .مرحلکه  1از ماشکین

M=10
3/16
3/85
6/19

D

 شماره سوم، دوره هشتم،1400 پایيز

پیشنهادی برای پیشبینی احتمال تولیکد سکلولهکای ضکعی
.توسط یک سلول بنیادی استفاده کنند
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تعارض منافع
بدینوسیله نویسندگان تصری مینمایند که در مورد پکژوهش
.حاضر هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد
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Introduction: The features of a cell can be extracted from its gene expression profile. If the gene
expression profiles of future descendant cells are predicted, the features of the future cells are also
predicted. The objective of this study was to design an artificial neural network to predict gene
expression profiles of descendant cells that will be generated by division/differentiation of
hematopoietic stem cells.
Method: The developed neural network takes the parent hematopoietic stem cell’s gene expression
profile as input and generates the gene expression profiles of its future descendant cells. A temporal
attention was proposed to encode the main time series and a spatial attention was also provided to
encode the secondary time series.
Results: To make an acceptable prediction, the gene expression profiles of at least four initial
division/differentiation steps must be known. The designed neural network surpasses the existing
neural networks in terms of prediction accuracy and number of correctly predicted
division/differentiation steps. The proposed scheme can predict hundreds of division/differentiation
steps. The proposed scheme’ error in prediction of 1, 4, 16, 64, and 128 division/differentiation steps
was 3.04, 3.76, 5.5, 7.83, and 11.06 percent, respectively.
Conclusion: Based on the gene expression profile of a parent hematopoietic stem cell, the gene
expression profiles of its descendants can be predicted for hundreds of division/differentiation steps
and if necessary, solutions must be sought to encounter future genetic disorders.
Keywords: Hematopoietic Stem Cell, Neural Network, Multivariate Time Series, Gene Expression
Profile, Prediction
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