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редакційної

відстані

між

біологічними

послідовностями.

Програмний продукт реалізовано у середовищі розробки Visual Studio 2015
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визначення редакційної відстані, що може використовуватись у навчальних
цілях для демонстрації роботи алгоритму.
До друку подані наступні роботи:
1. Тези доповіді «Навчальна інформаційна система визначення редакційної
відстані між біологічними послідовностями» на науково-практичну
конференцію «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я»
(сумісно з науковим керівником).
2. Тези доповіді «Іформаційна система визначення редакційної відстані між
біологічними послідовностями» на V Всеукраїнську науково-практичну
конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія:
звершення та надії» (сумісно з науковим керівником).
Робота виконана на замовлення та впроваджена в роботу факультету
біомедичної

інженерії,

для

навчальних

цілей,

у

дисципліну

«Біоінформатика».
Ключові

слова:

редакційна

відстань,

редакційний припис, алгоритм Вагнера-Фішера.

відстань

Левенштейна,

ABSTRACT
This explanatory note contains a total of 93 pages, 37 illustrations, 17
tables, 2 appendixes and a total number of 23 processed sources.
The main objective of this project was to to create the educational
information system for determination the edit distance between biological
sequences. The software is implemented with the usage of Visual Studio
development environment. Programming language is C#. The result is software for
determination the edit distance that can be used for educational purposes to
demonstrate the algorithm. Published relating following work:
1. Abstracts "Educational information system for determination the edit distance
between biological sequences" in the scientific conference "Domestic engineering
development for health care" (together with the supervisor).
2. Abstracts "Information system for determination the edit distance between
biological sequences " in the V National Scientific Conference of Students and
Young Scientists "Biotechnology: achievements and hope" (together with the
supervisor).
This work was commissioned and implemented in the work of the Faculty
of Biomedical Engineering, for educational purposes, subject "Bioinformatics".
Keywords: Edit distance, Levenshtein distance, edit prescription, WagnerFisher algorithm.
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ВСТУП
Біоінформаатика — галузь обчислювальної біології, що застосовує
машинні алгоритми і статистичні методи для аналізу великих наборів
біологічних даних, які, як правило, складаються з великого числа
нуклеотидних (ДНК і РНК) та пептидних (білки) послідовностей.
Біоінформатика як наука з'явилася на стику молекулярної біології,
генетики, математики та комп'ютерних технологій. Її основне завдання розробка обчислювальних алгоритмів для аналізу та систематизації даних
про структуру та функції біологічних молекул, насамперед нуклеїнових
кислот та білків.
Вирівнювання

послідовностей

-

це

основний

інструмент

біоінформатики, який проводять з метою встановлення структурних,
функціональних і еволюційних зв`язків між біологічними послідовностями.
Редакційна відстань (також відстань Левенштейна або дистанція
редагування) між двома рядками в теорії інформації та комп'ютерної
лінгвістики - це мінімальна кількість операцій вставки одного символу,
видалення одного символу і заміни одного символу на інший, необхідних для
перетворення одного рядка на інший. Наприклад, відстань між словами kitten
і sitting дорівнює трьом. Цей, і схожі алгоритми використовується для
виправлення помилок в слові (в пошукових системах, базах даних, при
введенні тексту, при автоматичному розпізнаванні сканований текст або
мови), а також у біоінформатиці для порівняння генів, хромосом і білків.
Новизна роботи полягає у тому, що програмний продукт не тільки
розраховує редакційну відстань, а й візуалізує матрицю та процедуру
зворотного ходу, після чого створює редакційний припис. Також програма
відображає формули, на основі яких відбувається заповнення матриці, що
полегшує розуміння роботи алгоритму, при використанні програми з
навчальною метою.
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Мета – розробити навчальну інформаційну систему для визначення
редакційної відстані між біологічними послідовностями.
Об’єкт дослідження – біологічні послідовності.
Предмет дослідження – алгоритм Вагнера-Фішера.
Завдання – реалізувати роботу алгоритму Вагнера-Фішера та створити
програмний продукт, який може використовуватися в навчальних цілях для
демонстрації роботи алгоритму.
У відповідності до мети роботи були поставлені наступні задачі:
1. Дослідити існуючі методи визначення редакційної відстані.
2. Реалізувати алгоритм Вагнера-Фішера.
3. Розробити програмний модуль.
4. Протестувати розроблений програмний модуль.
5. Оформити рекомендації щодо супроводу програмного продукту.
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РОЗДІЛ 1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І НАПРЯМКІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1 Основи біоінформатики
Біоінформатика – це наука про зберігання, отримання, організацію,
аналіз, інтерпретацію та використання біологічої інформації.
Сучасна біоінформатика виникла наприкінці сімдесятих років двадцятого
століття

одночасно

з

появою

ефективних

методів

розшифровки

нуклеотидних послідовностей ДНК .
Датою виділення біоінформатики в окрему наукову область можна
вважати 1980 рік, коли почалося видання журналу Nucleic Acids Research,
цілком присвяченого комп'ютерним методам аналізу послідовностей.
Очевидно не випадково 1980 вважається і роком народження молекулярної
біотехнології – 15 жовтня 1980 р. на Нью-Йоркській фондовій біржі вартість
однієї акції біотехнології компанії Genentech, яка першою організувала
виробництво рекомбінантного інсуліну людини за допомогою Escherichia
coli, піднялася з 35 до 89 доларів – цю подію прийнято вважати початком
біотехнологічної революції, в результаті чого біотехнологія разом з
інформаційними технологіями та нанотехнологіями склали "технологічну
тріаду" цивілізаційного розвитку людства в XXI столітті.
Велику роль у становленні та розвитку біоінформатики відіграє проект
з секвенування генома людини. Саме з цього часу біоінформатика перестала
бути тільки допоміжним інструментом. Перехід до обробки, аналізу і
порівняння повних геномів організмів був неможливий без використання
комп'ютерних методів інформаційного аналізу, в результаті ці дослідження
стали самостійним науковим напрямом. Геноми містять величезну кількість
генів,

багато

з

яких

до

теперішнього

часу

не

ідентифіковані

експериментально.
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Оскільки технології зчитування генетичної інформації неможливі без
використання комп'ютерної техніки та обчислювальних методів, то
виникнення та інтенсивний розвиток біоінформатики відбувався синхронно
Основний принцип біоінформатики полягає в тому, що біополімери,
наприклад молекул нуклеїнових кислот і білків можуть бути перетворені в
послідовності цифрових символів. Крім того, для представлення мономерів
амінокислотних і нуклеїнових ланцюгів необхідно лише обмежене число
алфавітних знаків.
Подібна гнучкість аналізу біомолекул за допомогою обмежених
алфавітів привела до успішного становлення біоінформатики. Розвиток і
функціональна потужність біоінформатики багато в чому залежить від
прогресу в області розробки апаратних засобів і програмного забезпечення.
Найпростіші задачі, які стоять перед біоінформатикою, стосуються створення
та супроводження баз даних біологічної інформації.
Предмет біоінформатики включає в себе три компоненти: а) створення
баз даних, що дозволяють зберігати великий набір біологічних даних і
управляти ними; б) розробка алгоритмів і методів статистичного аналізу для
визначення

відносин

між

елементами

великих

наборів

даних;

в)

використання цих засобів для аналізу й інтерпретації біологічних даних
різного типу – зокрема, послідовностей ДНК, РНК і білків, білкових
структур, профілів експресії генів і біохімічних шляхів.
Мета біоінформатики наступна:
а) організовувати дані таким чином, щоб дослідники мали доступ до
поточної інформації, яка зберігається в базах даних, і могли вносити в них
нові записи, коли надійде нова інформація;
б)

розвивати

програмні

засоби

й

інформаційні

ресурси,

які

допомагають в управлінні даними і в їх аналізі;
в) застосовувати ці засоби для аналізу даних й інтерпретації отриманих
даних таким чином, щоб вони мали біологічний сенс.
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В цілому задачі біоінформатики полягають в аналізі інформації, яка
закодована в біологічних послідовностях. Останнє передбачає наступне:
а) виявлення геномів в послідовностях ДНК різних організмів;
б) розвиток методів вивчення структури і (або) функції нових
розшифрованих послідовностей і відповідних структурних областей РНК;
в) визначення сімейств родинних послідовностей і побудова моделей;
ґ)
вирівнювання
подібних
послідовностей
і
відновлення
філогенетичних дерев з метою виявлення еволюційних зв’язків.
Крім вище перелічених задач, слід згадати ще одне важливе питання
біоінформатики - виявлення мішеней для медикаментозної дії та відшукання
перспективних дослідних з'єднань.
Біоінформатика здійснює наступні види діяльності:
а) управління біологічними даними і їх обробка;
б) організація зв’язків між вченими, проектами та установами, які
залучені до фундаментальних і прикладних біологічних досліджень. Зв'язок
може містити в собі електронну пошту, надсилання файлів, дистанційний
вхід в систему, телеконференції, установу мережевих інформаційних
ресурсів;
в) організація наборів біологічної інформації, документів і літератури,
а також забезпечення доступу до них, їх пошуку і вибірки;
г) аналіз й інтерпретація біологічних даних з використанням
обчислювальних методів, тобто візуалізація, математичне моделювання,
побудова алгоритмів високопаралельної обробки складних біологічних
структур [1].

1.2 Перспективи застосування біоінформатики
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Крім забезпечення науковців, які вивчають білки і ДНК, теоретичною
базою і обчислювально-аналітичним апаратом, біоінформатика знайшла
застосування в багатьох областях.
У

розшифровці

смислового

змісту

біологічних

послідовностей

з’являються два різних аналітичних напрямки:
а) відповідно до першого підходу, вчені спираються на методи
розпізнавання регулярних комбінацій, за допомогою яких виявляють
подібність послідовностей і, отже, виявляють еволюційно пов'язані
структури і функції ;
б) згідно другому підходу, використовують методи передбачення
abinitio (із самого початку, з перших принципів) –

для прогнозування

теоретичних структур і виведення функції безпосередньо з первинної
послідовності. Пряме передбачення тривимірної структури білка за його
первинною

послідовністю

амінокислот

–

найважливіша

мета

біоінформатики.

1.2.1 Аналіз гомологічних послідовностей

Пошук подібності між різними біомолекулами, дозволяє спростити
процес

анотування

біологічних

послідовностей.

Крім

систематичної

організації даних, ідентифікація білкових гомологів має пряме практичне
застосування. Теоретичні моделі білків звичайно засновані на структурах
близьких гомологів, визначених дослідним шляхом.
Кожний раз, коли є недолік біохімічних або структурних даних,
дослідження можуть бути виконані на нижчих еукаріотах, а результати
можна буде інтерполювати на гомологічні молекули вищих організмів,
наприклад, людини.
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Такий підхід суттєво спрощує проблему розуміння складних геномів –
за рахунок безпосереднього аналізу простих організмів і подальшого
розповсюдження тих же самих принципів на більш складні організми.
Даним методом можливо здійснювати пошук потенційних мішеней для
медикаментозного впливу шляхом проведення випробувань на гомологах
основних мікробних білків.

1.2.2 Застосування у фармацевтиці
Спираючись на біоінформатику, підхід до відкриття ліків дає важливу
перевагу. За допомогою біоінформатики можуть бути описані генотипи, їх
супровід з патофізіологічними станами, що здебільшого дозволить впізнати
відповідні молекулярні мішені. Далі по відомій послідовності нуклеотидів
може бути визначена ймовірна амінокислотна послідовність закодованого
цільового білка.
У разі прийняття такого підходу методи вивчення послідовностей
могли б застосовуватися для пошуку гомологів у досвідчених організмів. На
підставі подібності послідовностей було б можливо моделювати структуру
конкретного білка, взявши за основу експериментально встановлені
структури. Комп'ютерні алгоритми докингу могли б проектувати молекули,
потенційно зв'язані з цільовим білком, відбираючи найбільш перспективні
варіанти для біохімічних досліджень, перевіряючи біологічну активність цих
молекул вже на реальному білку.
Щоб

наочніше

зрозуміти

роль

комп'ютерного

моделювання

в

молекулярній медицині, слід уявити в майбутньому пандемічну ситуацію,
викликану появою нового біологічного вірусу. Цей вірус викликає епідемію
важкого захворювання, як серед людей, так і серед тварин. Вчені в
лабораторії виділять його ДНК

і визначать її послідовність. Потім за

допомогою комп'ютерного скринінгу цього нового генома по базах даних

ЛД21.2118.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

20

усього відомого на той момент генетичного матеріалу, можливо буде
охарактеризувати вірус і виявити його спорідненість з раніше вивченими
вірусами. Аналіз буде продовжений з метою вироблення антивірусної терапії.
Віруси містять молекули білків, які є придатними мішенями для ліків, які
впливають на структуру і функції вірусу. З послідовності ДНК вірусу
комп'ютерні програми вирахують амінокислотні послідовності одного або
декількох вірусних білків, критично важливих для реплікації або збірки
вірусу. З амінокислотних послідовностей інші програми вирахують
структури

цих

білків,

слідуючи

базовому

принципу,

при

якому

амінокислотна послідовність білка однозначно визначає його тривимірну
структуру, а, отже, і його функцію.
У першу чергу буде проведено скринінг баз даних для пошуку
споріднених білків відомої структури. Методом гомологічного моделювання
будуть передбачені структури білків-мішеней.
Якщо жодного спорідненого білка з відомою структурою не буде
знайдено, а вірусний білок виявиться абсолютно новим, то прогноз
структури буде зроблено abinitio ( із самого початку). Остання ситуація буде
виникати все рідше, у міру того, як росте і поповнюється банк даних відомих
структур, і збільшуються наші можливості встановлювати віддалену
спорідненість організмів.
Знання структури вірусних білків зробить можливим розробку
лікарських препаратів. На поверхні білків є ділянки (сайти), що визначають
функції цих білків, які чутливі до інгібування. Буде знайдена або синтезована
мала

молекула,

комплементарна

такій

ділянці

за

структурою

та

властивостями, яка працюватиме як антивірусний препарат. Альтернативний
варіант – створити і синтезувати одне або декілька антитіл для нейтралізації
вірусу.
Така послідовність подій в гіпотетичній ситуації заснована на, вже
сьогодні, чітко встановлених принципах.
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Багато проблем на кожному з описаних етапів ще не вирішені, і це одна
з причин, по якій цей сценарій не може бути виконаний вже сьогодні,
наприклад, для створення лікарських препаратів проти СНІДу. Інша причина
полягає в тому, що віруси "знають", як себе захистити.
Нарешті, слід визнати, що чисто експериментальні підходи до проблеми
створення антивірусних препаратів можуть ще багато років застосовуватися
успішніше

теоретичних.

вдосконалення

та

Найбільш

взаємне

імовірним

доповнення

буде

паралельне

експериментальних

і

біоінформаційних методів розробки лікарських препаратів.

1.2.3 Застосування у медицині
Медичні додатки біоінформатики пов'язані, головним чином, з
аналізом експресії генів. Як правило, реєструють дані про експресію в
клітинах, уражених різними захворюваннями, і потім порівнюють ці виміри з
нормальними рівнями експресії. Ті гени, які демонструють зміни в експресії
в уражених клітинах, найімовірніше і пов'язані з даним захворюванням. Це
дозволяє з'ясувати причину хвороби і вказує потенційні мішені для
лікарських препаратів.
Маючи

в

своєму

розпорядженні

подібну

інформацію,

можна

розробляти з’єднання, які зв'язуються з білком, який експресують. Далі
можуть бути проведені експерименти на мікроматрицях, щоб оцінити
реакцію на фармакологічний вплив отриманого з'єднання. Подібний підхід
може допомогти також при розробці тестів для виявлення або прогнозу
токсичності досвідчених ліків на стадії клінічних випробувань.
Об'єднання біоінформатики з експериментальною геномікою дозволить
вирішити цілий ряд актуальних задач:
а) післяродове визначення генотипу для оцінки сприйнятливості або
стійкості індивідуума до певних хвороб і патогенів;
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б) індивідуальний припис унікального поєднання вакцин;
в) зменшення витрат на лікування за рахунок підвищення ефективності
терапії та попередження рецидивів захворювання.
Всі ці нововведення можуть призвести до розробки індивідуальних
харчових раціонів і виявленню захворювання на ранніх стадіях. Крім того,
програми медикаментозного лікування могли б індивідуально підбиратися
для конкретного пацієнта і його захворювання, і, таким чином, забезпечувати
найбільш ефективний курс лікування з мінімальними побічними ефектами.

1.2.4 Моделювання
Завдяки інформаційним технологіям масового перегляду і порівняння
даних можна отримати відповідь на ряд питань, що стосуються еволюційних,
біохімічних і біофізичних характеристик досліджуваних біомолекул. Стало
можливим встановити:
а) специфічні мотиви, що визначають фолдинг білків, відповідно
визначеним філогенетичним групам;
б) спільність між різними варіантами укладання білкових глобул, які
спостерігаються у окремих організмів;
в) частку аналогічних теоретичних структур, загальних для родинних
організмів;
г)

кількісні

параметри,

що

визначають

ступінь

споріднення,

отриманого зі звичайних еволюційних дерев;
д) індивідуальні відмінності метаболічних шляхів у різних організмів.
Крім того, на підставі того факту, що особливості укладання білкової
глобули часто пов'язані з певними біохімічними функціями, можна
отримувати дані щодо функцій білка. Аналізуючи інформацію про експресію
генів, одночасно зі структурною і функціональною класифікацією білків,
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можна передбачити карту взаємодій всіх білків того чи іншого організму і її
еволюцію в часі [1]
Висновки до розділу 1
У даному розділі розглянуті основи біоінформатики та перспективи
застосуваня. Біоінформатика –

це наука про зберігання, отримання,

організацію, аналіз, інтерпретацію та використання біологічної інформації.
Спираючись на біоінформатику, підхід до відкриття ліків дає важливу
перевагу. За допомогою біоінформатики можуть бути описані генотипи, їх
супровід з патофізіологічними станами, що здебільшого дозволить впізнати
відповідні молекулярні мішені. Медичні додатки біоінформатики пов'язані,
головним чином, з аналізом експресії генів. Як правило, реєструють дані про
експресію в клітинах, уражених різними захворюваннями, і потім
порівнюють

ці

виміри

з

нормальними

рівнями

експресії.

Завдяки

інформаційним технологіям масового перегляду і порівняння даних можна
отримати відповідь на ряд питань, що стосуються еволюційних, біохімічних і
біофізичних характеристик досліджуваних біомолекул.
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РОЗДІЛ 2 СЕКВЕНУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СЕКВЕНУВАННЯ

Секвенування біополімерів (білків і нуклеїнових кислот – ДНК і РНК )
– визначення їх амінокислотної або нуклеотидної послідовності (від лат.
Sequentum

–

послідовність).

У

результаті

секвенування

отримують

формальний опис первинної структури лінійної макромолекули у вигляді
послідовності мономерів в текстовому вигляді. Розміри ділянок ДНК, які
секвенують зазвичай не перевищують 100 пар нуклеотидів ( next-generation
sequencing) і 1000 пар нуклеотидів при секвенуванні по Сенгеру. У результаті
секвенування отримують ділянки ДНК, що перекриваються між собою,
отримують послідовності ділянок генів, цілих генів, тотальної мРНК і навіть
повних геномів організмів.
Для секвенування застосовують методи Едмана, Сенгера та інші; в
даний час для секвенування генів зазвичай застосовують метод Сенгера з
дидезоксинуклеотидтрифосфатами

(ddNTP).

До

початку

секвенування

проводять ампліфікацію ділянки ДНК, послідовність якого потрібно
визначити, за допомогою ПЛР. Секвенування повного генома зазвичай
здійснюють за допомогою технологій Next-generation sequencing (NGS) [2].
Всі основні принципи роботи технологій
використанні

ДНК-чипів,

використовуючи

NGS базуються на

інтерактивні

циклічні

ферментативні реакції з подальшим аналізом отриманої інформації.
Отримані

дані

використовуються

для

відновлення

нуклеотидної

послідовності або, як для технології SOLiD, динуклеотидних «кольорів».
Незважаючи на різні методи отримання копій (ампліфікацій) ділянок геному
і на технічну різницю диференціації різних нуклеотидів в прочитаних
послідовностях, загальна схема роботи для всіх секвенаторів одна.
Процес секвенування можна розділити на 3 етапи:
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а) створення бібліотеки випадкових послідовностей ДНК, які можна
буде зшити з загальнодоступними адаптерними послідовностями;
б) створення копій за допомогою ПЛР, які будуть використані як
зразки;
в) визначення первинної структури всіх фрагментів [3].

2.2 МЕТОД ДРОБОВИКА

Метод дробовика (Shotgun sequencing) – метод, який використовується
для секвенування довгих ланцюгів ДНК.
Суть методу полягає в отриманні випадкової вибірки клонованих
фрагментів ДНК – контигів (contig, від англ. Contiguous - суміжний,
прилеглий) - даного організму (тобто "дроблення" генома). Потім ці контиги
секвенують звичайними методами, що використовують обрив ланцюга.
Отримані випадкові фрагменти ДНК, які перекриваються потім збирають за
допомогою спеціальних програм в одну цілу велику послідовність. Однак
деяку складність при асемблювання можуть представляти ДНК-повтори.
Аналіз геномних послідовностей показує, що кожен організм має як
певний набор "операційних" генів, необхідних для протікання основних
метаболічних процесів ( таких як розмноження, гліколіз, синтез АТФ,
обслуговування генетичних механізмів, анаболізм і катаболізм ), так і
набором "інформаційних" генів, продукти яких визначають специфіку даного
організму.
Розшифровка повного генома дає ті базові знання, на підставі яких
можна аналізувати експресію генів і синтез білків, але сама по собі така
розшифровка недостатня для визначення повного набору білків організму.
Метод дробовика застосовували для отримання перших повних геномів
організмів.
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Рисунок 2.1 – Схема методу дробовика
2.2.2 Приклад секвенування двох фрагментів ДНК
Для прикладу, припустимо, що є два випадкових фрагмента, отриманих
методом дробовика:
Таблиця 2.1 – Відновлення послідовності методом дробовика
Мета
Перша
Перший фрагмент

Послідовність
AGCATGCTGCAGTCATGCTTAGGCTA
AGCATGCTGCAGTCATGCT-------------

Другий фрагмент

-------------TAGGCTA
AGCATG---------------------------

Відновлена послідовність

CTGCAGTCATGCTTAGGCTA
AGCATGCTGCAGTCATGCTTAGGCTA

Найчастіше для асемблювання отриманих ДНК-фрагментів у єдине
ціле використовують програму Phred [4].

2.3 МЕТОД СЕНГЕРА
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Метод секвенування (визначення послідовності нуклеотидів) ДНК,
також відомий як метод обриву ланцюга. Вперше цей метод секвенування
був запропонований Фредеріком Сенгером в 1977 році [5], за що він був
удостоєний Нобелівської премії з хімії в 1980 році.

2.3.1 Принцип метода

Рисунок 2.2 – Схема секвенування ДНК по методу Сенгера
В основній реакції секвенування беруть участь наступні реагенти:
а) однониткова матриця ДНК;
б) праймер для ініціації полімеризації синтезуючого ланцюга;
в) чотири дезоксирибонуклеозид-трифосфатів, дНТФ (dАТР, dGТР,
dТТР і dСТР);
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г) чотири дидезоксинуклеозид-трифосфата, ддНТФ (ddАТР, ddGТР,
ddТТР і ddСТР);
д)

фермент

ДНК-полімераза,

який

вбудовує

комплементарні

нуклеотиди в зростаючу нитку ДНК, використовуючи матричну нитку як
шаблон.
Секвенування

ДНК

за

методом

дидезоксі-термінації

ланцюга,

запропонованому Сенгером, починається з денатурації подвійної спіралі
ДНК-фрагмента для того, щоб отримати поодинокі матричні нитки для
синтезу ДНК in vitro.
Синтетичний олігодезоксінуклеотид використовується як праймер для
чотирьох незалежних реакцій полімеризації, кожна з використанням малої
концентрації одного з чотирьох ддНТФ в додаток до високої концентрації
нормальних дНТФ) (рисунок 2.1).
У кожній з реакцій, ддНТФ випадковим чином приєднується до
зростаючого ланцюга ДНК в позиції відповідного дНТФ, припиняючи
подальшу полімеризацію в даній позиції. У кожній з чотирьох реакційних
сумішей синтезується набір фрагментів ДНК різної довжини: з загальними
початками і кінцями в певних (одного і того ж виду, але розміщених в різних
позиціях послідовності) підставах. Отриману в кожній реакції суміш
корочених

фрагментів

денатурують

і

аналізують

методом

гель-

електрофорезу.
Дидезоксі-метод секвенування ДНК повністю автоматизований. Кожну
реакційну суміш мітять специфічною флуоресцентною міткою (або на
праймері,

або

на

субстраті

одного

з

нуклеотидів,

наприклад,

на

специфічному для даної суміші дидезоксінуклеозид-трифосфаті), що згодом
дозволить визначити кінцеві підстави всіх фрагментів за допомогою сканера.
Потім всі чотири суміші реагентів об'єднують в загальній ємності і
фрагменти ДНК розділяють шляхом електрофорезу в поліакриламідному
гелі, в якому менші фрагменти ДНК рухаються швидше, ніж більші.
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Таким методом набір фрагментів ДНК розділяється за розміром.
Роздільна здатність методу PAGE дозволяє розділяти полінуклеотиди при
різниці довжин всього лише в один залишок. Близько кінця доріжок сканер
(фотодетектор) зчитує флуоресцентну мітку з фрагмента ДНК, який
проходить повз і ця інформація перетворюється на дані зіставлення доріжок,
представлені у вигляді графіка, побудованого з групи кольорових піків,
відповідних визначеним основам (Рисунок 2.2)

Рисунок 2.3 – Графічне представлення результатів секвенування ДНК
методом Сенгера(приклад)
Розшифровані послідовності ДНК зберігаються в базах даних. Існують
бази даних різних ДНК-послідовностей:
а) геномної ДНК;
б) комплементарної до ДНК;
в) рекомбінантної ДНК.
Секвенування генома виконують за допомогою методу дробовика,
методу "прогулянки по хромосомі" або стратегії збірки UTR-клонів. Для
перевірки якості розшифрованих послідовностей застосовують багато різних
програм(Phred і т.д).

2.4 МЕТОДИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
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Методи нового покоління (next-generation sequencing) - загальна назва
методів, які з’явилися недавно. Засновані на отриманні більш коротких
зчитувань (довжиною до 500 нуклеотидів), завдяки чому вони дозволяють
отримувати сотні мільйонів зчитувань дешево і достатньо швидко. Це робить
можливим отримання більшого покриття генома, ніж при більш довгих
зчитуваннях, однак призводить до значного збільшення обчислювальної
трудомісткості завдання збірки генома з набору зчитувань [7].

2.4.1 Піросеквенування

Метод секвенування ДНК, заснований на принципі «секвенування
шляхом синтезу». При включенні нуклеотиду відбувається детекція –
вивільнюються пірофосфати. Технологія була розроблена Полом Ніреном і
його студентом Мустафою Ронагі, в Королівському Технічному Інституті
(Стокгольм) в 1996 році.
«Секвенування шляхом синтезу » полягає в тому, що для секвенування
одноланцюгової ДНК ферментативно синтезують комплементарний ланцюг.
Метод піросеквенування заснований на детекції активності ферменту ДНКполімерази з іншим хемілюмінесцентним ферментом. Метод дозволяє
секвенувати

один

ланцюг

нуклеотидів

ДНК

шляхом

синтезу

комплементарного ланцюга, при цьому реєструється приєднання кожного
нуклеотиду . Матриця ДНК іммобілізована, розчини нуклеотидів A, C, G і T
додаються і відмиваються послідовно після реакції. Світло утворюється в
той момент, коли розчин нуклеотидів відповідає першій неспареній основі
матриці. Послідовність розчинів, які дають хемілюмінесцентний сигнал,
дозволяє визначити послідовність матриці.
Матриця одноланцюгової ДНК, яка гібридизується з праймером
інкубується

з

ферментами

ДНК-полімеразою,

АТФ-сульфурілазою,
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люциферазою

і

апіразою,

а

також

з

субстратами

аденозин-5'-

фосфосульфатом(APS) і люциферином.
Додавання одного з чотирьох дезоксинуклеозидтрифосфатов (dNTP)
ініціює

наступний

етап.

ДНК-полімераза

включає

правильний

комплементарний дезоксинуклеотид в ланцюжок. При цьому вивільняється
пірофосфат (PPi).
Фермент

АТФ-сульфурілаза

кількісно

перетворює

PPi

в

аденозинтрифосфат (АТФ) у присутності аденозин-5'-фосфосульфата. АТФ
виступає «паливом» для ферменту люциферази, яка перетворює люциферин
в оксилюциферин, при цьому вивільняється видиме світло, інтенсивність
якого пропорційна кількості утворився АТФ. Світло утворюється в реакції,
що каталізується люциферазою, реєструється камерою і далі аналізується
спеціальною комп'ютерною програмою.
Невключені нуклеотиди і АТФ піддаються деградації ферментом
апіразою, і реакція починається з новим нуклеотидом.
На даний момент існують деякі обмеження в застосування даного
способу секвенування. Лімітуючим фактором є довжина послідовності
нуклеотидів, яка складає близько 300-500 нуклеотидів, що коротше, ніж
800-1000 нуклеотидів, досяжні методом обриву ланцюга (наприклад, метод
Сенгера). Такі обмеження можуть ускладнювати секвенування геномів,
зокрема,

повторювані

послідовності

нуклеотидів.

До

2007

року,

піросеквенування зазвичай використовували для повторного секвенування
або секвенування геномів, для яких відома послідовність нуклеотидів
спорідненого виду [8].
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Рисунок 2.4 – Схема методу піросеквенування

2.4.2 Метод Illumina

Метод секвенування нового покоління, розроблений компанією
Illumina.
В основі методу лежить принцип секвенування шляхом синтезу:
а) одноланцюгові фрагменти ДНК закріплюються на твердій підкладці;
б) ДНК-залежна полімераза синтезує комплементарний ланцюг;
в) вбудовування кожного нового нуклеотиду реєструється за
допомогою камери.
У методі Illumina використовуються 3'-модифіковані нуклеотиди з
приєднаними флюоресцентними мітками різних кольорів. Модифікація
нуклеотидів

не

дозволяє

ДНК-полімеразі

приєднати

більше

одного

нуклеотиду. Флюоресценція ініціюється коротким імпульсом лазера і тип
приєднаного нуклеотиду визначається за кольором флюоресцентної мітки.
Модифікація нуклеотиду блокується (полімераза тепер може рухатися далі) і
цикл повторюється знову. В результаті вдається визначити послідовність
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ДНК довжиною до 250 нуклеотидів. Таку послідовність ДНК називають
зчитуванням або Рідом – (калька з англійської).
Перший секвенатор Genome Analyzer 1G був представлений Довжина
зчитування становила 30-35 нуклеотидів, можна було отримати близько 1 Gb
інформації. HiSeq 2000 (2011 рік) здатний секвенувати 6 людських геномів за
11 днів. Довжина зчитування становить 100 нуклеотидів, можна отримати
600 Gb інформації [9].
Принцип даного методу складається з чотирьох основних етапів:
а) підготовка ДНК:
1) досліджувана дволанцюгова ДНК фрагментується;
2) до дволанцюгових фрагментів за допомогою ДНК-лігази
пришивається

невеликий

ДНК-фрагмент

–

адаптер.

Адаптер

складається з двох олігонуклеотидів , частково комплементарних один
одному. При змішуванні таких олігонуклеотидів утворюється «вилка»,
«ніжка»

якої

олігонуклеотиди

складається

з

дволанцюгової

комплементарні),

дві

«ручки»

ДНК

(там

де

складаються

з

одноланцюговою ДНК. Лігаза пришиває два адаптера за «ніжку» до
кожного кінця досліджуваного фрагмента ДНК;
3) далі відбувається ампліфікація отриманих фрагментів ДНК. У
результаті утворюється безліч фрагментів дволанцюгової ДНК, на
одному кінці – перший олігонуклеотид, що становить адаптер, на
іншому кінці – другий.

Рисунок 2.5 – Підготовка ДНК
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б) підготовка комірки – комірка містить всередині 8 доріжок. У кожній
доріжці може секвенуватися окремий зразок:
1) на поверхню кожної доріжки пришиваються одноланцюгові
олігонуклеотиди. Такі ж, що використовувалися при створенні
адаптера. Ці олігонуклеотиди в майбутньому будуть пов'язувати
досліджувану ДНК (так як вони комплементарні адаптеру) і служити
праймерами для мостикової ампліфікації. В одному з олігонуклеотидів
є сайт для рестриктази.

Рисунок 2.6 – ДНК-чип (проточна комірка)
в) мостова ампліфікація:
1) плавлення досліджуваної ДНК і вже одноланцюгові її
фрагменти відплавлюються на закріплених на підкладці праймерах;
2) у систему додається все необхідне для ПЛР, крім праймерів.
Праймери вже є - це іммобілізовані олігонуклеотиди;
3) полімераза добудовує комплементарний ланцюг. Тепер кожен
досліджуваний фрагмент виглядає як дволанцюгова ДНК, кінець однієї
з ланцюгів пришитий до поверхні комірки;
4) проводиться плавлення дволанцюгової ДНК, в результаті якого
комплементарні ланцюги ДНК розходяться. Ланцюг ДНК, який не був
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закріплений на поверхні – видаляється. Кожен досліджуваний
фрагмент являє собою дволанцюгову ДНК, пришиту до поверхні
комірки;
5) своїм незакріпленим кінцем ланцюг ДНК може утворити
комплементарну

взаємодію

з

другим

іммобілізованим

олігонуклеотидом. Тепер фрагмент розташований у вигляді «містка» –
один кінець пришитий до поверхні, другий тримається за рахунок
комплементарних взаємодій;
6)

полімераза

знову добудовує

комплементарний

ланцюг,

використовуючи другий олігонуклеотид як праймер;
7) після плавлення і видалення незакріплених ланцюгів ДНК
фрагмент виглядає як дві одноланцюгові ДНК, прикріплені до
поверхні. Один ланцюг розташований «догори ногами» щодо
прикріпленої ДНК в пункті 1. Вільний кінець кожного з ланцюгів може
утворити

місток

з

іммобілізованим

олігонуклеотидом.

Далі

повторюються пункти 6 і 7;
8) після ампліфікації, навколо кожного закріпленого фрагмента
з'являється велика кількість його копій. Половина з копій розташована
«догори ногами». Додається рестриктаза, яка розщеплює один з
прикріплених олігонуклеотидів – непотрібні копії вимиваються. Тепер
всі копії ДНК, отримані в результаті ампліфікації з початкового
фрагмента, розташовані однаково.

Новий ланцюг позначений пунктиром.
Рисунок 2.7 – Схема мостикової ампліфікації
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г)

секвенування

–

ДНК-залежна

ДНК

полімераза

синтезує

комплементарний ланцюг. Вбудовування кожного нового нуклеотиду
реєструється за допомогою камери:
1) у систему додаються праймери і ДНК-полімераза;
2) у систему додаються 3'-O-азідометил 2'-деоксінуклеозід
трифосфат(A , C , G і T), кожен з відокремлюваною флюоресцентною
міткою свого кольору. Наявність 3'-O-азідометилу не дозволяє ДНКполімеразі приєднати більше одного нуклеотиду;
3) полімераза приєднує один модифікований нуклеотид, ті
нуклеотиди, що залишилися – вимиваються;
4)

осередок

висвітлюється

коротким

імпульсом

лазера.

Приєднаний флюорофор світиться своїм кольором. Так як після
ампліфікації навколо кожної молекули ДНК є безліч її копій, світло
флюорофорів можна зареєструвати;
5) у систему додається речовина, через яку флюорофор і
азидометил відокремлюються і вимиваються. 3'-гідроксильна група
стає доступною для приєднання ще одного нуклеотиду;
6) повторюються пункти 2-5 [10].
Можливі кілька варіантів секвенування за допомогою даного метода :
а) секвенування поодиноких зчитувань (англ. Single-read sequencing).
Даний метод дозволяє секвенувати до 8 різних зразків в одній комірці. За
один прогін виходить до 100 мільйонів причетний довжиною 75 нуклеотидів;
б) Секвенування парних зчитувань (англ. Paired-end Sequencing).
Дозволяє

секвенувати

два

кінця

довгого

фрагмента

ДНК;

якщо

використовувати короткі фрагменти – то буде секвеновані як пряма, так і
зворотний ланцюг, що підвищує точність секвенування. За один прогін
виходить до 200 мільйонів зчитувань довжиною 75 пар основ. ДНК
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фрагментують ділянки довжиною по 200-500 нуклеотидів. До кінців ДНК
пришивають два види адаптерів , так щоб на різних кінцях одного фрагмента
ДНК були приєднані різні адаптери. Після мостикової ампліфікації
протилежно орієнтовані копії вихідного фрагмента не видаляються. У
систему додається праймер до одного виду адаптера і секвенує прямий
ланцюг ДНК. Потім додається праймер до другого адаптера і секвенує
комплементарний ланцюг;
в)

множинне

(мультиплексне)

секвенування

(англ.

Multiplex

Sequencing).
Дозволяє одночасно секвенувати до 12 різних зразків на одній доріжці і до 96
зразків в одній комірці (англ. flowcell). При підготовці ДНК, крім
стандартного адаптера, до зразка пришивається ще послідовність – індекс.
Зручно для одночасного секвенування невеликих геномів;
г) секвенування спарених кінців (англ. Mate Pair Sequencing).
Дозволяє

секвенувати

дві

послідовності.

Спочатку

послідовності

розташовуються в геномі на відстані до 5000 нуклеотидів один від одного, як
єдине ціле. Такий підхід може бути корисний при пошуку мутацій для
коректної збірки генома;
д) секвенування РНК .
Секвенування РНК відрізняється від секвенування ДНК на стадії
підготовки зразків. Якщо потрібно секвенувати тільки мРНК, то мРНК
виділяють по наявності полі-А. Якщо необхідно секвенувати як мРНК, так і
некодовані РНК, то спочатку з клітки виділяють все РНК, а потім рРНК
видаляють хімічним шляхом. РНК фрагментують на ділянки по 100-200
нуклеотидів. На матриці РНК, за допомогою зворотної транскриптази
синтезують комплементарний ланцюг ДНК (кДНК). На матриці отриманої
ДНК синтезують комплементарний ланцюг ДНК. Далі процес секвенування
РНК збігається з секвенуванням ДНК – лігурують адаптери, і відплавляють
на закріплених на підкладці праймерах.

ЛД21.2118.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

20

За допомогою Illumina/Illumina можна як визначати послідовність
мРНК, так і аналізувати повним транскриптом клітини. За допомогою
РНК-секвенування можна вивчати альтернативний сплайсинг, аллельзалежну експресію генів або шукати нові транскрипти.
У порівнянні з іншими методами секвенування нового покоління,
метод Illumina найбільш високопродуктивний – 600 Gb за одне зчитування.
Отже, вартість секвенування на 1 Gb інформації буде невелика. До
позитивних особливостей можна віднести і точність при невеликій довжині
зчитування.
Більшість

виникаючих

помилок

секвенування

–

неправильне

визначення приєднаного нуклеотиду. Середня частота помилок становить
0,5% – одна помилка на зчитуванні довжиною 200 нуклеотидів. До недоліків
можна віднести також високу вартість приладів і невелику довжину
зчитувань (до 250 нуклеотидів) [11].

2.4.3 Іонне напівпровідникове секвенування

Є методом секвенування ДНК заснованим на виявленні іонів водню,
які виділяються під час полімеризації ДНК. Це метод «секвенування при
синтезі», в ході якого комплементарний ланцюг будується на основі
послідовності матричного ланцюга.
Мікролунки, містять призначену для секвенування молекулу матричної
ДНК, наповнюють дезоксирибонуклеотид ( dNTP ) трифосфатом одного
виду. Якщо введений dNTP є комплементарним до ведучого нуклеотидного
шаблону, він включається в зростаючий комплементарний ланцюг. Це
викликає вивільнення іонів водню, який викликає спрацьовування іонного
датчика ISFET, який вказує, що реакція відбулася. Якщо в послідовності
матричного ланцюга присутній повтор одного нуклеотиду, кілька молекул
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dNTP будуть приєднані в одному циклі. Це призводить до збільшення
кількості

утворених

іонів

водню

і

пропорційно

більш

високому

електричному сигналу.
Ця технологія відрізняється від інших технологій секвенування тим,
що не використовує модифіковані нуклеотиди та оптичні датчики. Ion
semiconductor sequencing може також згадуватися як Ion torrent sequenсing,
рН-опосередковане секвенування, або напівпровідникове секвенування.
Основні переваги іонного напівпровідникового секвенування – висока
швидкість секвенування при низьких початкових та експлуатаційних
витратах.

Це

стало

можливим

завдяки

відсутності

модифікованих

нуклеотидів і оптичних вимірювань.
Оскільки система записує події приєднань нуклеотидів, здійснюваних
за допомогою природної полімерази, секвенування може відбуватися в
режимі реального часу. Насправді, швидкість секвенування обмежена
швидкістю зміни нуклеотидного субстрату. Ion Torrent Systems, розробник
технології, стверджує, що вимірювання (фіксація) кожного приєднання
нуклеотиду займає 4 секунди, а кожен етап секвенування триває близько
години, протягом якого секвенується послідовність з 100-200 нуклеотидів.
Прогрес в області напівпровідникових чіпів (передбачений законом Мура),
дозволяє очікувати, що кількість операцій читання на чіп (і, отже, на один
етап секвенування) повинна зрости.
Витрати на придбання рН-опосередкованого секвенатора від Ion Torrent
Systems, Inc на момент запуску були близько 50 000 USD, не включаючи
обладнання для підготовки зразків і сервера для аналізу даних. Вартість за
один

цикл

також

значно

нижче,

ніж

у

альтернативних

методів

автоматизованого секвенування і становить на рівні приблизно $1000.
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Рисунок 2.8 – Іонно-протонний напівпровідниковий секвенатор

2.4.4 Нанопорове секвенування

Нанопорове секвенування – високоефективні методи визначення
послідовності молекул ДНК або РНК з використанням білкових або пор з
твердих тіл діаметром у кілька нанометрів.
Нанопорові системи являють собою реакційну камеру, всередині якої
знаходиться розчин електроліту. Камера розділена на дві частини – ліпідною
мембранною чи іншою тонкою непровідною поверхнею, в яку впроваджена
одинична нанопора. До частин камери прикладають напругу, через що
виникає струм іонів через пору. Коли досліджувані молекули проходять через
пору по напрямку поля, вони зменшують перетин, доступний для іонів, і
сила струму падає. Аналізуючи зміну сили струму, можна визначити
властивості молекули, що проходить через пору.
У разі нуклеїнових кислот, діаметр використовуваних нанопор
становить кілька нанометрів, через що ДНК і РНК здатні проходити крізь
пору тільки в одноланцюговій формі, але не в дволанцюговій. При
проходженні молекули нуклеїнової кислоти через пору окремі нуклеотиди
затримуються в певних сайтах всередині пори, в результаті чого відбувається
вимірюване падіння сили струму.

ЛД21.2118.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

20

Висновки до розділу 2

У даному розділі розглянуті основні відомості про секвенування та
основні методи секвенування. Секвенування біополімерів (ДНК і РНК ) –
визначення їх амінокислотної або нуклеотидної послідовності (від лат.
Sequentum

–

послідовність).

У

результаті

секвенування

отримують

формальний опис первинної структури лінійної макромолекули у вигляді
послідовності

мономерів

в

текстовому

вигляді.

Для

секвенування

застосовують методи Едмана, Сенгера та інші. Процес секвенування можна
розділити на 3 етапи:
а) створення бібліотеки випадкових послідовностей ДНК, які можна буде
зшити з загальнодоступними адаптерними послідовностями;
б) створення копій за допомогою ПЛР, які будуть використані як зразки;
в) визначення первинної структури всіх фрагментів [3].
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РОЗДІЛ 3 ВИРІВНЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИПОСЛІДОВНОСТЕЙ
3.1 Міра подібності послідовностей

Для кількісного виміру подібності та відмінності послідовностей
вводять поняття відстані (distance) між двома рядками послідовностей.
Мірою відстані є функція, яка так само, як і міра подібності, присвоює
чисельне значення парі послідовностей, але тільки на підставі іншого
принципу: чим більше відстань, тим менше подібності (і навпаки). Міри
відстані звичайно задовольняють математичним аксіомам метрики.
У більшості випадків міри відстані і подібності взаємозамінні - в тому
сенсі, що маленька відстань означає високу подібність, і навпаки.
Існує два методи вимірювання відстані між двома даними рядками
послідовностей:
а) відстань Хеммінга (the Hamming distance) визначається кількістю не
співпадаючих позицій між двома послідовностями однакової довжини.
Наприклад, відстань за Хеммінгом дорівнює 2 для даних послідовностей:
agtc
cgta
б) відстань Левенштайна (the Levenshtein distance) або "редакційна
відстань" - це мінімальне число операцій редагування (видалення, вставка
або заміна), які необхідні, щоб перетворити один рядок в інший. (Будь-яка
послідовність редагуючих операцій породжує унікальне вирівнювання, але
не навпаки). Наприклад, відстань за Левенштайном дорівнює 3 для даних
послідовностей:
ag-tcc
cgctca

Не всі заміни елементів біологічних послідовностей рівноцінні. Так,
наприклад, консервативні заміни амінокислот зберігають функціональність
білка, а радикальні можуть призвести до втрати функції . Крім того, висока
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стійкість генетичного коду призводить до того, що консервативні мутації
відбуваються з більшою ймовірністю, ніж радикальні. Інший приклад,
делеція розташованих поруч нуклеїнових основ в молекулах нуклеїнових
кислот або розташованих поруч амінокислот в білках - це обставина більш
ймовірна, ніж делеція такої ж кількості позицій , незалежно від розташувань
в

біологічній

послідовності.

Тому

при

розрахунку

відстані

між

послідовностями кожному виду редагування призначають різну «вагу»
(weight) або «ціну» («рахунок») (score).
Слід пам'ятати термінологічну особливість такого роду оцінок. У
біології прийнято призначати вагу (score) вирівнюванню послідовностей
виходячи зі ступеня їхньої подібності, тобто подібні послідовності дають
високі рахунки, а різні послідовності - низькі.
Визначення ж відстані (за Хеммінгом або за Левенштайном) виявляє
міру різниці двох послідовностей - схожі послідовності дають малі значення
відстані, а несхожі - великі.
Алгоритм побудови

оптимального

вирівнювання

повинен

або

мінімізувати відстань, або максимізувати вагу вирівнювання.
Щоб отримати оптимальну вагу необхідно додавати бали за кожну пару
співпадаючих знаків у вирівнюванні і віднімати бали (штрафувати) за
вставки

і

видалення

або

делеції.

Оскільки

при

порівнянні

двох

послідовностей не можна відрізнити вставку від делеції, то в англомовній
літературі часто використовують "комбінований" термін insdel (від insertion +
deletion). В україномовній літературі також іноді використовують термін
"інсдел", але ми в таких випадках будемо використовувати термін "делеція",
щоб не ускладнювати текст.
В різних задачах застосовують три види штрафів через делецію:
а) фіксований штраф у =-d;
б) лінійний штраф, при якому ціна видалення g залишків визначається
лінійною функцією у (g)я= -gd;
в) афінний штраф y(g) = -d - (g - l)*e, який складається з штрафу -d за
введення делеції (gap-open) і штрафу - е за продовження делеції (gapextension).
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Для підрахунку замін в нуклеїнових кислотах в простому випадку
додають (+1) бал за збіг і штрафують на (-1) бал за розбіжність. У
складніших схемах оцінки враховують, наприклад, той факт, що транзиції
(transition mutation) - заміни пурин ↔ пурин і піримідин ↔ піримідин (a ↔ g
і t ↔ c), відбуваються значно частіше, ніж трансверсії (transversion mutation) заміни пурин ↔ піримідин (a , g) ↔ (t, с).
Для прикладу в таблиці 3.1 наведена одна з можливих матриць замін
нуклеотидів.
Таблиця 3.1

a
20
10
5
5

a
t
g
c

t
10
20
5
5

g
5
5
20
10

c
5
5
10
20

Для амінокислотних послідовностей було запропоновано декілька схем
замін амінокислот.
Відомо, що деякі види замін амінокислот зазвичай спостерігаються в
споріднених білках у організмів різних видів. Оскільки білок з цими
замінами

залишається

функціонально

активним,

то,

очевидно,

що

амінокислоти , які заміщаються сумісні з його структурою і функцією. Часто
такі заміни відбуваються між хімічно подібними амінокислотами, проте
з'являються також зміни іншого виду, хоча відносно рідко.
Знання частот появи заміщень всіх типів, що відбуваються в різних
білках (з великої вибірки) може допомогти в прогнозі вирівнювань будьякого набору білкових послідовностей.
Якщо послідовності споріднених білків цілком подібні, то їх легко
вирівняти і можна без складнощів відстежити всі заміни амінокислот, які
настали на останній стадії еволюції. Якщо спадкові відносини серед групи
білків попередньо встановлені, то можуть бути передбачити найімовірніші
заміни амінокислот, що відбулися в ході еволюції.
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Даний метод аналізу був запропонований і впроваджений в наукову
практику Маргарет Дейхофф (Margaret Belle (Oakley) Dayhoff (1925 - 1983)).
Вона збирала статистику щодо частот амінокислотних замін у відомих
білках, і результати її робіт використовувалися для підрахунку ваги
вирівнювань протягом багато років. Пізніше вони були замінені новими
матрицями,

отриманими

в

результаті

обробки

розшифрованих

послідовностей [16].
3.2 Матриці замін
3.2.1 Матриці PAM

Матриця РАМ (Percent Accepted Mutation) відображає вірогідність
замін амінокислот в ході еволюційної зміни амінокислотних послідовностей
в білкових ланцюгах. Матриці показують зміни, очікувані протягом певного
періоду еволюційного часу і, які супроводжуються зменшенням подібності
послідовностей, по мірі того як гени, що кодують один і той же білок,
розходяться при збільшенні часу еволюції.
Міра розбіжності послідовностей оцінюється в одиницях РАМ відсоток прийнятих (або зафіксованих) мутацій. Таким чином, дві
послідовності мають відстань 1 РАМ, якщо вони збігаються на 99% (іншими
словами, зафіксована одна точкова мутація на 100 амінокислотних залишків).
Для отримання матриць РАМ Маргарет Дейхофф оцінювала заміни
амінокислот у групі білків, які еволюціонують, при цьому були визначені
1572 заміни в 71 групі послідовностей білків, які були подібні принаймні на
85 %. Оскільки такого роду заміни амінокислот спостерігаються в
близькоспоріднених білках, вони являють собою мутації, які не призводять
до значних змін функції білка. Тому їх і називають «прийнятими» (або
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«зафіксованими»)

мутаціями,

оскільки

ці

заміни

амінокислот

були

«прийняті» природним відбором і «зафіксовані» в популяції.
Спочатку подібні послідовності білків були організовані

у

філогенетичне дерево. Потім було підраховано число замін кожної
амінокислоти на кожну іншу амінокислоту. Щоб зробити ці числа
придатними для аналізу послідовностей, була необхідна інформація про
відносну

мінливість

(мутабельність,

схильність

до

замін)

кожної

амінокислоти.
Відносні мутабильності були оцінені шляхом підрахунку в кожній
групі пов'язаних послідовностей числа замін кожної амінокислоти і ділення
цього

числа

на

величину,

яку

називають

мутаційної

експозицією

амінокислоти. Цей фактор дорівнює добутку частот всіх замін, що відбулися
в 100 випадкових позиціях последовательностей з цієї групи.
Цей фактор нормалізує дані для різного складу амінокислот, частоти
мутації і довжин послідовностей. Потім нормалізовані частоти були
підсумовані для всіх груп послідовностей. Згідно з цими підрахунками,
амінокислоти аспарагін, аспарагінова і глутамінова кислоти були найбільш
мутабельними, а цистеїн і триптофан - найменш мінливими.
На підставі отриманих таким методом частоти замін амінокислот і
значень їх мутабельності була отримана ймовірнісна матриця мутацій
розміром 20x20, відображає всі можливі заміни амінокислот. Оскільки заміна
кожної амінокислоти була змодельована на марківській моделі, де мутація в
кожній ділянці незалежна від попередніх мутацій, то зміни, передбачені для
більш віддалено пов'язаних білків, які піддалися багатьом мутаціям, також
могли бути розраховані.
Відповідно до цієї моделі, матрицю 1 РАМ можна помножити саму на
себе N раз і отримати матриці переходів для порівняння послідовностей з
дедалі більш і більш низькими рівнями подібності, зважаючи на розбіжності
протягом більш тривалих періодів еволюційної історії.
Рівень у 250 РАМ, відповідає приблизно 20 % ідентичності
послідовностей, вважається мінімальним рівнем подібності, для якого можна
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сподіватися отримати правильне вирівнювання, грунтуючись на аналізі
самих послідовностей без залучення додаткової інформації, наприклад ,
просторової організації білкової глобули . Відстань 250 РАМ означає , що при
еволюції у послідовності довжиною 100 амінокислотних залишків відбулися
250 мутацій у випадкових позиціях. Тому в деяких позиціях мутацій взагалі
не було, а в деяких позиціях відбулися 3 і більше мутаційних зміни.
Матриці РАМ зазвичай перетворюють в логарифмічні матриці шансів.
Розрахунок шансів (ціна мутації) являє собою відношення шансів на
заміну амінокислоти відповідно з двома різними гіпотезами:
а) швидкість мутацій, яка спостерігається, відображає істинну
еволюційну зміну в даній ділянці (чисельник);
2) заміна сталася через випадкову мутацію, яка визначається тільки
частотою зустрічаємості амінокислот і не має ніякого біологічного значення
(знаменник).
Величини в комірках матриць РАМ відображають імовірність мутації.
Так, наприклад, в матриці РАМ250 для заміни VoM ціна мутації дорівнює +2.
Це означає, що в порівнюваних еволюційно споріднених послідовностях
дана мутація відбувається з вірогідністю в 1,6 разів вище, ніж при випадковій
мутації. Значення +2 було отримано після множення на 10, тому ймовірність
мутації дорівнює 1,6.
У матрицях замін амінокислот вважається, що ймовірність заміни
амінокислоти А на амінокислоту В завжди дорівнює зворотній ймовірності
заміни В на А, оскільки неможливо визначити різницю між цими двома
подіями [4].
3.2.2 Матриці BLOSUM

Інше сімейство матриць замін амінокислот - матриці BLOSUM розробили в 1992 році подружжя Стівен і Джорджа Хенікофф (Steven
Henikoff, Jorja G. Henikoff) на основі бази даних BLOCKS вирівняних
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послідовностей білків, звідси і назва матриць BLOSUM (Blocks Substitution
Matrix).
Як і в матрицях РАМ, в матрицях BLOSUM результат представлений у
вигляді логарифмів частоти замін. Щоб уникнути дрібних чисел всі значення
в матрицях також помножені на 10 і округлені.
Розглядаючи безперервні комбінації амінокислот (блоки або мотиви)
які були виявлені в кожному сімействі споріднених білків, які вирівнюються
без

пропусків,

подружжя

Хенікофф

розрахували

в

кожній

позиції

послідовності відношення числа виявлених пар замін амінокислотних
залишків до числа замін очікуваних для всіх розглянутих споріднених
блоків.
Щоб зменшити переважаючий внесок тих замін амінокислот, які
відбуваються в найбільш подібних (родинних) послідовностях, такі
послідовності були попередньо відібрані і кількості замін в них були
усереднені, і саме такі середньозважені значення і використовувалися для
представлення всієї групи споріднених білків.
Потім блоки були згруповані по ідентичності і в межах кожної групи
була розрахована матриця замін: для блоків ідентичних на 45% - матриця
BLOSUM45; для подібних на 62% - матриця BLOSUM62; для подібних на
80% - матриця BLOSUM80 і так далі.
Матриці BLOSUM, подібно матрицям РАМ, теж засновані на концепції
частот мутацій. Але при отриманні матриць BLOSUM частоти мутацій
визначають за допомогою пошуку в базі даних BLOCKS, а числа, присвоєні
матрицям BLOSUM, не мають тієї ж самої інтерпретації, як у випадку
матриць РАМ.
При отриманні матриць BLOSUM кожна похибка, яка потенційно
вноситься при підрахунку багаторазового вкладу від ідентичних пар
залишків, усувається шляхом групування сегментів послідовностей на основі
їх мінімальної тотожності, вираженої у відсотках.
При побудові матриць BLOSUM групи подібних послідовностей
фактично розглядаються як окремі (середньозважені) послідовності. Білкові
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блоки містять локальні множинні вирівнювання віддалено пов'язаних
послідовностей (на відміну від тісно пов'язаних послідовностей, що
використовуються в РАМ).
У більшості з програм

вирівнювання

матриця

BLOSUM62

використовується за умовчанням.

Рисунок 3.2 - Матриця замін амінокислот BLOSUM62

Власне кажучи, матриця BLOSUM являє собою еволюційну модель в
матричній формі, так як її отримують з прямих даних, а не з
екстрапольованих значень, як у випадку матриць РАМ [4].
3.3 Алгоритм Вагнера-Фішера

Відстань Левенштейна визначається мінімальною кількістю операцій
редагування, що необхідні для перетворення однієї строки в іншу. Для
послідовностей S1 та S2 довжиною M та N відповідно, редакційну відстань
D(i-1, j) знаходять за допомогою алгоритму Вагнера-Фішера.
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Шукана відстань формується через допоміжну функцію D(M, N), що
знаходить редакційну відстань для підрядка S1[0..M] і S2[0..N]. Тоді повна
редакційна відстань дорівнює відстані для підрядків повної довжини:
d(S1, S2) = DS1, S2 (M, N).
У загальному випадку:
D(i, j)= D (i-1, j-1), якщо S1[i] = S2[j],
інакше D(i, j) = min(D(i-1, j), D(i, j-1), D(i-1, j-1)) + 1.
В даному випадку, ми обираємо, що більш оптимально:
видалити символ (D(i-1, j)), додати (D(i, j-1)), або замінити (D(i-1, j-1)).
Заповнена матриця потрібна для відновлення редакційного припису.
Починаючи з правого нижнього кута матриці (M, N) ми йдемо в лівий
верхній, на кожному кроці шукаючи мінімальне з трьох значень:
якщо мінімальне (D(i-1, j) + 1), додаємо видалення символу S1[i], після чого
йдемо в позицію (i-1, j);
якщо мінімальне (D(i, j-1) + 1), додаємо вставку символу S1[i], після чого
йдемо в позицію (i, j-1);
якщо мінімальне (D(i-1, j-1) + m), де m = 1, якщо S1[i]≠S2[j], інакше m = 0;
після чого йдемо в позицію (i-1, j-1) і додаємо заміну символу якщо m = 1.
Тут (i, j) - клітина матриці, в якій ми знаходимося на даному етапі. Якщо
мінімальні два з трьох значень (або рівні всі три), це означає, що є 2 або 3
рівноцінних редакційних приписи. В результаті буде потрібно O(| S1 |×| S2 |)
часу і O(| S1 |×| S2 |) пам'яті.
Висновки до розділу 3
У даному розділі розглянуті основні відомості про вирівнювання
біологічних послідовностей. Розглянуті найбільш поширені матриці замін та
алгоритм Вагнера-Фішера, на основі якого написана навчальна інформаційна
система для визначення редакційної відстані між біологічними
послідовностями.
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РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
4.1 Визначення вимог і завдань

Аналіз функціональних можливостей представлених рішень дозволяє
сформувати типовий функціонал, який повинна підтримувати така програма:
1)

Розрахунок редакційної відстані;

2)

Графічна

ілюстрація

заповнення

матриці

та

процедури

зворотного ходу;
3)

Створення редакційного припису;

Цільова аудиторія – вчителі, що викладають курс біоінформатики
4.2 Вхідні та вихідні дані

Для виконання описаних функціональних вимог програма має
отримати 2 біологічні послідовності.
До вихідних даних відноситься:
 Матриця
 Редакційний припис
4.3 Вибір технології проектування та засобів розробки

Перш за все потрібно визначитися із надійною системою розробки
програмного забезпечення. Серед них найпопулярнішими є наступні:
Java (вимовляється Джава;
орієнтована мова

інколи — Ява)

програмування,

випущена

—

об'єктнокомпанією Sun

Microsystems у 1995 році як основний компонент платформи Java.
Мова значно запозичила синтаксис із C і C++. Зокрема, взято за основу
об'єктну модель С++, проте її модифіковано. Усунуто можливість появи
деяких конфліктних ситуацій, що могли виникнути через помилки
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програміста та полегшено сам процес розробки об'єктно-орієнтованих
програм. Ряд дій, які в С/C++ повинні здійснювати програмісти, доручено
віртуальній машині. Передусім Java розроблялась як платформо-незалежна
мова, тому вона має менше низькорівневих можливостей для роботи з
апаратним забезпеченням. За необхідності таких дій java дозволяє викликати
підпрограми, написані іншими мовами програмування.
C++ (Сі-плюс-плюс) — мова
підтримкою

програмування високого рівня

декількох парадигм

з

програмування: об'єктно-

орієнтованої, узагальненої та процедурної. Базується на мові С.
У 1990-х роках С++ стала однією з найуживаніших мов програмування
загального

призначення.

Мову

використовують

для

системного

програмування, розробки програмного забезпечення, написання драйверів,
потужних серверних та клієнтських програм, а також для розробки
розважальних програм таких як відеоігри. С++ суттєво вплинула на інші,
популярні сьогодні, мови програмування: С# та Java.
C

(англ.

C)

—

універсальна, процедурна, імперативна мова

програмування загального призначення, розроблена у 1972 році з метою
написання нею операційної системи UNIX.
Хоча С і було розроблено для написання системного програмного
забезпечення,

наразі

вона

досить

часто

використовується

для

написання прикладного програмного забезпечення.
Даний програмний продукт реалізовано на мові програмування C#.
C# (вимовляється Сі-шарп) — об'єктно-орієнтована мова

програмування з

безпечною системою типізації для платформи .NET. Розроблена Андерсом
Гейлсбергом, Скотом Вілтамутом та Пітером Гольде під егідою Microsoft
Research (при фірмі Microsoft).
Синтаксис C#

близький

до С++ і Java. Мова має

строгу

статичну

типізацію, підтримує поліморфізм, перевантаження операторів, вказівники
на функції-члени класів, атрибути, події, властивості, винятки, коментарі у
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форматі XML. Перейнявши багато що від своїх попередників — мов С+
+, Delphi, Модула і Smalltalk —

С#,

спираючись

на

практику

їхнього використання, виключає деякі моделі, що зарекомендували себе як
проблематичні при розробці програмних систем, наприклад множинне
спадкування класів (на відміну від C++). Нововведенням C# стала
можливість легшої взаємодії, порівняно з мовами-попередниками, з кодом
програм, написаних на інших мовах, що є важливим при створенні великих
проектів.

Якщо

програми

на

різних

мовах

виконуються

на

платформі .NET, .NET бере на себе клопіт щодо сумісності програм (тобто
типів даних, за кінцевим рахунком).
Станом на сьогодні C# визначено флагманською мовою корпорації
Microsoft, бо вона найповніше використовує нові можливості .NET. Решта
мов програмування, хоч і підтримуються, але визнані такими, що мають
спадкові прогалини щодо використання .NET.

4.4 Проектування
4.4.1 Модель життєвого циклу
Модель життєвого циклу - структура, що складається із процесів, робіт
та задач, які включають в себе розробку, експлуатацію і супровід
програмного продукту; охоплює життя системи від визначення вимог до неї
до припинення її використання.
Каскадна (або послідовна) модель. Передбачає строго послідовне в часі
і однократне виконання всіх фаз проекту з детальним попереднім
плануванням і визначеними вимогами.
Основною особливістю цієї моделі є розбиття всієї розробки на етапи.
Перехід від одного етапу до іншого відбувається лише при умові повного
завершення робіт на попередньому етапі. Кожен етап завершується випуском

ЛД21.2118.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

20

документації, достатньої для того, щоб обробка могла бути продовжена
іншою командою розробників.
Спіральна модель. На відміну від каскадної, передбачає ітераційний
процес розробки інформаційної системи. Кожна ітерація є завершеним
циклом розробки кінцевого продукту. На кожному витку (ітерації) спіралі
створюється фрагмент або версія програмного продукту, уточнюється
кінцева ціль і характеристики проекту, визначається його якість, плануються
роботи для наступного витка.
Поміж існуючих моделей ЖЦ (каскадна, гнучка, спіральна та
еволюційна) було обрано каскадну модель. Оскільки це поетапне виконання
визначених дій. Також в цій моделі значна увага приділяється інженерії
вимог та власне проектуванню, що застраховує від вагомих помилок.
4.4.2 Побудова ієрархічної структури та розрахунок нев’язки
Побудовану ієрархічну структуру зображено на рис. 4.2.
Розрахуємо нев’язку за допомогою MATLAB (рис. 4.1)

Рисунок 4.1 – Розрахунок нев’язки
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Рисунок 4.2 – Ієрархічна структура ПП
Як можна побачити, ми отримали дуже малу нев’язку, яка прагне о
нуля. Це свідчить про добре сплановану систему, яку доцільно розробляти.
4.4.3 Контекстна діаграма IDEF0
Нотація IDEF0 - для документування процесів виробництва і
відображення інформації про використання ресурсів на кожному з етапів
проектування систем. Функціональне моделювання.

Таблиця 4.1 – Використані ГОСТи
Позначення
Найменування
Стандарти ISO/IEC в області розробки і документування програмних
засобів
ГОСТ Р ІСО/МЕК

Інформаційна технологія. Процеси життєвого циклу
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12207-02
ГОСТ Р ІСО/МЕК
9126-93
ГОСТ Р ІСО/МЕК

програмних засобів
Інформаційна технологія. Оцінка програмної
продукції. Характеристики якості і керівництва щодо
їх застосування
Інформаційна технологія. Пакети програм. Вимоги до

12119-94
якості і тестування
Комплекс нормативних документів на автоматизовані системи
ГОСТ 34.601-90
Автоматизовані системи. Стадії створення
Технічне завдання на створення автоматизованої
ГОСТ 34.602-89
системи
Комплекс стандартів Єдиної системи програмної документації (ЄСПД)
ГОСТ 19.201-78
Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення
ГОСТ 19.701-90
Схеми алгоритмів програм, даних і систем. Умовні
(ІСО/МЕК 5807-85) позначення і правила виконання
На Рис.4.4 зображена контекстна діаграма IDEF0, що відображає
використання всіх ресурсів в проекті. Діяльністю виступає власне створення
програмного продукту (ПП). Управлінням виступають наступні ГОСТи:

Рисунок 4.4 – Контекстна діаграма IDEF0
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На вхід подаються вимоги до ПП та його дизайн. Ресурсами
виступають макет, сценарії, відомості про аналогічні системи, замовник.
Виходом є власне ПП.
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4.4.4 Діаграма декомпозиції IDEF0
Діаграма першого рівня декомпозиції A0, а також всі наступні діаграми
декомпозиції, надають інтерфейсі обмеження (контекст) для дочірніх
діаграм.
Було вирішено розбити створення програмного продукту на наступні
складові: аналіз, проектування, реалізація та тестування, що зображено на
Рис.4.5.

Рисунок 4.5 – Діаграма декомпозиції IDEF0
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На рис.4.6 зображена декомпозиція пункту Аналіз, що дозволяє більш
детально розглянути його структуру.

Рисунок 4.6 – Діаграма декомпозиції IDEF0 (аналіз)
Не важко помітити, що аналізу вимог та аналізу використаних джерел
відводиться важливе місце. Після них потрібно визначити переваги системи
в порівнянні з вже існуючими.
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4.4.5 Методологія DFD
Найважливішим способом опису процесу є діаграми потоків даних
(інформації) DFD (Data Flow Diagram). На Рис.4.7. зображено декомпозицію
пункту «Аналіз вимог». Зовнішнім посиланням тут виступає замовник,
котрий надає свої потреби. Сховищем даних є репозиторій ГОСТів.

Рисунок 4.7 – Діаграма DFD (аналіз вимог)
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На Рис.4.8. зображено декомпозицію пункту «Аналіз аналогічних
систем».

Рисунок 4.8 – Діаграма DFD (аналіз аналогічних систем)

4.4.6 Діаграма варіантів

Діаграми варіантів використання (usecase diagrams) використовуються
для відображення сценаріїв використання системи (usecases) та користувачів
системи (actors), які використовують її функції.
Актором виступає користувач. Сценарії наступні: вибір сигналу, що
включає завантаження сигналу або введення модельних коефіцієнтів для
його генерації; Запуск розрахунку, що включає розрахунок коефіцієнтів і, як
наслідок, побудову графіків; збереження сигналу.
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Рисунок 4.9 – Use-case діаграма
4.4.7 Діаграми взаємодії
Опис головного успішного сценарію даного варіанта використання у
короткій формі: Користувач має на екрані форму введення коефіцієнтів чи
завантаження сигналу, після його дій алгоритм опрацьовує вхідний сигнал,
розраховує коефіцієнти, виводить їх на екран та будує зображення графіків.
На Рис.4.10 наведено діаграму послідовності, створену в середовищі
Rational Rose для даного прикладу. У верхній частині діаграми наведено
перелік об’єктів (логічні сутності), які взаємодіють між собою у процесі
виконання сценарію. Часова шкала на даній діаграмі направлена згори
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донизу, крім того повідомлення пронумеровані відповідно до черги їх
пересилання між об’єктами.

Рисунок 4.10 – Діаграма послідовності ПП

Рисунок 4.11 – Діаграма послідовності «Розрахунок редакційної
відстані»
4.4.8 Діаграма класів
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Діаграми класів (Class diagrams) – головний тип діаграм UML, які
відображають логічну структуру програмної системи та суттєво впливають
на процес генерації програмного коду. Основними елементами діаграми
класів у Rational Rose є безпосередньо класи (classes) та відношення між
ними (relations).
Було виділено

наступні

класи:

Програма,

Користувач,

Вхідні

послідовності, Алгоритм, Редакційний припис, Матриця. Їхні методи,
атрибути та відношення між ними наведені на Рис. 4.12.

Рисунок 4.12 – Діаграма класів
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4.4.9 Діаграми станів

Діаграми станів та переходів (statechart diagrams) разом із діаграмами
діяльності та взаємодії, відображають певний сценарій, що виконується у
процесі функціонування системи в цілому, або певної її частини. Діаграма
станів відображає скінчений автомат у вигляді графу, вершинами якого є
стани об’єкта, поведінка якого моделюється, а переходами – події, які
переводять об’єкт, який розглядається, з одного стану в інший.

Рисунок 4.13 – Діаграма станів «Запуск алгоритму розрахунку»
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4.4.10 Діаграми діяльності
Діаграми діяльності (activity diagrams) відображають послідовність дій,
що виконується в процесі реалізації певного варіанта використання або
функціонування системи в цілому.

Рисунок 4.14 – Діаграма діяльності ПП

ЛД21.2118.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

20

4.4.11 Алгоритм роботи

Рисунок 4.15 – Блок-схема

Висновки до розділу 4
В ході проектування ПП була створена ієрархічна структура та
розрахована нев’язка, яка свідчить про добре сплановану систему ПП, яку
буде доцільно розробляти. Створені блок-схеми основного алгоритму ПП та
які буде необхідно реалізувати на етапі кодування.
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РОЗДІЛ 5 ЕТАП КОНСТРУЮВАННЯ
5.1 Розробка інтерфейсу користувача
Оскільки інтерфейс має бути простим та зрозумілим для користувача,
було застосовано рад найбільш простих функціональних елементів та
розділення «смислових зон» для полегшення візуального сприйняття
програмного продукту. Вибір кольорів був таким, щоб не втомлювати очі під
час тривалої роботи з ПП, але звертати увагу на ключові деталі. Якщо
матриця чи редакційний припис повністю не вміщуються у вікно з’являється
елемент прокрутки контенту. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий і дружній до
користувачів з будь-яким рівнем володіння комп’ютером.

Рисунок 5.1 – Інтерфейс користувача
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Висновки до розділу 5
В ході етапу кодування був створений ПП згідно усіх вимог,
сформульованих у першому розділі, та блок-схем другого. Маючи
реалізований ПП, можна почати його тестування щодо пошуку помилок та
відлагодження.
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РОЗДІЛ 6 ЕТАП ТЕСТУВАННЯ
6.1 Тестування на коректність роботи з латинськими символами
Вхідні дані:
S1 =ACGTACGTACGT
S2 = AGTACCTACCGT
Очікуваний результат:
Редакційна відстань = 3
Редакційний припис:
MIMMMMRMMMDMM
Фактичний результат:
Редакційна відстань = 3
Редакційний припис:
MIMMMMRMMMDMM

Рисунок 6.1 – Результат тесту
Тест пройдено успішно. Фактичний та очікуваний результати співпали.

ЛД21.2118.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

20

6.2 Тестування на коректність роботи з кирилицею
Вхідні дані:
S1 =абвгдукен
S2 = абвгуккео
Очікуваний результат:
Редакційна відстань = 3
Редакційний припис:
MMMMIMMDMR
Фактичний результат:
Редакційна відстань = 3
Редакційний припис:
MMMMIMMDMR

Рисунок 6.2 – Результат тесту
Тест пройдено успішно. Фактичний та очікуваний результати співпали.
6.3 Тестування на коректність роботи з цифрами
S1 =123765423
S2 =12654328
Очікуваний результат:
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Редакційна відстань = 4
Редакційний припис:
MMIIMMMDMR
Фактичний результат:
Редакційна відстань = 4
Редакційний припис:
MMIIMMMDMR

Рисунок 6.3 – Результат тесту
Тест пройдено успішно. Фактичний та очікуваний результати співпали.
6.4 Тестування на коректність роботи процедури зворотного ходу
Вхідні дані:
S1 =AGTACCTACCGT
S2 =ACGTACGTACGT

Очікуваний результат:

ЛД21.2118.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

20

Рисунок 6.4 – очікуваний результат
Фактичний результат:

Рисунок 6.5 – Результат тесту
Тест пройдено успішно. Фактичний та очікуваний результати співпали.
Висновки до розділу 6
Під час виконання усіх тестів очікуваний результат співпав з фактичним, з
чого можна зробити висновок, що система працює коректно.
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РОЗДІЛ 7 ІНСТРУКЦІЯ РОБОТИ КОРИСТУВАЧА З
СИСТЕМОЮ
7.1

Інструкція по встановленню
Щоб встановити даний ПП, необхідно розмістити файл EKG.exe у

будь-якому розділі жорсткого диску

7.2

Інструкція користувача
При запуску ПП відкривається вікно з інтерфейсом, що зображено на

рис. 7.1.

Рисунок 7.1 – Інтерфейс користувача
Після введення послідовностей необхідно натиснути кнопку «Fill the
matrix». В результаті має з’явитися матриця та додаткові елементи
управління:
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Рисунок 7.2 – Інтерфейс користувача(заповнення мариці)
Для проведення розрахунків необхідно натиснути кнопку «Calculate»
В результаті на матриці буде підсвічено жовтим кольором зворотний шлях за
яким створюється редакційний припис. Редакційний припис знаходиться в
правому верхньому кутку вікна.

Рисунок 7.3 – Інтерфейс користувача(розрахунок)
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Для відображення формул, за якими відбувається заповнення матриці
необхідно за допомогою комп'ютерної миші натискати на комірки матриці,
які вас цікавлять:

Рисунок 7.4 – Інтерфейс користувача(формули)

Рисунок 7.5 – Інтерфейс користувача(формули)
Для очищення даних необхідно натиснути кнопку «Refresh»

Рисунок 7.5 – Інтерфейс користувача(очищення даних)
Для завершення роботи з програмою необхідно натиснути кнопку
«Exit».
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Висновки до розділу 7
В розробленому керівництві користувача для даного ПП розглянуто всі
етапи всі установки та порядку роботи до завершення та всі режими роботи.
Наведені правила користування ПП, які зменшать ймовірність виникнення
помилок під час роботи ПП.
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РОЗДІЛ 8 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ
В ході

написання

дипломної

роботи

за

темою

«Навчальна

інформаційна система для визначення редакційної відстані між біологічними
послідовностями» розроблено програмний продукт (ПП). У цьому розділі
розглянуто експлуатацію ПП.

8.1 Загальна характеристика приміщення при експлуатації ПП
Комп’ютерна лабораторія знаходиться на 5 поверсі п’ятиповерхової
будівлі (каб. 5-07). План комп’ютерної лабораторії зображено на рис. 8.1.
Габаритні розміри комп’ютерної лабораторії вказані в табл. 8.1.
Таблиця 8.1 – Габаритні розміри комп’ютерної лабораторії
Площа

Об’єм

36 м2

100,8 м3

Характеристика комп’ютерної лабораторії зазначена в табл. 8.2
Таблиця 8.2 – Характеристика комп’ютерної лабораторії
№
1
2
3
4
5
6

Назва параметру
Кількість працюючих
Стіни
Підлога
Стеля
Орієнтація вікон
Віконне скло

Значення
19 ч.: 1 викладач, група студентів до 18 ч.
пофарбовані світло-рожевою фарбою
покрита нестатичним лінолеумом
пофарбована водоемульсійною побілкою
південно-східна
листове, подвійне

Предмети, які знаходяться в комп’ютерній лабораторії зазначені в табл.
8.3
Таблиця 8.3 – Перелік предметів на плані комп’ютерної лабораторії
№
1

Назва елементу
ПК

Характеристика
FM-11-1 W7HB, 220-240 В/50 Гц, 450 Вт,

Кількість
9

клавіатура - 110 M Standard Keyboard, 0.43x0.15x0.03 мм, 220-240 В/50 Гц, 1.25 Вт,
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комп’ютерна мишка - Mitsumi Scroll , 220-240
2
3
4
5
6

Стіл
Стілець
Вікно
Двері
Батарея

В/50 Гц, 1.25 Вт
1.3х0.7х0.75 м
0.5х0.55х0.5 м
1.5х1.7 м
2х0.9 м
Чавунний радіатор МС-140, Тепловий потік -

11
19
2
1
2

7

Освітлювальна

160 Вт
ПВЛМ-Р, по дві ЛДЦ 40, Освітленість 820 лк,

3

8

лампа
Кондиціонер

Потужність 40 Вт
DEKKER DSH135R/L Bio, 0.68х0.25х0.21 м,220-

2

9
10

Дошка
Проектор

240 В/50 Гц, 1,2 кВт
2х1.2х0.03 м
Epson EB-x 14 G, 0.0077 х0.295 х0.228 м, 220-240

1
1

11

Відро для сміття

В/50 Гц, 1,2 кВт
0.25х0.25 м

1

Згідно

СанПіН

2.2.2.542-96,

відповідність

планування

даного

приміщення зведена в таблицю 8.4.
Таблиця

8.4 – Відповідність планування приміщення санітарно-

гігієнічним нормам
Кількість

Параметр
Площа, S
Об’єм, V
Ширина дверей, м

працюючих
19
19
19

Дані

Норма
2

Не менше 6 (м )
Не менше 20 (м3)
Не менше 0,8 (м)

параметри
1,9 (м2)
5,3 (м3)
1,1 (м)

Реальні значення площі та об’єму, що виділені на одне робоче місце, не
відповідають санітарним нормам.
Заходи нормалізації стану комп’ютерної лабораторії приведені у
таблиці 8.5
Таблиця 8.5 – Заходи нормалізації стану комп’ютерної лабораторії
Вид заходу
Технічний
Організаційний
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Встановлення вентиляційних систем.
ділити групу студентів на підгрупи з метою зменшення
працюючих у приміщенні.
робити п’ятихвилинні перерви між півпарами з
провітрюванням приміщення.
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Таблиця 8.6 – Відповідність планування приміщення санітарногігієнічним нормам
Параметр

Кількість

Норма

Дані

Площа, S
Об’єм, V

працюючих
7
7

Не менше 6 (м2)
Не менше 20 (м3)

параметри
6 (м2)
14,4 (м3)

Ширина дверей, м

7

Не менше 0,8 (м)

0.9(м)

План приміщення та план приміщення після перепланування зображені
на рисунках 8.1 та 8.2

Рисунок 8.1 – План приміщення до перепланування
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Рисунок 8.2 – Приміщення після перепланування
8.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи (табл. 8.7).
Таблиця 8.7 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори
Фізичні

Хімічні

Біологічні

Психофізіологічні

Мікроклімат, освітлення, шум,

Відсутні

Відсутні

Зниження м’язової

випромінювання,

активності, розумове

електронебезпека,

перенавантаження

пожежонебезпека

8.2.1 Мікроклімат
Робота, що проводиться в комп’ютерній лабораторії, виконується
сидячи, без фізичного навантаження, а затрати енергії складають менше 120
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ккал/год., тому вона відноситься до категорії «Легка – 1а». Джерелами
випромінювання тепла є електрообладнання (ПК, проектор), працюючі
студенти разом з викладачем, освітлювальні лампи - в темний час доби, у
світлий час – сонячна радіація.
Таблиця 8.8 – Оптимальні та реальні параметри мікроклімату
Період року

Категорія

Температура

Відносна

робіт

повітря, 0с
Опт.
Реал.
вел.
вел.

Холодний

Легка 1а

22-24

22-25

вологість, %
Опт.
Реал.в
вел.
ел.
60-40
55

період року
Теплий період

Легка 1а

23-25

24-25

60-40

45

Швидкість
руху, м/с
Опт.
Реал.
вел.
вел.
0,1

0,1

0,1

0,1

року

Реальні значення мікроклімату відповідають оптимальним для теплого
й холодного періоду року. В комп’ютерній лабораторії забезпечені
нормативні метрологічні умови, параметри мікроклімату у відповідності з
вимогами ДСН 3.3.6.042-99.
Таблиця 8.9 – Заходи підтримки оптимального мікроклімату
Вид заходу
Технічний

Організаційний
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
застосовувати системи охолодження для комп’ютерів;
чистити повітряний фільтр і отвір повітрозбірника
проектора.
- в теплий період року – кондиціонер (DEKKER DSH135R/L Bio,
0.68х0.25х0.21 мм,220-240 В/50 Гц, 1,2 кВт);
- в холодний період року - чавунний радіатор МС-140,
тепловий потік 160 Вт.
- вологе прибирання приміщення;
- оптимізувати кількість працюючих у приміщенні;
Не передбачені.

8.2.2 Освітлення

Джерела освітлення - природнє бокове та штучне освітлення.
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8.2.3 Шум

Джерела шуму: системні блоки ПК, кондиціонер, проектор, зовнішній
шум, шум від перебуваючих в аудиторії. Дані наведені у табл. 8.10.
Таблиця 8.10 – Реальні та нормативні значення шуму
Показники

Реальні значення

Нормативні значення

Середній рівень шуму від обладнання
Середній рівень шуму від

40 дБА

60 дБА

70 дБА

60 дБа

перебуваючих в аудиторії

Рівень звуку у приміщенні перевищує встановлених норм за ДСН
3.3.6.037-99.
Для запобігання впливу шуму вжито наступні заходи (табл. 8.11).
Таблиця 8.11 – Заходи і засоби захисту від шуму
Вид захисту
Заходи
Технічні
У технологічному обладнанні -Системні блоки комп’ютера закрити
спеціальними шумопоглинаючими
заходи
кожухами.
У приміщенні
-Встановити металопластикові вікна.
-Вкрити стіни плитами акустичної
мінеральної вати на основі
базальтових волокон.
Характеристики:
Товщина плити = 20 мм
Довжина плити = 1200 мм
Ширина плити = 600 мм
Коефіцієнт поглинання = 0,75
Група горючості – негорючий
Організаційні заходи

матеріал.
-Проведення плановопопереджувальних оглядів та ремонтів
устаткування.
-Проведення інструктажів з метою
попередження голосних розмов в
аудиторіях з боку присутніх
Не передбачені.

ЗІЗ
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8.2.4 Небезпека враження електричним струмом

Джерело небезпеки враження електричним струмом: ПК, проектор,
джерела освітлення, кондиціонер (табл. 8.11). Заходи та засоби запобігання
ураження електричним струмом вказані в таблиці 8.12.
Таблиця 8.12 – Параметри споживачів напруги
Найменування електроприладу

Споживча потужність,

Персональний комп’ютер
Джерела освітлення
Монітор
Кондиціонер
Проектор

Вт\год
220-224
360
100
810
100-240

Згідно класифікації приміщень за ступенем небезпеки враження
електричним струмом приміщення, відповідно до ПУЕ-87, можна віднести
до

категорії

без

підвищеної

небезпеки.

Приміщення

сухе

зі

струмонепровідною підлогою, вологість не перевищує 75%.
Таблиця

8.13

-

Заходи

та

засоби

запобігання

ураження

електричним струмом
Вид заходу
Технічний
Організаційний
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
–
використовувати приховану проводку;
–
підлогу покрити антистатичним лінолеумом.
–
інструктаж з техніки безпеки.
–
дотримуватися особистої гігієни.

8.3 Пожежна безпека

Джерело пожежної небезпеки: дерев’яні столи, стільці, комп'ютери.
Причинами пожежонебезпеки може бути коротке замикання мережі,
недотримання

норм

експлуатація

електрообладнання

лабораторії.

Характеристики приміщення зазначені в таблиці 8.14.

ЛД21.2118.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

20

Таблиця 8.14 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі
Горючі матеріали

Характеристика
Волокнисті (папір),

Клас пожежі

пластикові (вікно, стільці, лінолеум, комп’ютер)
А – горіння твердих речовин, Е - горіння електро-

Вибухопожежонебезпечна
Пожежонебезпечна зона

установок, під напругою до 1000 В
Категорія В (пожежонебезпечна)
Клас - ІІ-ІІа

тверді

(столи,

стільці,

двері),

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам, вжиті заходи зазначені в таблиці 8.15.
Таблиця 8.15 – Заходи пожежної безпеки
Вид заходу
Технічні заходи

Засоби подолання небезпеки
Вогнегасник ОУ-3, вільний доступ до мережних
рубильників та вимикачів, у коридорі – пожежний кран

Організаційні заходи

та рукав, датчик теплової пожежної сигналізації КИ-1
Інструктаж з ТБ та періодичний контроль знань про

ЗІЗ

правила пожежної безпеки, план евакуації при пожежі
Непередбачені

8.4 Висновки
У даному розділі дипломної роботи була розглянуто приміщення
(комп’ютерна лабораторія) з усім оснащенням, розглянуті норми та заходи з
охорони праці й техніки безпеки. На підставі опрацьованої літератури з
охорони праці, були зазначені норми для забезпечення оптимальних умов
мікроклімату, освітлення, рівня шуму, випромінювання, умов для дотримання
правил пожежної безпеки та електробезпеки.
Приміщення відповідає нормам з охорони праці за винятком того, що
комп’ютерна лабораторія не відповідає плануванню санітарно-гігієнічним
нормам, але ці неточності можливо легко усунути.
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ВИСНОВКИ

В результаті виконання дипломної роботи були проаналізовані основні
методи визначення редакційної відстані. Був детально опрацьований
алгоритм Вагнера-Фішера на основі якого була розроблена навчальна
інформаційна система для визначення редакційної відстані між біологічними
послідовностями.
Відповідно до мети дипломної роботи у повному обсязі реалізовано
наступні задачі:
1. Дослідити існуючі методи визначення редакційної відстані.
2. Реалізувати алгоритм Вагнера-Фішера.
3. Розробити програмний модуль.
4. Протестувати розроблений програмний модуль.
5. Оформити рекомендації щодо супроводу програмного продукту.
На

даному

етапі

програмний

продукт

повністю

готовий

до

використання. Програмний продукт пройшов тестування, яке довело, що всі
функції працюють коректно. Програма може бути вдосконалена та доповнена
новими функціями.
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час

експлуатації

електронно-

обчислювальних машин НПАОП 0.00-1.28-10 (затверджено наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 26.03.2010р. № 65).
23. Типові норми належності вогнегасників (затверджено наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2
квітня 2004 р. N 151).
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Додаток А
Технічне завдання програмного продукту
1

Призначення і область застосування
ПП призначений для:
1)
2)
3)
4)

розрахунку редакційної відстані;
створення редакційного припису;
графічної ілюстрації матриці та процедури зворотного ходу;
ілюстрації роботи алгоритму.

ПП має власний інтерфейс і може використовуватись в навчальних
установах для:
1.1
1.2

дослідження схожості послідовностей;
демонстрації роботи алгоритму у навчальних цілях.

2 Вимоги до ПП
2.1

Вимоги до надійності

2.1.1

Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП

Надійне (стійке) функціонування ПП має бути забезпечене виконанням
Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких
наведено нижче:
- організацією безперебійного живлення технічних засобів;
- використанням ліцензійного програмного забезпечення;
- відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть привести до
непрацездатності даної програми.
2.1.2

Час відновлення після відмови

Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення
технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), не фатальним збоєм (не
крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин за
умови дотримання умов експлуатації технічних і програмних засобів.
Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних
засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно
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перевищувати часу, необхідного для усунення несправностей технічних
засобів і переустановлення програмних засобів.
2.1.3

Відмови через некоректні дії користувачів системи

Відмови ПП унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з ПП
через інтерфейс неприпустимі. У ПП необхідна реалізація засобів захисту від
подання некоректного масиву даних.
3 Умови експлуатації
3.1

Кліматичні умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися задані
характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред’являються до
технічних засобів в частині умов їх експлуатації.
3.2
До

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
складу

технічних

засобів

повинен

входити

ЕВМ-сумісний

персональний комп'ютер (ЕОМ), шо включає в себе;





процесор Intel ® Соrе ™ іЗ-3240T, не менше;
оперативну пам'ять об’ємом, 2 Гігабайти, не менше;
HDD, 40 Гігабайт, не менше;
операційну систему Windows ХР або більш пізню версію;
3.3

Вимоги до програмних засобів, які використовують ПП

Системні програмні засоби, що використовуються ПП, повинні бути
представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи
Windows ХР (або пізнішої версії).
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Додаток Б
Фрагменти програмного коду
1) Заповнення матриці

-------------------------------------------------------------------private void FillMatrixClick(object sender, EventArgs e)
{
firstSequence = First_sequence_text_box.Text;
secondSequence = Second_sequence_text_box.Text;
matrix = new double[firstSequence.Length + 1,
secondSequence.Length + 1];
for (int i = 0; i <= firstSequence.Length; i++)
matrix[i, 0] = i * operationCost;
for (int j = 0; j <= secondSequence.Length; j++)
matrix[0, j] = j * operationCost;
for (int i = 1; i <= firstSequence.Length; i++)
{
for (int j = 1; j <= secondSequence.Length; j++)
{
if (firstSequence[i - 1] == secondSequence[j 1])//if the letters are same
matrix[i, j] = matrix[i - 1, j - 1];
else //if not add 1 to its neighborhoods and
assign minumun of its neighborhoods
{
matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(matrix[i - 1,
j - 1] + 1, matrix[i - 1, j] + operationCost), matrix[i, j - 1] +
operationCost);
}
}
}//create table
ShowMatrix();
Calculate.Visible = true;
}

2) Розрахунок редакційної відстані та створення редакційного припису
-------------------------------------------------------------------private void CalculateClick(object sender, EventArgs e)
{
String distanceString = " ";
string distanceResult;
int i = firstSequence.Length, j = secondSequence.Length;
while (true)
{
this.DataGridView1.Rows[i].Cells[j+1].Style.BackColor
= Color.Yellow;
if (i == 0 && j == 0)
{
this.DataGridView1.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.Yellow;
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char[] strToCharArray =
distanceString.ToCharArray();
Array.Reverse(strToCharArray);
distanceResult = new string(strToCharArray);
break;
}
else if (i == 0 && j > 0)
{
this.DataGridView1.Rows[i].Cells[j+1].Style.BackColor = Color.Yellow;
distanceString += "D";//delete
counter++;
j--;
}
else if (i > 0 && j == 0)
{
this.DataGridView1.Rows[i].Cells[j+1].Style.BackColor = Color.Yellow;
distanceString += "I";//insert
counter++;
i--;
}
else
{
if (matrix[i - 1, j - 1] <= matrix[i - 1, j] &&
matrix[i - 1, j - 1] <= matrix[i, j - 1])
{
this.DataGridView1.Rows[i].Cells[j+1].Style.BackColor = Color.Yellow;
if (matrix[i - 1, j - 1] == matrix[i, j])
{
distanceString += "M"; //match
}
else
{
distanceString += "R"; //replace
counter++;
}
i--;
j--;
}
else if (matrix[i - 1, j] < matrix[i, j - 1])
{
this.DataGridView1.Rows[i ].Cells[j+1].Style.BackColor = Color.Yellow;
distanceString += "I"; //insert
counter++;
i--;
}
else if (matrix[i, j - 1] < matrix[i - 1, j])
{
this.DataGridView1.Rows[i].Cells[j +
1].Style.BackColor = Color.Yellow;
distanceString += "D"; //delete
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counter++;
j--;
}

}

}
char[] distCharArray = distanceString.ToCharArray();
Array.Reverse(distCharArray);
for (int k = 1; k <= distCharArray.Length; k++)
{
this.dataGridView2.Columns.Add(k.ToString(),
distCharArray[k - 1].ToString());
}
this.dataGridView2.Rows.Add();
this.dataGridView2.Rows.Add();
for (int k = 0, l = 0, m=0; k < distCharArray.Length - 1;)
{
if (distCharArray[k] == 'I')
{
this.dataGridView2.Rows[1].Cells[k].Value = "-";
this.dataGridView2.Rows[0].Cells[k].Value =
firstSequence[l];
l++;
k++;
}
else if(distCharArray[k] == 'D')
{
this.dataGridView2.Rows[0].Cells[k].Value = "-";
this.dataGridView2.Rows[1].Cells[k].Value =
secondSequence[m];
m++;
k++;
}
else
{
this.dataGridView2.Rows[0].Cells[k].Value =
firstSequence[l];
this.dataGridView2.Rows[1].Cells[k].Value =
secondSequence[m];
m++;
l++;
k++;
}
}
label7.Visible = true;
label8.Visible = true;
label9.Visible = true;
label10.Visible = true;
label11.Visible = true;
label7.Text = "Edit distance = " + counter;
}

3) Вивід матриці на екран
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public void ShowMatrix()
{
this.DataGridView1.Columns.Add(" ", " ");
this.DataGridView1.Rows.Add(" ", " ");
this.DataGridView1.Columns.Add(" ", " ");
for (int j = 1; j <= secondSequence.Length; j++)
{
this.DataGridView1.Columns.Add(j.ToString(),
secondSequence[j - 1].ToString());
}
for (int i = 1; i <= firstSequence.Length; i++)
{
this.DataGridView1.Rows.Add(firstSequence[i 1].ToString());
}
for (int i = 1; i <= firstSequence.Length + 1; i++)
{
for (int j = 1; j <= secondSequence.Length + 1; j++)
{
this.DataGridView1.Rows[i - 1].Cells[j].Value =
matrix[i - 1, j - 1].ToString();
}
}
}
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