مبانی بیوانفورماتیک :جلسه اول Resequenci ng

موضوع :توالی یابیRef erence-Based

Resequencing / Reference-Based Sequencing .1
در این مسأله هدف آن است که با وجود داشتن یک ژنوم مرجع و  Readهایی که از یک ژنوم هدف خوانده شدهاند بتوانیم ژنوم
هدف را به دست آوریم .در ابتدا بایستی بدانیم که چه شباهتها و تغییراتی بین دو رشته ممکن است وجود داشته باشد ولیکن
در حال حاظر بدان نمیپردازیم.
یک روش ساده برای بازسازی رشته مرجع آن است که  Readها را روی رشته مرجع تصویر نموده ( )mapتا بتوانیم اختالف
رشتهها را به دست آوریم .اگر تمام تصویرها درست باشند آنگاه به سادگی میتوان رشته هدف را به دست آورد.

شکل  map -1کردن  readها به یک ژن reference

در این حالت ابتدا به  Read Mappingخواهیم پرداخت و سپس به  Callingمیپردازیم.

 .2مسأله Read Mapping

این مسأله نیازمند دانستن رابطه بین دو رشته بوده و فعالً درباره آن بحث نمینماییم .در ابتدا به مسأله ساده زیر نگاه میکنیم.

.1.1

Exact Pattern Matching

اگر یک متن  Tو یک الگوی  Pکه در آن | T|=nو | P|=mمیباشند را داشته باشیم .میخواهیم تمام مکانهای روی  Tرا پیدا
کنیم که  Pاتفاق افتاده است.
روش ساده برای حل این مسأله آن است که روی متن  Tیکییکی جلو رفته و ببینیم که آیا  Pدر آن اتفاق افتاده است و یا
خیر .این کار نیاز به ) O)mnعملیات داشته و با  DPهم میتوان این کار را انجام داد .ولیکن دنبال آن هستیم که این کار را
سریعتر انجام دهیم.
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 .1.2الگوریتم Z
الگوریتمی ساده که میتوان الگو را در زمان ) O)m+nدر رشته پیدا کرد .این الگوریتم بر پایه تعریف تابع زیر میباشد.
تعریف تابع  : zبرای  Sو برای  , |i=2,3…,|Sطول بلندترین زیررشته  Sمیباشد که از مکان  iام شروع گردیده و با یک پیشوند
 Sتطابق دارد ) zi)sمینامیم.

شکل  -1تابع z

با وجود تابع  zبه سادگی مسأله را میتوان حل نمود .تنها کافی است که قرار دهیم  S=P$Tکه  $حرفی میباشد که نه در T
و نه  Pوجود دارد .در این حالت میتوان نقاطی که  |zi)s(=m=|Pمیباشد را به دست آورد و این نقاط معادل نقاط دلخواه
میباشد .پیدا کردن این نقاط در ) O)nقابل حصول است .بایستی توجه کرد که با وجود  $داریم . zi)s(≤m
حال سؤال این است که آیا برای یک رشته  Sمیتوان تابع  zرا در )| O)|Sبه دست آورد یا خیر .اگر این امر صورت پذیرد آنگاه
مسأله در ) O)m+nحل خواهد گردید.

 .1.3ساختن تابع  zدر)|S|)O
ابتدا یک جعبه  zرا به عنوان آخرین جعبهای از سمت راست آخرین است که تا به حال یافت گردیده است تعریف نماییم .همین
بازه مورد نظر را مورد توجه قرار میدهیم.

شکل  -3یک پنجره z

طبق تعریف ) zi)sمیدانیم که پنجره فوق در پسوند  Sتکرار شده است و قابل بسط دادن هم نیست.

2

حال برای یافتن  zi+1به نقطه مشابه در رشته پسوند یعنی  z2نگاه میکنیم ,چند حالت ممکن است رخ دهد.
z2)s( < zi)s(-1 .1
در این حالت ) z2)s( = zi+1)sمیباشد.
z2)s( > zi)s(-1 .2
در این حالت ) zi)s(-1 = zi+1)sمیباشد.
z2)s( = zi)s(-1 .3

شکل  -4حالتهای مختلف

در این حالت چون حروف آخر با یکدیگر متفاوت میباشند بایستی دید که آیا میتوان از سمت راست پنجره را باز نمود .به
همین خاطر نیاز داریم که مکان  zi)s(+Lرا با  zi)s(+1مقایسه نماییم و اگر مساوی بودند ادامه دهیم تا به یک نامساوی برسیم
حال ) zi)s(-1 = zi+1)sو پنجره را بایستی جدید نماییم.
مراحل  1و  2را میتوان پشت هم تکرار نمود .تنها تفاوت آن است که در حالت دوم ) zj)s(-j+i = zi+1)sخواهد بود .هرگاه به
حالت سوم رسیدیم کار را دوباره آغاز مینماییم.
پیچیدگی حافظه )| O)|Sمیباشد دلیل آن اینست که تنها کافی است ) zi)sها را نگاه داریم .برای یافتن پیچیدگی زمانی دقت
مینماییم که برای یافتن ) zi)sحداکثر یک بار مقایسهای رخ میدهد که در آن اختالف ( )missmatchوجود دارد و آن هم
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تنها در مرحله سوم صورت میپذیرد .حال بایستی دید چند مقایسه وجود دارد که در آن  matchمشاهده میگردد .نکته آنست
که هر مقایسهای که با  matchباشد را یک واحد جلو میبرد و در نتیجه تعداد آنها حداکثر | |Sخواهد بود .بنابراین پیچیدگی
زمانی برابر )| O)|Sمیباشد.
بایستی توجه داشت که برای مسأله اصلی که  S=P$Tمیباشد کافیست تنها  z2 … zm-1 zmرا نگاه داریم (همه پیشوندها
کمتر از  mهستند) بنابراین میزان حافظه مورد نیاز برابر است با . )O)m
 P1 … Pd-1 Pdداشته باشیم آنگاه میزان

مشکل این الگوریتم آنست که اگر  dالگوی
محاسبات برابر خواهد بود با:

که با مقدار  dافزایش مییابد و مشکل دیگر آنست که برای مسأله  index matchingمناسب نمیباشد .بنابرین هدف را
میگذاریم که متن  Tرا با  Preprocessingآماده نماییم.
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