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2. Szekvencia modellezés

A DNS, és általában a molekuláris szekvenciák elemzésében kulcsszerepet
játszanak a matematikai szekvencia modellek. Ezek alapvetése az, hogy a
megfigyelt szekvencia valamilyen eloszlásból vett véletlen minta, és így egy
teljes valószínűségszámítási és statisztikai eszköztár bevethető az elemzésben.

FAE modell. Ebben a modellben a szekvencia független és azonos eloszlású
(independent and identically distributed azaz i.i.d.) véletlen karakterek sorozata.
Ekkor egy ` hosszú S[1..`] szekvencia minden pozíciójában azonos való- Pl. π(A) = π(T) = 0.32 és π(C) =

π(G) = 0.18 eloszlás esetén P{S =
ACAT} = P{S = GTTT} = 0.323× 0.18 =
0.00589 · · ·

színűséggel fordulnak elő az adott ábécé (DNS-re A = {A, C, G, T}) betűi:
P{S[i] = a} = π(a) minden i = 1, . . . , ` pozícióban. Itt π(a) az a ∈ A
szimbólum gyakoriságát jelenti. Értelemszerűen ∑a∈A πa = 1.

Chargaff szabály. Egy DNS szekvencia GC tartalmán a guanin és citozin
arányát értjük. Chargaff1 első szabálya az, hogy (kétszálú) DNS molekulá- 1 Erwin Chargaff még a DNS szerkezet

ismerete előtt mondta ki ezeket a szabá-
lyokat. Az első mindig pontosan teljesül a
bázispárok miatt, de a második csak hoz-
závetőleges, és néha (vírusoknál) nem is
igaz.

ban ugyanannyi az adenin mint a timin, illetve ugyanannyi a guanin mint
a citozin. A második szabály az, hogy egy szálon, azaz a szekvenciában
π(A) = π(T) és π(C) = π(G).
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GC-content in M. jannaschii

1. ábra. GC tartalom a Methano-
caldococcus jannaschii genomban:
a tRNS gén nagyobb GC tartalmú
mint a genom többi része.

Változó összetétel. A DNS (és protein) szekvenciák összetétele általában más
és más különböző régiókban. Tegyük fel, hogy szeretnénk viszonylag ho-
mológ összetételű szegmensekre bontani a szekvenciát. Néha egy egyszerű
szegmentálás is elég arra, hogy érdekességeket találjunk. Termofil és hiper-
termofil prokariótákban (40–100+ °C-os környezetben élő baktériumok
és archeák) az RNS gének GC-ben gazdagok (mert a G-C hidrogénkötés
erősebb mint az A-T). GC-szegény genomokban ezek a gének felfedezhetők
pusztán GC-tartalom alapján. Klein, Misulovin és Eddy2 így fedezett fel

2 Noncoding RNA genes identified in
AT-rich hyperthermophiles, PNAS,
99:7542–7547, 2002

addig ismeretlen nemkódoló géneket az M. jannaschii genomban.

Genomic G+C Content as a Function of Topt
No correlation was found between the genomic G+C
content and optimal growth temperature in prokaryotes
(Fig. 2). The genomic G+C content was 25–77% in me-
sophilic genera (mean 54.2% GC) and 31–67% in ther-
mophilic genera (Topt ˘ 45°C, mean 48.8% GC). The
same pattern (a correlation between RNA G+C content
and Topt, but no correlation between genomic G+C con-
tent and Topt) was found by intrageneric analyses of nine
Bacillus species, 64 Clostridium species, 22 Cytophaga
species, eight Methanobacterium species, seven Metha-
nococcus species, and 31 Pseudomonas species (results
not shown).

G+C Content of 16S rRNA Stems as a Function of
Genomic G+C Content

The relationship between the genomic G+C content and
the 16S rRNA stem G+C content for 165 prokaryotic
genera is shown in Fig. 3. There was a strong correlation
between them for the mesophilic genera (Topt < 45°C,
filled circles). This result is consistent with that of Muto
and Osawa (1987) for a smaller (13 species) data set. But
there was no correlation for thermophilic genera (Topt ˘
45°C, open circles).

Discussion

The G+C content of nucleic acids is known to be corre-
lated with the stability of their double-helix (Marmur and
Doty 1959; Wada and Suyama 1986) but the functional
relevance of this G+C content is still debated. It has been
suggested that thermal stability determines the nuclear
G+C content in vertebrates (Bernardi and Bernardi 1986;
Bernardi et al. 1988; Filipski 1990) and plants (Salinas et
al. 1988). There have been fewer studies on this relation-
ship in prokaryotes. An increased G+C content in third
codon positions of genes in mildly thermophilic Bacillus
stearothermophilus (Topt: 62°C) and in the thermophile
Thermus thermophilus (Topt: 72°C) was interpreted as a
selective advantage that helps to stabilize ‘‘dynamic
structures’’ in mRNA during transcription and transla-
tion (Winter et al. 1983; Kagawa et al. 1984). However,
there are also thermophilic species with low genomic
G+C contents, such as Pyrococcus furiosus (Topt: 97°C,
G+C%: 38; Fiala and Stetter 1986), that indicate no se-
lective advantage of a high genomic G+C content at high
temperature. Moreover, as stressed by Muto and Osawa
(1987), this relationship does not hold for mesophilic
G+C–rich bacteria such as Micrococcus and Streptomy-
ces. These objections were considered to be nonconclu-
sive by Bernardi (1993), because the thermal stabiliza-
tion of genomes might be due not to an increase in G+C
but to other physiological adaptations.

Fig. 2. Genomic G+C content plotted against the optimal growth
temperature for 224 prokaryotic genera.

Fig. 1. G+C contents of 16S rRNA stems, 23S rRNA stems, 5S
rRNAs and tRNAs plotted against optimal growth temperature.
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2. ábra. GC-tartalom egy RNS
génben és optimális növekedési
hőmérséklet [Galtier & Lobry]

Szegmentálás fix összetételű kategóriákkal. Bevezetünk egy (nem megfigyelt)
kategóriát a S[1..`] szekvencia minden pozíciójára: pl. Z[1..`] ∈ {0, 1}`
két kategóriába osztja a pozíciókat (pl. magas és alacsony GC-tartalom).
Minden z kategóriához tartozik egy eloszlás, amit πz-vel jelölünk:

P
{

S[i] = a
∣∣∣ Z[i] = z

}
= πz(a).

A hipotézisünket egy z[1..`] szegmentáció fejezi ki. Milyen egy jó hipotézis?
Először is, jól magyarázza meg a megfigyelést. Itt ez azt jelenti, hogy a szek-
vencia valószínűsége nagy az adott hipotézist feltételezve. Ez a szegmentáció
likelihood-ja:

L(z) = P
{

S[1..`] = s[1..`]
∣∣∣ Z[1..`] = z[1..`]

}
=

`

∏
i=1

πz[i](x[i])︸ ︷︷ ︸
szorzunk, mert függetlenek
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Modell választás

A nagy likelihood még nem elég, mert ezek szerint a legjobb szegmentáció
az lenne, ha az egyik kategóriába esne minden A és T, és a másik kategóriába
a C és G. A jó hipotézis nemcsak jól magyarázza a megfigyelést, hanem
könnyen meg is fogalmazható. Ez matematikai képletekben a komplexitás
szerinti büntetést jelenti a likelihood mellé. A büntetésre többféle módszer
létezik.

Minimum Description Length. Jorma Rissannen3 univerzális módszere szerint 3 A universal prior for integers and estima-
tion by minimum description length, Annals
of Statistics, 11:416–431, 1983

azt a hipotézist kell választani, amivel a megfigyelést és a modellt együtt a
legrövidebben leget kódolni. A mi példánkban a z szegmentációt és az s
szekvenciát kell együtt kódolni:

kód(z, s) = kód(s|z) # kód(z).

A legjobb modell minimalizálja a teljes üzenethosszat:

MDL(z) =
∣∣kód(z, s)

∣∣ =
∣∣kód(s|z)

∣∣+ 1 +
∣∣kód(z)

∣∣.
Itt a kód(s|z) az s legrövidebb leírását jelenti z ismeretében, amire optimális
kódolást használva egy s[i] szimbólum leírásához − lg πz[i](s[i]) bit kell.
Azaz a szekvencia leírásának hossza: (a jegyzetekben lg = log2, ln = loge)∣∣kód(s|z)

∣∣ = −
`

∑
i=1

lg πz[i]
(
s[i]
)

= − lg L(z),

vagyis azt a likelihood logaritmusa határozza meg. A szegmentációt pedig
kódolhatjuk a szegmensek kezdetével (egy koordinátát lg ` biten adunk
meg), és így

MDL(z) = − lg L(z) + k lg ` + O(1)

bit kell egy k szegmensből álló modellel való leíráshoz. A k lg n tag a modell
komplexitását bünteti.

AIC. Másik gyakran használatos büntetés az AIC (Akaike’s Information
Criterion)4. Eszerint a büntetés a paraméterek számával kell egyezzen (itt k 4 Hirotugu Akaike. A new look at the

statistical model identification, IEEE
Transactions on Automatic Control, 19:716–
723, 1974.

lehet a szegmensek száma), illetve pontosabban

AIC(z) = −2 ln L(z) + 2k. (2.1)

A legjob modell minimalizálja AIC(z)-t.

BIC. Még elterjedtebb a BIC5 (Bayesian Information Criterion) büntetés 5 Gideon Schwarz. Estimating the di-
mension of a model, Annals of Statistics,
6:461–464, 1978

használata modell választáskor. Eszerint a minimalizálandó formula:

BIC(z) = −2 ln L(z) + k ln `, (2.2)

ahol k a modell paraméterek száma és ` az adatok száma.
Látszik, hogy mindegyik módszer arányosan büntet a modell paraméterek

számával:
log-likelihood modell büntetés

AIC BIC MDL

log L(z) k k
2 log ` k log `

A gyakorlatban AIC általában túl megengedő komplex hipotézisekkel szem-
ben (overfitting), de a BIC majdnem mindig ésszerű, biztonságosan választ-
ható módszer.
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Szegmentálás dinamikus programozással

Tegyük fel, hogy olyan k szegmensből álló felosztást keressünk ami maxima-
lizálja a

log L(z)− αk

értéket. (Az α > 0 paraméter a komlexitást bünteti, választható MDL, AIC
vagy BIC szempont szerint.) Definiáljuk Vj(n)-t n = 1, . . . , ` értékekre
úgy hogy az a legjobb szegmentálása a s[1..n] prefixnek, ami z[n] = j
kategóriával végződik:

{
feltétel

}
indikátor változót jelent: =1, ha a

feltétel teljesül, vagy =0 ha nem

Vj(n) = max
z[1..n];z[n]=j

{ n

∑
i=1

log πz[i](s[i])− α ·
n

∑
i=2

{
z[i− 1] 6= z[i]

}
︸ ︷︷ ︸

szegmensváltások

}

A definíció szerint (bevezetve Vj(0)-t a kényelem kedvéért) a következő
rekurziókat írhatjuk fel:

V0(0) = V1(0) = 0

V0(n) = log π0
(
s[n]

)
+ max

{
V0(n− 1), V1(n− 1)− α

}
{n > 0}

V1(n) = log π1
(
s[n]

)
+ max

{
V1(n− 1), V0(n− 1)− α

}
{n > 0}

A legjobb szegmentálást ezek szerint kiszámolhatjuk dinamikus progra-

mozással. Egy ciklusban (n = 1, . . . , `) kiszámoljuk a Vj(n) értékeket a
rekurziók szerint Θ(`) időben. Közben minden pozícióban eltároljuk, hogy
a maximum a Vj(n) = Vj(n− 1) vagy pedig Vj(n) 6= Vj(n− 1) választás-
sal volt j = 0, 1-nél. A ciklus befejeztével kiválasztjuk V0(`) és V1(`) között
a nagyobbikat és visszafejtjük, hogy milyen max választásokkal jutottunk el
addig (backtracking).

Rejtett Markov modell

Egy másik megközelítésben felteszünk egy eloszlást a szegmentációkra (a
Z[1..`] sorozatra). Szokásosan lehet azt egy Markov lánccal modellezni.
Ekkor Z[i] csak Z[i− 1] értékétől függ:

P
{

Z[1..`] = z[1..`]
}

= P{Z[1] = z[1]}︸ ︷︷ ︸
1. állapot a láncban

×
`

∏
i=2

P
{

Z[i] = z[i]
∣∣∣ Z[i− 1] = z[i− 1]

}
︸ ︷︷ ︸

állapotátmenet valószínűsége

.

Általában feltételezzük, hogy a Markov lánc homogén, vagyis P
{

Z[i] =

b
∣∣∣ Z[i − 1] = a

}
= p(a → b) ugyanakkora minden i pozícióban

(fix a, b ∈ {0, 1}-re). A legnagyobb valószínűségű állapotszekvenciát
(szegmentációt) ilyenkor megtalálhatjuk dinamikus programozással mint az
előbb, a Vj(n) segédváltozókat felvéve:

Vj(n) = max
z[1..n];z[n]=j

{
log P{S[1..n] = s[1..n], Z[1..n] = z[1..n]}

}
A rekurziók (p0, p1 a kezdeti állapot valószínűségei):

Vj(0) = pj

V0(n) = log π0
(
s[n]

)
+ max

{
V0(n− 1) + log p(0→ 0), V1(n− 1) + log p(0→ 1)

}
{n > 0}

V1(n) = log π1
(
s[n]

)
+ max

{
V1(n− 1) + log p(1→ 1), V0(n− 1) + log p(1→ 0)

}
{n > 0}
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