
INF381 Analyse av postgenomiske data V2005

Obligatorisk øving

Denne oppgaven teller 10% av totalkarakteren i INF381. Oppgaven vil bli evaluert med en
tilbakemelding og en score fra 0 til 20 (deloppgavene i–n teller dobbelt).

Oppgaven baserer seg p̊a sekvensdata som kan lastes ned p̊a følgende URL:

http://www.ii.uib.no/~coward/inf381/oblig/

Øvingen skal leveres innen mandag 28/2 med epost til coward@ii.uib.no.

Oppgave

I denne oppgaven skal vi lage og bruke forskjellige varianter av vektmatriser. Oppgaveteks-
ten skal være selvforklarende og oppsummerer stoffet om vektmatriser som inng̊ar INF381.

Oppgaven inneholder en del regning. Det er mulig å gjøre det for h̊and (med kalkulator),
men det kan være praktisk å bruke et system som Matlab, evt. egne programmer.

En (posisjons)vektmatrise (forkortet PWM) representerer posisjonsavhengige bokstavfo-
rekomster i en sekvenssammenstilling uten gap. Sammenstillingen representerer ofte et
forholdsvis kort motiv. I DNA er det typisk et signal eller bindingssete av en eller annen
sort. En vektmatrise for et DNA-motiv av lengde l har 4 rader og l kolonner. Vektmatriser
brukes til å lete etter nye forekomster av motivet i en sekvens ved å gi hver delsekvens av
lengde l en score.

P̊a websiden nevnt over finnes en samling av s̊akalte Pribnow-bokser i prokaryoter, nærmere
bestemt E. coli. Dette er en del av promotoren, lokalisert 10 bp oppstrøms for translasjons-
start.
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a) Den enkleste formen for vektmatrise inneholder frekvensene

fi,j =
ni,j

n
,

for i = 1, 2, 3, 4 og j = 1, . . . , l, der ni,j er antall forekomster av base nr i i posisjon
j i sammenstillingen, og n er antall sekvenser. Basene nummereres A=1, C=2, G=3,
T=4.

Skriv ned matrisene N = (ni,j) (sammenstillingsmatrisen) og F = (fi,j) for denne
sammenstillingen.

b) Vi kan tolke fi,j som estimert sannsynlighet for at en virkelig Pribnow-boks inneholder
base nr i i posisjon j. Dette svarer til en modell der basene i en Pribnow-boks blir
generert uavhengig av hverandre, med en posisjonsavhengig sannsynlighetsfordeling.
Finn den mest sannsynlige Pribnow-boksen (dette er konsensus-sekvensen), og regn
ut sannsynligheten P1 for at denne blir generert.

c) En enkel modell for resten av sekvensen (alts̊a utenom Pribnow-bokser) er at den be-
st̊ar av uavhengige tilfeldig genererte baser, der base i blir generert med sannsynlighet
pi (bakgrunnsfrekvens). Denne modellen er alts̊a ikke posisjonsavhengig. Vi skal bruke
bakgrunnsfrekvensene p1 = p4 = 0.3 (for A og T) og p2 = p3 = 0.2 (for C og G). Hva
er bakgrunnssannsynligheten P0 for konsensussekvensen fra punkt b?

d) Vi definerer likelihood ratio som L = P1/P0. Ofte brukes L som kriterium for å velge
ut de beste kandidatene. Gi en begrunnelse for dette, gjerne ved bruk av Bayes’ formel
for betingede sannsynligheter

Pr(A | B) =
Pr(B | A)

Pr(B)
Pr(A).

e) En vanlig definisjon av en vektmatrise er W = (wi,j) med

wi,j = log
fi,j

pi

. (1)

Score for en kandidatsekvens f̊as ved å summere det aktuelle elementet i hver kolonne:

S =
l∑

j=1

wsj ,j, (2)

der sj ∈ {1, 2, 3, 4} er indeksen til base nr. j i kandidatsekvensen. Forklar hvorfor
kandidatsekvensen med høyest S vil være den med høyest likelihood ratio L.

f) Skriv ned vektmatrisen W for v̊art eksempel. Hvilket problem oppst̊ar? Foresl̊a en
løsning p̊a dette.
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g) Som regel oppfatter man sammenstillingen man bruker til å lage en vektmatrise, som
et utvalg (sample) av alle mulige tilfeller. For eksempel inneholder ikke v̊are data alle
Pribnow-bokser i E. coli. Dette kan man ta hensyn til ved å modifisere bokstavfre-
kvensene fi,j litt i retning bakgrunnsfrekvensene (dette løser ogs̊a problemet i forrige
punkt). Vi erstatter derfor frekvensene fi,j i (1) med korrigerte frekvenser

f ′
i,j =

ni,j + pik

n + k
,

der k er en vilk̊arlig konstant (pseudovekt) som bestemmer hvor stor vekt bakgrunns-
fordelingen skal ha (k = 0 svarer til ukorrigerte frekvenser). Merk at

∑
i f

′
i,j = 1. Regn

ut den korrigerte vektmatrisen W med k = 1.

h) P̊a websiden nevnt over finnes ogs̊a en DNA-sekvens fra E. coli. Bruk vektmatrisen
fra punkt g til å regne ut en score Sk for hver posisjon k i sekvensen. Er det noen
posisjoner som peker seg ut som gode kandidater til Pribnow-bokser?

i) Det oppgis at den gitte sekvensen inneholder starten av et gen (i forlengs retning). Hva
slags annen informasjon fra sekvensen kan vi bruke til å finne den riktige Pribnow-
boksen? Skisser kort hvordan denne informasjonen kunne integreres i en metode for å
finne Pribnow-bokser.

j) En s̊akalt sekvenslogo er en grafisk representasjon av en vektmatrise. Lag en sekvenslo-
go for v̊ar sammenstilling av Pribnow-bokser, f.eks. ved hjelp av nettstedet

http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi

Hva representerer totalhøyden av hver posisjon? Hva kan det fortelle oss om en vekt-
matrise hvis summen av høyden for alle posisjonene er svært liten? N̊ar vil denne
summen være minimal, og hvordan vil en slik vektmatrise score kandidatsekvenser?

k) Et kunstig nevralt nettverk kan ogs̊a brukes til å oppdage signaler i sekvenser. Design
et enkelt KNN som implementerer vektmatrisescoringen i punkt e for Pribnow-boksene
v̊are. Inndata er en kandidatsekvens p̊a 6 bp. Vis hvordan sekvensen kodes som verdier
i inn-nodene, og merk kantene med vekter. (Det holder å tegne kanter og vekter for
de første 2–3 basene).

l) Nettverket i forrige punkt er ekvivalent med en vektmatrise. Hvordan kan et mer
generelt KNN bruke informasjon om sekvensen som en vektmatrise ikke kan? Hvilke
ulemper kan et KNN ha?

m) En skjult Markov-modell er et annet alternativ. Bruk den enkle vektmatrisen i punkt
a til å lage en HMM som simulerer en Pribnow-boks (tegn figur). Lag en annen HMM
som simulerer bakgrunnssekvensen, og kombiner de to til en felles HMM. Kan vi “finne
igjen” vektmatrise-scoren i denne modellen?

n) Hvordan kan HMM-en utvides til å tillate innsettinger og slettinger av baser? Diskuter
kort forskjellen p̊a et KNN og en HMM n̊ar det gjelder uttrykskraft.
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