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  תקציר
  

 ברובם המכריע של התהליכים השונים ,תפקידים מרכזייםמגוון חלבונים ממלאים 

חלבון הוא מולקולה ליניארית הבנויה מרצף מסוים של . תא חיכל המתרחשים בתוך 

. א שלו"בדנכגנים מבחר החלבונים השונים שהתא יכול לסנתז מקודדים . חומצות אמינו

א אשר מתורגמים לרצף "לרצפי רנ, ים שוניםתנאמויות ובבכ, הגנים השונים משועתקים

רק , ברוב המקרים. מימדי מסוים-הרצף הליניארי של החלבון מתקפל למבנה תלת. החלבון

 וכימיות של חומצות האמינ-השילוב בין המבנה המותאם של החלבון לבין התכונות הפיזיקו

  .פקידיו השוניםאו ת, לחלבון לבצע את תפקידוהוא שמאפשר , השונות שלו

המסוגלות להתקפל למבנה המרחבי בחלבונים רבים ניתן למצוא יחידות מבניות חוזרות 

 protein( יחידות מבניות אלו נקראות דומיינים .שלהן בלא תלות בשאר החלבון

domains .(דומיין ברוב המקרים .  בין אחד למספר דומייניםיםרובם של החלבונים מכיל

  . מסוימתתפקודיתן המכיל אותו יכולת חלבוכל מקנה למסוים 

 של םתפקידיה הוא להבין את ת הביולוגיה המולקולרישל תחוםאחת המטרות העיקריות 

אופן  בגלותהטכנולוגיה המצויה בידינו כיום מאפשרת ל. החלבונים השונים הפועלים בתא

רצפים  פענוחעל ידי , יתר על כן. את רצף חומצות האמינו המרכיבות כל חלבוןישיר 

דים  את רצפי הגנים המקודא שהתא מיצר ניתן לקבוע"רנתוצרי הגנומיים ורצפי 

נוספים שהתא מסוגל היפותטיים  להסיק על קיומם של חלבונים מאלה ניתן .לחלבונים

  .אך טרם בודדו במעבדה, לייצר

מכך כתוצאה . בעשור האחרון התרבו מאד פרויקטי מיפוי הגנום השונים ברחבי העולם

מאגרי בהרצפים מספר  .היפותטייםהורצפי החלבונים המוכרים  באופן ניכר כמות גדלה

  . לגדול בקצב מואץךוממשי,  כיום למיליוןהמידע המרכזיים מתקרב

קשה כיום למדוד את הרי ש,  בעוד שרצפי החלבונים ברי השגה בקלות יחסית,אולם

ע רק עבור חלק קטן כתוצאה מכך המבנה התלת ממדי ידו. י שהם מאמציםהמבנה המרחב

ההבנה שלנו בתהליך הקיפול גם היא מוגבלת במידה . חלבונים שרצפיהם מוכרים לנוהמ

 כיצד הוא יתקפל ,מעקרונות ראשונים, לא ניתן כיום לנבא,  רצף חלבון יחידןשבהינת, כזו

למרות עדויות ניסיוניות לכך שהרצף עצמו מכיל לרוב את כל האינפורמציה הדרושה (



קשה מאד לנבא איזה תפקיד או תפקידים שונים , בהעדר המבנה). דויק שלולקיפול מ

  .ממלא רצף חלבון מסוים

העיקרי של רצפי חלבונים הוא הדמיון בין רצפים חדשים החישובי כלי הניתוח , כיוון שכך

,  לתפקודת כגון עדויות ניסיוניו, בידינו נתונים נוספיםהצטברו כברלבין כאלה לגביהם 

, אודותיהם יש לנו ידע רב יחסיהחלבונים בחינה של קבוצת ,  אכן.'ממדי וכדומבנה תלת 

מבני ,  רצפידמיוןשיקולי תוך התחשבות ב,  הירארכימבנהבמגלה כי ניתן לסדרם 

ביולוגיה החישובית הוא לצרף לתוך תמונת העולם ב אחד האתגרים הגדולים .ותפקודי

ולעגן ולסייע לארגן , נוסףאין לנו מידע את מאות אלפי הרצפים לגביהם הזו ההירארכית 

  .הדמיון השונותאת רמות 

בפיתוח כלים אוטומטיים לניתוח ובפרט עוסקת , בתחום זההתזה המוצגת להלן מתמקדת 

על התפתחויות חדשות בתחומי ים בוססבונים תוך שימוש במודלים מתמטיים המרצפי חל

 המטרות המושגות .אוניברסאליתובדחיסה , ובפרט בניתוח סדרות, תורת האינפורמציה

שיוך מדויק של ;  הטרוגניתזיהוי הדומיינים השמורים המוכלים בקבוצת רצפים: כוללות

ניתוח ההבדלים בין תתי ו; כל דומיין חדש למשפחה של חלבונים ידועים בעלי אותו דומיין

 .אודלמרות דמיון רצפי גבוה מ,  בתפקוד שונה קמעאתהמאופיינו, משפחות של חלבונים

בנוסף לפיתוח והתאמת המודלים המתמטיים והאלגוריתמים הדרושים לצורך השגת 

לניתוח החיונית ,  מבוצעת גם אופטימיזציה אלגוריתמית של הכלים שפותחו,מטרות הללוה

  . יםמוכרלביצוע חיפושים במסדים הגדלים והולכים של רצפי החלבונים הו

על מושגיו , א ביולוגי קצר לעולם החלבונים ניתן מבו1בפרק :  כדלקמןןהתזה מאורגגוף 

, חלבונים שוניםבאלמנטים הרצפיים והמבניים החוזרים מתאר את ה הפרק . השונים

  .אלמנטים אלו על המבוססתוהחלוקה ההירארכית של עולם החלבונים 

בתחום הרלבנטיים ומסדי הנתונים החישוביים  מהווה סקירת ספרות של הכלים 2פרק 

שונים לסווג דומיינים חלבוניים למשפחות חישוביים נידונים כלים  .חלבוניםהניתוח רצפי 

על , תוך פירוט המודלים המתמטיים השונים העומדים בבסיסם, רצפיות מוכרות

  .מגבלותיהם

של רצפי חלבונים לדומיינים השמורים המופיעים בהם מהווה את אחד  נהנכוסגמנטציה 

רובן מתבססות באופן , לנושאשונות דונות גישות בסקירה ני. האתגרים הנוכחיים בתחום

  .multiple sequence alignmentכזה או אחר על 



משפחות -כמו כן נסקרות גישות שונות לניתוח דיסקרימינטיבי של משפחות או תתי

אלא אך ורק , ניתוח זה אינו מתעניין בסך המאפיינים של כל קבוצה בנפרד. חלבונים

מבין סך חומצות ,  ניתוח כזה עשוי להצביע.הקבוצות השונותנים המבדילים בין במאפיי

 העשויות להסביר את השוני המבני על אלו, בין קבוצות חלבונים שונות נבדלותהאמינו ה

  .ן הקבוצותאו התפקודי בי

שפותח , מודל זה.  שעומד בבסיס התזההסתברותי אנו מציגים את המודל ה3בתחילת פרק 

הוא , )Prediction Suffix Treeת של "ר (PSTמכונה ו, )Ron et al., 1996 (במעבדתנו

 אנו מראים כיצד ניתן באמצעות . משתנהןמרקובי בעל עומק זיכרוביסודו מודל 

לקבוצת רצפים לדוגמא מתוך כזה אלגוריתמי למידה מתאימים לבנות מודל הסתברותי 

ם קצרים החוזרים צפי על תתי רמתבסס המידול. )Bejerano, 2003a (משפחת חלבונים כלשהי

או לנסות למצוא , במקום לדרוש כקלט ,בלא חשיבות למיקומם היחסי, בחברי המשפחה

 ניתן להשתמש במודל הסיווגבשלב .  של חברי המשפחה הנתוניםalignmentבעצמו 

 שמנציגיה נלמד משפחהסווג רצפים חדשים כשייכים או כלא שייכים להמתקבל לצורך 

  .)Bejerano and Yona, 1999 (המודל

וג לעולם רצפי החלבונים מתבצע מחקר רחב יולאחר התאמת אלגוריתמי הלמידה והס

לים ובראשן המוד, ווג אחרות המקובלות בתחוםילהשוואת הכלי החדש למספר גישות ס

 של alignmentאלו מתבססים באופן הדוק על הסתברותיים מודלים . המרקוביים החבויים

. תלות בין עמדות החלבון השונות-יעילות חישובית איומניחים לשם , קבוצת הקלט

ווג שלהם על גישות המתבססות על י עולים ביכולת הסPST-ההשוואה מלמדת כי מודלי ה

ושקולים בביצועיהם , )בניית מודל יחיד למשפחה כולהל כתחליף(השוואת זוגות רצפים 

  רצפי הקלט שלalignmentלמרות שאינם דורשים , למודלים המרקובים החבויים

)Bejerano and Yona, 2001(.   

- הציונים שמעניק מודלמדוקדקת יותר של סדרת ה ה בחיני"עכי אנו מראים , יתרה מזאת

PSTניתן להבדיל בין מקטעים שמורים למקטעים פחות , לחלבון המזוהה כשייך למשפחה 

ורים בעלי שמירות גבוהה חופפים לרוב לאזהמקטעים בעלי ה. שמורים לאורך הרצף שלו

  ).' וכדופעילותרכיבי אתר ה, אלמנטים מבניים( ביולוגית חשיבות

בשלב ראשון לומד : לשני שלביםאם כך  נחלק PSTווג למשפחות חלבונים באמצעות יהס

בשלב . קבוצה של חלבונים הידועים כשייכים אליה-הכלי את מושג המשפחה מתוך תת

שייכות הלפי מידת , כשייך או כלא שייךשני מסווג הכלי כל חלבון חדש המוצג לו 



סך אורכי הרצפים של חברי המשפחה  את n -אם נסמן ב. למשפחה שהוא מייחס לו

 הרי – למודל שנלמד אורך רצף שאילתא המוצג את m -וב, בשלב הלימודים מוצגה

אלגוריתם ו, n - ב הוא ריבועי3 בו השתמשנו בפרק PSTשל המקורי אלגוריתם הלימוד ש

טה  מבנה הנתונים שבבסיס השיים אתפיחל אנו מ4בפרק . m -בריבועי המקורי ג וויהס

גם אלגוריתמי הלימוד והסיווג מוחלפים בצמד . אך קומפקטי יותר, במבנה מורכב

ומשיגים , החדשאלגוריתמים המנצלים את התכונות הייחודיות של אופן המידול 

ים באורך הקלט המוצג יניהם ליניארכעת ש -הן של הלימוד והן של הסיווג אופטימיזציה 

הסיבוכיות החישובית של המודלים , בהשוואה. )Apostolico and Bejerano, 2000a, 2000b (להם

ווג זהים דרשו האחרונים זמן ריצה יואכן במבחני ס,  היא ריבועית3החבויים שנדונו בפרק 

  .PST-דר גודל מאלו מבוססי הסארוך יותר ב

 3 שנצבר בפרקמונעים על ידי הידע  ,ושבידינת אלגוריתם הלימוד  איםכליל אנו מ5בפרק 

כי רצפי החלבונים ניתנים בעצמם לחלוקה עדינה לאזורים בעלי חשיבות ותפקוד המרמז 

 יחיד עשיר דיו למדל אזורים שונים PSTכי מודל נוספת ואבחנה , דוגמת דומיינים, שונים

י סדרת פיצולים להתאים "מסוגל עה המוגדר בפרק זהאלגוריתם החדש . כאלה במקביל

כל מודל מתמחה באזור שמור אחר .  שונים לקבוצת רצפים נלמדתPSTמספר מודלי 

  . )Seldin et al., 2001 (המופיע במספר מספיק של רצפים בקבוצה הנלמדת

בעלות הרכב  חלבונים קבוצות רצפיניתוח ביצועיו של האלגוריתם החדש נבחנים ב

  מדויק שלהן באמצעות הכלים הקיימים כיוםalignmentד על קבלת המקשה מא, הטרוגני

)Bejerano et al., 2001(. במדויק  אנו מראים כי הכלי החדש מסוגל במקרים מסוימים לזהות

כאשר הלה אינו מסוגל להפריד  , מרקובי חבוי סווג של מודללעדןוגבולות דומיינים 

בות אותן בשל דמיון רצפי גבוה בין המשפחות המרכי-משפחות חלבונים מסוימות לתתי

 fusion ירועי אאנו גם מראים כי ביכולתו של הכלי לזהות. חברי תתי המשפחות

התאחו , שהם מקרים בהם שניים או יותר חלבונים חיוניים ביצורים מסוימים, יםאפשרי

- מקרים אלו מאפשרים לנו לשער כי החלבון היחיד הוא רב. לחלבון יחיד ביצורים אחרים

ניתוח . דומייני וכי הדומיינים השונים שלו תפסו יחדיו את מקומם של החלבונים האחרים

 באופן כלשהו פועלתזה גם מציע כי קבוצת החלבונים המתאימה ביצורים הראשונים 

  .במשותף

 6אנו פונים בפרק , ווג משפחות חלבונים לתתי משפחותיהםימונעים על ידי ההצלחה בס

 PSTs נלמדים מספר במסגרתה, תדיסקרימינטיבי, לים שונהלהגדיר גישת אימון מוד



לאחר שלב הלימוד נמדדת יכולת כל אחת .  שונותחלבוניםלמספר קבוצות שותף מב

הגישה הגנרטיבית בה . המודלים להפריד בין קבוצה אחת לחברותיה) features(מתכוניות 

בגישה .  בנפרד כל קבוצהתכוניותהתמקדה במידול מיטבי של , 3-5נקטנו בפרקים 

הנוכחית אנו שומרים במודל המשותף אך ורק תכוניות העוזרות להפריד בין הקבוצות 

ניסויים שעשינו בהפרדת משפחות חלבונים מראים כי בדרך זו ניתן להגדיר . השונות

. משפחות הנתונות להםחדשים ל רצפים המתמחים בהפרדת, מודלים קטנים בהרבה

 הם ןביניהת כל התכוניות המשותפות לתתי המשפחות מודלים אלו משילים מעליהם א

הפרק גם בוחן את ההשלכות הביולוגיות הקושרות תכוניות מבדילות . מנסים להפריד

 בינן לשינוי התפקודי האחראיותהרצפיות משפחות לנקודות השוני -במיוחד בין תתי

)Slonim et al., 2002, 2003(.  

ומציע מספר ,  הקודמים לו תחת מסגרת אחת מסכם את גוף הידע שנצבר בפרקים7פרק 

  .כיוונים מבטיחים בהם המחקר הנוכחי יכול להתקדם

את התזה סוגר נספח ובו מובאות שתי עבודות נוספות בהם נטל המחבר חלק מרכזי במהלך 

  :עבודת הדוקטורט שלו

לחישוב מדויק של מידת המובהקות של מבחנים  branch and boundאלגוריתם פיתוח 

,  קרי.)Bejerano, 2003b; Bejerano et al., 2003 (נתונים קטגורייםניתוח יסטיים העוסקים בסטט

משתנים היכולים לקבל ערך מתוך קבוצה סופית של ערכים בדידים שאין בינם יחס סדר 

דוגמת הופעת חומצה אמינית או בסיס מסוים בנקודה כלשהי לאורך רצף חלבון (כלשהו 

  ). א"או דנ
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