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1 Johdanto

Elämä  Maa-planeetalla  perustuu  funktionaalisiin  makromolekyyleihin,  joita  kutsutaan

proteiineiksi. Proteiinien ymmärtäminen ja alistaminen ihmiskunnan vallan välikappaleiksi

muodostavat erään 21. vuosisadan bioteknologian keskeisen tavoitteen.

Proteiini  koostuu  polypeptidiketjusta,  jossa  aminohapporyhmät  muodostavat  yhtenäisen

sekvenssin,  joka  puolestaan  määrää,  millaiseen  kolmiulotteiseen  muotoon  proteiini

laskostuu. Sekvenssin ja laskostuneen muodon suhde on ideaalitapauksessa yksikäsitteinen,

joten  jos  laskostumisen  mekanismi  tunnettaisiin  täsmälleen,  voitaisiin  kaikki  proteiinin

olennaiset ominaisuudet ennustaa pelkän sekvenssin perusteella.

Aminohapposekvenssistä  voidaan  erotella  toisistaan  ne  aminohappotähteet,  jotka  ovat

säilyneet  proteiinievoluutiossa  ja  ne,  jotka  esiintyvät  vain  yksittäisissä  sekvensseissä

eivätkä  ole  kriittisiä  proteiinin  funktion  kannalta.  Vähintään  kahdessa  proteiinissa

esiintyvää aminohappokuviota kutsutaan motiiviksi.  Motiivien voidaan määritellä olevan

toisistaan riippumattomia  (eli  jos  tähteiden välillä  on riippuvuutta,  ne  kuuluvat  samaan

motiiviin).  Jotkut  motiiveista  ovat  funktionaalisia:  ne  tekevät  proteiinille  mahdolliseksi

vuorovaikuttaa tietynlaisten molekyylien kanssa tietyllä tavalla. Motiiveja voidaan käsitellä

itsenäisinä  yksikköinä,  joita  ympäröi  suurempi  joukko  satunnaisia  aminohappoja,  jotka

eivät  vaikuta  proteiinin  funktioon.  Sekvenssejä  voidaan  siis  käsitellä  yksinkertaisesti

motiivien ja eräänlaisen kohinan summana.

Vain pieni osa1 proteiinien tertiäärisistä rakenteista tunnetaan empiirisesti, ja tämä rajoittaa

myös kykyämme erottaa motiivit kohinasta. Sekvenssoituja proteiineja on sen sijaan noin

kaksi  kertaluokkaa  enemmän2,  joten  olisi  hyödyllistä  jos  voisimme  ennustaa  motiivien

sijainnin pelkän sekvenssin perusteella. Toisaalta kokeellisesti tunnetuista rakenteistakaan

ei suoraan tiedetä, mitkä osat ovat funktionaalisia.

Evoluutiojälki (evolutionary trace) on tehokas tapa tunnistaa ne tähteet, jotka vaikuttavat

proteiinin funktioon. Menetelmässä pyritään etsimään proteiinien homologisista sarjoista

ne  tähteet,  jotka  näyttävät  säilyneen  mutaatioista  huolimatta,  ts.  ne  tähteet,  joiden

1 Yht. ~25 000 PDB-tietokannassa huhtikuussa 2004.

2 Yht. yli miljoona huhtikuussa 2004.
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mutatoituminen ilmeisesti estäisi proteiinia toimimasta oikein ja siten aiheuttaisi kyseisen

proteiinin häviämisen luonnonvalinnassa.

Evolutionäärinen signaali on sitä selvempi mitä laajempi on vastaava homologien joukko.

Tästä seuraavia laskennallisia ongelmia ovat käsitelleet mm.Heger ja Holm ns. sumealla

rinnastuksella,  jossa  tuotetaan sekvenssi×attribuutti -matriisi,  jota  voidaan  edelleen

faktoroida  ongelman  yksinkertaistamiseksi.  (Heger  & Holm,  2003.)  Käytetty  Principal

Component  Analysis -faktoroinnin  (PCA)  variaatio  Non-negative  Matrix  Factorization

(Lee & Seung, 1999) ei kuitenkaan antanut tuloksia toivotulla tarkkuudella. 

Toisin kuin PCA, Independent Component Analysis -algoritmi (ICA) ei ainoastaan faktoroi

matriisia  taloudellisella  tavalla,  vaan  pyrkii  faktoroinnissa  maksimoimaan  syntyvien

komponenttien  välisen  tilastollisen  riippumattomuuden.  Esitettiin  hypoteesi,  että  ICA-

menetelmää käyttäen  voitaisiin  ennustaa  motiivien  sijainti  sekvenssissä  paremmin  kuin

PCA-menetelmää käyttäen. Tässä työssä kyseinen hypoteesi testattiin.

Testaaminen edellytti  sellaisten  laskentamenetelmien kehittämistä,  joilla  ICA:ta  voidaan

parhalla  mahdollisella  tavalla  soveltaa  mainittuun  sovellusalueeseen.  Koska  ICA  on

yleiskäyttöinen tilastollinen algoritmi, tämä tehtävä ei ole suoraviivainen. Kun tarvittavat

algoritmit  oli  kehitetty,  oli  arvioitava  niihin  liittyvien  parametrien  parhaat  arvot  sekä

näiden  arvojen  riippuvuus  annetun  sekvenssijoukon  erityispiirteistä.  Tällainen  arvio

voidaan tehdä vain vertaamalla eri parametreilla saatuja laskennallisia ennusteita vastaaviin

empiirisiin  tuloksiin.  Näin  aikaansaatua ennustustyökalua  kutsutaan tässä  nimellä  ISCE

(Independent  Sequence  Component  Extractor).  Se  toteutettiin  Matlab-skripteillä  ICA:n

FastICA-implementaatioon  (Hyvärinen  &  Oja,  1997)  perustuen.  ISCE:n  suorituskykyä

voitiin  verrata  muilla  menetelmillä  saatuihin  tuloksiin.  Työssä  toteuttiin  myös

yksinkertaiset  sekä  evoluutiopuuhun  että  tilastolliseen  korrelaatioon  perustuvat

ennustustyökalut ja verrattiin tuloksia ICA:n vastaaviin.

1.1 Funktionaalisten motiivien ennustaminen evoluutiojäljen avulla

Proteiinit muodostavat evolutionäärisiä puurakenteita, joissa on nähtävissä yhteisiä esi-isiä

ja  kohtia,  joissa  tietty proteiinityyppi  on mutatoitunut  ja  tuottanut  uuden jälkeläislinjan
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vanhan rinnalle. Ne mutaatiot, jotka ovat muuttaneet proteiinin funktiota suotuisasti eliön

lisääntymiskyvyn  kannalta,  ovat  selviytyneet  eloonjäämiskamppailusta.  Niinpä  voidaan

olettaa, että tyypillisesti kaikissa nykyään löydettävissä proteiineissa on yksi tai useampi

motiivi,  joka  suorittaa  jonkin  funktion  –  sitoo  jonkin  molekyylin  tai  ionin  proteiiniin

joidenkin ehtojen täyttyessä.

Lichtarge  ym.  ovat  esittäneet  vuonna  1996  evoluutiojälkeen  perustuvan  menetelmän

sekvenssien analysoimiseksi. Samasta esi-isästä polveutuvat proteiinit ovat rakenteellisesti

hyvin  samanlaisia,  vaikka  sekvenssin  samanlaisuus  olisi  niinkin  alhainen  kuin  25  %.

Lisäksi  evoluutiopaine  aiheuttaa  vähemmän  mutaatioita  funktionaalisesti  tärkeimmille

sekvenssin osille, synnyttäen ”evoluutiojäljen”. Niinpä voidaan homologeja vertailemalla

löytää niistä  rakenteellisesti  ja  funktionaalisesti  oleellisia  piirteitä.  Voidaan tehdä kaksi

lisäoletusta. Ensinnäkin esi-isässä esiintyvät funktiot sijaitsevat myös jälkeläisissä samassa

kohdassa.  Toiseksi  oletetaan, että  kun proteiinissa ilmenee uusi  funktio,  se johtuu vain

mutaatioista funktioon osallistuvissa tähteissä tai niiden välittömässä läheisyydessä (olisi

mahdollista,  että  funktio  syntyy  myös  epäsuorasti  jotain  muuta  kautta,  mutta  tämä

mahdollisuus  jätetään  huomiotta).  Kun  uusi  funktio  on  syntynyt,  siihen  puolestaan

kohdistuu evoluutiopaine joka säilyttää sen vastaavalla  tavalla,  jne.  Lopputulos  on,  että

proteiiniperhe

1. säilyttää laskostuneen muotonsa

2. säilyttää funktionaalisten kohtien sijainnin

3. on selvästi vähemmän mutatoitunut funktionaalisista kohdistaan. (Lichtarge et al.

1996.)

Erittäin  hajanaisessa  perheessä,  jossa  homologista  rinnastusta  on  vaikea  tehdä,

evoluutiojäljen  löytämiseen  on  kuitenkin  käytettävä  hienostuneempia  menetelmiä.  Eräs

tapa on muodostaa eräänlainen hypoteettinen rinnastus seuraavaksi käsiteltävän  sumean

rinnastuksen mallin mukaisesti.

1.2 Sumean rinnastuksen malli

Evoluutiojälkeä  käyttäen  voidaan  tehokkaasti  jakaa  hypoteettisia  proteiineja

funktionaalisiin luokkiin kuvaamalla yksittäinen sekvenssi motiivi- tai funktioavaruuteen.



8

Jälki  on sitä  laadukkaampi,  mitä  suurempi  on käytettävä homologien  joukko.  Heger ja

Holm ovat esittäneet ns. sumea rinnastus3 -mallin, jossa sellaisillekin sekvensseille, joiden

rakenteita ei tunneta, voidaan esittää eräänlainen hypoteettinen monen sekvenssin rinnastus

(joka tosin ei ole perinteinen rinnastus siinä mielessä, että sumeassa versiossa sarakkeet

eivät ole välttämättä mielekkäässä järjestyksessä). (Heger & Holm, 2003a.)

Tuntemattomista  rinnastamattomista  sekvensseistä  voidaan  kyllä  löytää  tehokkaasti

toistuvia hahmoja,  mutta  rinnastuksesta saatava lisäinformaatio on joissakin tapauksissa

keskeistä. Näin on esim. ADDA-työkalulla4 (Heger & Holm, 2003b) määritellylle ureaasi-

superperheelle, jonka keskeisin rakenteen motiivi  kuvautuu sekvenssiin (20 aminohapon

aakkostossa esitettäessä) muodossa  H.H.*H.*H.*D. Tässä muodossa esitettynä kyseinen

signaali löytyy kuitenkin helposti myös perheen ulkopuolelta, eikä se siis enää määrittele

yksikäsitteisesti  ureaasi-superperhettä.  Perheen  jäsenten  rakenteissa  vallitsevat

yhtäläisyydet   eivät  näy  sekvenssiavaruudessa  ilman  rinnastusta.  Sumeassa  mallissa

aakkosto kuvataan attribuuttijoukkoon,  jossa yksittäinen attribuutti  sisältää informaation

sekä  aakkosesta  että  sen  ns.  ekvivalentista  sijainnista.  Ekvivalentti  sijainti  voidaan

määritellä siten, että jos  tietyntyyppinen aminohappotähde kuuluu samaan motiiviin (eli

suorittaa samaa funktiota) useammassa kuin yhdessä sekvenssissä,  niin sen ekvivalentti

sijainti on sama jokaisessa sekvenssissä, vaikka sen fyysinen sijainti vaihtelisikin. Esim.

em.  signaalissa  ensimmäinen  histidiini  (H)  saattaa  olla  eri  kohdissa  eri  sekvensseissä,

vaikka  tiedämmekin  että  kyseessä  on  aina  rakenteellisesti  ”sama”  histidiini.  Niinpä

määritelmän  mukaisesti  kyseisen  histidiinin  ekvivalentti  sijainti  on  kaikissa  perheen

sekvensseissä sama. Käytännössä puhutaan kuitenkin vain  todennäköisyyksistä,  ja  sama

tähde  voidaan  joutua  kuvaamaan  useampaan  eri  ekvivalenttiin  sijaintiin  eri  painoilla

(todennäköisyysamplitudeilla).

Suurin  osa  sekvenssidatasta  on  kuitenkin  tyypillisesti  sellaista,  joka  on  riippumatonta

motiiveista.  Sekvenssiä  voidaan  ajatella  erilaisten  evoluutiossa  säilyneiden  signaalien

yhdistelmänä, jossa on paljon kohinaa (sekvenssiä, joka ei vaikuta proteiinin funktioon). 

Vaikka varsinaista monen sekvenssin rinnastusta ei hajanaisille superperheille voidakaan

tehdä,  voidaan  kuitenkin  perheen  jäsenet  kytkeä  toisiinsa  pareittain  transitiivisten

rinnastusten kautta. Tällä tavoin voidaan kasauttaa (klusteroida) eri sekvensseistä löytyvät
3 Termi on pelkkä työnimike eikä viittaa sumeaan logiikkaan tai joukko-oppiin.
4   ADDA Release 1.0: 12.9.2003.
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samaan  ekvivalentiin  sijaintiin  kuuluvat  tähteet  samaan  ryppääseen  (klusteriin)

kohtuullisella tarkkuudella (Heger et al., 2003). 

Käytännössä tämä tapahtuu siten,  että ensin muodostetaan tähdeverkosto, jossa sellaiset

tähdeparit on kytketty toisiinsa jotka voidaan rinnastaa keskenään. Sen jälkeen verkostossa

kasautetaan vahvasti  kytkeytyneet tähteet  hierarkkisesti  siten,  että yhdessä ryppäässä on

kustakin  proteiinista  enintään  yksi  tähde.  Yhtä  rypästä  käsitellään  siis  hypoteettisena

tähteiden ekvivalenssiluokkana. Attribuutiksi kutsutaan (rypäs #, aminohappotyyppi)-paria.

Kasauttamiseen  liittyvän  epätarkkuuden  vuoksi  kukin  tähde  hajautetaan  vielä  useaan

ryppääseen  seuraavalla  tavalla.  Ensin  muodostetaan  jokaiselle  superperheestä

muodostettavissa  olevalle  proteiiniparille  tyypillinen  sekvenssirinnastuksessa  käytetty

pistematriisi  joka  kuvaa  sellaisia  proteiiniparista  muodostettuja  tähdepareja,   jotka  ovat

keskenään  hyvin  rinnastettuja.  Kutakin  tähdeparia  vastaava  piste  voidaan  tulkita  myös

jäsenyytenä vastaavassa ryppäässä. Tämän jälkeen käydään kullekin sekvenssille kaikki sen

pistematriisit  läpi  ja  laskettiin  sen  keskimääräiset  rypäsjäsenyydet.  Lisäksi  sen

aminohappotähteen  tyyppi,  joka  eniten  kontribuoi  tiettyyn  rypäsjäsenyyteen,  voidaan

yhdistää  kyseisen  ryppään  kanssa  (rypäs  #,  aminohappotyyppi)-pariksi,  eli  muodostaa

vastaava attribuuttijäsenyys. (Heger & Holm, 2003a.)

Lopputuloksena saadaan proteiini x attribuutti -matriisi, jonka elementit ovat arvoja välillä

0 – 1. Esim. ureaasiperheessä on 386 sekvenssiä, noin 24000 attribuuttia ja 50 000 nollasta

poikkeavaa  elementtiä.  Koska  matriisi  on  harva,  sen  käsittelyä  voidaan  oleellisesti

helpottaa pudottamalla sen dimensionaalisuutta. Tavoitteena olisi saada laskettua matriisi,

jonka  riveillä  olisivat  toisistaan  erillään  toisaalta  pelkästään  motiiveja  ja  toisaalta

pelkästään  kohinaa  sisältävät  komponentit,  jolloin  voisimme  pelkästään  motiivi-

komponentteja  tutkimalla  sekä  selvittää,  millaisia  motiiveja  perheestä  löytyy,  että

paikantaa, missä sekvenssissä esiintyy mikäkin motiivi ja siten ennustaa kunkin proteiinin

funktio. Ts. ideaalinen lopputulos olisi muotoa

V =〚 S
N〛⋅W (1.1)

jossa osamatriisi S sisältää motiiveja vastaavat rivit ja osamatriisi N kohinarivit, ja se tapa,

jolla  nämä komponentit liittyvät kuhunkin sekvenssiin, määräytyy painomatriisista W.
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1.3 Motiivien paikantaminen käytännössä

Jotain ilmiötä kuvaavasta multivariaatista datajoukosta voidaan rakentaa parempi ilmiön

kuva  pienentämällä  muuttujien  määrää  ja  vähentämällä  redundanssia.  Tämä  voidaan

suorittaa datamatriisin tekijöihin jakamisella eli faktoroinnilla.  Kaava (1.1) sisältää kaksi

tapaa  purkaa  informaatio,  joka  sisältyy  matriisiin  V:  faktorointi  sinänsä  sekä

komponenttien  luokittelu  merkittäviin  (signaali  eli  funktionaaliset  motiivit)  ja

merkityksettömiin  (kohina  eli  ei-funktionaalisista   säännönmukaisuuksista  syntyvät

motiivit).  Faktoroinnin  voi  suorittaa  mm.  PCA:lla  tai  ICA:lla.  Merkittävimpien

komponenttien eristäminen merkityksettömistä on PCA:ssa triviaalia mutta ICA:ssa suuri

haaste.  Toisaalta  komponentit  ovat  rakenteeltaan  mielenkiintoisempia  ICA:ssa  kuin

PCA:ssa.

1.3.1. Pääkomponenttianalyysi  PCA

PCA:ssa datajoukon redundanssia mitataan komponenttien välisellä korrelaatiolla. Tämä

mahdolistaa,  että  faktorointi  voidaan  tehdä  datajoukon  pelkästään  toisen  asteen

tilastollisten  ominaisuuksien perusteella.  Faktorointi  suoritetaan muuntamalla  matriisi  V

arvattujen matriisien W ja Q tuloksi ja sitten muuttamalla jälkimmäisiä matriiseja kunnes

neliöllinen  virhe ∥Q⋅W−V∥2 minimoituu.  Tuloksena  matriisiin  Q jäävät

”pääkomponentit”  ja  matriisiin  W niiden  ominaisarvot.  Järjestämällä  ominaisarvot

suuruusjärjestykseen  saadaan  myös  vastaaville  komponenteille  tärkeysjärjestys.

Pääkomponenttimatriisin  tärkein  ominaisuus  on,  että  alkuperäinen  matriisi  voidaan

likimain  rekonstruoida  käyttämällä  vain  osa  tärkeimmistä  pääkomponenteista.  Tämä

mahdollistaa dimensionaalisuudeltaan suuren matriisin esittämisen oleellisesti pienempien

matriisien tulona.

1.3.2. Itsenäisten komponenttien analyysi ICA

ICA on matriisifaktorointi-menetelmä, jolla pyritään paljastamaan näkymättömät  tekijät,

jotka määrittelevät riippuvuussuhteita näytejoukossa. Lähtökohtana on, että kukin näyte on

jokin  lineaarikombinaatio  jostain  peruskomponenteista,  joita  kutsutaan  itsenäisiksi
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komponenteiksi. ICA:lla lasketaan paras arvaus siitä, millä tavalla itsenäiset komponentit

on kussakin näytteessä yhdistetty, sekä ennen kaikkea siitä, mitä nuo komponentit ovat. On

oletettava, että datajoukossa todellakin on toisistaan riippumattomia komponentteja, sekä

että ne eivät ole gaussisesti jakautuneita. (Hyvärinen et al., 2001.)

Koska ICA toimii sitä paremmin mitä suurempi on näytteiden määrä suhteessa signaalien

määrään,  on  hyödyllistä  suorittaa  PCA   ICA:n  esikäsittelyaskelena.  Tähän  palataan

kohdassa 2.1.

1.3.1.1. ICA:n tilastotieteellinen perusta

Itsenäisillä  komponenteilla  tarkoitetaan  muuttujia,  joille  pätee,  että  yhden  muuttujan

(vektorin) arvon tunteminen ei anna mitään informaatiota muiden muuttujien arvoista. Tätä

kriteeriä kutsutaan jatkossa  tilastolliseksi riippumattomuudeksi. Gaussisesti jakautuneelle

datalle  pätee,  että  muuttujat  jotka  eivät  korreloi  keskenään  ovat  myös  tilastollisesti

riippumattomia. Epägaussiselle datalle tämä sen sijaan ei päde. Tästä seuraa, että metodit

jotka tuottavat keskenään korreloimattomia komponentteja, kuten PCA, eivät kuitenkaan

tuota  tilastollisesti  riippumattomia  komponentteja,  mikäli  data  ei  ole  gaussisesti

jakautunutta.

Käytännössä kaikki data, jossa ei ole mitään selkeää keskiarvoa, jonka ympärille näytteet

jakautuisivat suurinpiirtein kellokäyrän muotoisesti, on epägaussista. Niinpä superperheen

aminohapposekvenssit  ovat  epägaussisesti  jakautuneita,  eivätkä  PCA:n  tuottamat

komponentit näin ollen ole tilastollisesti riippumattomia toisistaan. Ei siis luultavasti käy

niin  onnekkaasti,  että  yksittäinen  motiivi  esiintyisi  yhdessä  ja  vain  yhdessä  PCA-

komponentissa.  Luultavammin  yksittäiset  blokit  ovat  jakautuneet  tuntemattomissa

suhteissa  eri  komponentteihin  jollain  epäintuitiivisella  tavalla,  jolla  ei  ole  biologista

merkitystä. Sikäli kuin ICA:n antamat komponentit puolestaan ovat aidosti  tilastollisesti

riippumattomia,  niin  niissä  yksittäinen  evoluutiossa  säilynyt  motiivi  esiintyy

todennäköisemmin  vain  yhden  lasketun  komponentin  sisällä.  Vaikka  tähän

ideaalitulokseen ei käytännössä päästä, on selvää että ICA on ainakin teoriassa lupaavampi

lähestymistapa motiivien erottamiseksi toisistaan.

 Tilastollinen  riippumattomuus  voidaan  määritellä  täsmällisesti  todennäköisyystiheyksiä
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hyödyntäen.  Merkitään p  y1, y2 :lla y1 :n  ja y2 :n  yhteistä  todennäköisyystiheyttä.

Merkitään  lisäksi  p1 y1 :llä  pelkän y1 :n  todennäköisyystiheyttä  ja p2 y2 :lla

y2 :n vastaavaa. Tällöin määritellään

p1 y1=∫ p  y1, y2dy2 (1.2)

p2 y2=∫ p  y1, y2dy1 . (1.3)

Lisäksi määritellään, että muuttujat y1 ja y2 ovat riippumattomia jos ja vain jos

p  y1, y2= p1 y1 p2 y2 . (1.4)

Tästä määritelmästä voidaan johtaa kahdelle funktiolle h1 ja h2 kaava (E:n merkitessä

odotusarvoa)

E {h1 y1h2 y2}=E {h1 y1}E {h2 y2} (1.5)

joka ilmaisee, että miten tahansa yhtä riippumatonta muuttujaa käytetäänkin, yksi ei anna

mitään  informaatiota  toisesta.  Yleistys  monen  muuttujan  tapaukseen  on  triviaali.

(Hyvärinen et al., 2001.)

1.3.1.2. ICA:n toiminta

Oletetaan,  että  meillä  on  n  lineaarikombinaatiota x1 , ... , xn n:stä  itsenäisestä

komponentista s1 , ... , sn . Tällöin kaikille j pätee:

x j=a j1 s1a j2 s2...a jn sn . (1.6)

Oletetaan, että sekä itsenäisten komponenttien että sekoitusten keskiarvo on nolla. Sama

voidaan ilmaista matriisimuodossa

x = As. (1.7)

ICA:ssa  oletetaan,  että  x  on havaittujen  näytteiden joukko,  s  itsenäisten komponenttien

joukko ja A sekoitusmatriisi, joka ilmaisee miten itsenäiset komponentit ovat yhdistyneet

tuottaakseen näytejoukon x. Huom. näytematriisin x rivit eivät välttämättä ole tilastollisesti

riippumattomia.

ICA  liittyy  yleisempään  sokea  lähde  -erottelun  (blind  source  separation)  ongelmaan:
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yritykseen erottaa toisistaan sekoittunut  joukko lähteitä  tilanteessa,  jossa  sekä lähteiden

muoto että sekoittumisen tapa (eri lähteiden suhteelliset intensiteetit) ovat tuntemattomia.

ICA:n  toteutus  vaatii  menetelmän,  jolla  voidaan  kvantifioida  tilastollisen  riippuvuuden

suuruus.  Raja-arvolauseesta  (central  limit  theorem) lähtien  voidaan  osoittaa,  että  tämä

vaatimus täytetään minimoimalla itsenäisiksi konstruoitavien komponenttien gaussisuus eli

maksimoimalla  niiden  epä-gaussisuus.  Suosituimmat  tavat  tähän  ovat  negentropia ja

kurtoosi. Negentropiassa itsenäiseksi konstruoitavaa komponenttia muunnetaan kunnes sen

informaatioteoreettisen differentiaalisen entropian ero sellaiseen vektoriin on suurin, jonka

kovarianssi-matriisi  on  sama  mutta  jakautuma  gaussinen.  Kurtoosissa  puolestaan

maksimoidaan itsenäiseksi konstruoitavan komponentin y kurtoosi, joka määritellään

kurt  y =E {y4  }−3[E {y2  }]2 . (1.8)

ICA:lla  on  kaksi  perusrajoitusta:  varianssin  ja  komponenttien  tärkeysjärjestyksen

mielivaltaisuus. Yksittäisen komponentin varianssia ei  voida kiinnittää, sillä koska sekä

matriisi A että  s ovat tuntemattomia, mikä tahansa skaalaus A:ssa voidaan aina neutraloida

skaalaamalla käänteisesti  matriisi  s,  ja  päinvastoin.  Edelleen,  koska molemmat matriisit

ovat tuntemattomia, voidaan komponenttien järjestystä vaihtaa ilman vaikutusta summaan

(1.6) tai pistetuloon (1.7). (Hyvärinen et al., 2001.)

Tärkeysjärjestystä voidaan toki  ennustaa muilla menetelmillä,  mutta ICA ei sitä sinänsä

määrää  toisin  kuin  esim.  PCA,  jossa  ominaisarvojen  suuruuksista  voidaan  päätellä

komponenttien  tärkeysjärjestys.  Erilaisia  järjestely-  priorisointimenetelmiä  käsitellään

kohdassa 2.3.

1.3.1.3. FastICA

Hyvärisen  ja  Ojan  kehittämä  FastICA  perustuu  (approksimatiivisen)  negentropian

maksimointiin ns. kiinteän pisteen iteraation avulla. Algoritmissa approksimoidaan neljättä

momenttia  sitä  muistuttavalla  mutta  laskennallisesti  yksinkertaisemmalla  funktiolla  G,

jonka  derivaattaa  merkitään  seuraavassa  g:llä.  Ensimmäisen  itsenäisen  komponentin

konstruointi etenee seuraavasti:



14

1. Valitse alkutilanteen satunnainen painomatriisi w.

2. w=E {x g wT x }−E {g ' wT x }w

3.  Päivitä w: w= w /∣w∣

4.  Ellei w suppene, palaa askeleeseen #1.

Muut  komponentit  voidaan  konstruoida  tämän  ja  erään  Gram-Schmidtin

ortogonalisaatiomenetelmän johdannaisen avulla. (Hyvärinen & Oja, 1997.)

FastICA:n  etuja  ovat  mm.  nopea  konvergenssi  (2.  tai  3.  potenssissa),

yksinkertaisuus,  helppokäyttöisyys  ja  mahdollisuus  valita  epälineaarisuuden  muoto  eli

funktio  g.  (Tässä  sovelluksessa  käytettiin  epälineaarisuutena  funktiota

g  x=u exp−u2 /2 jolla on se etu, että komponentteihin  tulee vähemmän negatiivisia

alkioita). Menetelmän haittana on mm. indeterminismi: täsmälleen samalla datalla voidaan

päätyä  komponentteihin,  joiden  alkioiden  arvot  eroavat  ei-triviaalissa  määrin.  Tämän

ongelman suuruus riippuu täysin sovelluskohteista. Esim. kuvankäsittelyssä pieni sävyero

eri  ajokerroilla  tuskin  haittaa,  mutta  erityisesti  tässä  työssä  käytetty  itsenäisten

komponenttien jatkokäsittely on siinä määrin herkkää komponentin alkioiden suuruuksien

suhteille että ISCE:n antamat tulokset voivat vaihdella ainakin komponenteille ennustetun

tärkeysjärjestyksen osalta jonkin verran eri ajokerroilla.
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2 ICA-menetelmän soveltaminen sekvenssidataan

ICA:n tyypillisimpiä käyttötapoja ovat olleet mm. hahmontunnistus, sokea dekonvoluutio

ja  aikasarjojen  analyysi.  Erityisen  hyviä  tuloksia  saadaan  eroteltaessa  toisistaan

sekoittuneita kuvia tai äänisignaaleja alkuperäisin puhtaisiin kuviin ja ääniin, vastaavasti.

Tällaisissa  sovelluksissa  sekoittuneiden  signaalien  tärkeysjärjestyksellä  ei  ole  juuri

merkitystä (tai  täsmällisemmin sanoen koko käsite  on usein tilanteeseen soveltumaton),

vaan  oleellista  on  vain  löytää  komponentit,  joiden  riippuvuus  toisistaan  olisi

mahdollisimman  vähäistä.  ICA:ta  on  sovellettu  mm.  aivokäyrien  (EEG  ja  MEG)

analyysiin,  telekommunikaatioresurssien  jakamiseen  monen  käyttäjän  järjestelmässä  ja

talousdatan  (mm.  kassavirtojen  ja  osake-portfolioiden)  latenttien  säännönmukaisuuksien

löytämiseen.

ICA  soveltuu  erityisen  hyvin  sellaisen  datan  käsittelyyn,  jossa  keskenään  melko

tasavertaiset  signaalit  ovat  sekoittuneet  lineaarisesti  ja  jossa  kohinaa  on  vähän.

Sekvenssidatan  käsittelyssä  ICA-faktorointi  kohdistuu  ns.  V-matriisiin,  jossa  ilmenee

kahdenlaisia ongelmia. Ensinnäkin kohinaa on melko paljon, sillä suurin osa yksittäisestä

sekvenssistä  koostuu  tähteistä,  joilla  ei  ole  funktionaalista  merkitystä.  Toiseksi  pelkkä

tilastollinen  analyysi  ei  välttämättä  kerro,  mitkä  sekvenssikomponentit  ovat  säilyneet

sattumalta tai rakenteellisista syistä ja mitkä funktionaalisista syistä.

Sekvenssidatan ominaispiirteet pakottavat meidät päättämään miten

1. ICA:n  tuloksia  esi-  ja  jälkikäsitellään,  jotta  toisaalta  se  tuottaisi  parhaita

mahdollisia komponentteja

2. tunnistetaan aidosti konservoituneet komponentit erilaisista kohinakomponenteista

(joita syntyy ICA:n sub-optimaalisista parametreista ym. epä-ideaalisisuuksista)

3. erotetaan funktionaaliset motiivit muista konservoituneista komponenteista.

2.1Sekvenssidatan luonne ja ICA:n soveltuvuus

Sekvenssidata otetaan ICA-käsittelyyn sellaisena kuin sumeaa linjausta tekevä MaxFlow-

ohjelma  (Heger  et  al.  2003)  sitä  tuottaa.  Lopputulokset  ovat  siis  täysin  riippuvaisia

MaxFlow:n luotettavuudesta, ja sen tuottama lisäkohina määrittelee ylärajan sille, miten
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tarkkoja tuloksia ICA-käsittelyllä voidaan saada.

Annetulle superperheelle, esim. ureaasille (~380 sekvenssiä), MaxFlow tuottaa matriisin,

joka on muotoa

V= proteiinin1 attribuutti1 proteiinin1 attribuutti2 ... proteiini1 attribuuttia

proteiinin2 attribuutti1 proteiinin2 attribuutti2 ... proteiini2 attribuuttia

... ... ... ...
proteiinin p attribuutti1 proteiinin p attribuutti2 ... proteiini2 attribuuttia

 (4.1)

ja kooltaan siis p×a , jossa  p on sekvenssien määrä ja  a attribuuttien määrä. Matriisin

alkion  arvo  on  sellainen  desimaaliluku  välillä  [0,1],  joka  ilmaisee  kyseisen  attribuutin

painon  kyseisessä  sekvenssissä  eli.  vahvuuden,  jolla  kyseinen  sekvenssi  osallistuu

kyseiseen attribuuttiin.

Attribuutteja on tyypillisesti tuhansia (esim. ureaasissa ~20 000). Tällöin matriisin koko on

kertaluokkaa 102 ×104 (esim. ureaasille 380 ×24000 ). ICA ei sovellu hyvin sellaisen

datan  käsittelyyn,  jossa  näytteiden  (sekvenssien)  määrä  on  pieni  signaaleihin

(attribuutteihin) verrattuna. Matriisi on kuitenkin varsin harva, eli yhdellä sekvenssillä on

yleensä vain joitakin satoja nollasta poikkeavia attribuutteja. Niinpä ICA:n käyttö näyttää

mielekkäämmältä  jos  ongelmaa  ensin  yksinkertaistetaan  matriisin  dimensionaalisuutta

laskemalla.

Dimensionaalisuutta  voidaan  pudottaa  esim.  yksinkertaisella  PCA-käsittelyllä.  Heger  ja

Holm ovat kokeilleet tätä kohtuullisin tuloksin (Heger & Holm, 2003b). PCA:n antamien

komponenttien ongelmana on kuitenkin, että vaikka ne ovat keskenään ortogonaalisia, niitä

ei muodosteta tavalla, joka maksimoisi komponenttien tilastollisen riippumattomuuden (ks.

1.3.1.1). Niinpä PCA:ta on järkevä käyttää datan esikäsittelyyn ennen ICA-askelta, jolloin

PCA-askelta  kutsutaan usein datan  valkaisuksi  (whitening).  Kuvassa 2.1 esitetään askel

kerrallaan miten ISCE käsittelee sekvenssidataa.
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Superperheen  sekvenssit  oletetaan  annetuksi  yhtenäisenä  matriisina,  joka  ohjataan

MaxFlow-ohjelmalle, joka kuvaa datan V-matriisiin. Tämän jälkeen matriisista poistetaan

kaikkein harvimmin esiintyvät attribuutit (itse asiassa attribuuttien määrästä jopa yli 90 %

voitiin  testitapauksissa  poistaa  ilman  ratkaisevaa  negatiivista  vaikutusta  tuloksiin,  ks.

4.1.1).  Suodatettu  V-matriisi  ohjataan  FastICA-algoritmille,  joka  ensin  valkaisee  datan

PCA:lla  ja  sitten  suorittaa  varsinaisen  ICA-faktoroinnin.  Tuloksena  on  joukko

komponentteja,  joista  kussakin  on  painokerroin  kullekin  attribuutille.  Eräs  tyypillinen

FastICA:n tuottama komponentti näkyy kuvassa 2.2.
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Tässä vaiheessa V-matriisista on teknisesti ottaen saatu esiin riippumattomat komponentit.

Mutta  jotta  ne  voitaisiin  esittää  sekvensseinä,  on  niitä  tulkittava  edelleen.  ISCE:ssa

komponenteista  valitaan  vahvimmat  attribuutit  ja  muodostetaan  kutakin  komponenttia

vastaava lista ”vahvojen attribuuttien” numeroista eli attribuuttikomponentit.  Itsenäiseksi

attribuuttikomponentiksi  kutsutaan  (attribuutti,  vahvuus)-pareja  sisältävää  vektoria,

diskreetiksi  attribuuttikomponentiksi  pelkkiä  attribuuttinumeroita  sisältävää  vektoria  ja

sekvenssikomponentiksi  sekvenssikohtien  numeroita  (tietylle  sekvenssille)  sisältävää

vektoria. Attribuuttien keskinäinen tärkeysjärjestys käy suoraan ilmi vahvuusjärjestyksestä.

Attribuuttien  numerot  voidaan  puolestaan  kuvata  takaisin  sekvensseihin  käyttämällä

käänteisesti  sitä  kuvausta,  jolla  MaxFlow  alunperin  muodosti  sekvensseistä

attribuuttimatriisin.  Nämä aminohappotähde-listat yritetään sitten luokitella haluttuihin ja

ei-haluttuihin.

ISCE:n  toimintafilosofia  on  siis  seuraava.  Oletamme,  että  superperheen  (tai  mikä

sekvenssijoukko sitten lähtöjoukoksi valitaankin) sekvenssit  sisältävät  toistuvia piirteitä.

Tällöin  on  periaatteessa  mahdollista  löytää  ne.  Mikäli  jossakin  sekvenssissä  esiintyy

piirteitä, jotka ovat ominaisia vain ko. sekvenssille, on tarkasti ottaen tuo piirrejoukkokin

itsenäinen komponentti, sillä sehän ei riipu mistään muusta, eikä piirrejoukon osajoukkojen

välillä ole tilastollisia riippuvuuksia. Sitä voidaan kuitenkin pitää kohinana, sillä kohinan
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osaelementithän  ovat  riippumattomia  toisistaan.  Ts.  käytännössä  ajattelemme,  että

hyväksyttäviä  itsenäisiä  komponentteja  ovat  vain  ne,  jotka  esiintyvät  useammassa  kuin

yhdessä sekvenssissä, ja näitä nimitetään motiiveiksi. Muu on kohinaa.

Kun  datajoukkoa  kasvatetaan  näytteillä,  jotka  eivät  sisällä  uusia  komponentteja  vaan

yhdistelevät  vanhoja  uusilla  tavoilla,  menetelmän  on  helpompi  paikantaa  kyseiset

komponentit ja tuloksen laatu siis paranee. Jos taas uusi näyte sisältää uuden komponentin,

joka  pitäisi  löytää,  lopputulos  huononee.  Oletamme,  että  tyypillisesti  superperhe  on

eräänlainen  kompromissi  näytteiden  määrän  ja  niiden  sisältämien  itsenäisten

komponenttien määrän välillä.

Käytämme  siis  koko  superperhettä  niiden  komponenttien  löytämiseen,  jotka  ylipäätään

superperheestä  löytyvät,  valitsemme  sen  sekvenssin,  jota  haluamme  tutkia,  ja  viimein

projisoimme siihen haluamamme komponentit.  Tästä seuraa erilaisia perustavanlaatuisia

ongelmia. Voimme ensinnäkin valita, haluammeko sekvenssissä näkyviin ne komponentit,

jotka sekvenssissä näyttävät olevan vahvimmin läsnä, vai ne komponentit, jotka kuvaavat

parhaiten koko superperhettä, vaiko ehkä ne, jotka kuvaavat jotain aliperhettä, jonka osana

kyseinen sekvenssi on.

Tämä  valinta  aiheuttaa  kahdentyyppisiä  ongelmia.  Jos  valitsemme,  että  sekvenssissä

näytetään vain sille  ominaisimmat  komponentit,  niin  on mahdollista  että  osa  kyseisistä

komponenteista on kohinaa, joka vain sattuu olemaan läsnä juuri tässä sekvenssissä, ja on

ehkä  vain  sattumalta  tai  ei  lainkaan  konservoitunut  (ts.  se  ei  ole  motiivi).  Jos  taas

valitsemme,  että sekvenssissä näytetään suuremmalle joukolle (perheelle)  ominaisimmat

komponentit, niin näkyviin eivät välttämättä tule kaikki  juuri tälle sekvenssille ominaiset

funktionaalisista  syistä  konservoituneet  komponentit,  ja  lisäksi  joitakin  sellaisia

komponentteja luultavasti kuvataan sekvenssiin joita siinä ei ole lainkaan, jolloin tulos on

niiltä  osin  täysin  virheellinen.  Toisaalta  mitä  samanlaisempia  superperheen  jäsenet

rakenteellisesti ovat, sitä harvemmin tällainen tilanne syntyy.

Nämä  ongelmat  johtuvat  viime  kädessä  käsittelyn  epäideaalisuudesta.  Jos  itsenäisinä

komponentteina  ilmenisivät  kaikki  ne  ja  vain  ne  komponentit,  jotka  todella  ovat

evolutionäärisesti säilyneitä, niin ongelmaa ei olisi, vaan aina olisi paras tapa esittää juuri

ne komponentit, jotka ovat läsnä kyseisessä sekvenssissä. Koska tämä on ideaalitapaus, on
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sitä ISCE:n suorituskykyä arvioidessa käytetty jatkuvasti (erikseen mainittuja poikkeuksia

lukuunottamatta)  approksimaationa,  eli  valittu  koko  superperheestä  laskettujen

komponenttien  joukosta  ne,  jotka  näyttävät  olevan  ominaisimpia  juuri  kyseiselle

sekvenssille. Toisenlainenkin ratkaisu olisi kuviteltavissa.

2.2 ICA:n mukauttaminen sekvenssidatan erityispiirteisiin

Koska ICA antaa suoraan vain joukon kuvan 2.2 kaltaisia epäideaalisia komponentteja, on

niitä  järkevää  käsitellä  kolmella  tavalla:  optimoida  lähtödata  ICA:ta  varten,  optimoida

komponenttien laatu, sekä valita jokin tulkinta komponenteille.

2.2.1 Tulosten laadun optimointi

ICA:n  tuloksena  on  joukko  toisistaan  riippumattomia  komponentteja  satunnaisessa

järjestyksessä.  On  kuitenkin  varmaa,  että  jotkut  komponentit  ovat  yleistapauksessa

biologisesti merkitsevämpiä kuin toiset. Tähän on oleellisesti kaksi syytä:

1. Kaikki sekvenssidatan tilastollisesti riippumattomat komponentit eivät suinkaan

ole biologisesti yhtä merkitseviä. Esim. kahdessa sekvenssissä saattaa esiintyä täsmälleen

sama mutta ei-funktionaalinen sekvenssi-fragmentti, jolloin ISCE voi periaatteessa tehdä

tästä yhden itsenäisen komponentin.

2.  Kaikki  menetelmän  tuottamat  komponentit  eivät  tosiasiassa  ole  tulkittavissa

biologisesti,  ts.  ne  eivät  ole  aitoja  itsenäisiä  sekvenssikomponentteja  vaan  menetelmän

epätarkkuudesta  syntyviä  artifakteja.  Tällaisia  komponentteja  ovat  tyypillisesti  sellaiset,

joissa  (tärkeimmätkin)  tähteet  ovat  jakautuneet  ympäri  proteiinin  rakennetta,  jolloin  on

selvää ettei komponentti vastaa mitään evoluutiossa säilynyttä proteiinin osaa.

Ensimmäinen ongelma ovat siis tapaukset, joissa tilastollinen ja biologinen merkittävyys

eivät  käy  yksiin  ja  toinen  ongelma  ISCE:n  kyky  tuottaa  biologisesti  mielekkäitä

sekvenssikomponentteja.  Pelkin  tilastollisin  menetelmin  ei  tietenkään  voida  vaikuttaa

ensimmäiseen  ongelmaan,  mutta  toiseen  voidaan.  Tarvitaan  siis  tapoja  parantaa

biologisesti  mielekkäiden  sekvenssikomponenttien  määrää  suhteessa  mielettömiin.
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Tällaisia tapoja ovat mm. seuraavat:

1.  Valitaan  ISCE:n  parametrit  optimaalisesti  eli  maksimoidaan  komponenttien

keskimääräinen laatu.

2.  Valitaan  lasketuista  komponenteista  vain  optimaalinen  osajoukko  ja  näiden

komponenttien sisältämistä  attribuuteista  (tähteistä)  vain  optimaalinen osajoukko.  Tämä

saavutetaan

2a) pyrkimällä asettamaan komponentit paremmuusjärjestykseen

2b)  pyrkimällä  asettamaan  kunkin  komponentin  sisältämät  attribuutit

paremmuusjärjestykseen.

Tapaa #1 täsmennetään kohdassa 2.4 ja se toteutetaan kohdassa 4.1. Tapaa #2a tutkitaan

kohdassa 2.3 ja sen tuloksia analysoidaan kohdassa 4.1.2. Kuten kohdassa 2.1 todettiin,

tapa  #2b  voidaan  toteuttaa  suoraviivaisesti  yksinkertaisesti  asettamalla  komponentin

sisältämät attribuutit arvonsa mukaiseen suuruusjärjestykseen.

2.2.2 Sekvenssidatan dimensionaalisuus ja suodatus

Kun esiintyvien itsenäisten komponenttien määrä on vakio, ICA toimii sitä paremmin mitä

enemmän näytteitä  on suhteessa tuohon komponenttimäärään.  Koska MaxFlow-ohjelma

tuottaa  lähes  100  kertaa  enemmän  attribuutteja  kuin  mitä  on  sekvenssien  määrä,  tätä

suhdetta on pakko pudottaa selvästi, jotta menetelmä toimisi oikein. Attribuuttien määrää

pudotetaan kahdessa askelessa: ensin yksinkertaisella summauksella ja sitten PCA:lla.

Voidaan olettaa, että jos jokin attribuutti  esiintyy V-matriisissa kauttaaltaan suhteellisen

heikoilla  painoilla  ja  /  tai  harvoissa  sekvensseissä,  niin  se  ei  sisällä  mitään

evolutionäärisesti merkittävää informaatiota, tai vaikka sisältäisikin, niin ei ole luultavasti

mitään  toivoa  saada  kyseistä  informaatiota  esiin  V-matriisista  ylipäätään  millään

tilastollisella  menetelmällä.  Niinpä  voidaan  laskea  kunkin  attribuutin  painojen

kokonaissumma V-matriisissa ja poistaa tietyn kynnysarvon alle jäävät attribuutit tai sitten

jokin suhteellinen vakio-osuus (esim. 90 %) kaikista attribuuteista. Hyviä kynnysmääriä on

kuvattu kohdassa 4.1.1.



22

Voidaan  osoittaa,  että  jos  poimittavien  itsenäisten  komponenttien  määrä  on  korkea

suhteessa  faktoroitavan  matriisin  näytteiden  määrään  ja  pituuteen,  ICA  tuottaa

komponentteja,  joiden  epä-gaussisuus  on  maksimoitu  synnyttämällä  keinotekoisia

komponentteja, joissa tyypillisesti muutama arvo on hyvin korkea ja loput lähellä nollaa.

Tätä  ongelmaa  voidaan  torjua  datan  valkaisuvaiheessa.  Kun  mukaan  otettavien

pääkomponenttien  määrä  pudotetaan  tarpeeksi  alas,  saadaan  jäljelle  jäävän  matriisin

dimensionaalisuus  riittävän pieneksi,  jotta  siitä  edelleen  saatavat  itsenäiset  komponentit

ovat oikeanlaisia. (Hyvärinen et al., 1999.)

Käytännössä  havaittiin,  että  hyvä  suhde  pääkomponenttien  lukumäärän  PCN  ja

itsenäisten komponenttien lukumäärän ICN välillä on

PCN
ICN

≈1.5−2.5 . (4.2)

2.2.3 Relevanttien osien eristäminen tuloskomponentista

Kuten kuvasta  2.2  näkyy, osa  komponenttien  arvoista  on  negatiivisia,  eikä  yleensä ole

nähtävissä  mitään  sellaisia  painoarvoja,  jotka  selvästi  dominoisivat  ja  olisivat  siten

ilmeisesti relevantteja. Lisäksi ICA:han liittyvä varianssin skaalautuvuusongelma aiheuttaa,

etteivät painoarvot näissä komponenteissa enää sijoitu välttämättä välille 0-1 vaan voivat

nousta esim. kymmeniin tai satoihin. ISCE:n komponentti-tulkinnan on ratkaistava nämä

ongelmat.

Sinänsä negatiiviset komponenttiarvot vaikuttavat mielettömiltä, koska painokertoimethan

eivät  V-matriisissakaan  voineet  olla  negatiivisia.  On  kuitenkin  mahdollista,  että  myös

sekoitusmatriisissa vastaavat arvot ovat negatiivisia, jolloin lopputulos on mielekäs. Tämän

vuoksi  ISCE:ssä  jaetaan  kukin  komponentti  negatiiviseen  ja  positiiviseen  osaan,  eli

muodostetaan uusi  komponenttimatriisi,  jossa komponenttien kokonaismäärä tuplaantuu.

Sen jälkeen katsotaan, onko kutakin alkuperäistä komponenttia vastaava sekoitusmatriisin

painokerroin negatiivinen vai  positiivinen.  Mikäli  alkuperäisen sekoitusmatriisin kerroin

komponentin  negatiiviselle  osalle  on  negatiivinen,  uudessa  sekoitusmatriisissa  vastaava

kerroin on positiivinen, ja muuten se on nolla.  Mikäli taas alkuperäisen sekoitusmatriisin

kerroin  komponentin  positiiviselle  osalle  on  positiivinen,  uudessa  sekoitusmatriisissa

vastaava kerroin on positiivinen,  ja muuten se on nolla. Lopputuloksena saamme uuden
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sekoitus- ja komponenttimatriisin, jotka eivät sisällä negatiivisia elementtejä. Hintana on,

että  kaikki  komponentit  eivät  ole  enää riippumattomia,  sillä yksittäisten komponenttien

jakaminen kahtia aiheuttaa tietenkin mahdollisen riippuvuuden tuloskomponenttien välille,

mutta  koska  alkuperäisessä  komponenttissa  nämä  olivat  erimerkkisiä,  riippuvuus  oli

todennäköisesti vain menetelmän epäideaalisuudesta syntynyt näennäisyys.

Tämän  jälkeen  sekä  komponentit  että  niitä  vastaavat  sekoitusmatriisin  painokertoimet

skaalataan  siten,  että  suurin  komponenteissa  esiintyvä  arvo  on  1,  mikä  heijastaa  V-

matriisin  vastaavaa  piirrettä.  Näin  sekoitusmatriisin  painokertoimet  ovat  keskenään

vertailukelpoisempia kuin alunperin.

Lopulta  on  valittava  komponentin  vahvimmista  attribuuteista  jokin  osuus  ja  hylättävä

muut.  Tätä  ei  voi  tehdä  täysin  automaattisesti,  vaan  on  oletettava  jokin  tyypillinen

komponentin pituus, jota tavoitellaan. Koska tiedämme motiivien tyypillisesti koostuvan

vain muutamista aminohappotähteistä, ei pituus voi myöskään olla tässä sovellusalueessa

mielivaltaisen suuri.  Lisäksi  on selvää,  että  jos  komponentin  n:s  ja  n+1:s  arvo eroavat

toisistaan erittäin vähän, ja olemme valitsemassa komponentista vain n parasta arvoa, on

valinta  näiden  kahden  arvon  välillä  mielivaltainen.  Niinpä  ISCE  laajentaa  otosta

automaattisesti  sen mukaan,  onko heikoimman valitun arvon välittömässä läheisyydessä

(esim. vain muutaman prosentin erolla) muita arvoja. Jos tällä tavalla jatkaen komponentin

pituus  kasvaa  yli  enimmäismäärän,  aloitetaan  uudelleen  alusta  pienentämällä

”läheisyyssädettä.” (Jos lopputulosta ei vieläkään voida hyväksyä, ei kyseistä komponenttia

valita lainkaan.)

2.3 Komponenttien tärkeysjärjestyksen ennustaminen

Komponenttien  tärkeysjärjestystä  voidaan  arvioida  sekvenssikohtaisesti  kahdella  tapaa:

joko  komponentin  ja  sekvenssin  erilaisten  tilastollisten  ominaisuuksien  avulla  tai

proteiinien funktioon yleensä liittyvää empiiristä tietoa hyväksikäyttäen. Ensimmäinen tapa

kertoo meille vain sen, onko jokin komponentti todella evolutionäärisesti konservoitunut.

Toinen  tapa  taas  kertoo,  että  jos  komponentti  on  konservoitunut,  niin  kuinka

todennäköisesti  se  on  funktionaalinen.  Molempia  tapoja  voidaan  ISCE:ssä  käyttää

sovelluksesta riippuen.
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2.3.1 Tilastolliseen merkitykseen perustuva priorisointi

ICA:ssa,  toisin  kuin  PCA:ssa,  komponenttien  tärkeysjärjestyksen  määrittämiseen  ei  ole

mitään itsestäänselvää keinoa. Komponenttien priorisoimiseksi kokeiltiin kolmea eri tapaa.

Koska jokainen niistä näytti tuottavan suht. hyvän järjestyksen, mutta kuitenkin erilaisen

kuin kahdessa muussa,  niin lopullisessa priorisointi-algoritmissa käytetään kaikkia näitä

tapoja,  joiden  antamista  tuloksista  sitten  lasketaan  keskiarvo.  Tätä  kutsutaan  jatkossa

konservaatio-preferenssiksi.

Huom. komponenttien tärkeys jollekin sekvenssille voidaan laskea joko sen perusteella,

mikä  on  sekvenssille  itselleen  ominaisinta,  tai  sitten  sen  perusteella  mikä  on  jollekin

sekvenssijoukolle ominaisinta (sisältäen tai jopa poislukien ko. sekvenssin). Jos haluamme

esim.  saada esiin  jonkin oletetun aliperheen ominaisuudet,  on tietenkin yritettävä saada

esiin  sellaiset  komponentit,  jotka  ovat  yleisimpiä  ko.  aliperheessä.  Jokin  aliperheen

komponentti ei kuitenkaan välttämättä esiinny ollenkaan ko. sekvenssissä, jolloin se näkyy

sekvenssissä käytännössä kohinana. Yhdelle sekvenssille paras tulos, joka kertoo siis vain

sekvenssistä  itsestään  ja  superperheestä,  johon  se  kuuluu,  saadaan  käyttämällä

komponenttien priorisointiin pelkästään informaatiota, joka liittyy sekvenssiin itseensä.

Ensimmäinen  menetelmä  perustuu  ICA:n  tuottamaan  sekoitusmatriisiin.  Koska  yhtälön

(1.6) mukaan tietty komponentti #I sisältyy tiettyyn sekvenssiin #S voimakkuudella ASI ,,

jossa  A  on  sekoitusmatriisi,  voidaan  tällä  arvolla  approksimoida  I:n  relevanssia  S:ssä.

Käytännössä numeerinen voimakkuus ei kuitenkaan ole täsmällinen prioriteetin mittari.

Toinen  tapa  on  laskea,  kuinka  vahvasti  kunkin  komponentin  sisältämät  attribuutit

tosiasiassa  esiintyvät  sekvenssissä  S  alkuperäisessä  V-matriisissa.  Voihan  olla,  että

puhdistettu komponentti ei enää sisälläkään juuri niitä attribuutteja, jotka tälle sekvenssille

olisivat  ominaisia  (tai  edes  nollasta  poikkeavia).  Jos  halutaan  saada  esiin  vain  tälle

sekvenssille omainaiset piirteet, ei ole mielekästä näyttää komponentteja, jotka koostuvat

enimmäkseen  attribuuteista,  joiden  alkuperäinen arvo  on  ollut  nolla  tässä  sekvenssissä.

Menetelmä on kuitenkin varsin epätarkka.
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Kolmas tapa on laskea, kuinka monta sellaista attribuuttia komponentissa todella on, jotka

ovat nollasta poikkeavia sekvenssissä S alkuperäisessä V-matriisissa. Tällöin ratkaisee siis

attribuuttien määrä, ei voimakkuus.

2.3.2 Empiiriseen tietoon perustuva priorisointi

Em.  menetelmät  perustuvat  komponenttien  priorisointiin  pelkästään  niiden  tilastollisten

ominaisuuksien perusteella. Biologisesti merkitsevämpiä tuloksia voidaan kuitenkin saada

käyttämällä toisenlaista lähestymistapaa: arvioiden kutakin komponenttia sen perusteella,

miten  paljon  se  muistuttaa  ominaisuuksiltaan  tunnettujen  proteiinien  funktionaalisia

motiiveja.  Tähän  voisi  olla  moniakin  eri  tapoja,  mutta  tässä  työssä  kokeiltiin  erästä

yksinkertaisimmista  kuviteltavissa  olevista.  Tätä  kutsutaan  jatkossa  funktionaaliseksi

preferenssiksi.

Tiedetään, että eri aminohappotyypeillä on erilaiset kemialliset ominaisuudet. Jotkin, kuten

valiini, eivät yleensä pysty sitomaan ligandeja vaan ovat tyypillisesti proteiinin ytimessä,

eivätkä näin ollen tavallisesti kuulu aktiivisiin motiiveihin. Yleisestikin aktiiviset kohdat

koostuvat  polaarisista  tähteistä,  kun hydrofobiset  tähteet  taas  keskittyvät  ytimiin.  Tämä

idea  voidaan  verifioida  laskemalla  empiirisesti  tunnetuista  rakenteista  se  suhteellinen

taajuus,  jolla  kukin  aminohappotyyppi  esiintyy  rakennejoukon  aktiivisissa  motiiveissa.

Tämän  ovat  toteuttaneet  mm.  Holm  ja  Sander,  jotka  käyttivät  "funktionaalisen

preferenssin" määrittämiseen tähteelle R kaavaa

Funktionaalinen preferenssi(r) = log [
F r /C r 

F TOT /CTOT 
] (4.3)

jossa F r on  aminohappotyypin  r  määrä  rakennejoukon  funktionaalisissa  motiiveissa,

C r on  r:n  määrä  rakennejoukon  kaikissa  evol.  säilyneissä  kohdissa, F TOT on

funktionaalisten  tähteiden  kokonaismäärä  ja CTOT ev.  säilyneiden  tähteiden

kokonaismäärä. Näin saadaan kunkin aminohappotyypin funktionaalisuudelle eräänlainen

suhteellinen odotusarvo (taulukko 2.1), jota voidaan käyttää arvioitaessa todennäköisyyttä

sille, että jokin sekvenssin osa muodostaa funktionaalisen kohdan. (Holm & Sander, 1997.)
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Yhdelle  tähdejoukolle  voidaan  siis  funktionaalisuuden  suhteellinen  odotusarvo

summaamalla  joko  sen  kaikkien  tai  parhaiden  jäsenten  preferenssiarvot  yhteen.

Odotusarvojen  perusteella  tähdejoukot  voidaan  järjestää  siitä  joukosta,  joka  on

todennäköisimmin funktionaalinen, siihen joka on epätodennäköisimmin funktionaalinen.

Taulukko 2.1. Aminohappotyyppien funktionaalisen preferenssin painokertoimet.

tyyppi kerroin tyyppi kerroin tyyppi kerroin

H 0.35 C 0.20 S 0.13

K 0.10 T 0.10 N 0.09

R 0.05 E 0.05 Q 0.05

D 0.03 A 0.01 M 0.01

I -0.01 Y -0.04 V -0.06

G -0.07 F -0.11 W -0.15

L -0.19 P -0.20

Koska kuhunkin attribuuttiin liittyy yksikäsitteinen aminohappotyyppi, voitaisiin itsenäiset

attribuuttikomponentit periaatteessa priorisoida funktionaalisen preferenssin mukaan koko

superperheen  tasolla.  Tätä  mahdollisuutta  ei  kuitenkaan  hyödynnetty,  sillä  tyypillisesti

olemme  kiinnostuneita  komponenttien  priorisoinnista  vain  yksittäisten  sekvenssien

tapauksessa. Tällöin kuvaamme ensin attribuuttikomponenttien joukon sekvenssiin saaden

tuloksena  sekvenssikomponenttien  joukon,  jonka  puolestaan  voimme  priorisoida

funktionaalisen preferenssin mukaan. 

Lopullisessa  ISCE-työkalussa  kullekin  attribuuttikomponentin  jäsenelle  A  laskettiin

sekvenssiä S tarkasteltaessa funktionaalisen preferenssin arvo siten, että kaavan (4.3) tulos

vielä  painotettiin  arvolla  V S A .  Komponentit  priorisoitiin  sekvenssissä  kolmen

funktionaalisesti parhaan tähteen mukaan.
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2.4 Parametrit

ISCE:ssä on määriteltävä taulukossa 2.2. lueteltavat  parametrit.  Parametrit  ICN ja PCN

ovat lähinnä laskennallisia: ne määrittelevät tulosten laadun ylärajan. ICN lisäksi määrittää

käytettävissä  olevien  komponenttien  enimmäismäärän  (joka  on  2*ICN).  Näiden

parametrien  suuruuksien  suhdetta  käsiteltiin  kohdassa  2.3.3.   ICN:n  parasta  arvoa  ei

kuitenkaan voida etukäteen tietää, ja niinpä perusteellisia vertailuja empiirisiin tuloksiin oli

tehtävä  parametrin  parhaan  arvon  valitsemiseksi.  Lähtökohtaisesti  oletettiin,  että  arvo

riippuu käsiteltävän perheen koosta.

Parametri ICMinLength on kiinnitetty arvoon 3, sillä voidaan olettaa, ettei juuri mikään

motiivi  koostu vähemmästä kuin kolmesta aminohappotähteestä, ja vaikka koostuisikin,

niin sitä ei pystyttäisi enää näillä menetelmillä kunnolla tunnistamaan. Parametrit ICLength

ja ICusedN ovat käyttäjän valittavissa ja vaihtelevat sen mukaan, painotetaanko tuloksissa

selektiivisyyttä (oikeiden ennusteiden osuutta kaikista ennusteista) vai herkkyyttä (oikeiden

ennusteiden  määrää).  Parametrien  ICN,  ICLength  ja  ICUsedN erilaisia  arvoja  tutkitaan

kohdassa 4.1 vertailemalla saatuja ennusteita vastaaviin empiirisiin tietoihin.

Taulukko 2.2. ISCE:n parametrit. Arvot ovat suosituksia (ks. 4.1).

Nimi Merkitys Arvo

ICN Laskettavien itsenäisten komponenttien määrä 10 - 30

PCN Valkaisussa säilytettävien pääkomponenttien määrä 1.5*ICN

ICLength Valittavien attribuuttien enimmäismäärä per komponentti 15 - 25

ICMinLength Valittavien attribuuttien vähimmäismäärä per komponentti 3
ICUsedN Oletettu itsenäisten komponenttien määrä per sekvenssi 2 - 7
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3. Vaihtoehtoisia menetelmiä motiivien paikantamiseen

Jotta ISCE:n tulokset olisivat vertailukelpoisia, kokeiltiin myös erilaisia yksinkertaisempia

menetelmiä  tärkeiden  attribuuttien  löytämiseksi.  Päädyttiin  kahteen  erilaiseen

evoluutiopuun  topologiaa  hyödyntävään  menetelmään  ja  yksinkertaiseen  tilastolliseen

korrelaatioon.  Tulosta  saattaisi  myös  parantaa  ICA:n  rajaaminen  aliperheisiin  koko

superperheen sijaan. Näillä menetelmillä saatuja tuloksia on käsitelty luvuissa 4.4 – 4.5.

3.1Evoluutiojälki puurakenteessa

Kuvassa 3.1 on kuvattu  perheen #253 UPGMA5-menetelmällä  (Sneath  & Sokal,  1973)

tuotettu hypoteettinen binäärinen evoluutiopuu.  Sikäli  kuin puu on muodostettu oikein,

kukin  haarautuma  kuvaa  mutaatiotapahtumaa,  joka  on  erottanut  kaksi   sekvenssilinjaa

toisistaan.  Kulkemalla  puussa  solmu  solmulta  juuresta  lehtiin  voidaan  attribuuttien

voimakkuusjakaumia analysoida eri tavoin. Esim. proteiini 1bf6 löytyy kuvan alaoikealta

ympyröidystä 11-suuruisesta haarautumasta (perheestä), mutta se perii ominaisuuksia myös

kaikilta muilta ylemmiltä ympyröidyiltä haarautumilta (eli kuuluu näihin perheisiin).

5 Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean
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3.1.1 Dominoivat attribuutit

Yksinkertaisin  tapa  tunnistaa  tietyllä  haarautumalle  ominaisimmat  attribuutit  on  laskea

kunkin  attribuutin  keskimääräinen  voimakkuus  kaikissa  haarautuman  alla  olevissa

sekvensseissä. Korkeimmat attribuuttivahvuudet merkitsevät ilmeisesti kyseiselle perheelle

tyypillistä  attribuuttia.  Keskimäärin  heikommat  attribuutit  saattavat  alempiin  haaroihin

mentäessä  kuitenkin  jossain  vaiheessa  jakautua  siten,  että  tietyn  haarautuman  toisella

puolella attribuutti  on lähellä nollaa ja toisella puolella lähellä ykköstä. Niinpä voidaan

päätellä,  että  kyseinen  attribuutti  on  tyypillinen  ainoastaan  löydetyn  haarautuman

jälkimmäiselle puoliskolle, jne. On tietenkin mahdollista, että puusta löytyy useampi kuin

yksi erillinen haara, jossa jokin attribuutti on dominoiva. Tällöin mitään päätelmiä ei voida

vetää,  vaan  attribuutti  on  ilmeisesti  pelkkää  kohinaa  (tai,  epätodennäköisemmin,  se

ilmaisee mutaatiota, joka on tapahtunut kahdessa eri haarassa).

Dominoivia  attribuutteja  tarkasteltaessa  perusongelmana  on,  että  ne  attribuutit,  jotka

dominoivat koko superperhettä ovat vahvoja myös alemmissa haarautumissa. Niinpä pitää

jollakin keinolla erotella alemmilla tasoilla tuolle tasolle ominaiset  ja ylemmiltä tasoilta

perityt attribuutit. Tämä johtaa meidät dominoivien poikkeamien menetelmään.

3.1.2 Dominoivat poikkeamat

Voidaan ajatella,  että  puussa  on erotettavissa  koko superperhettä  dominoivat  attribuutit

sekä  kullekin  haaralle  ominaiset  attribuutit.  Niinpä  voidaan  parantaa  tulosta  laskemalla

ensin tietty määrä dominoivia attribuutteja ensimmäisenä komponenttina ja huomioimalla

sen  jälkeen  jokaisesta  tarkasteltavasta  haarasta  ne  attribuutit,  jotka  siinä  poikkeavat

kaikkein eniten perheen keskiarvosta. Tällä tavoin voimme muodostaa kustakin haarasta

komponentin, joka periaatteessa sisältää ne attribuutit, jotka ovat juuri sille ominaisia.

3.1.3 Sisarusvertailu

On  mahdollista,  että  kussakin  haarautumassa  tapahtuneet  muutokset  ovat  paras  keino

funktionaalisten motiivien löytämiseksi. Tätä periaatetta noudattaen voidaan komponentit
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muodostaa  myös  siten,  että  verrataan  solmusta  haarautuvia  linjoja  keskenään  ja

paikannetaan  ne  attribuutit,  joiden  vahvuuserot  linjojen  välillä  ovat  suurimmat.  Tämän

ehdon täyttävistä attribuuteista puolestaan valitaan kummallekin linjalle sitä luonnehtiva

komponentti.

Esim.  oletetaan  että  haarautuman  toisella  puolella  esiintyy attribuuttien  vahvuusvektori

(0.1, 0.9, 0.0, 0.5, 0.0) ja toisella (0.2, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0). Suurimmat erot vektorien välillä

ovat  attribuuteissa  #4  (-1.0),  #2  (+0.9)  ja  #3  (+0.5).  Jos  komponenttiin  hyväksymisen

kynnysarvo   on  vaikkapa  0.6,  viimeinen  ero  ei  ole  riittävän  vahva,  jotta  sillä  olisi

merkitystä. Niinpä muodostetaan ensimmäiselle linjalle komponentti,  jossa esiintyy vain

attribuutti #4 ja toiselle komponentti, jossa esiintyy vain attribuutti #2 (reaalitapauksessa

attribuuttien vähimmäismäärä komponentissa on kuitenkin yleensä 3).

Tätä tapaa muodostaa kullekin haarautumalle ”sisarusten” välistä eroa kuvaava attribuutti-

komponentti kutsutaan tässä työssä sisarusvertailuksi.

3.2 Korrelaatio

Yksinkertainen  tapa  löytää  matriisista  tilastollisia  riippuvuuksia  on  laskea  riveittäin

korrelaatioita  alkioiden välillä.  Esim.  matriisissa  0.1 0.9 0.0 0.9 0.0
1.0 0.1 1.0 0.0 0.0
0.2 1.0 0.1 0.9 0.2 nähdään,

että jokaisessa sekvenssissä (rivillä), jossa toinen attribuutti (sarake) on vahva, niin myös

neljäs  attribuutti  (sarake)  on  vahva.  Keskirivillä  taas  molemmat  ovat  samanaikaisesti

heikkoja. Näyttää siis siltä, että toinen ja neljäs attribuutti esiintyvät aina samanaikaisesti,

ts. niiden välillä on jonkinlainen korrelaatio.

Jokaiselle  attribuuttiparille  p:n  sekvenssin  V-matriisissa  voidaan  laskea  sen

keskimääräinen korrelaatio siten, että korrelaatio attribuuttien i ja j välillä on 

korrelaatioi j=
∑
k=1

p

V k i∗V k j

p
. (3.1)
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Tämä ei kuitenkaan vielä riitä tarkoituksiimme, sillä etsimme korreloivia  ryhmiä, emme

pelkkiä pareja. Tässä työssä ryhmien etsintä toteutettiin siten, että lähtemällä attribuuttien

korrelaatiomatriisin  vahvimmasta  alkiosta  alettiin etsiä  tuon alkion jäsenien seuraavaksi

vahvimpia korrelaatioita.  Kun kaikki  (parametrina annetun)  kynnyskorrelaation ylittävät

jäsenet  oli  näille  ”siemenjäsenille”  löydetty,  toistettiin  sama  seuraavaksi  vahvimmille

attribuuteille,  jne.  Kustakin  löydetystä  ryhmästä  muodostettiin  vertailukelpoinen

”itsenäinen attribuuttikomponentti.”

3.3 ICA aliperheisiin rajattuna

ICA:n  tuloksen  laatu  on  suoraan  verrannollinen  näytteiden  lukumäärään  ja  kääntäen

verrannollinen niissä esiintyvien itsenäisten komponenttien lukumäärään. Ts. paras tulos

saadaan,  kun meillä  on suuri  määrä näytteitä,  joissa on läsnä vain  muutama itsenäinen

komponentti erilaisina yhdistelminä.

Näytteiden  määrää  ei  kuitenkaan  voi  mielivaltaisesti  lisätä,  koska  toisaalta  eri

sekvenssityyppejä ei  ole olemassa rajattomasti,  ja toisaalta  uusi  sekvenssi  saattaa tuoda

mukanaan uudentyyppisen funktionaalisen motiivin eli uuden itsenäisen komponentin, joka

pitäisi löytää. Niinpä voidaan kokeilla toista lähestymistapaa: valitaan sekvenssi S, josta

olemme kiinnostunteita  ja  vähennetään  näytteiden  määrää,  mutta  siten  valikoiden,  että

poistetaan  ne  näytesekvenssit,  jotka  jonkin  (vaikka  hyvin  yksinkertaisenkin)  vertailun

perusteella muistuttavat vähiten S:ää. Tällä tavoin voimme siis ikäänkuin jättää laskuista

pois  ne  sekvenssit,  joista  on  enemmän  haittaa  kuin  hyötyä  S:n  ominaisuuksien

ennustamiseksi.

Ilmeisin  tapa  toteuttaa  tällainen  sekvenssijoukon  suodatus  on  rakentaa  evoluutiopuu,

paikantaa  S  puurakenteessa  ja  suorittaa  ICA  vain  jollekin  sellaiselle  haarautumalle

(aliperheelle),  jonka  alla  S  esiintyy.  Esim.  jos  S  =  1bf6,  kuvassa  3.1  nähdään,  että

valittavissa ovat haarautumat 343, 109, 95 ja 69; päähaaran eli koko superperheen lisäksi.

Jos puu on muodostettu oikein, niin mitä alempiin haaroihin edetään, sitä täsmällisempää

informaatiota  jäljellä  oleva  sekvenssijoukko  sisältää  sekvenssistä  S.  Toisaalta  koko

superperheeseen  liittyvän informaation  määrä  myös  vähenee  mitä  alemmas  rakenteessa
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mennään,  joten  on  mahdollista,  että  pelkkiä  alimpia  haaroja  tutkimalla  emme  enää

pystykään  erottamaan  koko  superperhettä  luonnehtivia  ominaisuuksia  (esim.  motiivia

H.H.*H.*H.*D)  niistä  ominaisuuksista,  jotka  dominoivat  jäljelläolevassa  haarassa

pelkästään otoksen pienuuden vuoksi. Niinpä voisimme odottaa, että paras tulos ei löydy

koko  superperhettä  muttei  myöskään  pienintä  haaraa  käyttämällä,  vaan  jostain  näiden

välimaastosta.
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4. Tulokset

Parhaat  parametriarvot  valittiin  etsimällä  ne  yhdistelmät,  joita  käyttäen  ISCE ennustaa

parhaiten  empiirisesti  tunnettuja  motiiveja.  Näitä  arvoja  käyttäen  laskettiin,  miten

luotettavia  tuloksia  ISCE:llä  saadaan  testiperheissä.  Tämän  jälkeen  kokeiltiin  ISCE:n

tuloksia  kun  sekvenssijoukko  oli  rajattu  superperhettä  spesifisempään  aliperheeseen.

Lopuksi verrattiin tuloksia puumenetelmillä ja korrelaatiolla saatuihin tuloksiin. Perheiden

testisekvenssien  keskipituudet  ja  funktionaalisissa  motiiveissa  olevien  tähteiden

kokonaismäärät on lueteltu taulukossa 4.1. Taulukosta nähdään, että esim. perheessä #253

saataisiin  funktionaalisista  tähteistä  puhtaalla  arvauksella  keskimäärin  7.3  % tuloksista

oikein.

Taulukko 4.1. Testisekvenssien keskipituudet ja tähteiden keskimäärät funktionaalisissa motiiveissa .

Perhe #253 Perhe #548 Perhe #1389
Keskipituus* 411 234 651
Funkt. tähteitä yht. 30 33 33
Funkt. tähteitä % 7.3 % 14.1 % 5.1 %

* Sekvenssin pituudella tarkoitetaan aminohappojen määrää ensimmäisessä alayksikössä.

Tuloksia  käsitellään  herkkyyden  (sensitivity)  ja  selektiivisyyden  (selectivity)  mukaan.

Nämä määritellään p:lle ennustetulle tähteelle

herkkyys  p=tp /t (4.1)

selektiivisyys  p=tp / p (4.2)

joissa t merkitsee empiirisesti funktionaalisiksi tiedettyjen tähteiden kokonaismäärää ja tp

oikeiden arvausten määrää ennustejoukossa.

Millaisiin selektiivisyyden ja herkkyyden suhteisiin päästään pelkällä satunnaisvalinnalla?

Tarkastellaan perhettä #253. Oletetaan, että valitsemme vaikkapa 55 satunnaista tähdettä

jostain  perheen  keskivertosekvenssistä. 7.3  %  valituista  (4.0  kpl)  on  keskimäärin

funktionaalisia.  Olemme  siis  saavuttaneet  13  %  herkkyyden  (4  /  30)  ja  7.3  %
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selektiivisyyden.  Selektiivisyys  pysyy siis  aina  keskimäärin  minimiarvossaan  7.3  %  ja

herkyyttä  voidaan  hitaasti  kasvattaa  valitsemalla  lisää  satunnaisia  tähteitä.  Niinpä

laskentamenetelmnät, jotka keskimäärin ylittävät tämän selektiivisyys-rajan millä tahansa

(nollasta  poikkeavalla)  herkkyydellä  ovat  parempia  kuin  puhdas  arvaus.  Kohdassa  4.2

nähdään,  että  ISCE:ssä  minimiselektiivisyys  ylitetään  moninkertaisesti  10-30%

herkkyyksillä.

4.1Parhaiden parametrien valinta benchmark-vertailulla

Parametrien  ICN  ja  ICLength  (ks.  2.4)  parhaita  arvoja  ei  voi  kovin  tarkkaan  arvata

etukäteen.  Niinpä  kokeiltiin  eri  arvojen  yhdistelmiä  eri  perheissä  parhaan  yhdistelmän

löytämiseksi.

Lisäksi  oli  arvioitava,  millä  todennäköisyydellä  jokin  tietyllä  prioriteettiasteella  olevan

komponentin  sisältämä  attribuutti  vastaa  biologisesti  merkittävän  motiivin

aminohappotähdettä,  ts.  miten  herkästi  komponentin  luotettavuus  riippuu

prioriteettiasteesta.  Saatiin  siis  kullekin  komponentille  luotettavuusarvio,  joka  tietenkin

laskee prioriteetin heiketessä.

Yleistapauksessa  on  järkevää  olettaa,  että  parametrien  arvot  riippuvat  superperheen

ominaisuuksista.  Mitään  muita  ominaisuuksia  ei  kuitenkaan  tässä  automaattisesti

huomioida kuin perheen koko, so. sekvenssien lukumäärä.  Niinpä tavoitteena on löytää

jonkinlainen approksimatiivinen riippuvuus  parhaiden parametriarvojen  ja  perhekokojen

välillä. Tämä on mahdollista vertaamalla eri perheille saatuja ennusteita niistä empiirisesti

tunnettuihin motiiveihin.

Kun kullekin perheelle on laskettu parhaat parametrien arvot, voidaan muodostaa karkea

lineaari-approksimaatio  optimaalisten  arvojen  riippuvuudelle  perhekoosta.  Testi  tehtiin

kolmelle  ADDA-perheelle  #253  (”ureaasi”),  #1389  (”tRNA-syntetaasi”)  ja  #548

(”endonukleaasi”), joiden koot olivat 386, 308 ja 132, vastaavasti. 

Yllättävää  oli,  että  parhaat  tulokset  saatiin  jokaiselle  perheelle  likimain  samoilla

parametrien arvoilla.  Näillä  arvoilla menetelmä ei  siis  näytä olevan kovin herkkä  sille,
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minkä  kokoista  perhettä  käsitellään.  Tästä  huolimatta  ei  tietenkään  voida  ajatella,  että

itsenäisiä komponentteja olisi sama määrä missä tahansa perheessä, sillä lähtöolettamushan

oli, että yksi komponentti vastaisi likipitäen yhtä motiivityyppiä, joiden kokonaismäärä voi

riippua perheen koosta

.

Niinpä tehtiin se ratkaisu, että menetelmän oletusparametrit asetetaan kyllä perheen koosta

riippumattomiin  vakioarvoihin,  mutta  sitä  ei  suositella  käytettäväksi  lainkaan perheille,

joissa on alle sata  sekvenssiä.  Tämä suositus on järkevä siitäkin syystä, että näytteiden

määrän vähetessä menetelmän tulokset heikkenevät suhteellisesti joka tapauksessa, vaikka

parametrit olisivat optimaaliset.

4.1.1 Suodatusaskelen optimaalisuus

Datan  esikäsittelyn  onnistuminen  määrää  ylärajan  sille,  miten  hyvin  jatkokäsittely  voi

onnistua. Esikäsittelyssä attribuuttien määrä pyritään pudottamaan mahdollisimman alas.

Käytännössä todettiin, että 94 % suodatus eli määrän pudottaminen 6 %:iin alkuperäisestä

(esim. ureaasissa noin 1400 attribuuttiin) oli mahdollista heikentämättä oleellisesti datan

informaatiosisältöä.

Suodatuksen onnistumista testattiin tarkistamalla, kuinka suuri osa empiirisesti tunnetuista

aktiivisista  tähteistä  on läsnä vielä suodatuksen jälkeen.  Osoittautui,  että  yksinkertainen

attribuuttipainojen  koko  superperheen  yli  laskettuun  summaan  perustuva  attribuuttien

priorisointi  oli  riittävän  tehokas  suodatusmenetelmä.  Tässä  menetelmässä  lasketaan

kullekin  attribuutille  summa  niistä  vahvuuksista,  joilla  se  esiintyy  kussakin  perheen

sekvenssissä. Näin saadaan kullekin attribuutille approksimatiivinen arvio sen tärkeydestä

ko.  perheessä,  ja  hypoteettinen  attribuuttien  priorisointi  suoritetaan  yksinkertaisesti

järjestämällä nämä arvot suuruusjärjestykseen. Tämän jälkeen voidaan valita haluttu määrä

vahvimpia attribuutteja jatkokäsittelyyn.

Perheessä #253 oli 95% summasuodatuksen jälkeen kriittisistä attribuuteista jäljellä vielä

93.26% ja perheessä #1389 luku oli 94.04%. Keskimäärin voidaan siis olettaa, että ainakin

93% perheen aktiivisista aminohappotähteistä on mahdollista löytää suodatuksen jälkeen.

Kuvissa 4.1 ja 4.2 on esitetty 95% suodatuksen jäljiltä löydettävissä oleva motiivitähteiden
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suhteellinen osuus.
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4.1.2 Priorisoinnin onnistuminen

Koska  eri  tuloskomponenttien  laatu  vaihtelee  huomattavasti,  on  komponenttien

automaattinen tärkeysjärjestykseen asettaminen eli priorisointi  ensiarvoisen tärkeää, jotta

voidaan valita parhaat komponentit. Priorisointi toteutettiin kohdassa 2.4 esitetyllä tavalla.

Kuvissa  4.3  (perhe  #253)  ja  4.4  (perhe  #1389)  esitetään  kustakin  komponentista

löytyneiden motiivien suhteellinen osuus sekä keskiarvona kaikkien vertailu-sekvenssien

yli  että  huonoimmalle  vertailu-sekvenssille  siten,  että  komponentit  on  järjestetty

automaattisesti  konservaatiota  preferoivalla  priorisointimenetelmällä  (ks.  2.3),  ja

prioriteetti  laskee  oikealle.  Havaitaan,  että  molemmissa  perheissä  keskiarvot  4-5

ensimmäiselle  komponentille  ovat  korkeimmat,  kuten toivottavaa onkin.  Huonoimmissa

tapauksissakaan tulos  ei  ole  toivottoman kehno, mutta  kuten kuvan 4.4 kehnoin tapaus

osoittaa, menetelmä ei ole täydellinen.

Yleistapauksessa  priorisointi  kuitenkin  näyttää  olevan  riittävän  osuva,  erityisesti  jos

tarkastelemme vain 3-5 ensimmäistä komponenttia. Funktionaalisen preferenssin mukainen

priorisointi antaa vielä näitäkin paremmat tulokset.
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4.1.3Miten arvioida motiivin löytymisen onnistumista

Ideaalinen motiivinennustusmenetelmä antaisi tietenkin joukon tähderyhmiä, joista kukin

koostuisi ainoastaan yhteen motiiviin liittyvistä tähteistä. Tälle on ainakin kaksi realistista

vaihtoehtoa.   Ensinnäkin  voidaan laskea jokaiselle  sekvenssin tähteelle  todennäköisyys,

jolla  se  kuuluu  johonkin  motiiviin.  Näin  tekivät  esim.  Mihalek  ym.  vertaillessaan  eri

evoluutioon ja entropiaan perustuvia metodeja tähteiden priorisoimiseksi (Mihalek, 2004).

Toinen tapa, jota ICA-menetelmässä on pakko käyttää, on paikantaa sekvenssistä muutama

erillinen ryhmä tähteitä siten, että kussakin ryhmässä olevat tähteet ovat todennäköisesti

riippuvaisia toisistaan. Jos voidaan olettaa, että tietty ryhmä vastaa tiettyä motiivia,  niin

ryhmän  koko  on  luonnollisesti  kääntäen  verrannollinen  siihen  keskimääräiseen

todennäköisyyteen,  jolla  yksi  ryhmän  tähde  kuuluu  ko.  motiiviin.  Tästä  seuraa,  että

motiiviennustetta  voidaan  optimoida  joko  herkkyyden  tai  selektiivisyyden  mukaan.

Herkkyyttä  voidaan  lisätä  kasvattamalla  ryhmien  kokoja,  mutta  toisaalta  virheellisten

ennusteiden  todennäköisyys  tällöin  kasvaa  eli  selektiivisyys  heikkenee.  Vaikka

(sovelluksesta  riippuen)  voidaan  periaatteessa  kasvattaa  ryhmien  kokoja  vapaasti

tarkkuuden  kustannuksella,  olisi  toivottavaa  löytää  jokin  sellainen  oletusarvo  ryhmän

koolle, jolla ennustustulos olisi optimaalinen.

Ennustuksen onnistumista arvioitiin tässä kahdella tavalla. Ensin laskettiin kullekin (perhe,
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empiirisesti  tunnettu  sekvenssi,  huomioitavien  komponenttien  määrä)-kombinaatiolle

selektiivisyys, kullakin parametriyhdistelmällä. Vapaiden parametrien määrää vähennettiin

tarkastelemalla  keskiarvoja  perheen  kaikkien  sekvenssien  yli  ja  huomioimalla  kolme

ensimmäistä  (tärkeimmäksi  priorisoitua)  komponenttia,  jolloin  arvioitavaksi  jäi  kullekin

vertailuperheelle keskimääräinen selektiivisyys laskettujen komponenttien määrän ICN ja

komponettien enimmäispituuden L funktiona eli selektiivisyys( ICN, L ).

Koska  tähteet  tietyn  lasketun  komponentin  sisällä  voidaan  myös  priorisoida  toistensa

suhteen, sen korkeimmalle priorisoidut tähteet ovat todenäköisimmin oikeita positiiveja eli

herkkyys on sitä parempi mitä vähemmän tähteitä huomioidaan. Toisaalta, jos haluamme

löytää  parhaat  oletusarvot,  haluaisimme  suosia  sellaisia  arvoja,  jotka  antavat  kuitenkin

mahdollisimman paljon hyviä tähteitä, vaikka keskimääräinen herkkyys tästä jonkin verran

heikkenisikin. Niinpä vertailtiin herkkyyttä, joka on kerrottu oikeiden positiivien määrällä.

On siis vain etsittävä ne ICN- ja L-arvot, jotka maksimoivat tämän tulon.

4.1.4 Parhaat parametrien arvot

Ratkaistavaksi jää nyt, montako itsenäistä komponenttia sekvenssidatasta pitäisi laskea ja

kuinka monta  attribuuttia  kustakin komponentista  valitaan,  jotta  saadut  attribuuttijoukot

olisivat  optimaalisesti  juuri  niitä,  jotka  vastaavat  superperheessä  evoluutiossa  säilyneitä

motiiveja.  Tämä  saavuttaaksemme  meidän  on  kokeiltava  ISCE:n  vastauksia  eri

parametriyhdistelmillä  ja  verrattava niitä empiiriseen dataan. Parametrien valinta tehtiin

yksinomaan  vertaamalla  kullakin  parametriyhdistelmällä  tuotetuista  komponenteista

saatavien  tähteiden  kokonaisjoukkoa  kunkin  proteiinin  kaikista  tunnetuista  motiiveista

kerättyjen tähteiden kokonaisjoukkoon. Ts. vaikka tavoitteena on, että yksi komponentti

sisältää vain yhteen motiiviin liittyviä tähteitä, tätä ei parametrien säätövaiheessa erikseen

huomioitu, vaan käsiteltiin tähteitä yhtenä joukkona.

Motiivivertailussa on kaksi tapaa arvioida ISCE:n tulosten laatua, riippuen siitä halutaanko

maksimoida  selektiivisyys  vai  herkkyys.  Etsittäessä  parametreille  parhaat  oletusarvot,

jonkinlainen kompromissi näiden tavoitteiden välillä on tehtävä.

Parametrien parhaiden arvojen lisäksi olisi tärkeä tietää, montaako (parasta) komponenttia
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voidaan  pitää  biologisesti  mielekkäänä,  tai  täsmällisemmin:  mikä  on  komponentin

luotettavuusarvo sen prioriteettiasteen funktiona. Olisi mahdollista laskea luotettavuusarvo

ensin  pelkästään  (automaattisen  priorisoinnin  tuloksena)  parhaaksi  oletetulle

komponentille,  sitten  pelkästään  toiseksi  parhaalle,  jne.  Koska  prioriteettijärjestys  ei

kuitenkaan  ole  täydellinen,  luotettavuus  arvioitiin  kumulatiivisesti  siten,  että  ensin  se

laskettiin vain parhaalle komponentille, sitten parhaan ja toiseksi parhaan kombinaatiolle,

sitten kolmen parhaan kombinaatiolle,  jne. Näin vältetään se absurdi mahdollisuus,  että

esim.  toiseksi  parhaaksi  laskennallisesti  priorisoitu  komponentti  saisi  empiirisessä

vertailussa  korkeamman luotettavuusarvon kuin parhaaksi priorisoitu.

Vertailut tehtiin kunkin superperheen kullekin empiirisesti tunnetulle rakenteelle erikseen

(täydellinen lista vertailussa käytetyistä rakenteista löytyy liitteestä 3). Tuloksena saatiin

siis kullekin perheelle 4-ulotteinen datajoukko, jossa ulottuvuuksina olivat siis laskettujen

komponenttien  määrä  ICN,  komponentista  huomioitu  attribuuttimäärä  ICLength,

empiirisen  rakenteen  indeksiluku  ja  vertailussa  huomioitujen  komponenttien  määrä

ICUsedN (< ICN). Jotta dataa voisi  järkevästi  tutkia, tyydyttiin tarkastelemaan tuloksia,

joissa kolme parasta komponenttia oli  huomioitu  (ICUsedN = 3) ja ottamaan keskiarvo

kaikkien  perheen  rakenteiden  yli.  Jäljelle  jää  tällöin  2-ulotteinen  matriisi,  jonka

korkeimmat arvot indikoivat parhaita (ICN, ICLength)-yhdistelmiä.

Etukäteen tiedettiin, että hyvät ICN-arvot ovat osapuilleen välillä 6 – 20 ja hyvät ICLength-

arvot välillä 3 – 30. Kuvassa 4.5 on esimerkkinä superperheelle #253 (ICN, ICLength)-

koordinaatistossa oikeiden positiivien määrällä painotettu selektiivisyys. Kuvasta voidaan

nähdä (punainen on korkea arvo, sininen matala, ja muut siltä väliltä),  että korkeimmat

arvot saadaan perhessä #253 ICN:n arvolla 15 – 17 ja pienimmällä pituudella (joka tässä

oli  12),  eli  koordinaateilla (15,  12 ).  Vastaavasti  saatiin perheelle #1389  parhaat arvot

koordinaateilla (15, 15) ja perheelle #548 koordinaateilla (15, 12). Niinpä päädytään siihen

hämmästyttävään johtopäätökseen, että kaikille superperheille paras ICN-arvo on likipitäen

sama.  Oikea komponenttien määrä ei  siis  merkittävästi  riipu  superperheen sekvenssien

määrästä, kun määrät ovat välillä 130-386.
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On kuitenkin selvää, että jos ISCE ylipäätään toimii testiperheitä oleellisesti pienemmille

perheille,  parhaan  ICN-arvon  on  jossain  vaiheessa  pakko  alkaa  laskea.  Vastaavasti  on

luultavaa, että se oleellisesti suuremmille perheille on myös suurempi. Toisaalta tiedetään

myös,  että perhekoon putoaminen selvästi  sadan sekvenssin alapuolelle  alkaa heikentää

ICA:n  toimintaa  jo  periaatteessakin  –  näytteiden  määrä  suhteessa  signaalien  määrään

putoaa vaarallisen alas. Niinpä päätettiin suositella, että menetelmää ei käytetä alle 100-

kokoisten  perheiden  käsittelyyn  lainkaan,  ja  sitä  suuremmilla  perheillä  ICN  on

oletuksellisesti vakio: ICN = 15. Tämä merkitsee 30 varsinaista attribuutti-komponenttia

kullekin superperheelle.

Suhteellisesti  parhaaksi  komponentin  pituusarvoksi  saatiin  siis  12-15.  Tämä  ei  ole

kuitenkaan yhtä tärkeä parametri kuin ICN, sillä koska komponentin sisällä attribuuttien

kesken vallitsee  melko  luotettava  prioriteettijärjestys  (ks.  2.1),  on  selvää  että  herkkyys

kasvaa ja selektiivisyys heikkenee verrannollisena käytettyyn pituuteen.
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Kuvassa 4.6 on eroteltu kaksi erilaista tapaa valita tärkeiden komponenttien määrä (ICUsed

<  ICN)  ja  pituus  (ICLength).  Kuvissa  tummuusaste  ilmaisee  komponentissa  olevan

attribuutin  aidon  laadun  (motiivinennustamiskyvyn).  Ideaalitapauksessa  (4.6a)  saamme

tuloksena erikseen hyvät komponentit ja huonot komponentit, ja oletamme hyvien olevan

keskenään yhtä hyviä.  Niinpä  voimme valita  hyvät  komponentit  ja  niistä  kustakin yhtä

monta  parasta  attribuuttia.  Todellisuudessa  (4.6b)  oikein  järjestetyissä  komponenteissa

laatu  heikkenee  keskimäärin  asteittain,  ja  jos  haluamme optimoida  hyvien  attribuuttien

kokonaismäärän, meidän pitäisi valita enemmän attribuutteja parhaista komponenteista ja

vähemmän  heikommista,  kolmiomaisesti.  ISCE:ssä  on  kuitenkin  käytetty

yksinkertaisuuden vuoksi suorakulmiota eli otettu kustakin parhaasta komponentista yhtä

monta parasta attribuuttia (tosin kohdassa 2.2.3 mainittu automaattinen tarkennus aiheuttaa

tosiasiassa jonkin verran pituusvaihteluita).

Kun  parhaat  parametrit  saatiin  lasketuksi,  oli  selvitettävä,  kuinka  montaa  parasta

komponenttia  yhdessä  sekvenssissä  kannattaa  ylipäätään  tutkia.  Nämä  arviot  tehtiin

laskemalla  saavutettu  herkkyys  kussakin  superperheessä  kaikkien  perhestä  testattujen

näytteiden yli käytettyjen komponenttien määrän (ICUsedN) funktiona. Kuvissa 4.7 ja 4.8

on esitetty tuloksena saadut kuvaajat parhaille perheiden #253 ja #1389 edustajille. Kuvista

nähdään, että herkkyys ei enää juurikaan kasva 5. tai 6. komponentin jälkeen. 

Voidaan  kuitenkin  kuvitella,  että  käyttäjä  haluaa  paikantaa  ISCE-menetelmällä  vain

kaikkein  varmimmat  komponenttien  osat.  Tällöin  on  vielä  tarkasteltava,  miten

selektiivisyys  ja  herkkyys  käyttäytyvät,  kun  komponenttien  pituudet  ovat  lähellä
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vähimmäispituutta,  eli  välillä 4-10.  Tällä välillä tutkittiin  vielä perheille #253 ja #1389

parhaita  parametreja  samaan tapaan kuin edellä.  Kuvissa  4.9  ja  4.10 näkyvät vastaavat

(ICN, ICLength)-kuvaajat.
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Havaittiin,  että  parhaat  parametrit  vaihtelevat  melko  paljon  perheestä  riippuen.  Ei  siis

voida antaa mitään täsmällistä suositusta parametrien arvoiksi  silloin,  kun selektiivisyys

halutaan  maksimoida,  lukuunottamatta  tietenkin  sitä,  että  komponenttien  on  syytä  olla

mahdollisimman lyhyitä.

4.2 ICA superperheissä

Kun parhaat parametrit saatiin valittua, voitiin aloittaa ISCE:n toiminnan luotettavuuden

varsinainen  arviointi. Luotettavuudelle  käytettiin  kolmea  mittaria:  komponenttien

gyraatiosädettä,  komponenttien  kykyä jakaa  tunnetut  proteiinit  mielekkäisiin  osiin  sekä

motiiviennusteiden pätevyyttä. Kaksi ensinmainittua riippuvat ISCE:n varsinaisesta ICA-

osuudesta ja viimeinen lisäksi priorisoinnin onnistumisesta.
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4.2.1 Gyraatiosäde

Mikäli komponentti muodostaa todella evolutionäärisesti konservoituneen kokonaisuuden,

sen  osien  on  tietenkin  oltava  lähekkäin  proteiinin  laskostuneessa  rakenteessa.  Tämä

lähekkäisyys  voi  olla  joko  1-ulotteista  (peräkkäisyys  sekvenssissä)  tai  3-ulotteista

(lähekkäisyys  laskoksessa).  Esim.  kuvassa  4.11  voidaan  nähdä miten  kaksi  punaisella

merkittyä aminohappoa ovat laskostuneet lähekkäin vaikka niiden välissä on sekvenssissä

10  aminohappoa.  Tällainen  kahden  tähteen  läheisyys  voi  aiheuttaa  voimakkaamman

tilastollisen  riippuvuuden  kuin  mikä  vallitsee  kahden  sekvenssissä  peräkkäisen  tähteen

välillä.

Komponentin  yhtenäisyyden  kvantifiointi  3-ulotteisessa  rakenteessa  voidaan  suorittaa

monin  tavoin.  Tässä  laskettiin  n-pituiselle  sekvenssikomponentille  keskimääräinen

gyraatiosäde, joka saadaan kaavasta

rG=
∑

i=1 

n

∑
j≠i

n

∣r i−r j∣

n n−1
, (4.3)

kun  vektorilla r i tarkoitetaan  aminohapon  i  keskipisteen  sijaintia  proteiinissa.  Mitä

pienempi  gyraatiosäde  on,  sitä  lähempänä  komponentin  osat  ovat  toisiaan  ja  sitä

todennäköisemmin kyseessä on evoluutiossa aidosti konservoitunut komponentti.

Realistisen  tuloksen  saamista  monimutkaistaa,  että  usein  ISCE:n  tuottamassa
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sekvenssikomponentissa on paljon 1-ulotteisesti (sekvenssissä) lähekkäisiä aminohappoja,

sillä tilastollinen riippuvuus on tietenkin usein suuri sekvenssin tietyn osan aminohappojen

välillä.  Tämä ei  kuitenkaan kerro meille  kovin paljon sellaista  mitä  emme voisi  arvata

muutenkin. Niinpä laskettaessa gyraatiosädettä määriteltiin, että vähimmäisetäisyys jota ei

pidetä  triviaalina  on  7  aminohappoa  sekvenssissä.  Tarkastellaan  esimerkkinä

komponenttia,  joka koostuu aminohapoista  kohdissa   25,  77,  110,  117 ja  122. Mikään

kohdissa 25, 77, 110 ja 117 olevista aminohapoista ei ole määritelmän mukaan triviaalisti

lähekkäin,  mutta  kohdissa  117  ja  122  olevat  aminohapot  sen  sijaan  ovat.  Niinpä

gyraatiosädettä  laskiessa  jätetään  kokonaan  huomiotta  joko  117  tai  122,  saaden

komponentti  jossa  ovat  aminohapot  kohdissa  25,  77,  110  ja  122.  Laskua  varten

komponenttia muunnetaan siis aina riittävästi, jotta siinä ei ole yhtään triviaalisti lähekkäin

olevaa aminohappoparia. Tuloksista saadaan mielenkiintoisia kun tutkitaan komponentin

suhteellista  gyraatiosädettä  eli  sen  sädettä  suhteessa  koko  proteiinin  yli  laskettuun

keskimääräiseen gyraatiosäteeseen.

Kuvassa  4.12  on  esimerkin  vuoksi  proteiinin  1k70  komponenteille  saadut  suhteelliset

gyraatiosäteet.  Havaitaan,  että  tässä  tapauksessa  säde  on  40-90% keskiarvosta,  eli  että

kehnoimmissakin  komponenteissa  tähteet  ovat  keskiarvoa  lähempänä  toisiaan  (kun

minimipituutta  lyhemmät  komponentit  on  poistettu).  Kuvassa  4.13  näkyy  kussakin

komponentissa esiintynyt tähteiden määrä. Vaikka tähteet eri komponenteissa ovat osittain

samoja,  saatiin  tässä  tapauksessa  komponenteissa  esiintyvien  erillisten  tähteiden

kokonaismääräksi jopa 150.

Kuvassa  4.14  on  esitetty  perheessä  #253  kaikkien  laskettujen  sekvenssikomponenttien

suhteelliset  gyraatiosäteet  kahdeksalle  eri  testisekvenssille.  Kuten  huomataan,  lähes

poikkeuksetta  komponenttien  säteet  ovat  keskiarvoa  (1)  lyhyempiä.  Kuvassa  4.15  on

eritelty sekvenssikohtaisesti koko itsenäisten komponenttien joukon säteiden keskiarvot ko.

sekvenssissä. Huom. tässä esitetty tulos on oleellisesti alle optimiarvon, sillä tavallisesti

tarkastelemme kullekin sekvenssille vain sen korkeimmalle priorisoituja komponentteja.
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Komponenttien  järjestäminen  konservoituvuus-preferenssillä  parantaa  tulosta  jonkin

verran,  muttei  gyraatiovertailussa ole  ratkaisevaa (toisin kuin funktionaalisten motiivien

etsinnässä).  Kuvissa  4.16  ja  4.17  esitetään  suhteelliset  gyraatiosäteet  vielä  seitsemälle

parhaalle  komponentille  perheiden  #253  ja  #1389  eri  testisekvensseissä.  Tulokset  on

tiivistetty taulukkoon 4.2.

Taulukko 4.2. Gyraatiosädevertailun tulokset.

perhe # komponentit säteen keskipituus (Å) suhteellinen säde

253 kaikki, ei järjestetty 22.14 0.82

1389 kaikki, ei järjestetty 32.23 0.78

253 7 parasta 17.01 0.63

1389 7 parasta 34.30 0.83
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4.2.2 Proteiinin osittelu

Gyraatiosäde sinänsä ei ole kovin intuitiivinen. Mitä se kertoo meille? Säteen perusteella

voisimme  kuvitella,  että  sekvenssikomponentit  ilmenisivät  proteiinin  rakenteessa

keskimäärin melko yhtenäisinä alueina.  Joistakin  perheiden #253 ja  #1389 proteiineista

rakenne  tunnetaan  kokeellisesti,  joten  niitä  käyttäen  voimme  suoraan  tutkia,

muodostavatko itsenäiset komponentit  rakenteissa todellakin niin yhtenäisiä alueita kuin

toivoisimme.

Perheestä  #253  valittiin  neljä  ja  perheestä  #1389  kaksi  satunnaista  sekvenssiä,  joiden

rakenteet tunnetaan. Kullekin niistä valittiin 5 – 8 parasta komponenttia konservoituvuus-

preferenssin mukaan. (Nyrkkisääntönä pidettiin, että 5 ensimmäistä komponenttia oletetaan

päteviksi,  ja  kolme  seuraavaa  näytetään  vain  jos  ne  sattuvat  olemaan  erityisen
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mielenkiintoisia,  mutta  niitä  ei  siis  yleensä  pidetä  luotettavina.)  Tämän  jälkeen

komponentit  kuvattiin  takaisin  kunkin  sekvenssin  rakenteeseen.  Kuvissa  näkyy  kukin

komponentti  yhtenäisellä  värillä,  järjestettynä prioriteetin  mukaan kuten taulukossa 4.3.

Kuvissa valkoiset tähteet muodostavat siis tärkeimmäksi oletetun komponentin ja punaiset

heikoimman. Kuvissa 4.18 – 4.21 näkyy perheestä #253 neljä proteiinia: 1o12, 1j79, 1gkp

ja 1k70.

Taulukko 4.3. Prioriteetin merkintään käytetyt värit.

1. Valkoinen

2. Turkoosi

3. Oranssi

4. Keltainen

5. Magenta

6. Sininen

7. Vihreä

8. Punainen
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Perheessä  #253  näkyy  poikkeuksetta  selvästi  funktionaalinen  H.H.*H.*H.*D  -motiivi

(tosin  yleensä  ilman  heikointa  histidiiniä).  Lisäksi  näkyy tyypillisesti  muutama  melko

yhtenäinen motiivi  ja muutama melko hajanainen motiivi.  Esim. kuvassa 4.18 turkoosi,

oranssi, sininen ja valkoinen alue ovat varsin yhtenäisiä, kun taas punainen ja vihreä alue

(jotka myös ennustettiin heikoimmiksi) ovat hajanaisia. Vastaavasti kuvassa 4.19 oranssi ja

turkoosi alue ovat hyvin yhtenäisiä, kun taas muissa on vaihteleva määrä hajanaisuutta. On

kuitenkin  ilmeistä,  että  miltei  kaikki  komponentit  ovat  yhtenäisempiä  kuin  jokin

rakenteesta  satunnaisesti  valittu  samansuuruinen joukko  tähteitä.  Proteiinille  1j70 saatu

tulos (kuva 4.20) on puolestaan niin heikko, että on syytä epäillä virhettä jossain analyysin

vaiheessa.
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Kuvissa 4.22 ja 4.23 on vielä esitetty kaksi perheeseen #1389 kuuluvaa proteiinia. Nämä

ovat mielenkiintoisia erityisesti hyvin erilaisen muotonsa vuoksi. Komponenttien pituutta

on niitä  varten  kasvatettu,  koska  on  luultavaa,  että  jo  proteiinien  suuri  koko ja  muoto

aiheuttaisi muuten tarpeetonta hajanaisuutta. Esim. proteiinista 1gax erottuu selvästi melko

yhtenäisenä turkoosi, keltainen ja vihreä alue.
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Monissa kuvissa esiintyy komponentteja,  jotka ovat  jakautuneet  useisiin  ryppäisiin:  2-3

tähdettä  on  kasautunut  lähelle  toisiaan  yhdelle  alueelle  ja  toiset  2-3  kauemmas

ensimmäisestä  ryppäästä  mutta  kuitenkin  lähekkäin.  Esim.  kuvan  4.23  violetti  alue  on

jakautunut kolmeen osaan: yhteen ilmeisen kohinatähteeseen ja kahteen toisistaan erilliseen

tähdepariin. Toisen parin jäsenet ovat yli 300 tähteen etäisyydellä toisistaan sekvenssissä,

joten niiden osuminen samaan komponenttiin on tuskin sattumaa. Komponentti sisältää siis

ilmeisesti potentiaalisesti hyödyllistä informaatiota, mutta se ei kokonaisuutena kuitenkaan

kuvaa yhtenäistä aluetta. Niinpä voisimme kuvitella, että tällaisessa tapauksessa kaksi tai

useampia itsenäisiä komponentteja on laskennallisten epätarkkuuksien vuoksi sulautunut

yhdeksi.  On  kuviteltavissa,  että  laskettavien  komponenttien  määrää  lisäämällä  nämäkin

ryppäät  olisi  saatu  näkyviin  toisistaan  riippumattomina  (erivärisinä)  komponentteina.

Valitettavasti  vain ISCE ei  luultavasti  olisi  pystynyt tähän ellei  näytteiden määrää olisi

samalla kasvatettu tai näytejoukko valittu huolellisemmin.
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4.2.3 Funktionaalisten motiivien ennustaminen

Gyraatiosäde ja visuaaliset tarkastelut antavat tietoa vain siitä, ovatko ennustetut motiivit

ylipäätään  alueita,  jotka  saattaisivat  olla  aidosti  konservoituneita.  Kokonaan  toinen

kysymys on, onko niillä kriittistä merkitystä proteiinin ymmärtämisen kannalta, ts. ovatko

ne funktionaalisia. Tätä ei tietenkään voida suoraan päätellä vain sekvenssikomponenttia

eikä välttämättä edes pelkkää laskostunutta rakennetta tutkimalla. Paras keino on verrata

tehtyjä  ennusteita  tunnetuiksi  oletettuihin  funktionaalisiin  motiiveihin:  ovatko  ISCE:n

muodostamat ja korkeimmalle priorisoimat motiivit niitä, jotka on kokeellisesti osoitettu

funktionaalisiksi?

Tällaista  kokeellista  tietoa  motiiveista  on  saatavilla  melko  rajoitetusti.  Tässä  käytettiin

vertailuja varten mutaatioiden avulla postuloituja motiiveja (LGPI, 2004). Vaikka voidaan

olettaa, että tietokanta ei sisällä merkittävässä määrin vääriä positiiveja, on mahdollista,

ettei  se  myöskään  sisällä  läheskään  kaikkia  aitoja  positiiveja.  Esim.  perheen  #1389

proteiinille  1a8h  tietokanta  antaa  vain  yhden  sinkkiä  sitovan  motiivin,  jossa  on  5

aminohappoa.  Jotta  tällainen  sekvenssi  olisi  empiirisesti  tunnetun  funktionaalisuutensa

kannalta vertailukelpoinen, pitäisi ISCE:stä arvioida siis vain ensimmäistä komponenttia,

ja komponenttien välisen tärkeysjärjestyksen olisi oltava ehdottoman täsmällinen. Niinpä

vertailuista  jätettiin  useimmiten  yksinkertaisuuden  vuoksi  pois  ne  sekvenssit,  joista

tunnettiin vain alle kymmenen funktionaalista aminohappotähdettä.
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Vertailut  suoritettiin  kohdassa  4.1.4  kuvatulla  tavalla:  kiinnittäen  huomiota  ainoastaan

proteiinin  kaikissa  funktionaalisissa  motiiveissa  esiintyvien  tähteiden  muodostavaan

kokonaisjoukkoon eikä siihen mitkä tähteet sijaitsevat missäkin motiivissa. Olisi toki ollut

mahdollista myös tutkia motiiveja erillään toisistaan, mikä olisi ollut erityisesti ICA:han

pohjautuvalle menetelmälle sinänsä mielekäs valinta, onhan tarkoitus nimenomaan eristää

motiivit  toisistaan.  Tämä  olisi  kuitenkin  vaatinut  huomattavasti  hienostuneempaa  ja

manuaalisempaa  testausta  ja  monimutkaisempia  analyysejä.  Ongelmaksi  olisivat

muodostuneet  mm.  lähdetietokannan  tulosten  laadun  vaihtelevuus,  samojen  tähteiden

esiintyminen  useissa  eri  motiiveissa  sekä  ISCE:n  tuloksissa  että  toisaalta  empiirisessä

datassa, ja lyhyiden ja pitkien motiivien suhteellisen ennustuskyvyn yhteismitattomuus. On

vaikea  arvioida  esim.  kuinka  hyvin  olemme  ennustaneet  empiirisesti  tunnetun  kolmen

aminohapon  motiivin,  jos  kaksi  niistä  ennustetaan  oikein,  mutta  ennusteessamme  ne

kuuluvat  motiiviin,  jossa  on  seitsemän  muuta  aminohappoa,  joista  puolestaan  kolme

kuuluu toiseen empiirisesti tunnettuun motiiviin, jne.

Vahvin  väite,  joka  voidaan tietyin varauksin  esittää  on,  että  gyraatiosäde-ennusteilla  ja

visualisoinneilla  voidaan osoittaa  ennustemotiivien  yleinen yhtenäisyys (muoto),  ja  että

seuraavaksi  esitettävällä  tähteiden  joukkovertailulla  voidaan  osoittaa  miten  hyvin

ennustemotiivit  sisältävät  oikeanlaisia  tähteitä  (sisältö).  Nämä vertailut  yhdistämällä voi

saada jonkinlaisen yleiskuvan ISCE:n luotettavuudesta.

Konservaatio-preferenssi antaa yleisesti ottaen melko huonoja tuloksia. Kuvassa 4.23 ovat

näytesekvenssien  keskimääräiset  (herkkyys,  selektiivisyys)-kuvaajat  viidelle  ”parhaalle”

komponentille  perheessä  #253 (huom.  tähteet  kerätään  komponenteista  kumulatiivisesti

kohdassa 4.1.4 kuvatulla  tavalla).  Kuvassa 4.24 on esimerkin  vuoksi  näytettä  perheelle

#1389  vastaava  kuvaaja,  mutta  komponenteittain  eriteltynä,  mistä  näkyy selvästi,  että

herkkyys  kasvaa  melko  lineaarisesti.  Ideaalitapauksessahan  herkkyys  nousisi  lähelle

maksimia  jo  ensimmäisissä  komponenteissa,  ja  tämän  jälkeen  pysyisi  melko  tasaisena.

Komponentit eivät selvästikään järjesty funktionaalisen merkityksensä mukaan.
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Kuvissa  4.25  –  4.27  ovat  vastaavat  kuvaajat  funktionaalisuus-preferenssin  mukaan

priorisoituina. Nämä ovat kenties koko työn tärkeimmät kuvaajat, sillä niiden perusteella

voidaan  antaa  luotettavuusarvio  ISCE:n  funktionaaliseksi  ennustamalle  yksittäiselle

tähteelle  sen  mukaan,  kuinka  suurta  herkkyyttä  tavoitellaan.  Kuvaajat  käyttäytyvät

hämmästyttävän eri tavalla, mikä on ehkä selitettävissä perheiden #1389 ja #548 pienillä

näytesekvenssien määrillä. Kuvan 4.25 kuvaaja osoittaa odotuksemme mukaista tuloksen

lineaarista heikkenemistä herkkyyden funktiona. Kuvassa 4.26 taas on ilmeistä, että tietty

herkkyystaso  (~  25  %)  saavutetaan  jo  muutamalla  ensimmäisellä  komponentilla,  mutta
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seuraavilla  komponenteilla  ei  enää  juurikaan  löydetä  enempää  funktionaalisia  tähteitä,

joten  lisäkomponentit  ainoastaan  heikentävät  selektiivisyyttä.  Tulokset  on  tiivistetty

taulukossa 4.4. (Huom. selektiivisyyden huippuarvoa voi toki parantaa selvästi valitsemalla

parhaasta komponentista vain korkeimmalle priorisoidut  tähteet,  mutta tämä olisi tuskin

suorituskykyä valaisevaa. Sama pätee herkkyyden kasvattamiseen heikkoja komponentteja

lisäämällä.)

Taulukko 4.4. ISCE:n luotettavuusarvioita kokonaisille komponenteille.

Tavoite Perhe # Herkkyys (%) Selektiivisyys (%)

paras selektiivisyys 253 14±1 52±1

paras selektiivisyys 1389 17±1 23±1

paras selektiivisyys 548 15±1 23±1

paras herkkyys 253 31±1 16±1

paras herkkyys 1389 26±1 9±1

paras herkkyys 548 26±1 18±1

karkea optimi 253 30±1 20±1

karkea optimi 1389 24±1 20±1

karkea optimi 548 24±1 22±1
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Pienten testijoukkojen ongelmia ilmentää kuva 4.28, jossa pelkän proteiinin 2abk (perhe

#548)  vastaavaa  tulosta  on  demonstroitu.  Kuten  kuvasta  näkyy,  kaksi  ensimmäistä

komponenttia sisältävät ainoastaan funktionaalisia tähteitä, ja sellaisenaan tuottavat jo 45%

herkkyyden.  Erinomainen  tulos  selittyy  osittain  sillä,  että  empiirisesti  tunnettujen

funktionaalisten  motiivien  yhteiskoko  on  vain  11  tähdettä. On  kuitenkin  selvää,  ettei
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tällainen vertailu anna kovin pätevää kokonaiskuvaa ISCE:stä.

4.3 ICA aliperheissä

Luvussa  3.3  esitetyn  periaatteen  mukaisesti  voimme  olettaa,  että  sikäli  kuin

käytettävissämme  on  pätevä  evoluutiopuu  (kuten  kuvassa  3.1),  voimme  saada  tietyn

sekvenssin kannalta paremman itsenäisten komponenttien joukon kun suoritamme ICA:n

vain sellaiselle haaralle (perheelle), jossa on kyseisen sekvenssin lajitovereita, ja josta siis

mahdollisimman suuri  osa tulosta heikentävistä superperheen jäsenistä  on poistettu.  Jos

kuitenkin puuta kuljetaan yhä pienempiin ja pienempiin haaroihin, käytettävissä olevien

näytteiden  määrä  pienenee,  ja  tulos  luultavasti  alkaa  jossain  vaiheessa  tämän  vuoksi

heiketä. Ts. superperheestä kokonaisuutena saatavan keskeisen informaation määrä myös

vähenee.  Niinpä  odottaisimme  saavuttavamme  jossain  puun  haarassa  optimin,  jossa

perheen koko ja jäljellä olevien sekvenssien samankaltaisuus on maksimaalinen.

Sopivien testisekvenssien valinta ei ole triviaalia. Sekvenssi ei saisi olla liian lähellä puun

juurta  eikä  muutenkaan  poikkeuksellisessa  kohdassa.  Niinpä  testisekvenssiksi  valittiin

1bf6,  jonka  sijainti  on  merkitty  kuvaan  3.1.  Itsenäiset  komponentit  laskettiin  erikseen

kullekin  perhetasolle,  jolla  tämä  sekvenssi  sijaitsee,  ja  tämän  jälkeen  valittiin
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tuloskomponenteista  1bf6:lle  parhaat  vertailua  varten.  Kuvassa  4.27  on  (herkkyys,

selektiivisyys)-kuvaaja eri perhetasoille.

Havaitaan, että aliperheiden käyttö johtaa melkeinpä säännöllisesti  parempaan tulokseen

kuin  koko  superperheen  käyttö,  kunhan  sallitaan  laskettavien  komponenttien  määrän

manuaalinen valinta. Yllättävän hyvä tulos saadaan käyttämällä matalinta tasoa (koko 11),

joka on likimain yhtä hyvä kuin toiseksi ylin taso (koko 343). Tämä voidaan tulkita siten,

että matalimmalla tasolla testisekvenssissä esiintymättömiä komponentteja tulee mukaan

vähiten, ja toisaalta toiseksi ylimmällä tasolla on maksimaalinen informaatiomäärä, josta

on  suodatettu  pois  vain  kaikkein  hankalimmat  tapaukset.  Näin  päästään  korkeimpaan

ISCE:llä  saavutettuun  ennustetasoon:  noin  30  %  herkkyyteen  30  %  selektiivisyydellä.

Voidaan jopa  kuvitella,  että  vaikka  varsinaista  puuta ei  tehtäisikään,  kohdesekvenssistä

oleellisesti  poikkeavat  superperheen  sekvenssit  poistamalla  ISCE:n  tulosta  voi  selvästi

parantaa.

4.4 Evoluutiojälki-menetelmät

Evoluutiojälkeä tutkittiin suoraan puusta sekä dominoivan poikkeaman menetelmällä että

sisarusvertailulla. Erityisesti ensin mainittu menetelmä antoi hyviä tuloksia.
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4.4.1 Dominoiva poikkeama

Jotta  dominoivan  poikkeaman  menetelmää  voitaisiin  käyttää  optimaalisesti,  on

kokeilemalla  etsittävä  optimaalinen  kynnysarvo  sille  poikkeamalle  superperheen

keskiarvosta,  joka tietyn attribuutin  vahvuuden on ylitettävä,  jotta  attribuuttia  voitaisiin

pitää kyseiselle haaralle ominaisena. Kynnysarvoja 0.5 – 0.9 ja pituuksia 6 – 16 kokeiltiin,

joista  0.8  ja  10  antoivat  parhaita  tuloksia.  Tuloksen  yleistettävyydestä  ei  voida  sanoa

mitään.

Parhaalla  kynnysarvolla  ja  pituudella  saatiin  kuvan  4.28  mukainen  (herkkyys,

selektiivisyys)-kuvaaja. Tulos on näennäisesti lähes yhtä hyvä kuin ISCE:llä saatu (kuvat

4.25 – 4.26). Se saatiin kuitenkin parametreja käsin säätämällä, joten keskimäärin tuloksen

voidaan odottaa jäävän tämän alle.

4.4.2 Sisarusvertailu

Samoin kuin  dominoivan poikkeaman menetelmässä,  sisarusvertailussa  on kokeilemalla

etsittävä  optimaalinen  kynnysarvo  sille  vahvuuserolle  sisarusten  välillä,  joka  tietyn

attribuutin  on  ylitettävä,  jotta  sitä  voitaisiin  pitää  kyseiselle  haaralle  ominaisena.
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Kynnysarvoja 0.5 –  0.9 ja pituuksia 6  – 16 kokeiltiin,  joista  0.8  ja  8 antoivat  parhaita

tuloksia. Tuloksen yleistettävyydestä ei voida taaskaan sanoa mitään.

Parhaalla  kynnysarvolla  ja  pituudella  saatiin  kuvan  4.29  mukainen  (herkkyys,

selektiivisyys)-kuvaaja.  Tulos  on  samaa  luokkaa  kuin  dominoivan  poikkeaman

menetelmällä saatu.

4.5 Korrelaatio

Korrelaatio-menetelmää  varten  etsittiin  aluksi  tuttuun  tapaan  parhaat  (ICN,  ICLength)-

parametrit.  Korrelaatiossa  nämä  vastaavat  siis  korreloivien  joukkojen  määrää  ja

enimmäispituutta.  Koska  menetelmää  kokeiltiin  vain  vertailun  vuoksi  ja  oletettiin,  että

tulokset ovat  joka tapauksessa huonommat kuin ISCE-menetelmässä,  parhaat  parametrit

valittiin perheissä #253 ja #1389 erikseen manuaalisesti. Perheelle #253 parhaat parametrit

ovat (11,7) ja  perheelle  #1389 (10,8),  mutta  arvojen yleistettävyydestä ei  siis  tässäkään

tapauksessa kerätty tietoa. Kahden perheen (herkkyys, selektiivisyys)-kuvaajat on esitetty

kuvissa 4.32 ja 4.33.
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5. Yhteenveto

Työssä toteutettiin ICA-perustainen motiivinennustustyökalu ISCE ja tutkittiin sen tuloksia

erityyppisissä motiivinetsintäsovelluksissa. Lisäksi toteutettiin erilaisia yksinkertaisempia

menetelmiä motiivin etsimiseksi ja verrattiin tuloksia. ISCE:n tulokset olivat testiperheissä

mielekkäitä. Funktionaalisten motiivien löytäminen ei onnistunut erityisen hyvin, mutta

tulosmotiivit olivat kuitenkin melko yhtenäisiä ja oikeanlaisia.

Komponenttien priorisointi osoittautui keskeiseksi ongelmaksi, jonka ratkaisemiseen olisi

ehkä pitänyt käyttää enemmänkin aikaa, mutta muilta osin ISCE:n toteutusta voidaan pitää

vapaiden parametrien suhteen melko optimaalisena. ISCE:een toteutettiin kaksi eri tavalla

painotettua priorisointimenetelmää.

Funktionaalisen preferenssin mukaan priorisoidut komponentit antoivat funktionaalisten

motiivien etsinnässä parhaan tuloksen, mutta tulos oli heikompi kuin esim. Mihalekin ym.

evoluutio- ja entropiamenetelmiä yhdistämällä kinaasiperheen jäsenille saamissa tuloksissa

(Mihalek et al., 2004). Siinä missä esim. ureaasiperheessä #253 päästiin keskimäärin

ISCE:llä 30 % herkkyydellä vain 20 % selektiivisyyteen, he pääsivät esim. kinaasiperheen

proteiinia 1irk tarkastellessaan ns. reaaliarvoista evoluutiojälkimenetelmää käyttäen 32 %

herkkyydellä 40 % selektiivisyyteen. Tulosten vertailukelpoisuutta kuitenkin vähentää se,

että ureaasiperhe on poikkeuksellisen vaikea tapaus käsiteltäväksi, ja on mahdollista, että

kinaaseista siis motiivien tunnistaminen on helpompaa.
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Tietenkin myös ISCE pääsi joidenkin sekvenssien kohdalla selvästi parempiin tuloksiin,

eikä testisekvenssien joukko ollut erityisen ideaalinen eikä laaja. Niinpä saatuja ISCE:n

luotettavuuslukuja voidaan pitää konservatiivisina. Niitä pitäisi joka tapauksessa täsmentää

laajemmilla kokeilla. Tässä esitetyt tulokset ovat kuitenkin sellaisenaankin yksinkertaisin

evoluutiopuumenetelmin tai korrelaatiolaskennalla saatavien tulosten yläpuolella.

ISCE:n monta esikäsittelyaskelta muodostavat tietenkin joukon mahdollisia virhelähteitä.

Suurin yksittäinen ”virhelähde” on tietenkin alkuperäinen sekvenssidata – eihän ole

itsestäänselvää, että mikään menetelmä voi sen perusteella erotella täydellisesti sen

implikoimat funktionaaliset motiivit. Toisena pullonkaulana on MaxFlow, jonka

kasauttamismekanismi ei sekään ole ideaalinen. Kolmas ongelma on ICA:n tuottamien

raakakomponenttien tulkintavaihtoehdot ja neljäs komponenttien priorisointi.

ISCE käyttää 1.3 GHz PC:ssä noin 0.5 – 2 min uuden superperheen attribuuttikomponentti-

matriisin laskemiseen ja noin 0.5 - 1 min yhden sekvenssin käsittelyyn. Sekvenssin

käsittelyaikaa voi tarvittaessa pienellä optimoinnilla helposti pudottaa ainakin kolme

neljännestä.

ISCE:n jatkokehittelymahdollisuuksia on paljon. Kohdassa 4.1.4 kuvailtiin komponenttien

pituuksien valitsemiseksi kolmiomallia, jossa siis korkeimmalle priorisoidut komponentit

ovat pisimpiä ja alempien pituuksi vähennetään lineaarisesti. Keskimäärin tämä parantaisi

tuloksia, joskin parasta kolmion kulmaa on ehkä hyvä arvioida kokeilemalla. Toinen

yksinkertainen parannus olisi muodostaa konservaatiopreferenssistä ja funktionaalisesta

preferenssistä yksi optimaalinen priorisointimekanismi, joka hyödyntäisi molempien

parhaat puolet.

Aliperheitä käsiteltäessä havaittiin, että ISCE:n sekvenssidatan esikarsinta esim.

evoluutiopuun avulla parantaa tulosta selvästi. Koska puukin on automaattisesti

generoitavissa, voitaisiin siitä muodostettua suodatinta tai jotain muuta vastaavaa

menetelmää käyttää sekvenssidatan esikäsittelyaskelena. Evoluutiopuun hyötyä tietenkin

rajoittaa puun epäideaalisuus. ICA:ta voitaisiin myös käyttää puun rakentamisessa,

mahdollisesti yhdessä muiden menetelmien kanssa, sillä voidaan olettaa, että ne sekvenssit,

joista löytyy jokin yhteinen itsenäinen komponentti, ovat samassa puun haarassa, kun taas

ne, joissa sitä selvästikään ei esiinny, ovat erillisessä haarassa. Lisäksi voitaisiin pelkkää
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attribuuttien jakaumaa apuna käyttäen vaihtaa puun topologiaa siten, että jakauma olisi

mielekkäämpi (ts. tietyt attribuutit esiintyisivät samoilla voimakkuuksilla samoissa

haaroissa). Tällä tavoin voisi puuta parantaa iteratiivisesti.

FastICA:n tulosten epäideaalisuutta voisi parantaa ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin

samaa dataa voisi ajaa sen läpi useita kertoja, jolloin voitaisiin erottaa selvästi, mitkä

komponentit ovat samanlaiset jokaisella ajokerralla ja mitkä tuntuvat vaihtelevan

satunnaisesti eli olevan kohinaa. Tämäntyyppistä optimointia tekee Johan Himbergin ym.

toteuttama ICAsso-ohjelma, jossa ICA:n ”tilastollista luotettavuutta/vakautta arvioidaan

ajamalla algoritmia useita kertoja eri alkuarvoilla... Tuloksia verrataan keskenään

visualisoimalla kasauttamista sopivan similariteettiarvion mukaan” (Himberg et al., 2003).

ICAsson käyttö todennäköisesti parantaisi FastICA-askelen tuottamien komponenttien

laatua ja siten helpottaisi ISCE:n kaikkien muidenkin osa-alueiden toimintaa.
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Liite 1. Tärkeimmät työtä varten laaditut skriptit ja ohjelmat

Seuraavassa luetellaan (päällisin puolin) laadittujen skriptien ja ohjelmien syöttötiedot,
paluutiedot ja/tai toiminta. Täsmällisemmin toimintaan voi tutustua katsomalla suoraan
ohjelman lähdekoodissa olevaa kommentointia.

ISCE:

Nimi Tyyppi Kuvaus
FindMotifs Matlab In: MaxFlow-data, sekvenssi # (ks. liite 2)

Out: Motiivit ja/tai attribuutit

LoadSuperFamily Matlab In: MaxFlow-data
Out: Perheen tiedot matriiseina

TestSome Matlab Testi perheessä #253.

getICs Matlab In: Perheen tiedot
Out: Itsenäiset attribuutti-komponentit

BestICs Matlab In: Sekvenssi #, attribuutti-komponentit
Out: Konservaatiopreferenssin mukainen prioriteetti.

BestICsFP Matlab In: Sekvenssi #, attribuutti-komponentit
Out: Sekvenssipreferenssin mukainen prioriteetti 
(kaikki tähteet).

BestICsFP2 Matlab In: Sekvenssi #, attribuutti-komponentit
Out: Sekvenssipreferenssin mukainen prioriteetti 
(3 parasta tähdettä).

findsites3 Matlab In: Sekvenssi #, attribuutti-komponentti
Out: Vastaava sekvenssi-komponentti

signfix_ic Matlab In: FastICA:n attribuutti-komponentti
Out: Positivoitu attribuutti-komponentti

optimize_icas Matlab In: Positivoitu attribuutti-komponentti
Out: Diskreetti attribuutti-komponentti

purgeic Matlab In: Vektori X
Out: Vektorin X poikkeavimpien arvojen indeksit 
sisältävä vektori.

extremaIndices Matlab In: Vektori X
Out: Vektorin X ääriarvojen indeksit sisältävä vektori

withoutIndices Matlab In: Vektorit X,Y
Out: Vektori X ilman indeksejä vektorissa Y.

fmap Matlab In: Vektori X, matriisi F×Y
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Out: X Y:lle kuvattuna F:n kautta

fmapm Matlab In: Matriisi X, matriisi F×Y
Out: X Y:lle kuvattuna F:n kautta.

MaxFlow-suodatus:

clean_file.cleanNonNumeric Python In: Tiedostonimi "T"
Poistaa "T":stä MaxFlow:n välimerkit. Tulos 
kirjoitetaan tiedostoon "T.fix."

clean_file.column3tochar Python In: Tiedostonimi "T"
Muuttaa "T":n kolmannen sarakkeen 
MaxFlow:n välimerkit. Tulos kirjoitetaan 
tiedostoon "T.fix."

Datan visualisointi:

visualizeProto Matlab In: Sekvenssi #, attribuutti-komponentit
Kirjoittaa tiedostot "sites" ja "pid" visualisointia 
varten.

show_ali2 Matlab In: Sekvenssi #, attribuutti-komponentit
Tulostaa vastaavat sekvenssikomponentit.

s.show_proto Python In: Näkyviin haluttavien komponenttien määrä
Muodostaa visualizeProto:n tuottamista tiedostoista 
RasMol-skriptin.

Erilliset ohjelmat:

Evoluator C++ In: Attribuutit, puu, moodi
Käy puun haarat läpi yksi kerrallaan ja kirjoittaa
tiedostoon "pids" haaran alla olevat proteiininumerot 
sekä tiedostoihin "meandev" ja "siblings" kunkin
haaran attribuuttikomponentin, dominoivaa 
poikkeamaa ja sisarvertailua käyttäen, vastaavasti.

MeanDistance C++ In: PDB-tiedosto, sekvenssikomponentti
Kirjoittaa tiedostoon "radius" komponentin 
gyraatiosäteen suuruuden.

Elauncher C++ Apuohjelma Matlabista käytettävän Evoluator-
prosessin käynnistämiseksi.

Radializer C++ In: PDB-tiedosto, säde R, sekvenssikomponentti X
Tulostaa X:n keskipisteestä enintään säteellä R olevat 
sekvenssin kohtien numerot.
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Liite 2: Automaattinen motiivinennustustyökalu ja sen käyttö

Yksinkertaisin tapa käyttää ISCE:tä on Matlab-skriptin FindMotifs kautta. Skriptillä
voidaan suorittaa kaikki tärkeimmät ISCE:n komponenttikyselyt. Sen prototyyppi on

FindMotifs(path, pids, mode, prefer_functional_motifs, 
ICLength, ICN, local_verbose).

Parametrit on luokiteltu seuraavassa taulukossa:

Nimi Merkitys
path Polku jossa MaxFlow:n tuottamat tiedostot sijaitsevat
pids Ne proteiinien MaxFlow-id-numerot (Matlab-vektorina), joita

halutaan tutkia
mode 'align' = Tulosta sekvenssikomponentit kirjaimina

'pos' = Tulosta sekvenssikomponentit sijaintilukuina
'attrib' = Tulosta attribuuttikomponentit (attribuuttien 
numerot)
'all' = Tulosta kaikki edellämainittu

prefer_functional_motifs 1 = käytä funktionaalista preferenssiä priorisointiin
0 = käytä konservaatiopreferenssiä priorisointiin

ICLength Komponenttien enimmäispituus
ICN Laskettavien itsenäisten komponenttien määrä (0 = 

oletusarvo)
local_verbose Näytetäänkö väliaikatiedot ISCE:n toiminnasta (0 / 1).

Huom. Kaikki ISCE:hen liityvät Matlab-skriptit vaativat Matlab-FastICA-paketin
toimiakseen.

Esimerkkejä ohjelman käytöstä: 

>> FindMotifs('.', [200], 'align', 1, 7, 0, 0)
100-H-28-I-32-L-61-A-53-V-46-H-27-T
95-IDTH.H-205-A-50-D
167-T-18-V-58-P-104-D-2-T-35-V
...

>> FindMotifs('.', [200], 'align', 0, 7, 0, 0)
92-PG-320-A-14-G-2-AD-41-G
161-S-31-M-67-T-6-A-6-L.IV
95-IDTH.H-205-A-50-D
...

>> FindMotifs('.', 230, 'align', 1, 5, 0, 0)
58-D.H.H-182-H-48-D
62-H-121-G-77-H-25-R.F
64-R-23-N-2-P-204-A.H
...
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Liite 3: Benchmark-data

Motiivitietokantana käytettiin Genome to Protein Structures and functions -järjestelmää
(LGPI, 2004).

Perhe (ADDA#) PDB id Nimi*
253 1J79 Dihydroorotase
253 1O12 N-asetylglucosamine-6-Phosphate Deacetylase
253 1K70 Cytosine Deaminase
253 1UBP Urease From Bacillus Pasteurii
253 1K1D D-hydantoinase From Bacillus Stearothermilus
253 1GKR L-hydantoinase
253 1GKP D-hydantoinase From Thermus Sp.
253 1BF6 Phosphotriesterase Homology Protein From E. Coli

1389 1GAX Valyl-tRNA Synthetase
1389 1A8H Methionyl-tRNA synthetase
1389 1JZQ Isoleucyl-tRNA synthetase
1389 1IRX Lysyl-tRNA synthetase
1389 1LI5 Cysteinyl-tRNA synthetase

548 1KG2 Core Fragment Of Muty From E. Coli
548 1DIZ E. Coli 3-Methyladenine DNA Glycosylase
548 2ABK Endonuclease III
548 1KEA Thymine-DNA Glycosylase

*lähde: www.pdb.org


