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Streszczenie

Techniki mikromacierzy DNA umożliwiły pomiar ekspresji
genów i obserwowanie zależności między tkankami 
z różnych próbek. W artykule omówiono zastosowanie algoryt-
mów opartych na ukrytych modelach Markowa (ang. Hidden
Markov Models) do analizy danych z mikromacierzy DNA. Za-
prezentowane podejście porównano z innymi, opisanymi w
podobnych opracowaniach. Zaproponowane algorytmy skła-
dają się z dwóch części: odkrywczej i klasyfikacyjnej. Za
pomocą zbioru danych treningowych stworzono uniwersalny
klasyfikator, którego efektywność i inne parametry będą mie-
rzone za pomocą danych testowych. 

Słowa kluczowe: mikromacierze DNA, ukryte modele Marko-
wa, optymalizacja

Abstract

DNA microarray technologies make possible measurement
of genes expression and observation the differences between
various tissue samples. The application of hidden Markov
models for analyzing DNA microarrays gene expression da-
ta, will be reported. A new approach will be compared with
similar approaches used in other publications. The proposed
algorithms will be composed of two parts: discovery and
classification. By means of training data an universal classi-
fier will be created, which efficiency as well as other parame-
ters will be measured by testing data.

Keywords: DNA microarrays, hidden Markov models, optimi-
zation methods

Wstęp
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie technologiami mikro-
macierzy DNA, zwłaszcza w badaniach nad różnego rodzaju
zmianami nowotworowymi. Jednym z głównych nurtów tych
badań jest poszukiwanie genów o zróżnicowanym poziomie eks-
presji w tkankach pobranych w różnych warunkach (np. przed 
i po podaniu leku, od osoby chorej i zdrowej itd.). Celem prze-
prowadzonych badań było wykazanie, jak algorytm optymaliza-
cji łańcucha Markowa wpływa na wybór genów do jego budowy
oraz na wynik klasyfikacji. W pracy badana jest skuteczność mo-
deli Markowa w wyznaczaniu genów różnicujących. Na przykła-
dzie próbek od pacjentów chorych na różnego rodzaju raka płuc,
pokazana zostanie skuteczność zaproponowanych algorytmów, 
a wyniki zostaną porównane z innymi tego typu pracami.

Materiał badawczy
Materiał badawczy stanowiły dane, pochodzące z tkanek osób,
u których stwierdzono dwa różne typy raka płuc: złośliwego
międzybłoniaka opłucnej (malignant pleural mesothelioma
 MPM) oraz gruczolakoraka (adenocarcinoma  ADCA) [1].
Pierwszy zbiór, zwany treningowym, składał się z 32 próbek

tkanek (16 MPM i 16 ADCA), natomiast zbiór testowy stanowi-
ły 149 próbki; 15 MPM i 134 ADCA. Każda próbka składa się
z 12533 genów.

Metoda badawcza

Do wyznaczenia znaczących genów oraz klasyfikacji próbek zo-
stały użyte ukryte modele Markowa, które znalazły szerokie za-
stosowanie w wielu dziedzinach nauki, między innymi w rozpo-
znawaniu obrazów i dźwięków [2, 3, 4].

Wyznaczanie wartości progowych

Poziom ekspresji genów w zbiorze danych wejściowych jest pre-
zentowany w postaci liczb całkowitych. Aby zastosować modele
Markowa, konieczna jest transformacja całkowitych wartości
ekspresji genu na określony stan. W zaproponowanym modelu
wyróżnione zostały trzy stany: niski (Low), średni (Medium)
oraz wysoki (High). Aby określić wartości progowe, dla każdego
genu ze zbioru treningowego, oddzielnie dla MPM i ADCA, ob-
liczana jest mediana, czyli wartość ekspresji danego genu, powy-
żej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji.
Obliczone wartości dla dwóch typów raków posłużą do wyzna-
czenia dwóch wartości progowych, dzieląc odległość pomiędzy
wartościami median na 3 równe części (rys. 1).

Należy pamiętać, że wartości progowe liczone są tylko dla
danych ze zbioru treningowego.

Budowa modelu Markowa

Gdy znane są już wartości progowe dla wszystkich genów, moż-
na przystąpić do budowy łańcucha Markowa w dwóch etapach:
a) wybór genów, które będą budować łańcuch (jest to długość

łańcucha),
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Rys. 1 Sposób wyznaczenia wartości progowych
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b) obliczenie prawdopodobieństwa przejść pomiędzy różnymi
stanami dla kolejnych genów z łańcucha. W tym celu liczo-
na jest liczba genów ze stanami niskimi, średnimi oraz wy-
sokimi, a następnie na podstawie tych informacji wyliczane
prawdopodobieństwa przejść pomiędzy stanami. Przykła-
dowy łańcuch Markova z trzema stanami i prawdopodo-
bieństwami przejść jest zaprezentowany na rys. 2.

Podczas fazy treningowej algorytmu tworzone są dwa łańcu-
chy dla dwóch podzbiorów zbioru treningowego (jeden dla pró-
bek z MPM i jeden dla próbek z ADCA).

Ocena modelu Markowa

Określony łańcuch z nazwami genów i prawdopodobieństwami
przejść pozwala na ocenę dowolnej próbki według następujące-
go schematu:
a) z próbki wybiera się geny wchodzące w skład łańcucha;
b) na podstawie wartości progowych obliczonych podczas tre-

ningu określa się stany dla genów wybranych w punkcie a;
c) używając prawdopodobieństw przejść z modeli stworzo-

nych podczas treningu, oblicza się wartość danej próbki
(sumując prawdopodobieństwa odpowiednich przejść),
dzięki czemu otrzymana zostanie wartość oceny próbek dla
dwóch łańcuchów. Im wartość oceny wyższa, tym badana
próbka jest bardziej podobna do modelu. Przedstawiony al-
gorytm oceny jest nazywany algorytmem prefiksowym, sze-
roko prezentowanym w literaturze związanej z teorią mode-
li Markowa.

W fazie treningowej łańcuch jest oceniany na podstawie da-
nych ze zbioru niebiorącego udziału w tworzeniu łańcucha (np.
jeżeli tworzony jest łańcuch na podstawie danych MPM, jest on
oceniany z użyciem danych ADCA). Tak więc najlepsze będą
łańcuchy, dla których wartość funkcji oceny jest w tym przy-
padku jak najmniejsza.

Podczas klasyfikacji używa się do oceny dwóch łańcuchów,
zbudowanych na bazie danych z MPM i ADCA w fazie trenin-
gu algorytmu.

Operacje na modelach Markowa

Mutacja łańcucha Markowa
Operacja mutacji jest wzorowana na biologicznym procesie mu-
tacji, polegającym na występujących bardzo rzadko losowych
zmianach w genach. W przypadku naszych łańcuchów będzie to
podmiana genu budującego łańcuch. Należy pamiętać, że nowo
wstawiony gen musi być unikalny w łańcuchu.

Krzyżowanie łańcucha Markowa
Proces krzyżowania polega na mieszaniu się części dwóch osob-
ników, w wyniku czego otrzymuje się dwa osobniki z nowymi
właściwościami. W przypadku naszych modeli, krzyżowane są
geny budujące łańcuch. Podczas krzyżowania należy uważać, by
nie otrzymać dwóch takich samych genów w modelu. Aby temu
zapobiec, można zmutować jeden z  podwójnych genów albo
zmienić miejsce przecięcia łańcuchów do krzyżowania.

Wybór genów budujących łańcuch

Jednym z wyzwań podczas budowy łańcucha Markowa jest do-
bór odpowiednich genów. Najlepsze są te, które maksymalnie
różnicują zbiór MPM i ADCA. Liczba genów nie może być zbyt

duża (biorąc wszystkie geny, nie odnajdzie się tych znaczących)
lub zbyt mała (można stracić znaczące geny). Trzeba sobie zdać
sprawę, że dla łańcucha z 100 genów dla 12533 próbek (tak jak
w naszych eksperymentach) powstanie 12533*12532*….
*12432*12433 wariacji bez powtórzeń. Jest to ogromna liczba,
równa w przybliżeniu 12500^100. Zastosowane więc zostały al-
gorytmy optymalizacyjne, które pomagają znaleźć w sposób
heurystyczny rozwiązania zdecydowanie lepsze od tych otrzy-
mywanych w sposób losowy [5].

Algorytm genetyczny
Algorytm genetyczny (genetic algorithm  GA) oparty jest na
biologicznej teorii selekcji. Podstawą jego działania jest fakt, że
wyższą przeżywalność mają osobniki lepiej przystosowane.
Osobnikami w naszej implementacji są łańcuchy Markowa.
Przystosowanie łańcucha określa wartość funkcji oceniającej
wybranej dla algorytmu. W kolejnych iteracjach algorytmu two-
rzone są nowe generacje mutujących i krzyżujących się ze sobą
osobników. Tak jak w życiu, po pewnym czasie w populacji bę-
dą występować osobniki najlepiej przystosowane. 

Symulowane wyżarzanie
Symulowane wyżarzanie (simulated annealing  SA) wzorowane
jest na fizycznym procesie, nazywanym wyżarzaniem, 
w którym pewne ciała, np. metal, są rozgrzewane, a następnie
stopniowo schładzane, aż do wykrystalizowania się stanu stałe-
go. Doświadczalnie stwierdzono, że stan stały, w którym struk-
tura ciała pozostaje niezmienna, jest możliwy do osiągnięcia tyl-
ko w przypadku powolnego, stopniowego obniżania temperatu-
ry. W przypadku gdy proces schładzania będzie przeprowadza-
ny zbyt gwałtownie, w strukturze ciała mogą powstać różnego
rodzaju nieregularności, które prowadzą do naprężeń wewnętrz-
nych, przez co ciało ma znacznie większy stan energetyczny, niż
mogłoby osiągnąć w przypadku powolnego chłodzenia. Przed-
stawiony proces znalazł zastosowanie również w algorytmie do
poszukiwania najlepszych rozwiązań. Kluczowym zagadnie-
niem w algorytmie symulowanego wyżarzania jest określenie
prawdopodobieństwa przejścia do lepszego rozwiązania (tzn.
rozwiązania o mniejszej wartości funkcji celu), czyli w przypad-
ku interpretacji fizycznej do uzyskania przez ciało niższej ener-
gii. Jeśli otrzymana wartość funkcji celu jest mniejsza od po-
przedniej, rozwiązanie zostaje bezwarunkowo zaakceptowane.
Jeśli jednak nowa wartość jest większa od poprzedniej, rozwią-
zanie zostaje zaakceptowane z prawdopodobieństwem P, które
wyraża się wzorem:

gdzie:
∆E  zmiana wartości energii ciała (funkcji celu),
k  stała Boltzmana, która w przypadku implementacji nume-
rycznej algorytmu jest zazwyczaj pomijana,
T  temperatura.

Przeszukiwanie tabu
Metoda przeszukiwania z zabronionymi ruchami (tabu search
 TS) jest również jedną z metod przeszukiwania sąsiedztwa. 
W metodzie tej zapamiętuje się (oprócz wartości funkcji celu i naj-
lepszego rozwiązania) również sposób otrzymania najlepszego roz-
wiązania, czyli można stwierdzić, jaka przestrzeń rozwiązań została
przeszukana, aby znaleźć bieżące najlepsze rozwiązanie. Cechą cha-
rakterystyczną algorytmu tabu search jest użycie pamięci, w której
jest zapisywana droga, jaką należało przejść, aby otrzymać bieżące
rozwiązanie. TS jest dynamiczną metodą przeszukiwania sąsiedz-
twa, gdyż w kolejnych krokach algorytmu zmieniana jest struktura
sąsiedztwa. Opierając się na danych literaturowych [5], można za-
uważyć, że  podobnie jak w innych metodach przeszukiwania są-
siedztwa  również w TS w kolejnych krokach algorytmu są gene-
rowane rozwiązania, które należą do sąsiedztwa rozwiązania bieżą-
cego. W przeciwieństwie jednak do innych metod w TS sąsiedztwo
stanowią nie tylko rozwiązania wchodzące w jego skład, ale również
numer kroku algorytmu. Rozwiązania, które są brane pod uwagę,
zostają usunięte z sąsiedztwa. Rozwiązania, które zostały usunięte,
są nazywane rozwiązaniami tabu (rozwiązania zabronione). Nie bę-
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Rys. 2 Przykładowy model Markowa z trzema stanami
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dzie ich można uwzględniać w następnych iteracjach algorytmu.
Użycie listy zawierającej zabronione ruchy ma na celu uniknięcie
powstania cykli, a przede wszystkim, jak we wszystkich algoryt-
mach heurystycznych, zapobiega utknięciu w optimum lokalnym,
co w teorii ma umożliwić osiągnięcie optimum globalnego.

Wyniki
Dla każdego z trzech proponowanych algorytmów optymali-
zacyjnych otrzymano po dwa łańcuchy, dla których wartości

funkcji oceny są umieszczone w tabeli 1. Za pomocą opty-
malnych, znalezionych łańcuchów dokonana została klasyfi-
kacja, której wyniki umieszczono w tabeli 2. Dodatkowo 
w tabeli tej zostały umieszczone wyniki klasyfikacji metody
referencyjnej [6].

Na podstawie analizy genów budujących 6 optymalnych łań-
cuchów z tabeli 1 stworzona została lista 42 najczęściej powta-
rzających się genów (tabela 3). W ostatniej kolumnie, znajduje
się pozycja danego genu w metodzie Molecular Classification
[6], o której wspomniano wcześniej. Wyszarzone wiersze w ta-
beli oznaczają geny z pierwszej dziesiątki rankingu z metody
Molecular Classification.

Dyskusja

Jak pokazują przedstawione wyniki badań, najgorsze łańcuchy
podczas fazy treningowej powstały z użyciem algorytmu gene-
tycznego, którego wykonanie pochłonęło najwięcej czasu. Naj-
lepiej wypadł tutaj algorytm przeszukiwania tabu, jednak różni-
ce pomiędzy tabu search a symulowanym wyżarzaniem nie są aż
tak znaczne. Znalezione modele wytrenowane na zbiorze tre-
ningowym, posłużyły do zbadania modeli jako klasyfikatorów.
W przypadku symulowanego wyżarzania otrzymano 100% po-
prawność klasyfikacji pod względem efektywności, czułości 
i specyficzności. W przypadku pozostałych dwóch algorytmów
wyniki były podobne i przekraczały w obu przypadkach 93%.
Ze znalezionych 6 najlepszych łańcuchów zrobiono ranking 42
genów najczęściej powtarzających się. Jak widać w tabeli 3, 
w zbiorze tym znalazły się wszystkie z 9 pierwszych genów wy-
znaczonych metodą opisaną w [6]. 

W sześciu znalezionych łańcuchach pojawiły się 262 geny, 
z czego 42 występowały w pierwszej „50” rankingu otrzymane-
go metodą Molecular Classification. 

Wnioski

1. Ukryte modele Markowa mogą być z powodzeniem stoso-
wane w analizie danych z mikromacierzy DNA.

2. Podczas nauki algorytmu na zbiorze treningowym otrzy-
mane łańcuchy mają podobne wartości.

3. Dobrze wytrenowane modele mogą służyć jako klasyfika-
tory.

4. Modele Markova mogą być również pomocne przy wyszu-
kaniu genów różnicujących i co się z tym wiąże  redukcji
wymiarowości danych mikromacierzowych. �
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GA SA TS
MPM 0,438 0,25 0,25
ADCA 0,375 0,5 0,125

Tabela 1 Wartości najlepszych modeli dla trzech algorytmów opty-
malizacyjnych

GA SA TS Golub
Efektywność 98,65% 100% 98,65% 100%
Czułość 93,33% 100% 93,33 100%
Specyficzność 99,25% 100% 99,25 100%

Tabela 2 Wyniki klasyfikacji próbek testowych z użyciem optymal-
nych modeli

6 37205_at 2
6 40279_at 304
6 34320_at 6
6 36533_at 25
6 41871_at 88
6 32424_at 141
6 41402_at 62
6 33355_at 30
6 41870_at 45
6 40936_at 4
6 430_at 515
6 1662_r_at 50
6 39012_g_at 468
6 33500_i_at 44
6 34752_at 144
6 33327_at 14
6 2047_s_at 9
6 32046_at 7
6 715_s_at 43
6 1585_at 172
6 661_at 129
6 41726_at 189
6 39795_at 32
6 38482_at 3
6 31623_f_at 76
6 41286_at 15
6 33245_at 11
6 33904_at 42
5 36269_at 347
5 988_at 93
5 39631_at 31
5 39409_at 13
5 32527_at 272
5 1117_at 91
5 33833_at 8
5 37889_at 6132
5 38315_at 22
5 33907_at 732
5 37716_at 1
5 41755_at 5
5 35362_at 288
5 35763_at 137

Tabela 3 Ranking najlepszych genów budujących łańcuchy Mar-
kowa

Nazwa próbkiLiczba wystąpień 
w łańcuchach

Pozycja w meto-
dzie Molecular
Classification
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