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بررسی ساختارهای جوامع و خردهجوامع به روش خوشهبندی شبکهای بدون نظارت
با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم
جواد رحمانینیا ،1سیدرضا میرائی آشتیانی *2و حسین مرادی شهربابک
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 2 ،1و  .3دانشجوی دکتری ژنتیک و اصالح نژاد ،استاد و استادیار ،گروه مهندسی علوم دامی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1393/12/9 :تاریخ تصویب)1391/6/7 :

چکیده
رشد روزافزون اطالعات حاصل از تعیین ژنوتیپ نمونهها بهویژه با استفاده از توالییابی
چندشکلیهای تکنوکلئوتیدی ( )SNPسبب تحول در تجزیهوتحلیل دقیق ساختار جوامع در
گونههای مختلف شده است .تاکنون از روشهای مختلفی برای بررسی ساختار جمعیتی با استفاده
از نشانگرهای موجود در کل ژنوم استفاده شده است که هرکدام نقاط ضعف و قوتی دارند .در
بررسی حاضر از خوشهبندی شبکهای بدون نظارت یا  SPCکه روشی مبتنی بر دادهکاوی است،
برای بررسی ساختار جوامع شبیهسازیشده و کشف خردهجوامع موجود استفاده شد .هدف از
بهکاربردن این روش ،دستیابی به ساختار جمعیتی بدون هیچگونه آگاهی از اطالعات شجرهای
افراد بود .در شبیهسازی انجامگرفته بدین منظور پس از ویرایش دادهها 29299 ،نشانگر اتوزومی
از  159دام ،تجزیهوتحلیل شدند .نتایج نشان داد که حیوانات براساس شباهتها و تفاوتها
بهخوبی در جوامع مربوطه قرارگرفتند و خردهجوامع موجود نیز درون هر جمعیت نمایان شدند.
مزیت اصلی این روش ،کارایی محاسباتی باال و نیازنبودن به فرضهای پیشین در آن است؛
بنابراین به محقق این امکان را میدهد که ساختار جوامع متشکل از هزاران حیوان را بدون داشتن
هرگونه اطالعاتی از شجره و نژاد ،تجزیهوتحلیل کند.
واژههای کلیدی :چندشکلیهای تکنوکلئوتیدی ،خوشهبندی شبکهای بدون نظارت ،دادهکاوی،
ساختار جمعیتی.
مقدمه
امروزه نشانگرهای ژنتیکی نقش مهمی در مطالعات
مرتبط با منشأ ،تاریخچه و سیر تکامل جوامع دامی
ایفا میکنند ( Fernández et al., 2013; Lirón et al.,
 .)2002; Troy et al., 2001پیشرفتهای کنونی در
زمینۀ توالییابی ژنوم با تراکم باال با استفاده از
تراشههای نشانگری ،توسعۀ نرمافزارهای مربوطه و علم
چندشکلیهای
از
استفاده
بیوانفورماتیک،
تکنوکلئوتیدی ( )SNPرا بسیار مرسوم کرده است؛
* تلفن874-37768887 :

هرچند به دلیل دوآللیبودن نشانگرهای ،SNP
اطالعات ژنتیکی آشکارشده توسط آنها در مقایسه با
نشانگرهای ریزماهوارهای کمتر است ،بهطوریکه برای
رسیدن به دقتی معادل با دقت ریزماهوارهها حداقل دو
تا شش برابر نشانگر SNPبیشتر ،برای تعیین هویت
افراد و مطالعۀ روابط خویشاوندی نیاز است ( Morin et
 )al., 2004اما SNPها دارای مزایایی چشمپوشیناپذیر
هستند که از آن جمله میتوان فراوانی بیشتر
( ،)Heaton et al., 2005پایداری ژنتیکی آن در
E-mail: ashtiani@ut.ac.ir
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پستانداران ( ،)Markovtsova et al., 2000نامگذاری
آسان و مناسببودن برای تجزیهوتحلیلها و تفسیر
نتایج ( )Wang et al., 1998را نام برد.
تنوع ژنتیکی موجود در بین جوامع ،حاصل عوامل
بسیاری ازجمله مهاجرت ،جهش ،اختالط جمعیتها و
پدیدة گلوگاه جمعیتی است .این تنوع نشانههایی از
رانش تصادفی و انتخاب را با خود به همراه دارد .آثار
متقابل این عوامل میتواند سبب ایجاد جوامع و
خردهجمعیتهای مرتبط با آن شود .برای
بهدستآوردن دیدگاهی دربارة تاریخچه و سیر تکامل
جوامع ،مشخصکردن خردهساختارهای جمعیتی بسیار
بااهمیت است .عالوه بر این معینکردن
خردهساختارهای جمعیتی و اختصاص افراد به
خردهجمعیتهای مربوط به خود در مطالعات ارتباط
صفات با ژنها (نشانگرها) که میبایست برای کاهش
ارتباطهای کاذب 4این خردهساختارها را در نظر گرفت
( )Serre et al., 2008و همچنین فراهمکردن اطالعاتی
ارزشمند در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی ،مفید است
( .)Bowden et al., 2012امروزه مطالعات متنوعی
برای مشخصکردن خردهساختارهای جمعیتی در
دامها ( ;Decker et al., 2009; Gautier et al., 2010
 )Kijas et al., 2009صورت گرفته است .ازآنجاکه با
گسترش تراشههای  ،SNPامروزه محققان اطالعات
نشانگری با تراکم باال را در اختیار دارند ،داشتن ابزاری
برای تجزیهوتحلیل ساختار جامعه که قادر باشد از این
حجم اطالعات بهره برده و بدون نیاز به پیشینۀ
اجدادی ،خردهساختارهای جمعیتی را معین کند ،الزم
و ضروری است.
تا به امروز روشهای آماری بسیاری برای بررسی
ارتباط بین جوامع و مشخصکردن موقعیت افراد در
جوامعی که از آن نشئت گرفتهاند ،پیشنهاد شده است.
دو روش مهم از میان این روشها ،روشهای
خوشهبندی مبتنی بر فاصله و روشهای مبتنی بر
مدل هستند .در روش اول از فنون کاهش ابعاد از
قبیل تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAبه همراه
ابزارهای خوشهبندی همچون  K-meansاستفاده

1. Spurious associations

میشود (.)Lee et al., 2009; Paschou et al., 2007
در روش دوم ،از روشهای استاندارد آماری برای
برآورد پارامترهای جمعیتی استفاده میشود و معموالً
برای هر جامعه فرض تعادل هاردی وینبرگ لحاظ
میشود؛ بنابراین اگر نمونههای تهیهشده کوچک
باشند ،به دلیل برآورد ناصحیح فراوانی آللی،
استنتاجهای مناسبی به دست نخواهد آمد ( & Gao
 .)Starmer, 2007ازجمله نرمافزارهای مناسب برای
دومین روش میتوان برنامههای STRUCTURE
ADMIXTURE
(،)Pritchard et al., 2000
( )Alexander et al., 2009و Tang et al., ( FRAPPE
 )2005را نام برد .این دو روش دارای محدودیت در
فرضهای پیشین و عدم توانایی پشتیبانی دادههای
گستردة ژنومی موجود و همچنین مشکل به تصویر
درآوردن و تفسیر نتایج هستند.
روشی دیگر که در این بررسی استفاده شده است،
کاربرد رویکردی برای خوشهبندی شبکهای بدون
نظارت در آنالیز ساختار جمعیتی با استفاده از
چندشکلیهای تکنوکلئوتیدی است که آن را در
اصطالح خوشهبندی (SPC) Super Paramagnetic
مینامند .ماهیت این روش به لحاظ اصولی با
دادهکاوی 7و کشف دانش 3مرتبط است .کشف دانش
ابزاری جهت معینکردن ،کشف داده و استخراج
اطالعات کاربردی بالقوه یا کشف الگوهاست .اصوالً
هدف کشف دانش ،کمک به درک دادهها و کاربرد
آنهاست .از سویی دیگر دادهکاوی بخشی ازکشف
دانش است که بهعنوان ابزاری برای معینکردن و
کسب آگاهی از دادههایی که این امر در آنها به
سهولت مشهود نیست ،استفاده میشود .این روش
دارای مزایای بسیاری است که از آن جمله میتوان
قویبودن در برابر اختالالت 6و منشاء ،5توانایی در
تولید ساختار سلسلهمراتبی خودبهخودی و از همه
مهمتر نیازنداشتن آن به پیشآگاهی دربارة توزیع
دادهها یا ساختار خوشه را نام برد ( & Radjiman
.)Sugiarto, 2005
2. Data mining
3. Knowledge discovery
4. Noise
5. Initialization
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هدف از تحقیق حاضر استفاده از خوشهبندی
شبکهای بدون نظارت در تجزیۀ ساختار جمعیتی به
کمک نشانگرهای متراکم  SNPو استنتاج ساختار
جمعیتی بدون پیشآگاهی از انساب افراد است که
خود چالشی پیشِروی تجزیهوتحلیلهای ژنتیکی
است.
مواد و روشها
شبیهسازی جوامع

بهمنظور بررسی ساختار جمعیتی با استفاده از روش
 ،SPCسه جامعه با ویژگیهای متفاوت به همراه
نشانگرهای آنها شبیهسازی شدند .برای اجرای
شبیهسازی از نرمافزار  QMsimاستفاده شد
( .)Sargolzaei & Schenkel, 2009این نرمافزار برای
شبیهسازی دامنۀ گستردهای از انواع ساختارهای
ژنتیکی و جوامعی با ساختارهای مختلف از دامهای
اهلی ،طراحی شده است .شبیهسازی دادههای ژنوتیپی
در مقیاسی گسترده به همراه شجرة پیچیده از
قابلیتهای این نرمافزار است.
برای مطالعۀ حاضر سه جامعه متشکل از دامهایی
با  7n=48شبیهسازی شدند .برای این شبیهسازی،
صفتی با توارثپذیری  8/72و واریانس فنوتیپی
 4388888در نظر گرفته شد ( ;Behzadi et al., 2013
Faraji-Arough et al., 2015; Ojango & Pollott,
 .)2001شبیهسازی در این نرمافزار در دو مرحله انجام

گرفت .ابتدا نسلهای تاریخی 4برای ایجاد سطح
مطلوب  LDشبیهسازی شدند .بدین منظور 748نسل
به عقب برگشته و در نسل صفر  5888دام شبیهسازی
شدند و سپس این دامها بهصورت تصادفی آمیزش
داده شدند و در شرایط مختلف قرار گرفتند ،بهطوری
که در نسل  ،748تعداد  4488دام باقی ماند (به
نسلهای  8تا  748عنوان نسلهای تاریخی اطالق
میشود) .در نسل آخر تاریخی تعداد نرها حداقل 458
رأس منظور شد .در مرحلۀ بعدی ،ساختار جوامع اخیر
به نحوی تولید میشود که این جوامع برحسب
پارامترهایی که برای برنامه معین میشوند ،بتوانند
پیچیدگیهای خاص خود را داشته باشند و دادههای
1. Historical generations
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شبیهسازی مدنظر کاربر را فراهم آورند (
 .)& Schenkel, 2009سپس برای ایجاد سه جامعۀ
قابل تفکیک از هم ،انتخاب در نسلهای بعدی با
پیشروی بهاندازۀ  58نسل انجام گرفت .بنابراین افراد
بنیانگذار برای این سه جامعه از میان افراد نسل 748
انتخاب شدند؛ بهگونهای که در جامعۀ اول  47نر و
 478ماده با  7نتاج برای هر مادر و با این فرض که
سهم نتاج نر و ماده برابر است ،استفاده شد .جایگزینی
حیوانات در هر نسل بهگونهای برنامهریزی شد که 68
درصد از پدرها و  78درصد از مادرها در هر نسل
جایگزین شوند .طرحی که برای انتخاب افراد در نظر
گرفته شد ،بهگونهای بود که در جامعۀ اول افرادی که
فنوتیپ بیشتری ارائه میدهند ،انتخاب شوند و حذف
افراد با توجه به سنشان رخ دهد.
جامعۀ دوم از  3نر و  33ماده تشکیل شده بود و
تفاوت آن با جامعۀ اول فقط در طرحی بود که افراد با
آن انتخاب میشدند .در این جامعه طراحی بهگونهای
بود که انتخاب بر اساس فنوتیپ باشد؛ آنهم بهگونهای
که افرادی که فنوتیپ کمتر و پایینتری ارائه میدادند،
انتخاب میشدند.
در جامعۀ سوم  78نر و  448ماده با  7نتاج برای
هر مادر و با این فرض که سهم نتاج نر و ماده برابر
است ،لحاظ شد .جایگزینی حیوانات در هر نسل
بهگونهای برنامهریزی شد که  65درصد از پدرها و 78
درصد از مادرها در هر نسل جایگزین شوند .برخالف
دو جامعۀ قبلی که سن حیوان معیار حذف بود ،در
اینجا حیواناتی که فنوتیپ کمتری داشتند ،در هر
نسل حذف شدند .طراحی آمیزشها و انتخاب
بهگونهای بود که خردهجوامعی در درون هر جمعیت
پدیدار شد .تفاوت در تعداد حیوانات ایجادکنندة نسل
تاریخی ،در جوامع مختلف صرفاً به علت تشابه با
ساختار طبیعت بوده است؛چراکه در طبیعت هم همۀ
جوامع دارای اندازة یکسان یا تعداد برابری از دو جنس
نیستند.
درنهایت برای شبیهسازی ژنوم ،ژنوم برای 73
کروموزوم اتوزومی بهگونهای طراحی شد که طول
کروموزوم را  488سانتی مورگان و تعداد جایگاههای
نشانگری را  4888نشانگر برای هر کروموزوم در نظر
Sargolzaei

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،3پاییز 4336

788

گرفتیم .موقعیت نشانگرها بر روی کروموزوم تصادفی
در نظر گرفته شد .برای اولین نسل تاریخی
شبیهسازیشده ،اینگونه تعریف شد که تعداد آللهای
نشانگر در این نسل  7عدد باشد ،یعنی همۀ
جایگاههای نشانگری باید در شروع تعداد برابری آلل
(یعنی  7عدد) داشته باشند که البته این تعداد
میتواند با جهش در نسلهای بعدی افزایش یابد .در
ضمن فراوانی آللی نشانگرها در اولین نسل تاریخی
برابر در نظر گرفته شد که این تعداد در نسلهای
بعدی با جهش و رانش تغییر میکند .نرخ جهش
-5
 7/5 × 48در نظر گرفته شد ( & Levy
نشانگر
Feingold, 2000; Meuwissen et al., 2009; Seo et
.)al., 2002

کنترل کیفیت و انتخاب نشانگرها

 73888نشانگر اتوزومی برای هر حیوان طی
شبیهسازی ایجاد شد .نشانگرها برای از بین رفتن
خطای تعیین ژنوتیپ ،با نرمافزار Purcell et ( PLINK
 )al., 2007ویرایش شدند .نشانگرهایی با نرخ
7
فراخوانی 4کمتر از  35درصد ،حداقل فراوانی آللی
کمتر از  4درصد حذف شدند .در انتها  78783نشانگر
اتوزومی برای تجزیهوتحلیلهای نهایی در نظر گرفته
شدند .جهت تعیین ساختار جمعیتی از سه جامعۀ
ایجادی 453 ،دام ( 58دام از جامعۀ اول 58 ،دام از
جامعۀ دوم و  54دام از جامعۀ سوم) بهطور تصادفی
انتخاب و بررسی شدند.
اندازهگیری فاصلۀ ژنتیکی

برآورد فاصلۀ ژنتیکی سبب بهدستآمدن میزان رابطۀ
ژنتیکی بین دو فرد میشود .کمّیت فاصلۀ ژنتیکی
میان دو فرد در محدودة صفر و  4است .بدین منظور
از سهم اشتراکگذاری آللی بین دو فرد که از
مرسومترین معیارها برای برآورد فاصلۀ ژنتیکی است،
استفاده شد .از ماتریس فاصلهها که ماتریسی با ابعاد n
در  nو متقارن است و در این تحقیق همان فواصل
ژنتیکی بین همۀ حیوانات موجود در فایل تعیین
1. Call rate
)2. Minor Allele Frequency (MAF

ژنوتیپ است ،بهعنوان دادة ورودی برای تجزیهوتحلیل
توسط  SPCاستفاده شد .این فواصل در نرمافزار
 PLINKو توسط بررسی همسانی وجودی در جایگاه
( )IBSبا کسر عدد  4محاسبه شد.
خوشهبندی Super Paramagnetic

در خوشهبندی  Super Paramagneticاز رویکردهای
فیزیک آماری  3برای خوشهبندی استفاده میشود .این
روش که توسط  Blattو همکاران ( Blatt et al.,
 )1996aپیشنهاد شد ،روشی نوین برای خوشهبندی
سلسلهمراتبی است که الهامبخش آن رفتار فیزیکی
دانههای فرو مغناطیس ناهمگن است .این الگوریتم به
گروه الگوریتمهای ناپارامتری تعلق دارد و مبتنی بر
یک تابع هزینه است که در آن هیچ ساختاری برای
توزیع مرتبط دادهها فرض نمیشود .خوشهبندی
دادهها با حل مسئلۀ فیزیکی مدل فرو مغناطیسی
 Pottsبه انجام میرسد ( .)Blatt et al., 1997یک
متغیر  Potts spinبه هر الگو در فضای  Dبعدی
محدود اختصاص مییابد .آثار متقابل با محدودة
کوچک بین spinهای مجاور که قدرتشان تابعی
کاهشی از فاصله است ،معرفی میشود .دو کمیّت
ترمودینامیک یعنی حساسیت 6و تابع همبستگی
 spin-spinبهوسیلۀ شبیهسازی مونتکارلو محاسبه
گردیده و برای معینکردن تغییر فاز و جهت
تقسیمبندیکردن الگوها در خوشه ،استفاده میشوند.
در مطالعۀ حاضر جهت استفاده از خوشهبندی
شبکهای بدون نظارت در آنالیز ساختار جمعیتی به
کمک نشانگرهای متراکم  SNPو استنتاج ساختار
جمعیتی بدون پیشآگاهی از انساب افراد که خود
چالشی بزرگ پیش روی تجزیهوتحلیلهای ژنتیکی
است ،استفاده شد .برای این منظور از بستۀ نرمافزاری
.SORTING POINTS INTO NEIGHBORHOOD
))Blatt et al., 1996b; Tsafrir et al., 2005( (SPIN
استفاده شد که در آن از مدل Potts Hamiltonian
برای معینکردن ساختارهای جمعیتی در شبکهها
استفاده میشود ( .)Neuditschko et al., 2012این
3. Statistical physics approach
4. Susceptibility
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نرمافزار با استفاده از ماتریس فواصل ،عناصر را به
شمایل ذاتی و طبیعی نهفته در این فواصل ،مرتب و
ساختار بنیادی دادههای چندین بعدی را آشکار
میکند .روابط میان عناصر را میتوان از ماتریسی که
توسط این نرمافزار دوباره تنظیم شده است ،استنتاج
کرد .ازآنجاییکه این ابزار دارای توانایی تجزیهوتحلیل
بدون نظارت است ،4نیازمند هیچ اطالعاتی بهعنوان
معرف خارجی نیست و خود قادر به کشف خصوصیات
ذاتی دادههاست .از مزایای این نرمافزار میتوان به
سادگی کار با آن ،سرعت محاسبات ،نداشتن نتیجۀ
اشتباه مثبت و قابلیت همکاری با سایر الگوریتمها،
بهگونهای که میتواند با سایر فنون بدون نظارت
همکاری کند ،اشاره کرد .از این نرمافزار میتوان برای
منظم کردن در بین و درون خوشههای از پیش
تعیینشده که توسط بیشتر الگوریتمهای خوشهبندی
استاندارد ایجاد شدهاند ،استفاده کرد ( Tsafrir et al.,
.)2005
روش کار بر دو مرحله استوار است .مرحلۀ نخست،
فرایند مرتبسازی است و سپس عمل خوشهبندی
انجام میگیرد .در نخستین مرحله با استفاده از دو
الگوریتم  7STSیا  Neighborhoodدوباره مرتبسازی
ماتریس فواصل از قبل انجام میگیرد و عناصری که با
فاصلۀ بیشتری از هم قرار دارند ،در گوشۀ سمت راست
باالیی و همچنین سمت چپ پایینی قرار میگیرند
()Tsafrir et al., 2005؛ بنابراین عناصری که در ردیف
خطی از هم دور هستند ،در فضای چندبعدی نیز از
هم دور خواهند بود .میتوان این امر را با تعداد تکرار
بهخصوصی به انجام رسانید .تصویری که در نهایت
ارائه میشود ،بردار امتیازی است که برای آخرین
چرخۀ تکرار محاسبهشده و به نمایش در میآید.
تفاوت این دو الگوریتم در نحوة برخورد با عناصر دور و
نزدیک است؛ بهگونهای که الگوریتم  STSشیوة
مواجهه را در مرتبکردن عناصر دور و اطمینان از
فاصلۀ آنها در فضای چندبعدی قرار داده و الگوریتم
 Neighborhoodتضمین میکند که عناصری که در
نزدیک قطر اصلی قرار دارند ،کمترین عدمتجانس را
1. Unsupervised analysis tool
2. Side2Side
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داشته باشند .در این مطالعه از الگوریتم  STSاستفاده
شد.
زمانی که  Dیا همان ماتریس ورودی ،یک ماتریس
فواصل باشد ،همگرایی  STSدر نقطهای ثابت پس از
اجرای تعداد محدودی مرحله ،تضمینشده است
()Tsafrir et al., 2005؛ بنابراین هر تکرار  ،STSتابع
هزینه (کمینهساز) را کاهش داده و همگرایی به یک
حداقل موضعی را تضمین میکند .در مسائل
بهینهسازی ریاضی و تئوری تصمیمگیری ،تابع هزینه
تابعی است که یک واقعه یا مقادیر یک یا چند متغیر
را روی یک عدد حقیقی که بهطور مستقیم و ذاتی
نمایندة برخی «هزینه»های مرتبط با رویداد است،
ترسیم و نقشهیابی میکند .در مسائل بهینهسازی به
دنبال کمینهکردن تابع هزینه هستیم .در مقابل تابع
هزینه ،تابع هدف یا تابع پاداش 3قرار دارد که هدف
بیشینهکردن آن است.
در مرحلۀ خوشهبندی الگوریتم  SPCبر ماتریس
دادههایی که دوباره مرتب شدهاند ،اعمال میشود .در
این قسمت میتوان مقادیر  Kیا همان تعداد
نزدیکترین همسایگان ( ،)KNNحداقل تعداد
خوشهها و پارامترهایی در مورد نحوة دادههای ورودی
را لحاظ کرد و تجزیهوتحلیل نهایی را به انجام رساند.
نتایج و بحث
با استفاده از ماتریس فواصل ژنتیکی ،هر نقطه از
دادهها با یک متغیر  Pott spinبهنام  sمرتبط میشود
که بهصورت تصادفی مقادیر صحیح  4تا  qرا میگیرد.
نتایج خوشهبندی به گزینش  qحساس نیست ( Blatt
)et al., 1996b؛ بنابراین با مقدار متعارفBlatt et ( 78
al., 1996b; Getz et al., 2000b; Tetko et al.,
 )2005که پیشفرض نرمافزار است ،محاسبات انجام

گرفت .زمانی که Pott spinها مرتبط شدند ،شبکۀ
اولیهای بهوسیلۀ اتصال جفتهای کنار هم از طریق
لبهها ایجاد میشود که اثرات متقابل را به  Kعدد
مجاور (( )K nearest neighbours (KNNمحدود
میکند .ازآنجاکه عملکرد خوشهبندی بر یک نمودار
متصل ( )Blatt et al., 1997مبتنی است که همۀ
3. Reward function
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دادههای موجود را به یکدیگر متصل و مرتبط میکند،
خطوط با توجه به یک درخت پوشای 4حداقلی مرتبط
با دادهها اعمال میشوند .نتیجۀ نهایی ،گراف SPCای
وابسته به خوشههاست.
در نتیجه ،عملکرد خوشهای  SPCبهشدت به تعداد
 KNNوابسته است ،بهطوریکه تعداد خوشهها با
کاهش  ،KNNافزایش مییابد .تعداد  KNNدر
مطالعات مختلف متفاوت گزارش شده است ،ولی با
توجه به منابع ،تعداد  KNN 48در بیشتر مجموعه
دادهها بهخوبی عمل میکند ( ;Blatt et al., 1996b
 .)Blatt et al., 1997خوشهبندیها با اختصاص مقادیر
مختلف  KNNکه شروع آن با  KNN=25است،
ارزیابی شدند .علت تعیین این عدد ،قرارگیری همۀ
حیوانات در یک خوشه است .در مراحل بعدی این عدد
در گامههای پنجتایی تا رسیدن به  KNN=45کاهش
یافت و پس از آن با گامههای کوچکتر یعنی
یکبهیک تا  KNN=3کار ادامه یافت .با کاهش KNN
همانگونه که انتظار میرفت ،تعداد خوشهها افزایش
یافت و حیوانات بسته به سطوح متفاوت KNN
خوشهبندی شدند؛ بهگونهای که در  KNN=25تا ،48
حیوانات در دو خوشه دستهبندی شدند ،ولی در
 KNN=55تا  75حیوانات در سه خوشه قرارگرفتند
(شکل -4الف) و به همین ترتیب با کاهش در مقادیر
 ،KNNدستههای بیشتری متمایز شدند (شکل .)4
برای تعیین تعداد بهینۀ  KNNپارامتری بهنام
 Modularityبهعنوان معیاری برای اندازهگیری کیفیت
شبکهها در فرایند پس از ارزیابی ،معرفی شد
( .)Newman & Girvan, 2004قابلیتها و جنبههای
کلیدی بسیاری از شبکههای زیستی را میتوان
سازماندهی آنها به زیرمجموعهای از عناصر
(ماژولها) دانست که در مقایسه با سایر عناصر موجود
در شبکه ،بیشتر به هم مرتبط هستند .به این امر
مدوالریته در شبکه گفته میشود؛ بنابراین باید
ماژولها را شناسایی کرد و قطعاتی را در شبکه یافت
که مدوالریته را حداکثر میکنند و برای این کار باید
از روشهای بهینهسازی استفاده کرد .برای این منظور

1. Spanning tree

از نرمافزار )Marquitti et al., 2014( MODULAR
استفاده شد .محدودة  Modularityاز  8تا  4است که
 4نشانگر تقسیمات اجتماعی بهتر است ( Holmström
.)et al., 2009
این روش با موفقیت در مسائلی متفاوت ازجمله
دادههای مخابرهشدة ماهوارهای و پروفایل بیان ژن
مخمر ،استفاده و آزمون شده است .از  SPCدر
خوشهبندی توالیهای پروتئین بهدستآمده از
پایگاههای دادة  SwissProtو  SCOPنیز استفاده شد
( .)Tetko et al., 2005از الگوریتم  SPCبرای آنالیز
دادههای سرطان سینه ،سرطان کولون (رودة بزرگ) و
سرطان خون استفاده شده است ( ;Domany, 2003
Getz et al., 2003; Getz et al., 2000a; Getz et al.,
.)2000b

نرمافزار  SPINاز یک تابع هزینه بهنام
Hamiltonian inhomogeneous ferromagnetic
 Pottsبرای ارزیابی عملکرد خوشهبندی توسط SPC

در فضای چندبعدی استفاده میکند.

H (S)   J ij  si,sj
ij

در این تابع ،طبقهبندی ( )Sبا تابعی بهنام
همبستگی  )Gij( Spin-Spinو ثابت اتصال  Jijکه
تابعی مثبت و کاهشی از فواصل است ،معین میشود.
مدلهای  ferromagnetic Pottsدر یک توالی از دماها
( )Tبا داشتن  ∆Tثابت ،شبیهسازی میکنند؛ بنابراین
خوشهبندی میتواند در هر سطحی از  Tبیان شود.
بهطورکلی در این تابع برای مقادیر کوچک  ،Tهمۀ
دادهها عدم همبستگی دارند .با افزایش دما همبستگی
 Spin-Spinبین نقاط همجوار (همسایه) افزایشیافته و
دادهها در امتداد دماها ( )0 ≤ T ≤ TMAXبا استفاده از
تقریب میانگین ،خوشهبندی میشوند .در نهایت سطح
خوشههای ایجادی بر اساس Tیا دما ،بهوسیلۀ
معینکردن مقدار حدی Spinهای  ijبا )Gij (T
حداکثری برای هر نقطه از داده ،معین میشود؛
بنابراین محدودة دمایی  ΔT = T2 – T1که یک خوشه
از خوشههای باالدستی (والدین) جدا میشود ،معیاری
برای پایداری و خوشهبندی دادههای متناظر با آن
است .هرچه خوشه پایدارتر باشد ،محدودة ∆T
بزرگتر است (شکل .)4
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برای به تصویرکشیدن نهایی گراف  SPCو نتایج
خوشهبندی متناظر با آن ابتدا با استفاده از ابزار
تحلیلگر شبکه ))Brohée et al., 2008( (NeAT
دادهها به قالب مختصات تبدیل شدند و سپس از
(الف)

(ج)

 KNN=38و

 KNN=78و

K=3

K=6
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نرمافزار  Cytoscapeاستفاده شد (
 .)2003در گزارش شبکۀ نهایی ،گرهها نمایانگر افراد و
خطوط اتصالی بین دو گره نشانگر رابطۀ بین حیوانات
مرتبط است.
Shannon et al.,

(ب)

(د)

 KNN=45و

K=5

 KNN=48و

K=3

شکل  .4تعدادی از پاسخهای خوشهبندی بهوسیلۀ  SPCبرای تعداد متفاوت KNN؛ خوشهها با اعداد متفاوت از یکدیگر مشخص
شدهاند که با توجه به دمای مشخصشده ،خوشهها ابتدا به تقسیمات بزرگتر و به مرور به تقسیمات خردتر تفکیک میشوند .هر
عدد بر روی تقسیمات (nها) نشاندهندة گروه ایجادی است .اعداد کوچکتر برای  ،nگروههای بزرگ ابتدایی و اعداد بزرگتر
دستهبندیهای خردتر است .با کاهش  ،KNNتعداد خوشهها ( )Kافزایش مییابد.

شکل  7بیانگر مقدار بهینه  KNNبهوسیلۀ ترسیم
مقادیر  Modularityبرای محدودة  KNNمورد بررسی
یعنی  KNN=3تا  KNN=25است .مشاهده میشود که
در  KNN=4یک حداکثر محلی با  Q=8/846به دست
آمد ( .)Marquitti et al., 2014در شکل  ،3خوشهبندی

درختی بر اساس سلسلهمراتب بهدستآمده از این
تجزیهوتحلیل ارائه شده است .همانطور که مشاهده
میکنید ،درخت با تقسیمشدن به سه گروه آغاز شده و
با پیشرفتن ،حیوانات ،بسته به شیب دمایی ارائهشده ،در
خردهجوامع مرتبط با خود جای میگیرند.

شکل  .7تعداد بهینۀ  .KNNبرای هر پیمایش  SPCمقدار  Modularityمحاسبه شد .این مقدار بهشدت با تعداد خوشهها برای
تعداد  KNNمقررشده مرتبط است .مشاهده میشود که در  KNN=4یک حداکثر محلی با  Q=8/846به دست آمد.
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شکل  .3نمودار تأییدشدة خوشهبندی بهوسیلۀ  SPCبرای جوامع شبیهسازیشده موردبررسی .این نمودار نمایانگر سطح بهینۀ
خوشهبندی با  KNN=4است که این سطح بهینه با آزمون مدوالریته معین شده است .حیوانات در  43خوشه گروهبندی شدند که
حاصل از  3جامعۀ پایه واصلی هستند که خود به خردهجمعیتهایی تقسیم شدهاند .فاصلۀ افقی نشانۀ سطح همجواری بین
خوشههاست و دما یا همان محور عمودی نشاندهندة پایداری هر خوشه است.

برای یافتن رابطۀ خویشاوندی دقیقتر بین افراد،
نمودار استخراجی  SPCبرای پاسخهای نهایی
خوشهبندی به تصویر کشیده شد (شکل  .)6ساختار
جمعیتی ارائهشده در شکل  ،6جوابهای خوشهبندی
شکل  3را منعکس میکند .در این شکل بهوضوح جدایی
سه جامعۀ اصلی مشاهده میشود و شاهد تشکیل
خردهجوامع در هر جامعه هستیم .این تصویر خود بیانگر
تفسیر راحت این رویکرد در مقایسه با استفاده از سایر
روشها مانند مقیاسگذاری چندبعدی( 4شکل  )5یا

کاربرد رویکرد مبتنی بر مدل با استفاده از نرمافزار
( STRUCTUREشکل  )4است که به منظور مقایسه
روی همین مجموعه داده اعمال شدند .همانگونه که
مشاهده میشود ،تفسیر نتایج در روشهای سنتی با
توجه به فضای موجود ،تصویری کامل و دقیق نیست و
حتی اگر با دادههای واقعی از جوامع دامی سروکار داشته
باشیم ،بهسبب اختالط وسیع جمعیتی و عدم وضوح
جمعیتها و خردهجمعیتها ،تفسیر نمودارهای حاصل از
بررسی  PCAبسیار پیچیده میشود.

شکل  .6شبکۀ ارتباطی بین جوامع و خردهجوامع ایجادی از طریق روش  .SPCهر حیوان با یک گره مشخص شده است و
حیوانات قرار گرفته در هر جامعه بهخوبی از هم مجزا شدهاند و خردهجوامع هم در درون جامعهها بهصورت تودة متراکم معین
شدهاند .سه جمعیت ایجادی بهوضوح از هم جدا شدهاند و خردهجوامع درون هر جمعیت نمایان شده است.
)1. Multi Dimensional Scaling (MDS
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از طرفی برخی محققان ()Pritchard et al., 2000
معتقدند روش  PCAبهسبب اینکه در آن از برخی
اطالعات ژنتیکی چشمپوشی میشود (همانند فراوانی
آللی) ،برای کشف ساختار جمعیتی مناسب نیست .نتایج
رویکرد مبتنی بر مدل هم نشان داد که کشف
خردهساختارهای جمعیتی در این روش با محدودیت
مواجه است و فقط ساختارهای عمدة جمعیتی را نمایان
میسازد STRUCTURE .که از رویکردهای استاندارد
آماری برای برآورد پارامترهای جمعیتی استفاده میکند،
بهشدت به فرضهای مدل وابسته است و زمانی که اندازة
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نمونه محدود و کوچک باشد ،کارایی مناسبی ندارد؛
چراکه فراوانیهای آللی را بدون دقت برآورد میکند .از
طرفی به دلیل پیچیدگی محاسباتی ،سرعت کمی دارد و
محاسبات با تعداد زیاد نشانگر ،قابل اجرا نیست .مزیت
اصلی روش  SPCکه در این بررسی به آن اشاره شد،
کارایی محاسباتی باال و کمترین نیاز به فرضهای پیشین
در آن است و بنابراین به محقق این امکان را میدهد که
اطالعات هزاران حیوان را بدون داشتن هرگونه اطالعاتی
از شجره و نژاد ،برای بررسی ساختار جمعیتی
تجزیهوتحلیل کند.
Classification
1.5
1.0
0.5
0.0

pca2

-0.5
-1.0
-1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

pca1

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  .5الف) نمودار مقدار واریانس توجیهشده نمایانگر تأثیر  48درصدی مؤلفۀ اول و تأثیر  32درصدی مؤلفۀ دوم است .ب)
تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی بر روی ماتریس  IBSبه انجام رسید و برای مشخصکردن تعداد بهینۀ خوشه برای دادههای موجود
از بستۀ  mclustدر نرمافزار  Rاستفاده شد و  5خوشه درنهایت مشخص گردید .ج) اجرای مقیاسگذاری چندبعدی بهعنوان روشی
برای تعیین طبقهبندی جوامع.
(ب)

(الف)
K=7

K=3

K=6

K=5

شکل  .4الف) نمودارهای مربوط به برآوردهای مقادیر  Qتوسط نرمافزار  .STRUCTUREهر فرد با یک خط عمودی که به
قطعۀ رنگی تقسیم شده ،نشان داده شده است که طول آن نشانگر سهم هرکدام از  Kخوشۀ استنتاجی است .شمارههای  4تا 3
نشانگر جمعیتهای از پیش تعیینشده هستند .ب) مقادیر  ∆Kمحاسبهشده با استفاده از روش  Evannoو همکاران ( Evanno et
 .)al., 2005Evanno et al., 2005توزیع مقادیر ،نشاندهندة بهترین تعداد خوشه با توجه به ساختار دادههاست که برای این کار
تعداد  3خوشه مناسب شناخته شد.
K

4336  پاییز،3  شمارة،64  دورة،علوم دامی ایران

 و دکترSPIN الزم برای استفاده از نرمافزار
 از دانشگاه سیدنی به دلیلMehar S. Khatkar
 تشکر و قدردانی،همکاری در استفاده از نرمافزار
.میگردد
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ABSTRACT
High through put sequencing of single nucleotide polymorphisms (SNP) has revolutionized the fine scale
analysis of the population structure in different species. Various methods have been proposed and used
for the study of population structure using whole-genome marker data that each has advantages and
disadvantages with respect to their characteristics. Super Paramagnetic Clustering (SPC) which is based
on data mining was used in this study in order to investigate the population and sub-population structures
in simulated populations. The purpose of applying this method was to achieve population structure
without using any information from ancestral population. After editing the data, 29209 autosomal markers
from 159 animals were analyzed. The results showed that animals are placed properly in their respective
population and sub-populations based on their similarities and dissimilarities. The main advantages of this
method are the computational efficiency and not requiring any prior assumptions. Therefore, it might be
used to analyze the data from thousands of animals without any pedigree and ancestry information to
reveal their population structure.
Keywords: data mining, population structure, single nucleotide polymorphism (SNP), super
paramagnetic clustering (SPC).
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